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První sklizeň na tyčové chmelnici v Kolešovicích.

Úvod
Unikum - rakovnický pivovarnický a chmelařský sborník, jehož název
odkazuje k historickému věhlasu rakovnického piva i výjimečnosti rakovnického chmele, vydává obecně prospěšná společnost Rakovnicko se sídlem
v Rakovníku ve snaze přiblížit široké veřejnosti historii a současnost chmelařství a pivovarnictví na Rakovnicku jako charakteristického, významného
a důležitého hospodářského odvětví rakovnického regionu. Vydáním tohoto sborníku vrcholí aktivity, které Rakovnicko o. p. s. vykonala na podporu rakovnických chmelařských a pivovarnických tradic v letech 2011 a 2012
v rámci rozsáhlého projektu spolupráce „Pivo, chmel, slad - to mám rád!“, realizovaného s finanční podporou z Programu rozvoje venkova České republiky
společně s obecně prospěšnou společností Posázaví.
Úvodním počinem projektu bylo v roce 2011 založení historické tyčové
chmelnice na dolní návsi v Kolešovicích. Vznikla jako připomínka historického způsobu pěstování chmele v tyčových chmelnicích, dále k prezentaci
historických pracovních postupů při pěstování a sklizni chmele a v neposlední řadě jako kulisa pro prezentaci historických chmelařských zvyků, tradic
a slavností. V tyčové chmelnici je vysazeno téměř 160 sazenic žateckého poloraného červeňáku, nejrozšířenější chmelové odrůdy v České republice. První
sklizeň spojená s dočesnou se uskutečnila v sobotu 8. září 2012 a vynesla
téměř třicet věrtelů chmele. Současně byla veřejnosti zpřístupněna sousední
historická chmelová sušárna, o jejíž zprovoznění a trvalé zpřístupnění veřejnosti jako funkční technické památky se Rakovnicko o. p. s. rovněž intenzivně zasazuje. Načesaný chmel bude použit částečně ke chmelení speciálních
piv v řemeslném Pivovaru Matuška v Broumech. V malých papírových žočcích
opatřených sešitkem se sbírkou chmelových receptů budou moci kolešovický
chmel z tyčové chmelnice získat návštěvníci Křivoklátské koštovny na hradě
Křivoklátě.
Dalším výrazným počinem v rámci realizace uvedeného projektu se stala
unikátní putovní naučná stezka Deset zastavení s chmelem a pivem, která si
díky svému originálnímu ztvárnění (rozměrné diorámy s vyřezávanými figurkami) rychle získala přezdívku „chmelařský a pivovarnický betlém“. Stezku
vytvořil keramik Jiří Duchek z Mutějovic a řezbář Libor Daenemark z Přílep.
Poprvé se stezka představila veřejnosti na letním řezbářském sympoziu v Přílepích. V přestávkách svého putování (dosud byla k vidění kromě Přílep také
v Kněževsi, Kolešovicích a na hradě Křivoklátě) bude stezka zpřístupněna
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veřejnosti v prostorách Rakovnicko o. p. s. v bývalém právovárečném domě
čp. 255 v Rakovníku. Pro dětské návštěvníky stezky nechala Rakovnicko o. p. s.
vyrobit v dílně keramika Pavla Švarce originální figurky chmelového skřítka
a vydala chmelařské a pivovarnické omalovánky s kresbami L. Daenemarka.
K propagaci rakovnického chmelařství a pivovarnictví vytvořila Rakovnicko o. p. s. také putovní expozici, dokumentující na 15 velkoformátových panelech mezníky a slavné kapitoly ze staletých dějin pěstování chmele a vaření
piva na Rakovnicku. Expozice je věnována mj. významným chmelařským odborníkům úzce spjatým svou činností s Rakovnickem (Antonín Mohl, Karel
Osvald, Jan Tomeš atd.), první specializované chmelařské škole, která vznikla
na přelomu 80. a 90. let 19. století v Rakovníku, historické slávě rakovnického piva a připomíná také rakovnické strojírenské podniky Vltavský a Linhart,
které ve své době ovládaly se svými špičkovými výrobky trh s chmelovými
sušárnami.
Ve dnech 15. a 16. září uspořádala Rakovnicko o. p. s. ve spolupráci se
správou Státního hradu Křivoklátu 2. ročník Královského vzorkového veletrhu pivovarnictví. Prestižní přehlídky se zúčastnilo dvanáct pivovarů. Rakovnicko o. p. s. se rovněž podílela jako spolupořadatel na letošním ročníku
dne soutěží, rekordů a her Kněževeská chmelová šiška, na mezinárodním
řezbářském a výtvarném sympoziu v Přílepích, které bylo tvůrčí oslavou
chmele, piva a sladu, ve spolupráci s Obcí Kolešovice uspořádala v srpnu
v Kolešovicích nostalgické taneční čaje pod širým nebem s názvem Rockchmele
a ve spolupráci s farmou U Kutílků v Přílepích uspořádala v sobotu 25. srpna 6. ročník pravé chmelové brigády pod titulem Chmel jsem česal já! Velký
dík za pomoc při přípravě a organizaci chmelařských akcí patří společnostem Agripos Rakovník, spol. s. r. o.; Probios a. s. Kounov; Družstvo Agrochmel Kněževes; Rakochmel s. r. o.; Bohemia Hop Czech Republic; B+S Broker
s. r. o.; Agro Mšec, s. r. o.; Chmel, s. r. o. a ZEM-INVEST, a. s.
Rakovnicko o. p. s. uspořádala rovněž exkurzi do Chmelařského muzea
v Žatci (v jehož sbírkách jsou hojně zastoupeny předměty z Rakovnicka) spojenou s návštěvou Poddžbánského pivovaru v Mutějovicích.
Propagace a popularizace rakovnického chmelařství a pivovarnictví je i do
budoucna jedním z cílů Rakovnicko o. p. s. Informace o konkrétních aktivitách budou uveřejněny na www.krivoklatsko.cz.
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Vznik
české tržnice na chmel
v Rakovníku
Feyerfeilova myšlenka
Původcem myšlenky ustavit v Rakovníku samostatnou českou tržnici
na chmel byl rakovnický notář, starosta okresního zastupitelstva a předseda
Hospodářsko-průmyslového spolku pro krajinu rakovnickou Čeněk Feyerfeil.
19. listopadu 1881 nadnesl ve výboru hospodářsko-průmyslového spolku otázku, „zdali nebylo by vzhledem k velikému množství a k výtečné jakosti
v českých okresech pěstovaného chmele žádoucno a záhodno zříditi v Rakovníku
tržnici na chmel.“ Čeněk Feyerfeil hodlal uskutečněním svého záměru učinit přítrž vytrvalému „poškozování“ českých chmelařů ze strany monopolní
tržnice na chmel - německé městské známkovny v Žatci. Feyerfeilovi bylo
trnem v oku především neférové, svévolné a národnostně motivované teritoriální hodnocení kvality chmele v obvodu žatecké známkovny na tzv. městský, okresní a krajský chmel. Chmel českých producentů automaticky spadal
do nejméně lukrativní kategorie označené jako krajský chmel, ačkoliv podle
úsudku českých chmelařů snesl srovnání s nejlepším, tzv. okresním chmelem,
a v některých případech i s privilegovaným tzv. městským chmelem.
Výbor Feyerfeilovu myšlenku podpořil a 26. 12. 1881 ji předložil jako návrh k uskutečnění valné hromadě spolku. I tady se Feyerfeilova idea setkala
s jednoznačnou podporou a valná hromada pověřila výbor spolku, „aby všemožně usiloval o co nejrychlejší uskutečnění chmelní tržnice.“ Nepříznivé okolnosti však přinutily hospodářsko-průmyslový spolek uskutečnění Feyerfeilova návrhu odložit a počkat s dalšími kroky až na výsledek hospodářské,
lesnické a průmyslové výstavy, pořádané spolkem v roce 1884 v Rakovníku.
Výstava se konala začátkem září 1884. „Tolik chmele jako na výstavě
v Rakovníku bylo, neviděli jsme dosud na žádné výstavě,“ hlásil dopisovatel Národních listů. „Zboží vystavené dosvědčuje, že chmel český prioritu svou i nadále
zachovává. Vedlo by nás daleko, když bychom o každém vystavovateli zvláště se
měli zmiňovati, dostačí, uvedeme-li, že vedle chmele z Kněževesi, důstojně po bok
staviti se může chmel vystavený z obcí hředelské, mutějovické a z města Rakovní-
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ka. Pomlčeti nelze též o výborném chmeli p. F. Kokše v Krušovicích, pánů Ryvoly
a A. Dykasta v Senomatech, Porna a Hamouze ve Hvozdě.“
Značné množství a vysoká kvalita vystaveného chmele představovaly
pro Hospodářsko-průmyslový spolek potřebný impuls k přeměně Feyerfeilovy odvážné myšlenky samostatné české tržnice v praktický čin. Spolek posílily v jeho odhodlání i vstřícné reakce zúčastněných „znalců na slovo vzatých“,
kteří nejenže úvahy o samostatné české tržnici na chmel vítali, ale ochotně
nabízeli i svou pomoc při jejich uskutečnění. Hospodářsko-průmyslový spolek se tedy „se vší rázností a rozhodností“ pustil do díla.
Odhodlání Hospodářsko-průmyslového spolku rovněž posílila odborná
analýza kněževeského chmele, zadaná Hospodářským spolkem v Kněževsi.
Rozbor vzorku chmele ze sklizně roku 1884 provedl Antonín Kukla, asistent
c. k. české vysoké školy technické v Praze. Svá zjištění publikoval ještě téhož
roku v Pivovarských listech v článku O chmeli krajiny rakovnické se zvláštním zřetelem ku chmeli kněževeskému. Výsledky analýzy potvrdily, co čeští
pěstitelé chmele tušili, totiž, že jakost kněževeského chmele je srovnatelná
s takzvaným okresním chmelem žateckým.
Ustavující schůze tržnice v Mutějovicích
K založení samostatné české tržnice na chmel došlo 10. května 1885
na schůzi, svolané Hospodářsko-průmyslovým spolkem pro krajinu rakovnickou do hostince Adolfa Hejdy v Mutějovicích. Rokování se zúčastnilo přes
300 zástupců chmelařských obcí okresu Rakovník, Louny, Nové Strašecí, Kralovice, Slaný a Křivoklát, hospodářských spolků, jednotliví rolníci a řada hostů, mj. místopředseda Spolku pro průmysl pivovarský v království Českém
Kašpar nebo majitel Pivovarských listů Tiller.
Okolnosti, které vedly k myšlence vybudovat samostatnou českou tržnici
s chmelem nezávislou na německém Žatci, shrnul v průběhu rokování Josef Laun, člen zemědělské rady a statkář v Rakovníku: „Až do let padesátých
[19. století] nebylo drah, vše šlo po silnici, obchodníci kupovali zboží od pěstitelů
a vozili je do světa. Teprve v letech padesátých uchopili se někteří mužové myšlenky
zříditi ústav, odkud by obchod s chmelem řízen býti mohl. Zřízen tedy chmelní trh
v Žatci a utvořeny tři třídy: chmel městský, okresní a krajský. Zajisté nebylo to
náhodou, že do třetí třídy vřazeny skoro vesměs české obce. Roztřídění bylo úplně
libovolné a nespravedlivé. Německé obce postupovaly do lepších tříd, žádostem českých obcí, aby byly vřazeny dle zásluhy do lepší třídy, nebylo nikdy vyhověno a jazyková hranice tvoří hranici jakosti chmelní. Takovýto způsob roztřiďování jest zajisté nespravedlivý, neb jakost chmele nezávisí snad od toho, jak kdo mluví. Tržnice
tato nevyhovovala všem potřebám, povstaly různice mezi pěstovateli a obchodníky
a konečně byla tržnice zrušena. Tu však nastal zmatek ještě větší a brzy pomýš-
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leno na to, zřídit nový podobný
ústav, ve kterém však ustanovování tříd chmele nemělo býti ponecháno městu samému, nýbrž
i producentům. Dříve než však
připravovaný tento ústav v život vstoupil, přispíšilo si obecní
zastupitelstvo žatecké a zřídilo
síň na známkování chmele, v níž
však, poněvadž podrženo staré
roztřídění na městský, okresní
a krajský chmel, panuje také stará nespravedlivost. Českým pěstitelům chmele není však třeba
to trpět, a poněvadž nelze očekávat, že by páni v Žatci smýšlení
své oproti českým obcím změnili,
nezbývá nic jiného, než úplně od
Žatce se odloučit a samostatnou
tržnici v Rakovníku zřídit.“
Čeněk Feyerfeil, jemuž
jako hlavnímu řečníkovi schůze připadla úloha přesvědčit
zúčastněné chmelaře, záStarosta rakovnického okresu Čeněk Feyerfeil,
stupce profesních organizací
původce myšlenky samostatné české tržnice
a tisku o životaschopnosti
na chmel.
tohoto radikálního činu, prohlásil, že úspěšné fungování
tržnice je odvislé od splnění
tří klíčových požadavků. Vyjádřil je v následujících otázkách: „1. Pěstujeme-li
v českých obcích naší krajiny dostatečné množství chmele? 2. Je-li chmel náš jakosti
výborné a 3. Jsou-li všechny podmínky, na nichž závisí zdar takové tržnice?“
Než Čeněk Feyerfeil přistoupil k zodpovězení těchto otázek, odbočil do
minulosti: „Jest nám všem, pánové, zajisté dobře známo, že v krajině naší pěstován chmel již v pradávných dobách a že těšil se již tehdáž té nejlepší pověsti.
Nezvratným toho důkazem jest, že dle dokumentů v městském archivu rakovnickém uschovaných okolo roku 1420 posílali si Žatečtí pro chmelní sazečky do Rakovníka a že chmel naší krajiny již v 16. století byl exportován do Německa a jiných
zemí. U okresního soudu v Rakovníku pak nalézá se posud pozemková kniha, jež
nasvědčuje tomu, že chmelařství bylo tehdáž v krajině naší v největším rozkvětu,
anoť na každé téměř straně této knihy jedná se o prodeji a koupi chmelnic. O teh-
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dejší výborné jakosti našeho chmele podává také důkaz rakovnické pivo. Byloť již
před staletími proslavené tak, že ani na tabuli českých králův nesmělo scházeti,
a pronesena o něm významná slova: Unus papa Romae, unus portus Anconae, una
turris Cremonae, una Ceres Raconae! Po 30leté válce pěstování chmele v krajině
naší tehdáž strašně zpustošené téměř zcela zaniklo a udrželo se jen v několika málo
obcích, zvláště v Poddžbánsku; teprve v našem věku bylo opět povzneseno a nyní
šíří se v míře netušené. V Lounsku, Rakovnicku a Novostrašecku, jakož i v sousedních okresech slánském, křivoklátském a kralovickém, pěstuje se již nyní na 3000
hektarech pozemků. Kvantum chmele na této výměře vypěstované zajisté úplně
postačí a nemusíme tedy v tom ohledu žádné obavy míti, a to tím méně, an se nyní
pěstování řepy cukrovky pořád více omezuje, kdežto zakládá se každým rokem tím
více nových chmelnic. Okres žatecký pěstuje chmel as na 1700 hektarech a máme
tudíž vzhledem k tomu, že se v krajině naší nalézá ještě mnoho pozemků k pěstování
chmele výborně se hodících, plnou naději, že v době nedaleké vyrovná se krajina naše
co do množství chmele okresům žateckému, podbořanskému a postoloprtskému.
Co se týká jakosti našeho chmele, tož jest všeobecně známo, že máme chmel
výborný, ponejvíce žateckému okresnímu a v některých obcích i městskému se rovnající a že jen tržní porobě žatecké máme co děkovati, že ceny našeho chmele posud nerovnají se cenám žateckým. Hospodářská výstava krajinská minulého roku
v Rakovníku odbývaná podala nejlepší důkaz, že pěstuje se v krajině naší chmel
nejen ve velikém množství, nýbrž i výborné jakosti. Přičiněním obce kněževeské
bylo pak chemickým a mechanickým rozborem, panem Antonínem Kuklou, asistentem na české technice v Praze předsevzatým, postaveno na jisto, že kněževeský
chmel úplně rovná se žateckému chmeli okresnímu a zároveň prohlásil pan asistent
Kukla, že chmel tento jest jaksi typem chmele naší krajiny. Týž úsudek sdělila s obcí
kněževeskou i zemědělská rada pro království České. Ostatně bude jakost chmele našeho ještě letošního roku znaleckým rozborem chmele ze všech čelnějších obcí
a porovnáním s chmelem žateckým městským a okresním nade vší pochybnost zjištěna a výsledek rozboru toho v obou zemských jazycích, pak v jazyku francouzském
a anglickém všem pivovarským a obchodním závodům, jakož i časopisům tu i cizozemským sdělen. Podle toho nelze tudíž pochybovati, že i jakost našeho chmele činí
nám soutěž s Žatcí možnou.
Zdar trhu takového jest dle mého náhledu podmíněn tím, že nabídky prodávajících musí býti v žádoucím poměru s poptávkami kupců chmele, pak že tržiště
má býti co možná nejvíce přístupno a že má umožňovati a zabezpečiti rychlý obchod. Pánové! Naši pěstitelé chmele zajisté postarají se o nabídky, naši sládkové
a obchodníci pak o koupi výborného chmele našeho. Česká žurnalistika, jež již tolik
dobrého a krásného vykonala, zemědělská rada, pivovarské spolky a společenstva
a české obchodní a živnostenské komory zajisté i nadále všemožně budou nás podporovati. I obchodní svět vůbec zabývá se již naším podnikem a právě také vyjednáváme s českými bankami o zřízení filiálky v Rakovníku. Za těchto okolností může-
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me býti toho jisti, že hned zpočátku docílíme cen uspokojivých.
Vždyť nyní valná většina našich obcí má signum „krajského chmele žateckého“.
Když pak dokážeme rozborem znaleckým, a zajisté že to dokážeme, že chmel náš
ponejvíce má jakost okresního chmele žateckého, ne-li městského, pak není pochybnosti, že hned zpočátku docílíme aspoň týchž cen, jakých se nám nyní v Žatci, a to
ještě jaksi z milosti, nabízí a že později – jakmile trh náš bude míti pevnější půdy
– zajisté doděláme se úspěchu skvělého. Vynikající pivovarníci nám již přislíbili,
že budou chmel na tržnici naší kupovati a že budou žádati za signum naší tržnice.
Mohu vám, pánové, také uvésti příklad. Chmelařský spolek v Tršicích na Moravě
právě usiluje o to, aby tamější trh byl rozšířen. Dříve nebyl chmel moravský téměř
ani znám a placeny za něj ceny pranepatrné, nyní pak vzdor tomu, že nepěstuje se na Moravě ani tolik chmele jako v naší české chmelařské krajině a že chmel
moravský, ač jinak jakosti výborné, nevyrovná se chmeli našemu, dostávají za něj
ceny, jež rovnají se úplně našim cenám a doufají již, že Tršice, jakmile dosáhnou
příznivějšího železničního spojení, stanou se druhým Žatcem! Z toho lze posouditi,
co může se docíliti účelnou činností. Tak mám za to, že jest tu všech podmínek pro
zřízení chmelní tržnice a jsem o tom tím více přesvědčen, an slovutní a zkušení
mužové a znalci na slovo vzatí, jako dr. Prav. Trojan, dr. Julius Grégr, profesor Bělohoubek, předsedové Spolku pro průmysl pivovarský v království Českém hrabě
Chotek a p. Kašpar, předseda společenstva pražských sládků p. Klička, p. Vohanka, místopředseda obchodní komory pražské, knížecí hospodářský rada p. Kron,
p. Frant. Chodounský, proslulý pivovarník český, pp. prof. Tiller, Schmelzer, Kukla
a jiní úplně schvalují podnik náš a jednání naše vůbec.“
Odpovědi na všechny tři klíčové otázky tedy zněly ve prospěch založení
tržnice.
K otázce umístění tržnice Čeněk Feyerfeil podotkl, že „Hospodářsko-průmyslový spolek pro krajinu rakovnickou uvažoval otázku tuto svědomitě, všestranně, beze všeho ohledu na nějaké snad předáctví, maje toliko dobrou věc samu na
mysli“ a došel k přesvědčení, že předpoklady pro prosperující tržnici má pouze
město Rakovník. Louny znevýhodnila jejich poloha „na samé téměř periferii
české krajiny chmelařské“ a nepříznivé železniční spojení, rezolutně se postavil proti návrhu umístit českou tržnici přímo do Žatce. „Pánové, toť věcí zcela
nemožnou. Národní protivy jsou nyní tak přiostřeny, že by nám Žatečtí nedopřáli
ani jediného obchodu, i kdyby české obce sebe samy zapřely a podniku svému nedaly
českého jména, ano kdyby vše zřídily a řídily jazykem německým! V Žatci nikdy
nemohl by takovýto český podnik prospívati a jsem přesvědčen, že v Žatci kyne nám
jen škoda, jen poroba!“
Město Rakovník, zdůraznil Čeněk Feyerfeil, je jediná možná volba. Argumentoval tím, že město Rakovník je přirozeným střediskem českých chmelařských obcí v lounském, strašeckém, slánském, křivoklátském, kralovickém
a rakovnickém okresu, že disponuje výhodným železničním spojením a že
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je sídlem důležitých úřadů (okresní hejtmanství, soud, poštovní a telegrafní úřad, spořitelna, 2 záložny), mnoha obchodníků a v neposlední řadě vyšší
reálné školy a hospodářské školy. „Uvážíte-li pak ještě, že při této hospodářské
škole, již od příštího roku počínaje, zřízen bude praktický kurs chmelařský, jakého
v Rakousku vůbec ještě nestává a že při škole té hodláme později též zříditi lučebnou stanici a kurs mlékařský, uvážíte-li konečně, že v Rakovníku pěstován chmel
již před staletími a že až posud pěstuje se tam chmel ve velkém množství, pak zajisté mně přisvědčíte, tvrdím-li, že odporučujeme vám Rakovník co sídlo tržnice na
chmel z důvodů nejen platných, nýbrž i zcela nestranných.“
Po věcných argumentech uhodil Čeněk Feyerfeil i na vlasteneckou strunu:
„Pánové! Naše české obce vždy byly popelkou žateckých velmožných pánů, vždy byly
a jsou posud odstrkovány a utiskovány vzdor tomu, že pěstují ponejvíce chmel téže
hodnoty jako Žatečtí, a snad právě proto, a jest tudíž jen přirozeno, ucházíme-li se
o zřízení českého trhu a nechceme-li býti více závislými na milosti neb nemilosti Žateckých! Žatečtí ovšem nyní – když
jsou v úzkých – budou snad svými
agenty a dohazovači českým obcím
slibovati, že přijmou je do „okresu“
a pokud se týče do „kraje“ a některým snad takoví dohazovači budou
i vyhrožovati, že z trhu toho povstane jim škoda apod. Avšak slibům
žateckých pánů nevěříme a věřiti nemůžeme a hrozeb se nelekáme. České obce doprošují se již více než celé
desítiletí, aby přijaty byly do okresu
a posud, pánové, ani jediná česká
obec přijata nebyla! Sliby jsou laciné,
jakmile by ale nebezpečí Žatci nově
vznikající českou tržnicí hrozící bylo
překonáno, zajisté by skutek utek
a o splnění slibu nebylo by ani řeči.
Hrozeb ale nijak se nelekáme. Žatecký okres nevypěstuje tolik chmele
jako naše krajina a poněvadž chmel
náš jest ponejvíce téže hodnoty jako
žatecký okresní a v některých obcích
jako městský, zajisté nejsou české
obce závislé na Žatci, spíše naopak,
Budova hostince A. Hejdy v Mutějovicích (2012),
a Žatečtí musí vždy býti šťastni, dodějiště ustavující schůze české tržnice na chmel.
kud české obce k obvodu jejich se hlá-
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sí. Vím ovšem dobře, že bude nám překonati zpočátku obtíže, avšak který větší podnik nemusil by činnost svou takto zahájiti? Budeme-li tedy všichni povzneseni jsouc
nad místní prospěchy konati svou vlasteneckou povinnost, není žádné pochybnosti,
že doděláme se kýženého cíle, že doděláme se nezávislosti na Žatci a tedy úplné
samostatnosti a znenáhlého, ale jistého stoupání cen našeho chmele.“
Účastníky schůze Čeněk Feyerfeil ujistil, že v rakovnické tržnici „nebude
se prodávati žádný chmel městský, okresní neb krajský, také žádný chmel z jiných
zemí a krajin, jejž vydávali bychom zas za chmel naší krajiny. Na trhu našem má
se, pánové, a to račte zvláště, prosím vzíti na vědomí, prodávati toliko chmel jakosti
zaručené, jakosti způsobem znaleckým vyšetřené a zjištěné a dle této hodnoty pak
roztříděný; chmel nejlepší hodnoty bude tedy v I. třídě atd. O vnitřním zařízení
tržnice nemohu vám ještě ničehož říci, protože jest to věcí výboru, jejž dnes zvolíme,
aby nám podal návrhy, avšak tolik mohu vám pánové sdělit, že řízení všech trhu
toho se týkajících záležitostí spočívati bude v rukou zástupců zemědělství, pivovarství a obchodu. Vůdčí hvězdou naší bude vždy spravedlivost a svědomitost, čímž
zajisté posloužíme stejně producentům i konzumentům!“
Účastníci schůze vznik tržnice jednohlasně schválili a pověřili budoucí
přípravný výbor k provedení všech potřebných úkonů. Přípravnému výboru
postoupili také rozhodnutí o názvu tržnice (v průběhu schůze padly návrhy
jako „tržnice na chmel krajiny rakovnicko-lounské“, „tržnice pro české Žatecko“
nebo „rakovnická tržnice“).
Za členy přípravného výboru za rakovnický okres vybrali účastníci schůze
Antonína Bařtipána, statkáře ve Hředlích, Čeňka Feyerfeila, starostu okresního zastupitelstva v Rakovníku, Václava Holého, statkáře v Nesuchyni, Václava Kotíka, statkáře ve Velkém Újezdě, Josefa Launa, statkáře v Rakovníku,
Františka Tvrdého, obecního starostu v Mutějovicích, a Otomara Zákona,
purkmistra v Rakovníku. Za křivoklátský okres Bohumila Krona, hospodářského radu. Za novostrašecký okres Ad. Kotíka, statkáře v Řevničově, Jana
Nedvěda, okresního starostu z Tuchlovic, Josefa Lisce, statkáře v Srbči, Ferdinanda z Laufenbergů, statkáře ve Mšeci. Za kralovický okres Karla Štěrbu,
statkáře v Šípech.
Volba 7 zástupců za lounský okres a 1 zástupce za slánský okres byla postoupena hospodářským spolkům těchto okresů. Dále bylo usneseno, aby
ve výboru zasedal jeden zástupce pivovarského průmyslu, 1 zástupce obchodní komory, zástupce odborného školství (zvolen ředitel hospodářské školy
v Rakovníku Jan Tomeš) a 1 zástupce české odborné žurnalistiky (zvolen
prof. Karel Tiller, majitel a redaktor Pivovarských listů).
17. května 1886 schválilo vznik tržnice na chmel shromáždění rolníků
z obcí lounského okresu v Ročově a přípravný výbor byl doplněn o členy zastupující okres Louny.
Přípravný výbor tržnice „přijalo ve svou ochranu okresní zastupitelstvo ra-
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kovnické a vymohlo si schválení stanov a řádů.“ Za své cíle si tržnice vytkla „povznésti v krajinách českých pěstování chmele a obchod chmelní, pověřovati vypěstovaný v obvodu jejím chmel (pod jménem „žatecký“ známý) pro obchod světový co
pravý chmel krajiny rakovnické, bdíti nad pravostí pověřeného chmele až do jeho
spotřeby a zprostředkovati prodej a koupi téhož chmele.“
Zahájení činnosti tržnice
Slavnostní otevření České tržnice na chmel v Rakovníku se uskutečnilo
v neděli 9. srpna 1885.
Pondělní vydání Národních listů věnovalo této události velkou část titulní
strany: „Včera odbývalo se způsobem slavnostním zahájení nové tržnice. Město
bylo četnými prapory ozdobeno, na mnohých domech nalézaly se nápisy k památné
slavnosti se vztahující. Do Rakovníka zavítali za příčinou zahájení tržnice četní
hosté z Prahy, z okolních okresů i obchodníci s chmelem ze Žatce.
O 9. hodině dopolední odbývala nově ustavená správní rada tržnice první
schůzi. Okresní starosta p. Feyerfeil zahájil velice jsa pohnut několika vřelými slovy schůzi a vyzval přítomné, aby zvolili si předsednictvo a ředitelství. Asistent
p. Kukla vyslovil své přesvědčení, že nikdy nebude ve správní radě taková jednomyslnost jako při volbě předsednictva. Největších zásluh o tržnici získal si zasloužilý
starosta okresu rakovnického p. Č. Feyerfeil a tu zcela přirozeno, že on bude prvním předsedou. Za místopředsedy navrhl řečník zároveň purkmistra rakovnického
p. Ot. Zákona a profesora Launa. Na to přijat návrh tento jednohlasně. Do ředitelstva zvoleni aklamací pp. statkář a sládek B. Staněk z Petrovic, dr. Mayer, advokát
v Rakovníku, J. Tomeš, ředitel hospodářské školy, profesor K. Tiller, Vojtěch Kutner,
obchodník a rolník v Domoušicích. Jelikož p. prof. Tiller pro nával jiného zaměstnání
volbu přijati nemohl, zvolen na místo něho p. Tvrdý, starosta mutějovický.
O 10. hodině seřadil se v městské střelnici slavnostní průvod, jejž zahájil sbor
hasičů rakovnických s hudbou a praporem. Za sborem tímto kráčeli četně zastoupené sbory hasičské z Lišan, Krupé, Mutějovic, Krušovic, Hředel, Milostína, Pavlíkova a Velkého Újezda (s hudbou), Sokol rakovnický s praporem, vojenští vysloužilci
rakovničtí s hudbou, měšťanská beseda, řemeslnická beseda, zábavní spolek Vesna,
pěvecko-hudební spolek, společenstvo obchodníků, hospodářská besídka z Mutějovic, zástupcové hor Gutmann a Vondráček, sbor městských střelců za velení p. dra
Wolfa s praporem a hudbou, zastupitelstvo města, židovské obce, okresu, hospodářského spolku rakovnického, zástupcové okresů lounského, velvarského, slánského
a novostrašeckého a četní hosté. Průvod ubíral se branou pražskou do města, pak po
náměstí obsazeném hustými davy domácího i přespolního obecenstva do hostince
U bílého lva, kde se místnosti tržnice nalézají. Tržnice sama byla ověnčena vínky
chmelovými, u vchodu nalézalo se za rámcem původní vysvědčení o chmeli rakovnickém z r. 1596. Slova ujal se p. Feyerfeil a pravil [poté, co shrnul vznik tržnice]:
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Stanovy tržnice této jsou nyní schváleny a dnes, velectěné shromáždění, slavíme již
přese všecky obtíže a překážky zahájení naší tržnice! Velebný to okamžik! Vždyť
založili jsme tržnici nejen na krátkou snad dobu, nýbrž s tím vroucím přáním, aby
znenáhla rozšířivši základy své co možná nejvíce zmohutnila, blahobyt v krajině
naší povznesla a „český chmel“ po celém světě proslavila. Toť hlavním účelem naší
tržnice, jež vždy s úzkostlivou svědomitostí hájiti bude prospěch a zájmy producentů a konzumentů, jež vždy vyhledávati bude vše to, co víže všecky zájemníky, tedy
hospodáře, sládky a obchodníky k sobě, a všeho hodlá se vystříhati, co mohlo by
vyvolati mezi nimi spory a nedorozumění.
Pánové! Tržnice naše jest první českou a v pravém slova smyslu českou tržnicí!
Jest Čechy, českými obcemi, českými sládky a obchodníky založena a bude, jak
jsem již pravil, vždy bránit se za cílem zajisté šlechetným a vznešeným, aby získala
českému chmeli té nejchvalnější pověsti světové.
Tím právě ale jest již mezinárodní ráz její zabezpečen, neboť jest všeobecně
známo a od všech soudných a nepodjatých lidí uznáno, že Čech při vší hrdosti národní – nebyl-li jinak některým odpůrcem k tomu přinucen – nerad spřádá národohospodářské otázky s otázkami národnostními a že každému spoluobčanu, nechť
tento hlásí se ku kterékoli národnosti, přichází s plnou upřímností vstříc, a to nejen
slovy, nýbrž i skutky.
Z toho ale také plyne, že jest vlasteneckou povinností každého Čecha, každého
českého rolníka, sládka a obchodníka, aby podnik náš, „Českou tržnici na chmel
v Rakovníku“ všemi silami podporoval a tak zmohutnění její usnadnil a umožnil.
A již nyní můžeme se oddati té blahé naději, že cíle svého se doděláme, že tržnice naše čím dál tím více bude prospívati.
Až podnes přistoupilo k tržnici naší 100 obcí, v jejichž obvodu pěstuje se veliké množství výtečného ponejvíce okresnímu chmeli žateckému se rovnajícího
a v některých obcích je i předčícího chmele. Čeští sládci a obchodníci zajisté dodrží daného nám slibu a budou chmel na naší tržnici hojně kupovati; ostatně projevuje nám pivovarský a obchodní svět vůbec své sympatie a docházejí již zakázky
z mnoha stran, z čehož jest patrno, že všude dobře znají jakost chmele naší krajiny
a že přicházejí nové tržnici se vší důvěrou vstříc. Že za poměrně tak kratičkou dobu
dodělali jsme se již těchto úspěchů, toť máme co děkovati jednak neúnavné, obětavé
píli, svědomitosti a vlastenectví všech zúčastněných při tom činitelů, zvláště pak
českých obcí, sládků a obchodníků, jakož i žurnalistky naší a jednak výborné již
v středověku proslavené jakosti chmele naší krajiny.
Proto ale přece nesmíme nyní položiti ruce v klín, nesmíme přestati na tom,
čeho jsme posud dosáhli, nýbrž musíme všichni s nezlomnou a důslednou rázností
a vytrvalostí působiti k tomu, aby chmel krajiny naší nejen co do množství, nýbrž
hlavně co do jakosti všecky ostatní chmele předčil, aby česká tržnice naše svědomitým a nestranným počínáním si oproti producentům a konzumentům stala se
nejoblíbenějším střediskem všech pěstitelů chmele, sládků a obchodníků a tak, těšíc
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se pořád víc a více všeobecné důvěře a tím i plné síle, byla mocným podporovatelem
a ochráncem veškerého chmelařství a pivovarství, jakož i obchodu českého!
S tímto vroucím přáním prohlašuji Českou tržnici na chmel v Rakovníku za zahájenou. Dej Bůh štěstí!
Řeč tato byla přijata s bouřlivým voláním „Sláva!“
Purkmistr rakovnický pan Zákon pravil: „Velectění! Myšlenka - založiti českou
tržnici na chmel v Rakovníku, na níž by chmel krajin našich, pro svou výbornou
jakost známý a hledaný, do obchodu bezprostředně přiveden byl, tvůrcem jejím,
neúnavným starostou okresního výboru p. Feyerfeilem, uvedená v život – podává
mně, co zástupci královského města Rakovníka, milou příležitost, že mohu uvítati
vás, kdož jste přišli, abyste na počátku, kde nám bude překonati mnohých obtíží
a překážek, ujistil nás svojí vzácnou přízní. Mnohoslibné výsledky, až do dnešního dne docílené, poděkovati máme v první řadě okr. starostovi p. Feyerfeilovi, který neúnavnou, vytrvalou prací a pílí veškeré překážky šťastně odstranil,
pp. zástupcům české a odborné žurnalistiky, které vydatnou pomocí svou ze stanoviska vlasteneckého i odborného myšlenky té horlivě se ujali – mnohým pp. sládkům a obchodníkům, kteří dosud spotřeby své chmelem naším uhražovali a tu zase
v první řadě p. Bohum. Staňkovi, který seznav před mnoha lety výbornou jakost
chmele našeho, spotřebu svoji stále zde uhražuje a nyní o zřízení tržnice naší radou
i skutkem nemalých zásluh si získal, v druhé řadě pak veškerým obcím krajů v tržnici naší zastoupeným, jež českou tržnici naší výrobky svými obeslati se zavázali.
Mezi nimi zásluh velikých získala si obec městyse Kněževes, jejížto zástupcové vystavením chmele o výstavě rakovnické a pražské velice k tomu přispěli, že výtečná
jakost chmele našeho i v širších kruzích poznána. Dnes možno, velectění pánové,
podati vám ujištění, že Česká tržnice na chmel v Rakovníku již letošního roku bohatě bude obeslána a že pp. sládci a obchodníci naleznou zde hojnost chmele dříve pod
jménem žatecký chvalně známého. Zvu vás proto všecky, jimž na dobré, spolehlivé
koupi chmele a zdaru českého obchodu a průmyslu záleží, abyste uhražením potřeb
svých na chmelní tržnici naší podali nám možnost přesvědčit se o znamenitosti
chmele v obcích na naší tržnici zastoupených.
Jakost půdy obcí, na chmelní tržnici naší zastoupených, podává možnost, nové
a nové chmelnice zakládati na počet chmelnic 10 a vícekráte větší než dosaváde.
Též i dělnictvo naše známo jest pro svou obratnost v pěstování chmele a chmelařský
kurs na zdejší hopsodářské škole založený, počet jich zajisté rozmnoží – mají proto
obce, v chmelní tržnici zastoupené, veškeré podmínky v míře největší, aby chmelní
trh náš jen dobrými plodinami a výrobky byl bohatě obesílán a zdar tržnice ze strany producentů byl zabezpečen.
Račtež proto všichni přijmouti ujištění, že snana správy České tržnice na chmel
v Rakovníku nésti se bude jedině a výhradně zásadou nejvyšší svědomitosti a poctivosti a snahou, aby jedině chmel krajů, v chmelní tržnici zastoupených, do obchodu
uváděn byl.

14

Projevuji heslem „Dej Bůh štěstí“ příští tržnici naší přání nejlepšího zdaru,
vítám vás jakožto starosta královského Rakovníka co nejsrdečněji a zvu zároveň
upřímně v přátelský náš střed. Na zdar!
Okr. hejtman p. Manschinger: Shromáždění dnešní významnou jest slavností,
slavností pokroku na poli hospodářském, slavností samostatnosti chmele zdejšího
na trhu světovém, aby nepopíratelnou hodnotou svou konkurovati mohl se chmelem jiným a by v konkurenci té palmu vítězství a slávy, tudíž i ceny dobyl!
Jelikož rakovnická tržnice, jak z výkladů předešlých i ze zkušenosti vlastní
vám známo, všelikými podmínkami zdaru a rozkvětu vykázati se může, lze doufati
s bezpečností, že město naše staroslavné i okres rakovnický – ba celá krajina zvýšeným výnosem pěstovaného chmele povznese blahobyt a tím všeliké poměry životní
polepší.
Radosti své z tohoto dávno kýženého povznešení, dnes společně jsouce shromážděni, společného, slavnostního, radostného výrazu dáváme, i přejeme tomu
novému podniku upřímně, z celého srdce boží požehnání, zdar a rozkvět.
Však nejenom radostným citům průchodu dáti máme, nýbrž i vděčně vzpomenouti zásluh získaných o uskutečnění chmelní tržnice, která se státi má pramenem
blahobytu i nové slávy naší krajiny. O uchopení a vyčerpání myšlenky té zajisté
platně mnozí svorným a proto zdárným úsilím se přičinili a radostně u věci společné
spolupůsobili, však nikdo neujal se věci té s takovým důrazem, s takovou horlivostí
a obětavostí jako vážený a ctěný starosta okresu našeho, jehož pilná i věru šťastná
ruka již mnoho zdárného a prospěšného pro okres náš vykonala.
Citům vděčnosti tudíž naproti všem mužům, kteří o zařízení chmelní tržnice raovnické zásluh si vydobyli, nejlepšího výrazu dáme, když hlavně o původci podniku
toho, panu okresnímu starostovi Feyerfeilovi hřímavé sláva provoláme. („Sláva!“)
Za velké pozornosti promluvil profesor p. dr. Bělohoubek následovně: Velectěné shromáždění, drazí rodáci! Byv požádán prozatímním ředitelstvím české tržnice na chmel v Rakovníku, abych promluvil u příležitosti otevření tohoto podniku
nejen pro krajinu rakovnickou, nýbrž pro průmysl pivovarský a české chmelařství
vůbec veledůležitého jménem průmyslu pivovarského, činím tak milerád. Jest to
povinností každého Vlastimila podporovati podnik tento. Onť důležitost má dalekosáhlejší než jak na první pohled se zdá. V letech minulých, pánové, panovalo
u nás vlastenectví ideálné. Utvrzovali jsme se navzájem v lásce k mateřskému jazyku
a ku krásné naší vlasti. Myslím, pánové, že krásné ty doby již provždy minuly a že
nastává nám éra nová, doba vlastenectví praktického. My v každém oboru našeho
průmyslu i hospodářství postaviti se musíme na nohy vlastní, my docíliti musíme
hospodářské neodvislosti, která bude nejmocnější pákou k docílení tužeb, pro něž již
po léta horujeme. Česká tržnice na chmel jest prvním krokem ve směru tomto, krokem, který bohdá i na jiném poli naší národní produkce najde následování. (Dejž to
bůh!) Pánové! Chmel rakovnický jest téhož původu jako chmel žatecký, pocházíť z
Ouštěcka, kde před mnoha stoletími výhradně „červeňák“ se pěstoval.
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Odtud přenesl se do krajiny rakovnické a žatecké a vyvážel se již ve století devátém po Labi do ciziny, jak historicky dokázáno. Chmel krajiny rakovnické jest
téhož původu jako žatecký, rovná se úplně tomuto jak rozbory vědeckými, jakož
i zkušeností kruhů praktických najisto dokázáno jest. Krok váš, pánové, zříditi
samostatnou tržnici, lze vítati proto co nejvřeleji, jmenovitě když mužové, jimž
správa tržnice svěřena byla, za první povinnost svoji přijali naprostou solidnost
obchodu chmelného, zásadu to, která v kruzích pivovarských ten nejvřelejší ohlas
vzbudí. Jsem přesvědčen, když správa tržnice jen k naprosté solidnosti v obchodu
přihlížeti bude, že záhy získá nová tržnice jména nejchvalnějšího a že sládci hlavně
k ní obraceti se budou (Výborně!). Chmel jest důležitou surovinou pro sládka, bez
níž nemohl by udržeti nápoj svůj, bez níž nemohl by docíliti normálního kvašení,
bez níž krátce řečeno nemohl by pracovati tak, jak se na poctivého sládka sluší.
A shledají-li páni bratři čeští, že v české tržnici obdrží chmel téže jakosti, jakou
vskutku hledají a kupují, bez známých těch praktik, které jinde jsou v obyčeji, pak
– nehledě k vlastenecké, vždy osvědčené jich snaze – kupovati budou již ze stanoviska praktického zajisté výhradně v České tržnici na chmel v Rakovníku (Výborně!).
Jiná ještě okolnost veledůležitá padá zde na váhu. Páni správcové tržnice přijali
za zásadu: prodávati chmel ne dle místního původu, nýbrž dle skutečné jeho jakosti
na základě chemického rozboru. Tím obchod s chmelem vůbec dostane zcela nový,
reelní směr a brzy i jiné tržnice budou nuceny tímto jedině správným způsobem
prodeje se říditi. (Hlučné výborně!). Doufám, že ještě během letošního roku podaří se ředitelství tržnice zjistiti na základě chemického rozboru nejhlavnější typy
chmele českého „rakovnického“ a s těmi mohou se věru směle po bok „žateckému“
chmeli postaviti. Nemám, co bych více, pánové, v tomto okamžiku uvedl. Zdaru české tržnice na chmel, jejíž otevření slavnostním způsobem dnes zde slavíme, volám
starým poctivým sladovnickým „Dej Bůh štěstí!“
Řadu řečí ukončil p. Matoušek, kterýž pravil: „Dostalo se mi čestného úkolu,
bych co předseda obchodního grémia okresu rakovnického a co zástupce obchodu
v správní radě zdejší tržnice jménem obchodníků několik slov promluvil. Velectění
páni řečníci, kteří přede mnou mluvili, líčili vám výmluvnými slovy výhody, které staroslavné město naše, celý okres a veškeří producenti oněch obcí, které k naší
první české tržnici na chmel přistoupily, zařízením této získají. Budiž mi dovoleno,
bych několika prostičkými slovy poukázal na výhody, které zařízením chmelní tržnice nejen zdejším a okolním obchodníkům, ale obchodu celé krajiny vůbec vyplynou. Uvítali-li rolníci a producenti s radostí nelíčenou zařízení naší české chmelní
tržnice, uvítaly ji neméně radostně kruhy obchodní; každé nové tržiště, vstupuje-li
obzvláště v život sympatiemi tak všeobecnými jako chmelní tržnice naše, otevírá
zároveň obchodu nové bohaté pole. Pracuje-li se k blahobytu rolnictva a ku povznešení jeho produktivní síly, povznáší se i obchod, neb jen v zámožných krajinách
a zemích může vzkvétati obchod, důkazem toho Anglie, Francie, Holandsko a Německo, kde obchodníci při stále vzrůstajícím množství producentů a otevíráním
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nových a nových tržišť, tvoří zámožnou, inteligentní, vynikající třídu národa. Nás
obchodníků vřelým jest přáním, by i v krásné milené naší české vlasti obchod vždy
víc a více vzkvétal, a tím ku bohatství celé vlasti poctivou svou hřivnu přičinil. Proto vítáme vřele každý nový podnik, který jest pákou a mocnou pružinou ku zvelebení obchodu českého, vítáme vřele první Českou tržnici na chmel v Rakovníku
a provoláváme jí a jejímu rozkvětu a zdaru jménem českého obchodnictva z hloubi
srdce srdečné „Na zdar!“
O 12. hodině byla slavnost zahajovací ukončena. Někteří hosté prohlíželi si
město, jiní odebrali se do pěkně zřízeného měšťanského pivovaru, kdež sládkem
p. Toužimským výborným rakovnickým pivem pohoštěni byli.
O půl jedné byla v hostinci p. Klempery „U bílého lva“ společná hostina, kteréž se zúčastnilo přes 120 osob. Úprava jídel byla k úplné spokojenosti hostí. Mezi
hostinou pronešeny byly četné přípitky. Tak připil předseda p. Feyerfeil císaři,
p. Laun českým sládkům, purkmistr slánský p. Hemerka městu Rakovníku, asistent p. Kukla rolnictvu, p. Laun obchodníkům s chmelem. Prof. Schmelzer sliboval
jménem spolku pro průmysl pivovarský nové tržnici všestranné podpory. Purkmistr
p. Ot. Zákon vzdal dík p. Feyerfeilovi za snahy jeho k zvelebení a rozkvětu města.
Poslanec dr. Trojan poukázal v delší, s bouřlivým souhlasem přijaté řeči k tomu,
jak se v Žatci s českými obyvateli nakládá a tvrdil, že není ani možné mysleti si Čecha, který by po těch útrapách, které musí bratří jeho v Žatci snášeti, vozil tam své
zboží a vydával se na milost a nemilost. Vřelým přípitkem předsedy p. Feyerfeil na
dra. Trojana byla hostina ukončena.
Při hostině předčítány blahopřejné přípisy a telegramy: od místodržitele
bar. Dra. Krause, zemského maršálka knížete Jiřího Lobkovice, dra. Riegra, Emila
kn. z Fürstenbergů, předsedy obchodní komory pražské p. Bondyho, místopředsedy
téže komory p. Šebora, ředitele Tomše, Dumka, Farského, Schwarze, od odborníků
Františka a Miroslava Chodounských, správce p. Zwetlera, hostinského p. Haunera z Prahy, hospodářské besedy ve Hředlích, předsedy právovárečného měšťanstva
plzeňského p. Fodermayera aj.
Odpoledne ve 4 hodiny uspořádala měšťanská beseda ve svých pěkně zařízených místnostech koncert na počest zahájení tržnice. Koncert vydařil se velmi skvěle, zvláštní pochvaly došly sbory, zpívané členy besedy.“
První správní radu České tržnice na chmel v Rakovníku tvořili: zástupce
odborného školství - A. Bělohoubek (profesor c. k. České vysoké školy technické), zástupci Pivovarského spolku pro království České - J. Kašpar (velkostatkář a majitel pivovaru), B. Staněk (statkář v Práči a majitel pivovaru
v Petrovicích), A. S. Schmelzer (profesor sladovnické školy), zástupci pražské
obchodní komory – E. Kallberg (velkoobchodník v Karlíně), J. Reitler (sládek
v Praze), zástupci rakovnického okresního zastupitelstva – Čeněk Feyerfeil
(starosta okresního zastupitelstva, notář v Rakovníku), J. Laun (člen zemědělské rady, statkář v Rakovníku), F. Tvrdý (obecní starosta v Mutějovicích),
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zástupci městské rady kráHostinec U bílého lva v Rakovníku (snímek z přelomu
lovského města Rakovní19. a 20. století), první sídlo české tržnice na chmel.
ka – O. Zákon (purkmistr
v Rakovníku), K. Mayer
(advokát v Rakovníku),
zástupce
Hospodářsko-průmyslového spolku pro
krajinu rakovnickou – Jan
Tomeš (ředitel Zimní školy
hospodářské v Rakovníku), zástupci obcí rakovnického okresu: K. Tiller
(profesor sladovnické školy a majitel Pivovarských
listů v Praze), D. Bařtipán (statkář v Povlčíně),
V. Holý (statkář v Nesuchyni), F. Patrák (starosta
a statkář v Kněževsi),
J. Filip (statkář v Přílepích),
Č. Pochman (starosta
a statkář v Lubné), V. Kotík (statkář ve Velkém Újezdě), zástupci lounského okresu – A. Kukla (asistent c. k. České vysoké školy technické v Praze),
M. Hess (starosta a statkář v Pnětlukách), J. Volda (statkář v Břinkově), V. Mokr
(statkář v Citolibech), V. Kuttner (statkář v Domoušicích), V. Eminger (statkář
v Pochvalově), zástupci obcí novostrašeckého okresu – A. Kotík (obchodník
v Řevničově), J. Lisec (mlynář v Srbči), Č. Studnička (rolník v Dučicích),
J. Studnička (mlynář v Hřešicích), zástupce křivoklátského okresu – B. Kron
(knížecí hospodářský rada na Křivoklátě), zástupce obcí slánského okresu
– A. Hemerka (purkmistr ve Slaném), zástupce obcí velvarského okresu:
F. Kratochvíl ml. (obchodník v Mlčechvostech), zástupce obcí jesenického
okresu – V. Kralitschka (statkář v Řeřichách), zástupce obcí kralovického
okresu – Petr Konopásek (statkář v Chříči).
Ke dni jejího slavnostního otevření tvořilo obvod tržnice 98 obcí z rakovnického, lounského, novostrašeckého, jesenického, křivoklátského, velvarského, slánského a kralovického okresu. Jmenovitě: Bdín, Bilichov, Blevice, Bratronice, Břežany, Břinkov, Brodec, Černíkovice, Červený Zámek
(tj. Krakovec), Citoliby, Domoušice, Dřínov, Drchkov, Dušice, Dušníky, Filipov, Honice, Hostokryje, Hřebečníky, Hředle, Hřešice, Hříškov, Hvozd, Chlum,
Chrášťany, Jedomělice, Kalivody, Kamenomost, Kněževes, Konětopy, Kostelík,
Krakov, Chříč, Kroučová, Krupá, Krušovice, Lašovice, Lenešice, Lišany, Líský,
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Líšťany, Louny, Lubná, Lužná, Malinová, Milý, Milostín, Mlčechvosty, Modřejovice, Mšec, Mutějovice, Nesuchyně, Pnětluky, Nezabudice, Nouzov, Nová
Ves, Olešná, Ouholice staré, Oulovice, Pavlíkov, Petrovice, Plchov, Pochvalov,
Počedělice, Povlčín, Pozdeň, Přerubenice, Příčina, Přílepy, Pšany, Rakovník,
Řevničov, Řeřichy, Ryšín, Ročov, Rousínov, Ruda, Senec, Senomaty, Slabce, Slatina, Smilovice, Smolnice, Solopysky, Srbeč, Svinařov, Šanov, Třtice, Velhota (tj.
Lhota p. D.), Velké Hořešovice, Velký Újezd, Veltěž, Výrov, Obora, Vojkovice,
Všetaty, Zavidov, Zhoř. 93 obcí se přihlásilo na základě usnesení obecního výboru, z pěti obcí přistoupili k tržnici jednotliví pěstitelé chmele. Ve všech obcích
se pěstoval jemný červený chmel staročeského původu.
Záhy po otevření tržnice si v Rakovníku otevřel pobočku velkoobchodník s chmelem Emanuel Kallberg z Karlína a skoupil pro svůj obchod značné
množství „nejpěknějšího“ chmele. Kallbergova příkladu následovali „již četní
obchodníci s chmelem, kteří se dílem v Rakovníku usadili, dílem tam své filiálky
zřídili.“
Do 25. září 1885 označila („signovala“) tržnice 412 žoků chmele, „mimoto
bylo 200 žoků v tržnici na skladě a jeví se již nyní na počátku sezony nedostatek
místa.“ Chmel šel dobře na odbyt a prodával se za cenu 68-80 zlatých za 50 kilogramů. Například táborský pivovar zakoupil v rakovnické tržnici „veškerou
potřebu chmele“.
První prodejní výstava chmele
V neděli 27. září 1885 uspořádala tržnice prodejní výstavu chmele. Konala
se v sále Střelnice na pražském předměstí. Expozici vzorně uspořádal ředitel
rakovnické hospodářské školy Jan Tomeš. V popředí sálu vystavil obchodník
p. E. Kantor vzorky chmele všech 98 obcí z obvodu tržnice, ostatní vystavovatelé se seřadili podle obcí a okresů. Chmel, „většinou velmi pěkné jakosti“, vystavili: Bdín – J. Grüner, J. Frič, M. Ševic, F. Loskot, F. Kraus, J. Klíma,
F. Hendrich; Bilichov – F. Kořán, J. Hendrich; Bratronice - B. Stein; Břínkov
- F. Chládek, Č. Minařík, A. Soukup, V. Chládek; Citoliby - V. Mokr st., V. Jindřich, A. Brydler, Č. Brzobohatý, M. Hornof, V. Lokaj, V. Mokr ml.; Domoušice
- J. Prask, V. Kutner, M. Kříž; Dučice - F. Šubrt, J. Studnička, Č. Studnička; Dušníky - A. Syrový; Velké Hořešovice - V. Gregor; Hostokryje - F. Pastor, T. Lajbl,
V. Krajtl, F. Najhaipl, V. Pastor; Hředle - J. Bařtipán, J. Stuchlý, A. Bařtipán,
J. Kindl, V. Bařtipán, J. Ullrich, A. Švácha; Hřešice - J. Zuna; Hříškov
- J. Kalaš, J. Frič, J. Grunt, J. Roubal, J. Pastyřík. M. Suchá, M. Pastyřík; Hvozd
- J. Tuma, F. Porn, V. Hamr; Chrášťany - F. Červený, V. Bazika, M. Bauer, A. Donát,
C. Donát, J. Hauner, J. Polívka, V. Pařízek; Kamenomost - A. Kroupa; Kněževes
- J. Hocký, J. Hornof, J. Kučera, J. Laun, F. Patrák, F. Ransdorf, J. Štross; Krakov - Č. Beneš, A. Volmut; Chříč - P. Konopásek; Kroučová - J. Zelenka, V. Ull-
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rich, V. Srb, F. Feifar, V. Ibl; Krupá - A. Fořtíková, F. Černý, D. Černý, D. Jonák,
J. Šipek, F. Ryvola, A. Ryvola; Krušovice - dvůr knížete Fürstenberga, P. Kokš;
Lašovice - M. Pucholt, J. Krautstengl, F. Hamouz; Lenešice - J. Prückner,
V. Wagner, A. Ryvola; Líský - J. Prokop, A. Prokop, J. Mudra; Lišany - J. Lukáš,
V. Křeček, A. Bendl; Líšťany - A. Derfler, O. Derfler; Lubná - F. Knor, A. Beneš, V. Zákon, Č. Pochman, V. Knor, J. Pochman; Lužná - E. Krejčí, F. Stuchlý,
A. Kromych; Milý - A. Soukup, J. Pernsott; Milostín - F. Hejda, A. Klůc,
J. Grošup, A. Pochman; Modřejovice - J. Frolík, F. Verner, K. Vollner; Mšec
- K. Prokop, A. Malec, J. Prokop, A. Koláříková, K. Daneš; Mutějovice
- V. Novák, F. Beránek, V. Hess, F. Češka, V. Bláha, J. Melč, A. Lehman, F. Kroupa,
A. Seiner, V. Sedmera, F. Štýbr, F. Tvrdý, A. Ullrich, J. Truksa; Nesuchyně
- V. Douša, F. Černý, F. Čebiš, F. Dykast, Ant. Dykast, Ad. Dykast, V. Kobsa,
J. Janský, V. Holý, Ad. Pochman, F. Nikrdle, C. Laun, A. Tyčl, J. Pikrt; Pnětluky
- J. Hess, M. Hess, V. Andert, J. Andert, F. Švestka, J. Šnejdr, J. Fivebr, V. Zralý,
V. Ullrich, V. Fric; Nová Ves (okres Louny) - A. Melichar, J. Malecký, V. Kalík;
Olešná - Martin Hudr, A. Donát, A. Bauer, F. Stříbrský; Pavlíkov - J. Koutník,
E. Hornof, J. Hendrich, J. Staněk, P. Skoupý, F. Pánek, Č. Vait; Petrovice - J. Vecka,
F. Herold, J. Herold; Plchov - A. Suk, V. Pochman; Pochvalov - F. Janský,
V. Eminger, F. Andert, F. Nodl, J. Mál; Pozdeň - Metropolitní kapitula pražská; Přílepy - V. Gregor, J. Filip, J. Siegrich, V. Palkoska, V. Fišer, F. Palkoska,
F. Mrázek; Pšany - J. Grüner, F. Mansfeld, J. Sachl; Rakovník - F. Born,
A. Koutecká, A. Bařtipán, K. Čipera, J. Heinz, F. Kunová, F. Herold, P. Nejedlý,
dr. K. Mayer, F. Malec, A. Pangrác, F. Nonfried, F. Otta, K. Schimer, E. Rickardt, A. Přibík, K. Schönpflug, J. Štěpánek, A. Švestka, E. Zákon, J. Žák, V. Potůček, K. Schimer; Řevničov - F. Tichý, F. Kotík, A. Kotík, J. Patrák, F. Olič,
J. Ostrovský, dvůr Řevničov, F. Čech; Řeřichy - F. Urban, J. Urban; Ruda
- F. Dvořák; Ryšín - V. Stříbrský, J. Polánek, J. Hamouz, F. Keil; Senec - V. Klouček, F. Jakubka, F. Fröhlich, D. Tichý, J. Plas; Senomaty - C. Kotek, J. David,
H. Bařtipán, J. Lajbl, F. Ryvola, V. Lajbl, B. Rybová, A. Lajbl, J. Treisl, J. Vostrý,
J. Suttner; Slabce - J. Kraus; Slatina - J. Bláha, J. Holý, F. Stiller; Smolnice
- J. Petržilka, S. Čapek, V. Petrlík; Solopysky - J. Kindrman, V. Fric, V. Petrlík,
J. Valda, E. Fric, J. Petrlík; Srbeč - V. Zelenka, J. Lisec, A. Křenek, A. Hrdý,
J. Grüner, F. Kříž, J. Grüner, J. Fortík, F. Drdlík; Šanov - J. Cír, J. Brabec, L. Cír,
J. Nachtigal, J. Hnitka, T. Urban, Č. Hnitka, F. Šterch, F. Nachtigal, F. Podolka,
L. Elznic; Šípy - C. Stierba; Třtice - F. Sajler; Velký Újezd - A. Sixta, V. Kotík,
F. Hornof, F. Sýkora; Veltěž - J. Labohý.
Chmel v žocích vystavili též obchodníci bratři Reiserové a bratři Pollakové. Chmelové žoky (Kellermannovy) vystavili Leopold Taussig a Bernard Brok
z Rakovníka, chmelové lísky opatřené špejlovým dnem vystavil D. Reichenbaum z Rakovníka.
Do večera prvního dne výstavy se prodalo kolem 200 centů chmele, větší
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množství nakoupili: Staněk, sládek od Tomáše v Praze, 40 centů od rakovnického purkmistra Zákona, Kottler, majitel pivovaru z Ounětic, 26 centů
z obce Mutějovice, Reitlerové (pivovary ve Vršovicích a u Štajgrů v Praze)
60 centů od rakovnického obchodníka Poppera a 35 centů od rakovnického
obchodníka Reisra, dva žatečtí obchodníci odkoupili od Reisra 25 centů, větší
množství chmele koupil též Kašpar, majitel velkostatku a pivovaru v Práči,
Kallberg, velkoobchodník z Karlína, Staněk, majitel pivovaru v Petrovicích,
Škván, sládek z Krče, a Kratochvílové z Mlčechvost. Ceny se pohybovaly
od 70 do 80 zlatých. Druhý den ceny klesly, chmel se prodával za 65-72 zlatých za cent.
Výstavní porota konstatovala, že „chmel obvodu české naší tržnice jest jakosti výborné a že směle konkurovati může s chmelem obvodu tržnice žatecké,
ba doznáno, že chmel z mnohé naší zastrčené obce po obou stranách Žbánu úplně vyrovná se takzvanému zboží městskému.“ Nejlepší chmel výstavy pocházel
z lounského Podlesí (Pnětluky, Domoušice, Pochvalov, Solopysky, Ročov,
Břínkov), z rakovnického Poddžbánska (Lhota pod Džbánem, Mutějovice,
Milostín, Povlčín) a z okolí Rakovníka (Chrášťany, Kněževes, Rakovník). Korespondent Národních listů připojil k všeobecnému mínění i svůj osobní názor: „Nejvíce líbily se nám vzorky chmele z Pnětluk, jmenovitě zboží pana Hessa
a Schneidera, pak vzorky chmele z obce mutějovické, kterýž zakoupen byl na celých
hromadách před výstavou správou měšťanského pivovaru táborského.“
Bilance prvního roku činnosti
První rok tržnice uzavřela 3. 1. 1886 výroční valná hromada správní rady.
Správce tržnice p. Mikulejský ve výroční zprávě mimo jiné uvedl, že se obvod
tržnice rozrostl na 115 obcí a vyjádřil přesvědčení, že „jakmile obchodní poměry její [tj. tržnice] budou úplně upraveny, a veškerý svět pivovarský a obchodní se
přesvědčí o výtečné jakosti chmele a o správném jednání tržnice, čehož můžeme již
pro příští sezonu se nadíti, znenáhla všechny obce okresů do obvodu jejího náležející k ní se přihlásí.“ Správce Mikulejský dále poznamenal, že tržnice musela
překonat „dosti a velikých svízelů a zuřivých agitací“ ze „strany nám nepřátelské.“
V této souvislosti podotkl, že „všecky obavy a strašáky nepřátelskými nám agenty a dohazovači roztrušované, že zřízením nové tržnice klesne cena našeho chmele
oproti ceně chmele v obvodu žatecké známkovací síně vypěstovaného, ukázaly se
býti zcela marnými a nalíčenými jen za tím účelem, aby ty které obce opět vrátily se
v náruč žatecké známkovací síně, jejíž popelkou ovšem ale budou i nadále! Každý
nepodjatý pozorovatel musil se nad tímto počínáním si zaraziti a se tázati, proč pak
tolik hluku, klesne-li skutečně cena našeho chmele, mohou přece v Žatci očekávati,
že jejich chmel za tou příčinou, že ho valně ubylo, značně stoupne. Z lásky k nám
zajisté tak nejednají a zdá se tudíž, že by žatecká známkovací síň utrpěla nenahra-
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ditelnou ztrátu, kdyby veškeré obce v okresu lounském, novostrašeckém a rakovnickém od ní odpadly. Vždyť přece při koupi nerozhoduje ta která známka některé
tržnice, nýbrž hodnota chmele. Náhled tento se také úplně osvědčil, cena chmele
našeho neklesla, nýbrž byla napořád ceně chmele v obvodu žateckém prodávaného
úplně rovna, ovšem cena ta byla a jest zvláště nyní velmi nízká, avšak toť nezavinila třžnice naše, nýbrž veliká výroba chmele ve všech zemích, kde se chmel pěstuje,
a mimo to i okolnost, že za příčinou nepříznivého počasí v době česání byla valná
část chmele poškozena.“ Průměrná cena chmele v září 1885 byla 70 zlatých za
cent (50 kilogramů) a v listopadu 45 zlatých, což byly nejnižší průměrné ceny
od roku 1875.
Do 31. 12. 1885 tržnice ověřila 1520 žoků chmele.
Rakovnická tržnice se vůči žatecké známkovně vymezila nejen odlišnou
klasifikací jakosti chmele, nýbrž i rozsahem nabízených služeb. „Tržnice naše
liší se hlavně také tím, že chmel nejen ověřuje, nýbrž i sama svými dohodci prodej a koupi zprostředkuje a že se v ní odbývá i chmelní trh. Bylať poctěna důvěrou
a zakázkami vynikajících závodů pivovarských, jakož i obchodních a zprostředkovala prodej ověřeného chmele též do několika severoněmeckých pivovarů a do
Norimberka, jakož i na Rus,“ uvedl správce Mikulejský a dodal, že ředitelství
tržnice se také usneslo, „aby v některých větších městech a chmelních tržištích
cizozemských měla tržnice naše své zástupce.“
Po zářijové výstavě chmele v Rakovníku se tržnice prezentovala ještě
při semenářské výstavě ve Vídni a na hospodářských výstavách v Poličce, Chotěboři, Kolíně a v Chrudimi. Ve Vídni si vysloužila „velmi pochvalné uznání“ ministra obchodu, v Poličce byla oceněna zlatou spolkovou medailí, v Chotěboři
stříbrnou, v Kolíně stříbrnou medailí zemědělské rady a v Chrudimi bronzovou státní medailí. „Velmi vřelého uvítání“ se zástupci tržnice dočkali na sjezdu
Spolku pro průmysl pivovarský v království Českém v Českých Budějovicích.
S pochvalným uznáním činnosti tržnice přispěchaly i spřízněné Národní
listy: „Před rokem ještě nikomu nenapadlo, že by někde jinde mohlo býti středisko obchodu chmelného než v Žatci, nikdo nedovedl si představiti dobrý chmel bez
privilegované známky známkovacího ústavu žateckého a ejhle, ani ne za půl roku
máme středisko nové, české, ku kterému již i cizina s důvěrou obraceti se počíná.
Donedávna chmel z českých obcí znám byl v kruzích obchodnických jen co zboží
krajské, jakosti poslední, dnes ve všech záznamech tržních týž chmel co zboží rakovnické uváděn jest za tutéž cenu, jako nejlepší žatecké zboží okresní a městské.“
Potvrzení vysoké kvality rakovnického chmele
Že troufalé srovnání rakovnického chmele s nejlepším žateckým chmelem
bylo na místě, potvrdila analýza vzorků chmele z obvodu rakovnické tržnice
a z obvodu žatecké známkovny, kterou zadalo ředitelství rakovnické tržnice.
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Analýzu vypracovali Antonín Bělohoubek, mimořádný profesor při c. k. České
vysoké škole technické v Praze, a Antonín Kukla, asistent na téže škole a redaktor Pivovarských listů. Výsledky analýzy publikovali v srpnu 1886.
Jejich zjištění vehnala rakovnické tržnici nový vítr do plachet.
Profesor Bělohoubek a asistent Kukla porovnávali vzorky chmele z Rakovníka, Pnětluk, Nesuchyně, Dušník a Bdína (obvod rakovnické tržnice)
s městským chmelem ze Žatce a okresním chmelem z Kryr. Po „zevrubném
zkoumání“ vydali posudek, že chmel z Pnětluk má kvalitu srovnatelnou s žateckým městským chmelem, z čehož vyplynulo, „že i v obvodu České tržnice
na chmel v Rakovníku se pěstuje zboží, které se v každém ohledu vyrovná nejjemnějšímu a nejpřednějšímu městskému zboží žateckému, což dosud bylo popíráno
z nejedné strany.“ Analýza dále ukázala, že „chmel pocházející z města Rakovníka
daleko převyšuje nejlepší okresní zboží žatecké a že co do jakosti své městskému
zboží velice se přibližuje a jen o maličko tomuto ustupuje v aromě, ve množství
moučky a extraktru étherického a lihového; že chmel nesuchyňský co do hodnoty své se vyrovná nejlepšímu okresnímu zboží žateckému, jež překonává dokonce
množstvím moučky“ a „že chmel z Dušník a Bdína činí za dost požadavkům, jimž
vyhovuje dobré krajské zboží žatecké.“
Zánik tržnice
Přes dobrou výchozí pozici Česká tržnice na chmel v Rakovníku na trhu
s chmelem neobstála. Václav Trejbal v článku Pokusy o zřízení tržnice
na chmel v Rakovníku (Rakovnické noviny, 1939) k tomu uvádí: „Situace tržnice byla hned zpočátku dosti svízelná, jelikož zanevřeli na ni mnozí obchodníci
chmelem pro její snahu zprostředkovati přímý styk mezi pěstiteli a sládky. Vedle
toho bylo také nutno, aby získala zkušenosti obchodní, neboť nikdo z rady a ředitelství, ani správce a účetní neznali zvyklostí při obchodu se chmelem. Zemědělská rada přiřkla proto řediteli Tomešovi stipendium k studiu prodejních poměrů
a obchodování v tržnicích jižního Německa. Leč obchod chmelem nedá se odkoukati
a pouhým ohlížením se po obchodu v cizí tržnici nepomohlo obchodu v tržnici zdejší.
Nehledě k tomu, že ředitel Tomeš nemohl sám získané zkušenosti ve zdejší tržnici
dobře uplatňovati, i kdyby se byl sebelépe obeznámil s obchodováním v cizích tržnicích. Jeho povoláním byla škola, kterou nesměl zameškávati a pro kterou nemohl
také ani řádně dohlížeti při koupi a prodeji chmele tak, jak by toho poměry vyžadovaly.“ Václav Trejbal reprodukoval ve zmíněném článku i názor senátora,
statkáře v Pavlíkově Františka Pánka. Ten řekl: „Tržnice na chmel v Rakovníku
zanikla z různých příčin. Především zde nebylo zapracovaných vedoucích osob dosti
iniciativních, jak toho vyžaduje každé působení v hospodářském životě. Není divu
ostatně, neměli jsme tehdy lidí s náležitou praxí v chmelařském obchodě. Při instituci, jako je tržnice a podobné zařízení velmi záleží na tom, aby byly vypracovány
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vhodné usance, zvyklosti, do veškerých podrobností promyšlené a upravující sjednávání obchodů, neb to velice zrychluje uzavírání obchodů, zamezuje nejasnostem
a sporům z kupní smlouvy. Usance ty, jako celé vedení, nesmí být strnulé, nýbrž
vhodně se měniti, zlepšovati, vyvíjeti se jako vše v hospodářském životě. Neměli
jsme však dosti zkušeností v tomto směru, neměli jsme tradice a zahraniční vzory
byly při tehdejších poměrech komunikačních příliš vzdálené.
Jest proto zřejmé, že nemohla stačiti jedna poměrně krátká studijní cesta
do ciziny jednoho člena ředitelství tržnice, kterýžto člen se nemohl ostatně plně
věnovati záležitostem tržnice, maje své řádné jiné zaměstnání. Jiným nepříznivým
zjevem bylo to, že chmel v tržnici nabízela na prodej řada pěstitelů, kteří chtěli prodati za hotové, nebo nemohli posečkati kupujícím s placením; naproti tomu mnohé
pivovary chtěly kupovati na úvěr. Je všeobecně známo, jak v moderní době průmyslové podniky kupují suroviny na úvěr; zaplatí je dodavateli, až aspoň částečně
suroviny zpracují a výrobky prodají. Od tržnice se odkláněli časem nejen producenti chmele, kteří někdy nemohli v tržnici prodati své zboží, ale i kupující sládkové
z příčiny shora uvedené, ale i té, že obchodníci s chmelem mimo tržnici poskytli jim
diskrétněji odměnu z nákupu. Kromě toho obchodníci s chmelem často s nelibostí
pozorovali činnost tržnice, která ve smyslu stanov se musila snažiti o přímé prodávání chmele pěstitelů spotřebitelům prostřednictvím tržního dohodce. Tak bývali
obchodníci s chmelem mnohdy připravováni o zisky z obchodů. K odporu jisté části
obchodnictva proti rakovnické tržnici na chmel se ovšem řadil odpor starší konkurenční instituce, totiž žatecké známkovny. Není tudíž divu, že po desítiletém trvání
rakovnická tržnice na chmel zašla.“
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Dočesná - slavnost k ukončení
sklizně chmele
„V krajinách, jejichž obyvatelé se zabývají výhradně chmelařstvím, se sklizeň
ukončuje slavností, které v Čechách říkají dočesná (Hopfenkranz),“ poznamenává Otto von Reinsberg-Düringsfeld ve svém díle Sváteční rok (ve zvycích,
obyčejích a slavnostech německých národů) z roku 1863. Jako charakteristický příklad uvádí dočesnou „v okolí Žatce“: „Jakmile je chmelnice sklizena,
sbaleny rozměrné plachty, na nichž se chmel češe, chmelové tyče uloženy do hromad
a přistavený vůz naložen žoky s chmelem, náčiním a koši, nastává čas dočesné. Česáči a česačky obmotají a okrášlí vůz pruty s neočesaným chmelem, květinovými věnečky a zelení. Květy a trsy chmele ozdobí i postroj koní.
I pacholci vyzdobí své klobouky a biče co nejkrásněji květinami a pestrobarevnými stuhami. Česáči a česačky se očistí od špíny a prachu a obléknou si buď sváteční šaty, nebo maškarní kostým, který si k tomuto účelu přinesli s sebou. Muži
si ozdobí klobouky, ženy a dívky vlasy květinami a pestrými stuhami. Z nejkrásnějších trsů chmele, z polních květin a stuh uvijí děvčata dva věnce pro hospodáře a hospodyni. Chlapci se ujmou tyčí, na nichž ponechali ovinutý chmel, a ozdobí
jejich špice pestrým šátkem a barevnými fábory. Jakmile je vše připraveno, vydá
se průvod na cestu. V čele průvodu vlaje červená vlajka, za ní následuje hudba,
obvykle jen flašinet, a za ním kráčí v pestrobarevné směsici česáči a česačky, přičemž někteří nesou v rukách zdvižené a pestrobarevně ozdobené chmelové tyče. Za
zpěvu a výskotu projdou ulicemi města (obce), a zatímco maškary tropí neplechu,
přidávají se k průvodu děti i dospělí a společně směřují k domu majitele chmelnice. Hospodář a hospodyně uvítají česáče a česačky už ve dveřích. Dvě děvčátka
v bílém přinesou na bílých poduškách chmelové věnce, a zatímco jimi hospodáře a hospodyni obdarovávají, přednáší jeden z česáčů říkání, které sám sestavil.
Hospodář s hospodyní přátelsky poděkují, odmění řečníka a obě děvčátka mincí
a pozvou všechny česáče a česačky do světnice k vydatné hostině, při níž sami zaujmou místa v čele stolu. Po jídle následuje tancovačka, při níž si hospodář zatancuje
se všemi česačkami a hospodyně se všemi česáči. Rozjařená dočesná končí obvykle
teprve dlouho po půlnoci.“
Podobnost dočesné s masopustním průvodem dokládá i kresba z roku
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1858 otištěná v etnografické publikaci Čeňka Zíbrta Veselé chvíle lidu českého. Kresba zobrazuje průvod, v jehož čele křepčí česáč v kostýmu medvěda,
ovinutém chmelovou révou.
V podobě, jakou uvádí von Reinsberg-Düringsfeld, se dočesná v okolí Žatce slavila ještě na počátku 20. století. F. Trägner z Vysočan vzpomínal
v časopise Heimatbrief (č. 461, 1977), že „když byla očesána poslední chmelnice,
přijel žebřiňák. Naložily se zbylé chmelové žoky, stoličky, koše a podobně. Bidlo
se šátkem sloužilo jako vlajka, na špičce bidla byla upevněná chmelová réva. Děti
si zapletly chmel do vlasů. I koně byli ozdobeni. Když se dorazilo k sedlákovi na
dvůr, odehrál se nejprve obřad díkůvzdání. Sedlákovi a selce byla vložena na hlavu chmelová koruna nebo chmelový věnec, a tento akt doprovázely projevy vřelých
přání od předáka česáčů.
Po obřadu následovalo
slavnostní jídlo. Slavilo
se až do noci.“ Masopustní prvky v průvodu
už Trägner nezmiňuje.
V oblastech, kde
chmelařství nepředstavovalo hlavní hospodářskou činnost, dočesná původně splývala
s dožínkami. Nasvědčuje tomu i článek Boh.
Fraňka Dočesná na Rakovnicku – Ze vzpomínek mé zemřelé matky
(Český lid XIII, 1904):
Děvečky uvily věnec
z obilních klasů, lučních i zahradních květin a několika větviček
Dočesná na Žatecku kolem roku 1850 - obřad díkůvzdání.
chmele. Před večeří se
vytratila nejstarší děvečka ze světnice. Přinesla na rukou věnec,
předstoupila před hospodáře a hospodyni a pravila: „Náš milý pane hospodáři,
paní hospodyně! Bůh jest, jenž nám ráčil tu milost dáti a hojné žně ve zdraví přestáti. Vám rač toho požehnati, co již ráčil naděliti, důkazem naší lásky buďte obilní
klásky, jež ve věnci tu spojené máme a vám s radostí podáváme. Přijměte je z rukou
našich tím jménem, by byl Pán Bůh až na vždycky.“ Následovala večeře, k níž se
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Dočesná na Žatecku kolem roku 1850 - průvod.

podávala polévka, poté skopové maso s česnekem a knedlíky a na závěr koláče. Po večeři se zpívalo při flašinetu, chasa tancovala. Nakonec dal hospodář
děvečkám peněžitý dárek, hospodyně ostatním žnečkám a česáčům, obvykle
najatým na denní práci, po koláči a kolenči (rohlíku) na cestu domů.
Postupem času se však i tady dočesná osamostatnila. Na cestu pro poslední chmel dal hospodář česáčům několik lahví obyčejné kořalky. Česáči vystavili na chmelnici pěknou tyč ovinutou chmelem, na jejíž vrchol přivázali
barevný šátek. Před cestou domů umístili na voze s naloženým posledním
chmelem tyč s fáborem. Na vůz se někdy vyhouplo i několik česáčů a poté se
vůz vydal za velkého jásotu kolemjdoucích česáčů na cestu do statku. Tam
se přivezený chmel očesal. K večeru obdržel každý česáč od hospodyně koláč,
pak se tancovalo při flašinetu.
Při dočesné v Nouzově na počátku 20. století častovala hospodyně česáče
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a česačky „dobrým kafem“, buchtami a navrch pivem (Celestýn Brabec - Památník obce Nouzova, strojopis z roku 1952).
Tato zjednodušená podoba dočesné zřejmě převládala i v ostatních chmelařských obcích, jak nasvědčují nalezené kronikářské a další záznamy. Takto například popsala dočesnou M. Vernerová, žačka 4. třídy obecné školy
v Mutějovicích, v roce 1904 pro školní vlastivědný sborník Naše obec: „Těšila
jsem se na dočesnou velice. Několik dní před dočesnou česáči těšili se domů. Poslední den byli veselí a brali si mnoho řadů najednou. Když se dočesalo, běhali jeden za
druhým k míře. Za posledním, když šel od míry, jsem chmel okolo sebrala. Pak jsme
naložili na vůz žoky naplněné chmelem, míru a česáči tam dali stoličky. Pak přinesli
prapor s kyticí chmele a šli za praporem. Jeden nesl prapor a za praporem šel česáč
s harmonikou a za ním šli jiní česáči. Když přišli domů, postavili prapor doprostřed
dvora. Navečeřeli se a tancovali. Tancovali asi do desíti hodin, potom šli spát. Ráno
si docházeli pro peníze a prádlo ukládali do beden. Když měli všecko připraveno,
oráč je odvezl na nádraží. Pak nám po odchodu několikrát psali. Několik dní se nám
po nich stýskalo. Ale zase jsme na ně zapomněli.“
Zajímavou variantu dočesné připojil anonymní autor v deníku Národní
politika z 13. 9. 1916 ke vzpomínce na inscenovanou dočesnou na Všeobecné zemské výstavě v roce 1916: Na vůz s posledním chmelem (neočesaným,
určeným k očesání ve statku) se postaví vybraní česáči. Místo v čele vozu
zaujmou dva „náčelníci“, kteří pak cestou do vsi mávají chmelem ovinutými
a ozdobenými tyčemi. „Do vsi vjíždí se za zpěvu,“ pokračuje autor, „u vjezdu

Dočesná v Lubné (asi 50. léta 20. století).

do statku bývají však vrata založena chmelinou, aby hospodář byl nucen poslední
vůz doma zbylým česáčům jistým spropitným vykoupiti. Ve dvoře hospodář vítá česáče a ti zapějí píseň k slavnosti se vztahující. Chmel se složí, očeše a pak hospodář
všecku chasu bohatě hostí; v místnostech, kde se slavnost dočesné koná, staví se
ověnčené tyče jako symbol posledního dočesávání.“
Charakteristické rysy dočesné shrnul ve svém chmelařském románu Hořká réva (1944) rakovnický spisovatel František Markup. Román se odehrává
ve 20. letech 20. století na Brejchově statku ve Hředlích. Markup píše: „Zatím
neveliká drátěnka V dolíku pod Červeňákem byla opravdu vzata posledním náporem Příbramáků, kterým se svůdná vidina vzdáleného domova již od neděle prodírala rychle se tratícími řadami štoků. Od časného rána byla parta samý smích
a zpěv a její nálada šumivě stoupala, když se
krátce před polednem
všichni svorně vrhli
na zbývající špici chmelničky – jako zrazený vojenský oddíl tu doposledka
trčel tlum bohatých keřů
nad sousedícím potůčkem
a druh za druhem sténavě
podléhal krtčí práci té žvanivé, nemilosrdné chasy.
Její nadšení ovšem
vydatně roznítila i půlka
hektolitru černého piva,
kterou objednal hospodář
Inscenovaná dočesná v Chráštanech (kol. r. 1930).
na dočesnou a již Huhňa
přivezl rovnou na chmelnici. Tam se ujal sudu
a pípy parťák Rohla, dozajista nejlépe povolaný k spravedlivému rozdělení toho božího podárku. I přicházeli pilně staří i mladí se svými plecháčky i hliňáčky a parťák
točil, přeje všem a sobě nejvíc. Když skoro v samé poledne mohutné výtrysky rozjařeného výskání doprovodily pád posledního štoku, byla již půlka bezmála prázdná
– taktak že zbyl korbílek pro radu Kuráže, kterého Vladimír vskutku přivedl na
dočesnou.
A pak se ještě slečinka vytasila s lahvemi sladkého likéru, které zase hospodyně
poslala ženským na chmelnici s bramborovým košíkem pečiva, jež večer předtím
napekly Bohuše s Jitkou a Bělou. Kalíšek, dva kalíšky granátově svítícího likéru
s hrstí těch sladkostí přivedly všechny ty ženy, muže i děti na chmelnici na sám
vrcholek náladičky, s níž se sluší oslavit šťastný závěr společného díla – jejich ne-
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sčetná a vřískavá ejchuchú! ejchuchú! jistě rozechvěla Červeňák i Džbán a nesla se
k nebesům nejinak než radostné díkůvzdání pračlověka za dary tepla a jídla, jimiž
dávná božstva zachovávala jeho trudný život na drsné tváři země.
Konečně byla utržena poslední chmelná hlávka, vysypán poslední věrtel a naložena poslední pruhovaná cícha na žebřiňák, jejž si zatím Vostrák vyzdobil chmelinkou, kde se jen dalo – také pár hnědáků, které schválně zapřáhl na tu slávu, byl ověnčen jako ženich s nevěstou. A pak si několik lehkonohých Příbramaček s obrovským
věncem z chmele a kvítí vylezlo na vůz a rozčepýřený příbramský mládenec v potrhaných golfkách a řvavé flanelové košili se uvelebil na jeho konci s tahací harmonikou.
A Vostrák zapráskal nad hlavami hnědáků a ti zvolna zabrali; načež mládenec
na voze zmačkl svou harmoniku, zaječel cosi přeskakujícím hlasem a děvčata se
chytila veselé noty, která divoce zavřískla Dolíkem. A z noty vyšlehla bujará písnička, které se lačně chopil celý hlučící zástup za vozem.
V jeho čele vyzpěvoval Viktor Toman s banjem a Bohuše s Jitkou a Bělou po
boku. A všichni ostatní se rozvinuli v komického hada, jak je k tomu nutila úzká polní cesta; vpluli na ni druh za druhem, ohlížejíce se radostně i teskně na chmelnici,
odranou a opuštěnou v skličující nahotě svých sloupů a zmlklých drátů.
Na dvoře statku očekávali česače hospodář s hospodyní a také Vladimír s radou
Kurážem, kteří v zelené Tatřičce předjeli průvod, burcující pozornost celé vesnice. Děvčata s chmelným věncem a mládenec s harmonikou se zhoupli ze žebřiňáku
a všechno se shrnulo okolo nich a hospodáře. A pak se opět dostala k slovu parťácká
důstojnost Rohlova – postrkuje před sebou dívky s věncem, promluvil k Brejchovi
jako už tolikrát:
„Tak, hospodáři a hospodyně – šťastně vzrostlo, šťastně jsme vočesali, šťastně
užijte! Přejem vám hodně peněz za chmel, ještě víc zdraví a nejvíc božího požehnání!“
„Nápodobně, otče Rohlo,“ splácel hospodář také již ustáleným díkem, „všichni
jsme se přičinili, snad nám pánbůh požehná! Děkuju vám všem za pilnou pomoc
a doufám, že se tu zas napřesrok všichni šťastně shledáme. Děkuju vám!“ Podal
a upřímně stiskl ruku starému ševci i oběma děvčatům, která mu se smíchem zavěsila na krk svůj mohutný věnec, takže tu náhle stál podoben výstavnímu býku. Za
ustavičného výskání se všichni shlukli okolo rodiny hospodářovy a ta nestačila přijímat i podávat ruce a děkovat i navzájem přát všecko nejlepší. Mládenec s harmonikou podmaloval ten mumraj jakýmsi břeskným preludiem, které mělo nežádaný
ohlas i ve vzteklém štěkotu poblázněného Lovíka.“
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Slavné
rakovnické dočesné
v letech 1886 a 1891
Dočesná v Rakovníku 1886
Podle deníku Národní politika se jednalo o „první veřejnou oslavu českého chmelařství.“ V neděli 12. 9. 1886 se v Rakovníku uskutečnila z podnětu
tamní Měšťanské besedy inscenovaná oslava ukončení chmelové sklizně
- dočesná. Konala se u příležitosti prvního hlavního trhu na chmel České tržnice na chmel v Rakovníku (vznikla v roce 1885). Výtěžek slavnosti byl určen ve prospěch Ústřední Matice školské. O slavnosti obšírně referovaly oba
hlavní české deníky – Národní politika a Národní listy. Národní listy dokonce
na titulní straně.
Program a přípravy slavnosti
Už ohlášený program slavnosti vzbuzoval zvědavost: 1. Po 10. hodině
dopolední velký slavnostní průvod česáčů a česaček na okrášlených vozech
s hudbou. Průvodu toho zúčastní se také spolky v stejnokrojích a okolní rolníci jako banderisté. 2. Odevzdání chmelových věnců hodnostářům a uvítací řeč. 3. Slavnostní řeč prosloví protektor p. Č. Feyerfeil, okresní starosta.
4. Bazar a bufet pořádaný dámami rakovnickými. 5. Různé dětské hry a zábavy jako lezení na žerdě, stínání kohouta, chození v pytli a podobně. 6. Divadlo s králíky. 7. Veselohra Pacientka od Menharda Litoměřického a sólové
výstupy, pořádá divadelní jednota Tyl ve zvláštní k tomu upravené aréně.
8. Produkce pěvecko-hudebního spolku. 9. Cvičení Sokola na hrazdě. 10. Závodění spolků bicyklistických na velocipedech. 11. Kolotoče, loutkové divadlo
a střílny. 12. Živý obraz, představující Ústřední Matici školskou. 13. Pouštění
balonů. 14. Různé ohňostroje. 15. Večer na počest dámského odboru a česaček v sále U zlaté koruny taneční zábava.
„Na všech stranách panuje zimničná činnost,“ hlásily týden před dočesnou
(9. 9. 1886) Národní listy, „aby slavnost tato byla důstojnou a velkolepou manifestací celého Rakovnicka. Mnohé pokročilé obce tamního okresu přihlásily se
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již, že vyšlou česáče a česačky, oděné v malebném kroji národním na okrášlených
vozech; statní rolníci zejména z obce Mutějovic provázeti budou průvod slavnostní jako banderisté. Pořadatelský odbor vypraví několik nádherně okrášlených vozů
a švarné dámy rakovnické přijaly ochotně úkol česaček v tomto průvodu. Akademický
malíř pan Viktor Oliva dlí právě v Rakovníku, aby převzal úpravu celého slavnostního průvodu. Dle vykonaných příprav bude to zajisté průvod velkolepý a překvapí
všeobecně svou originálností. Celé město i okolí očekává již toužebně den slavnosti.“
Průvod
V neděli 12. 9. 1886 se město Rakovník vykrášlilo „nádherou okázalou“
(Národní politika), na budovách i v odlehlých ulicích vlály stovky praporů, vesměs v národních barvách. Od časného rána panoval ve městě „nemalý ruch“
(Národní listy), jak se náměstí a přilehlé ulice zaplňovaly návštěvníky slavnosti. K desáté hodině vzrostly zástupy „do tisíců“ (Národní politika; podle
Národních listů sledovalo závěr průvodu na prostranství na Sekyře přibližně
osm tisíc lidí). Vysoké návštěvnosti napomohlo i počasí, panovalo jasno a slunečno. K desáté hodině se na Střelnici na Pražském předměstí začal seřazovat slavnostní průvod. Podle Národní politiky se „naprosto lišil od všech jiných
průvodů, za stejnými nebo podobnými účely pořádaných; mělť ráz zcela zvláštní,
významný a při tom vynikal přirozeným půvabem a krásou jednoduchou.“ Národní
listy podotkly, že dočesná je na Rakovnicku každoroční „soukromou“ slavností, tentokrát se však koná „ve velkých rozměrech, celým okresem“.
V půl jedenácté oznámily výstřely, že průvod se dal do pohybu.
Takto popsala slavnostní defilé Národní politika:
„Vpředu jel hlasatel, statečný jonák český v kroji národním, nesoucí prapor
ověnčený chmelem i kvítím [podle Národních listů „jezdec v selském kroji se standartou ozdobenou lipovými listy a chmelem“]. Za ním postupoval četný sbor hasičů
rakovnických vedený velitelem svým p. Rybou, načež následovala družina čackého
Sokola, jíž velel náčelník p. Milfait. Na voze věnčeném chmelem i jiným zelením
jela kapela hudební, načež následovalo rolnické banderium z rozličných osad kraje rakovnického v pěkných stejnokrojích s p. V. Sedmerou z Mutějovic v čele. Vůz
následující vezl četnou kapelu města Rakovníka, jejíž členové oděni v oblek černý, měli kolem prsou i na kloboucích červené pasy. Za ní táhlo čtverspřeží dlouhý
vůz, opět věnčený chmelovím i kvítím i ratolestmi, s česačkami z Poddžbánska,
tj. z chmelových osad Pavlčína, Milostína, Nesuchyně, Mutějovic atd. Dívky byly
vystrojeny v kroje české, radost zářila jim z tváří, oko vlídně pohlíželo vůkol a z úst
růžových plynul ten náš sladký zpěv český „Kde domov můj!“. – Druhý vůz, mající
v čele znak zemský a uprostřed na vysoké žerdi, ovinuté zelením, prapor červenobílý, vezl půvabné děvice z Lubné, jež vyvolily si vkusný stejnokroj: světle modré
živůtky, červené sukně, k nimž bílé rukávy doplňovaly tu veselou a něžnou zároveň
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trikoloru slovanskou. Další vůz vyslala obec Olešná; v jeho středu strměla bohatá
kytice z ječmene, pšenice a jiných druhů obilnin. Zlaté pak pletence z plodů polních
kolébaly se vismo do čtyř úhlů, tvoříce baldachýn nad věncem usměvavých česaček, jež věnujíce vzpomínku bratřím našim za oceánem prozpěvovaly hymnu Čechů
amerických. – Následovala účast rozsáhlé a zámožné obce Kněževsi, jež vypravila
vozy dva: první tažený čtyřmi černěstrakatými skoty vezl sbor rozkošných česaček,
oděných v úhledné kroje, druhý pak mladé junáky česače, jednak v malebném kroji
národním, jednak v černém obleku s páskami červenými. Vozy byly také velmi vkusně ověnčeny a zdobeny; rázný zpěv „Hej Slované!“ rozléhal se po širém náměstí.
– Osada Pavlíkov vyslala též květ mládeže své, sličné i jaré, vyšňořené česačky prozpěvovaly si na ozdobeném voze píseň veselou a mávajíce šátky pozdravovaly jásající davy diváků. [Nár. listy zmiňují ve výčtu zúčastněných obcí ještě Všetaty].
Nyní přišel na řadu skvělý podíl města Rakovníka; šedivý vůz svěžími dary
úrody zemské okrášlený nesl milostný kruh paní i dívek rakovnických, nadšených
vroucí láskou k vlasti a neúnavnou obětavostí pro dobro národa, jež nestrachujíce
se namáhání nijakého uvázaly se v obtížný úkol pořadatelek; všecky oděny byly
v bohaté kroje národní, jimž zlaté i stříbrné vyšívání dodávalo lesku nádherného.
Druhý vůz rakovnický leskl se celý zlatem, jsa zlatožlutě natřen a draperiemi z látky stejné barvy velice vkusně vykrášlen. V průčelí skvěl se ten prostý a přece tak
hluboce upřímný pozdrav „Dej Bůh štěstí!“ Hojné kvítí, husté pletence z chmele
i ratolestí, prapory a tak podobně doplňovaly výzdobu obou vozů rakovnických; na
voze druhém zaujaly místo ostatní lepotvarné dívky i družice dámského odboru
rakovnického, stejně vkusně i bohatě vyšňořené v slavnostní roucho české.
[Podle Národních listů tvořily osazenstvo vozů města Rakovníka paní
Friedlová, Klatovská, Mikulejská, Milfaitová, Lhotová, Neumannová, slečny
Burková, Brunnerová, Jarošová, Jedličková, Knoblochová, Koutecká, Launová, Perutzová, Peterová, Štěpánková, Štorchová, Sýkorová, z Veltrubských,
Neumannová, Krejčí, Guthová a Jiříkovská.]
Závěrek pak tvořil vůz vypravený místním odborem Ústřední Matice školské, pravá to koruna celého překrásného průvodu. Na nízkých kolesech zařízena
estráda, celá potažena látkou běloskvoucí; v čele visel znak náš český; nad kolesy
předními stál uprostřed háječku čerstvých květin stříbrný stolek a na něm skvěla se
u věrném napodobení posvátná naše koruna svatováclavská.; vzadu pak klenula
se vysoká nebesa, pod nimiž stála [na vyvýšeném trůnu; Národní listy] v dlouhou řízu oděna dívka, vzrůstu ztepilého, s klidným pohledem, tváře antické [podle
Národních listů se jednalo o slečnu Pleinerovou, „zjev to skutečně impozantní“], věnec vavřínový vroubil bělostné skráně, na ňadrech se štítkem znaku českého
[a knihu v ruce držící; Národní listy], vedle rusovlasé pachole v kroji českém, genius národa našeho [představovaný „malým Milfaitem“; Národní listy]; uprostřed
vozu klečela žena prostá, chudá vdova, zrak prosebně obracejíc vzhůru k velebené
oné postavě, aby pod mocnou záštitu svou přijala opuštěná dvě robata – chlapce
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i dívku rodu českého a nedala jim utonouti ve vlnách cizáctví. Obraz to velice dojemný, vznešená alegorie naší ochranitelky ohrožené mládeže české – Ústřední
Matice školské. Vůz tento táhli čtyři krásní bělouši [s mohutnými červenobílými
chocholy; Národní listy], ověnčení kvítím, kolem pak bojovníci v středověkém kroji
s pikami. Druhý oddíl banderistů zavíral průvod, načež následovala dlouhá řada
kočárů s hosty vzdálenějšími.“
Přivítání na Sekyře
Přes náměstí doputoval
průvod na prostranství Na Sekyře (v místě nynějšího parku).
Na připraveném pódiu očekávali průvod „členové městského
zastupitelstva s měšťanostou
panem Zákonem v čele, členové
odboru matičního s předsedou
panem Launem, zastupitelstvo
okresní a výbor pořadatelský
a jiní četní hodnostářové a vyniProstranství Na Sekyře v Rakovníku (kol. r. 1900).
kající osobnosti“ (Nár. politika).
Jakmile k pódiu dorazily
vozy města Rakovníka, průvod
se zastavil. Před pódium předstoupila slečna Růžena Jedličková s košíčkem
čerstvých chmelových hlávek v ruce a přednesla pozdravné verše, zkomponované profesorem Zikmundem Wintrem:
Ať vám pán Bůh zdraví / v rakovnickém kraji, / ať vám zdraví dá: /
v dobrém ve způsobě, / teď i v příští době / ať nás zachová! /
Toť jest vzácní páni / našich dívek přání, / co tu říkám vám. /
Díky, že jste tady. / Radost zříte všady, / že Bůh žehnal nám. /
Dočesal se hezky / přeslavný ten český / voňavý náš chmel, /
aby z toho květu / v široširém světu / kraj náš slávu měl. /
Kdož pak z toho kvítí / bude nápoj míti / pozdravení měj! /
Na nás Čechy v kraji, / chmel co dobrý mají, / rád si vzpomínej. /
Čech pak ve všem všudy, / ať má radost, trudy, / při všem srdce má: /
proto v dnešní slávě / na jinou věc právě / každý vzpomíná. /
Vzpomínáme sobě / v osvícené době, / že kde děti jsou, /
jimžto chtivost tvrdá / a s ní zloba hrdá / jazyk z ústek rvou. /
Voň a zelenej se, / potom zardívej se / chmeli, chmelíčku: /
přispěj dětem sirým, / v dar buď hostům milým / tuhle v košíčku.
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Nato Růžena Jedličková podala předsedovi matičního odboru Josefu Launovi košíček s čerstvým chmelem.
Ať vám pán Bůh zdraví / v rakovnickém kraji / všechněm zdraví dá - /
v dobrém ve způsobu / dnes i v příští dobu / ať nás zachová!
Nakonec slečna Jedličková odevzdala hodnostářům chmelové věnce.
Projev Josefa Launa
Poté, co se utišil bouřlivý potlesk diváků, který byl „zaslouženou odměnou
sličné deklamátorce“ (Národní politika) ujal se slova předseda místního odboru
Ústřední Matice školské a člen výkonného výboru slavnosti, profesor Josef
Laun: „Krutá doba nastala stavu rolnickému! Zahraniční konkurence a příznivější poměry ciziny způsobily všeobecné klesnutí cen našich výrobků hospodářských,
takže výroba hospodářská téměř se již nevyplácí a stav rolnický znenáhla v záhubu
upadá. Ze všech rostlin hospodářských, jež se v našem okresu pěstují, jest pouze
náš staročeský, výtečný, červený chmel, který ještě podnes při promyšleném pěstování značného užitku hospodáři poskytuje. Než naše staré, české pořekadlo praví:
Chmelnice je dělnice, tj. chmel vyžaduje mnoho a důkladné práce a přičinění, kteréž
mu jen naše, doma i za hranicemi proslulé české dělnictvo věnovati může a umí.
Valná tedy část úspěchu při pěstování výtečného chmele českého přináleží českému
dělnictvu, jeho obratnosti a píli. Tuto zásluhu dělnictva uznávali již naši předkové
a pořádávali po skončeném česání chmele pro obveselení dělnictva při řezání chmele
zaměstnaného, obzvláštní zábavy a kratochvíle, tzv. dočesnou. I náš chmelařský
okres uspořádal letos takovou zábavu ve prospěch Ústřední Matice školské. Nezměrné účastenství nejen z našeho okresu, nýbrž i cizích hostů svědčí nejlépe, že
národní tato slavnost docílila všeobecného souhlasu.“ Na závěr svého vystoupení
poděkoval všem pánům a dámám, kteří se přičinili ke zdaru slavnosti, popřál
všem nejpříjemnější zábavu a prohlásil slavnost za zahájenou.
Projev Čeňka Feyerfeila
Nato promluvil protektor výstavy Čeněk Feyerfeil, starosta okresního
zastupitelstva. Se „zápalem a vroucností“ (Národní politika) prohlásil: „Vzácné shromáždění! Když veleduchové jako Palacký, Jungmann, Šafařík, Kollar, Havlíček a jiní opět byli národ český vzkřísili a probudili, tu tento zázračným téměř
způsobem vzpamatovav a zotaviv se z přečetných, tak krutých ran osudu, opět jal
se dokazovati světu, že dobře jest si vědom neocenitelných zásluh předků svých
o osvětu, vědu a umění, jakož i povinnosti své, aby dle vzácného příkladu a v duchu
těchto předků i nadále se snažil a působil.

35

Národní uvědomělost a hrdost čím dál tím více se tužila a šířila, všude, i v té
nejodlehlejší a nejchudší vísce zřizovány školy, ve městech i na venkově jevil se stále
čilejší ruch a národ český věnovav veškerým odborům náležité péče a pozornosti,
vykonal za krátkou poměrně dobu dílo veliké, jež získalo mu obdiv a i sympatie
veškerého téměř vzdělaného světa.
Jména jako Jablonský, Vrchlický, Neruda, Světlá, Čech, Randa, Ott, Weiss,
Schöbel, Tomek, Krejčí, Kodym, Brožík, Myslbek, Čermák, Dvořák, Smetana
a přečetná jiná jsouť – těšíce se věhlasu, ano i věhlasu evropskému – nejlepším toho
důkazem, že vykonal národ náš dílo takové, že může nyní s nejpřednějšími národy
kulturními v každém ohledu směle závoditi.
Tento veliký, tento neočekávaný pokrok polekal však odvěké odpůrce naše tak,
že umínili si učiniti přítrž dalšímu rozvoji českého národa a vědouce, že pověstné
doby Bachovy nemohou se více opakovati, založili německý spolek školský. Pomocí tohoto spolku zřizují německé školy a „oblažují“ jimi hlavně místa česká, pečují
o to, aby vyšly z nich dítky české, zvláště pak dítky českého dělnictva co nová generace – německá! Tomuto hanebnému a nebezpečnému útoku, těmto poněmčovacím
snahám musel se ovšem národ náš vší silou a rázností svou opříti a proto založena
roku 1880 Ústřední Matice školská. Tato nesena jsouc velebnou myšlenkou Jana
Amose Komenského, že veškeré počáteční vyučování díti se má v jazyku mateřském
a ne cizím, zřizuje české školy zvláště všude tam, kde českým menšinám hrozí nebezpečí poněmčení a snaží se všemožně, aby veškeré dítky české zachovala národu a aby roznítila v útlé duši jejich tu pravou, nelíčenou, horoucí lásku k vlasti.
Vlastenectví, praví dojemně francouzský spisovatel Rousseau, jeť nejpůsobivějším
prostředkem, aby státní občané stali se dobrými a ctnostnými, by totiž dokázali toho, aby zvláštní vůle jejich vždy a každého času shodovala se s všeobecnou,
státního řízení se týkající vůlí a se zákony povinností uloženými. Kdož takovýmto
ryzím vlastenectvím jest ovládán, zapomíná na sebe sama, maje na mysli toliko
vlast, zdar, prospěch a slávu její! A takovou láskou k vlasti zajisté prodchnut jest
i národ český a proto jest mu nyní Ústřední Matice školská, jež všemožně bdí nad
tím, aby ani jediné dítě české nebylo národu svému odcizeno a aby veškeré mládeži
– pokud jest to jen poněkud možno, dostalo se aspoň v počátku vyučování v jazyku mateřském – tou nejdražší, nejdůležitější zárukou, že všechny ty útoky, snahy
a nástrahy nepřátelské budou zmařeny a že národ náš mužně pokračuje v díle tak
slibně započatém, dodělá se konečně krásného cíle sobě vytknutého. Jest tudíž nejsvětější povinností každého uvědomělého, každého upřímného Čecha, aby zájmy
a snahy Ústřední Matice školské všemi silami podporoval a fedroval, aby hmotně
i duševně přispíval k tomu, by vládla prostředky takovými, aby mohla šlechetnému
a vznešenému úkolu svému úplně dostáti! A za touto příčinou, za tímto účelem,
odevzdati totiž Ústřední Matici školské svou hřivnu a tak dle sil svých přispěti
k zmohutnění jejímu, dalo si dnes k podnětu zasloužilé Měšťanské besedy rakovnické veškeré občanstvo naší krajiny zastaveníčko a celý okres náš a královské město
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Rakovník, jež vzdor tomu, že nehonosí se zvláštním bohatstvím, vždy, kdykoliv jedná se o nějaký důležitý podnik národní a vlastenecký, byly a jsou mezi prvními, slaví dnes tento národní svátek. Vidíme tu zastoupeny veškeré vrstvy naší společnosti,
vidíme tu i české sládky, vlastence to vždy obětavé, jejichž předkové v dobách znovuzrození národa našeho stáli v čele ruchu vlasteneckého a zvláště potěšitelným
a posilňujícím nás zjevem jest, že tolik českých žen a dívek se dostavilo, aby mocně
přispěly ku zdárnému pro Ústřední Matici školskou výsledku naší slavnosti a tak
lásce své k vlasti nadšený daly výraz. Všem těm, kteří při pořádání slavnosti této
měli jakéhokoliv podílu, za všecku obětavost jejich zajisté bude nejsladší odměnou
to vědomí, že vykonali dílo vskutku vlastenecké. Tak mějme vždy a všude zájmy
a zdar Ústřední Matice školské a vlasti na mysli, tak jednejme vždy – jako dnes – se
stejnou vzájemnou upřímností, jeden za všecky a všichni za jednoho, chovajíce se
při tom oproti odpůrcům svým otevřeně, avšak i rozhodně a neohroženě, pak bude
nás blažiti vědomí, že přispěli jsme k zmohutnění nade vše milované vlasti. Slovem – budoucnost mateřského jazyka a tím i národa našeho bude pro všecky časy
úplně zabezpečena, zachová-li se každý Čech vždy mužným a důsledným způsobem
dle krásných slov Havlíčkových – Moje barva: červená a bílá, moje heslo: poctivost
a síla!“
Bojovnou řeč okresního starosty Feyerfeila provázely časté výkřiky „Výborně!“ a závěrečné bouřlivé provolávání „Sláva!“ a potlesk. Tím oficiální úvod
slavnosti skončil.
Slavnostní ruch
Pokračuje Národní politika: „Veškeré obecenstvo čítající na osm tisíc hlav rozešlo se po prostorách slavnostních. Dámy [tj. členky pořadatelského dámského
výboru] zaujaly místa svá u bohatého bufetu [tj. dobročinného bufetu pokrmů
a nápojů, jehož výtěžek byl rovněž věnován Ústřední matici školské], za dlouhými stoly bazaru [tj. dobročinného bazaru ve prospěch Ústřední matice školské, ve kterém se shromáždilo na 700 předmětů], jiné pak obcházejíce nabízely
kytice, pamětní jehlice, doutníky atd. Měly odbyt hojný. Za půl hodiny byl bazar
rozprodán (a také „bufet, hojně zásobený jmenovitě bohatými dárky p. Staňka,
byl velmi záhy vyprodán, a to jak pokrmy, tak nápoje. Že rakovnické pivo došlo
všeobecné chvály, rozumí se samo sebou. K večeru byla poptávka po výborné „chmelovce“ p. Gustava Brocka, již bufetu věnoval.“; Národní listy) [...] Hudba hrála
většinou skladby národní, dívky a junáci bavili se zpěvem. Avšak též o drobnou
mládež postaráno velmi hojně; pořádány rozličné hry, chlapci pokoušeli se na vysokých žerdích o strhnutí zavěšených dárků; vyšňořený kolotoč za celičký den ani si
neoddechl, děti zapomněly pro koníčka na oběd. Divadla s loutkami pobavila žerty
svými i větší diváky. Takto panoval čilý ruch a proudila zábava za zábavou rychle,
že to odpoledne uběhlo jako horské řeky tok. [...] Měsíc v úplňku vznesl se nad jasný
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obzor, sršivé koule skvělého ohňostroje zalétaly vzhůru k němu s pozdravem posledním. Zatím ozářila se taneční síň v besedě [sál U zlaté koruny], hudba zazněla
zvouc v odměnu krásky rakovnické, aby po celodenním namáhání při slavnosti šly
si „odpočinout“ – v reji tanečním.“
Z členů slavnostního výboru, kteří se zvlášť zasloužili o úspěch dočesné,
vyzdvihl zpravodaj Národních listů „paní Čermákovou, choť majitele cukrovaru,
která s řídkou obětavostí po celý den v národním obleku co lady patronesse v největším úpalu slunečním stála v čele dam. Z pánů jmenujme p. Čermáka, majitele
cukrovaru, který nešetřil ani píle, ani nákladu, aby výprava průvodu dopadla co
nejskvěleji.“
Organizátoři slavnosti
Protektory slavnosti byli Čeněk Fyerfeil, starosta okresu rakovnického, a Otomar Zákon, starosta města Rakovníka. Výkonný výbor tvořili:
Prof. Laun (předseda), ředitel Štěpánek (místopředseda), p. Matoušek (jednatel), p. Kraus (pokladník), pánové Staněk, Šváb, Topinka, Würzburg, Vaska,
Kraus, Malec, Milfait, Vait, Klatovský (členové výboru). Zvací odbor: ředitel
Štěpánek (předseda), Danda, Hübner, Milfait, Perutz, Vait (členové). Pořadatelský odbor: Josef Čermák, majitel cukrovaru (předseda), členové: Balling, Brock, Brzák, Bůžek, Klatovský, Linhart, Malec, Mikulejský, Mimra,
Neumann, Rickart, Schöbek, Tomeš, Vait, Vaska, Würzburg. Zábavní odbor:
Boh. Staněk, sládek a statkář (předseda), členové: Balling, Beránek, Hůlka,
F. Ryba, Strombach, Suchý, Šollar, Šváb, Topinka, Guth. Pokladní odbor:
Kraus, pokladník městské spořitelny, členové: Bařtipán Ad., Brock, Danda,
Dienel, Dovara, Endl, Heinz Boh., Heinz Jindřich, Herold, Hlaváček, Hořejší, Jelínek, Kratochvíl, Linhart, Nonfried, Sýkora, Šubrt, Švestka, Taussig,
dr. Veltrubský z Veltrub.
Dámský odbor: paní Čermáková, choť majitele cukrovaru (předsedkyně),
paní Myslivečková, choť c. k. okresního hejtmana (místopředsedkyně), paní
Friedlová, Klatovská, Lhotová, Milfaitová, Mikulejská, Neumannová, Nonfriedová, Lorenzová, Zákonová, slečny Burková, Jarošová, Jedličková, Guthová, Jiříkovská, Klatovská, Knoblochová, Koutecká, Launová, Machková,
Perutzová, Peterová, Štěpánková, z Veltrubských, Brunnerová, Storchová,
Sýkorová, Heinerová, Krejčí, Neumannová.
Dočesná 1891
„Den ve znamení chmele na výstavě slavený náleží k nejpěknějším jejím dnům,“
poznamenal v populárním dobovém časopise Zlatá Praha spisovatel J. J. Toužimský k inscenaci staročeské dočesné, kterou 13. 9. 1891 na Všeobecné zem-
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ské výstavě v Praze společně představily rakovnický a lounský okres. Chmelařského průvodu a následné scény ve staročeském statku se zúčastnilo 1200
účinkujících v národních krojích. Podle odhadu Národních listů přihlíželo dočesné na třicet tisíc diváků, podle Národní politiky dokonce více než 40 tisíc.
Přípravy slavnosti
Jak poznamenal spisovatel R. J. Kronbauer v památníku Naše jubilejní výstava (1892) nemělo před Všeobecnou zemskou výstavou pražské publikum
o dočesné „valné ponětí. Málokdo věděl, co to vlastně je a co celá slavnost znamená.“ Zprávy o rozsáhlých přípravách dočesné, které hojně přinášel denní tisk,
proto zvědavost pražského publika jen zvyšovaly.
Národní politika, 10. 9. 1891: Příští neděli bude konána ve výstavišti celá
řada slavností, jichž vrcholem bude dočesná, národní svátek chmelařů rakovnických.
Z okresu rakovnického přibude v neděli vlakem Buštěhradské dráhy o 5 hodině ranní
do Prahy přes 600 účastníků a z okresu lounského vlakem státní dráhy o 10 hodině
dopolední 400 hostí, většinou v krojích národních. Ve 2 hodiny odpoledne sejdou se
všichni ve Stromovce, kde se do 3 hodin seřadí. O čtvrt na čtyři vydá se velkolepý
průvod ke branám výstavním za veselého zpěvu družiček a zvuků hudebních kapel na
povozech umístěných.
Národní listy, 10. 9. 1891: Nedělní slavnost dočesné – veškeré přípravy jsou
již poznenáhlu ukončeny. Dopravní a slavnostní výbor s rakovnickými a lounskými občany se dohodl, potřebná opatření byla vykonána a požádáni též umělci, aby
pomohli. Zvláště náš výtečný Oliva. Tak můžeme se těšit, že v neděli uzříme něco
domácího, originálního a osvěžujícího. Pořad průvodu: Jezdec s hlavním praporem
(Chmelaři čeští). Vůz s malými děvčaty, tažený 2 páry kozlů, vůz s malými hochy,
tažený 2 páry oslů. 6 hospodářů na koních, 8 hudebníků v národních krojích, jezdec
s praporem. Následují vozy z Rakovnicka i Lounska, seřazené abecedně dle jmen
obcí ve 2 oddílech. V 1. oddílu jede venkovský vůz lounský; před druhým oddílem jde
ostatních 8 hudců v kroji a následují 3 vozy města Rakovníka, prostřední z nich naložen révou určenou k dočesání. Na vozech bude seděti vždy 8 děvčat. Po stranách
vozů půjde „chasa“, po každé po třech, z nichž první dva ponesou průboj a vytahovadlo, ostatní čtyři tyče s chmelem. Mezi průvodem v jednotlivých oddílech pojedou
jezdci s praporci se jmény obcí a skupin, ostatní praporce umístí se na vozech. Průvod uzavírati bude vůz s alegorickou skupinou. Na místě, kde dočesná konána bude,
upraví se část české vesnice s chalupou a záspí. Po příjezdu na místo osloví jedno
z děvčat dostavivší se výkonný výbor výstavní, ostatních as 8 děvčat podělí výbor
košíčky a kyticemi z chmelové révy a chmele. Na uvítání výkonného výboru odpoví starosta okresu rakovnického. Veškeré vozy, až na rakovnický prostřední a vůz
s alegorií, odjedou na určené místo. Lounsko zaopatří k dočesné hospodáře, Rakovnicko pak hospodyni a tito budou očekávat na záspí dvorku vůz s chmelem určeným
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k očesání. Jedno z děvčat podá hospodyni
věnec chmelový a hoch pak poslední tyč
s přiměřeným říkáním, načež hospodyně
začne s očesáváním tyče, ostatní pak,
usednuvše v půlkruh, dočesají přivezený chmel za zpěvu národních písní. Po
dočesání zve hospodář česače a česačky
k tanci, při čemž budou hráti dudáci.
Národní politika, 11. 9. 1891: Velkolepý průvod při dočesné, o kterém jsme
již včera přinesli zprávu, že se ho zúčastBrána zemské výstavy.
ní všichni pěstitelé chmele z Lounska
a Rakovnicka, seřadí se pozítří v neděli
o 2. hodině odpolední v Královské oboře a bude sestávati z 23 vozů; z těch je
20 žebřiňáků opatřeno podiem a sedadly, na kterých děvčata z okolí Loun a Rakovníka v národních krojích zpívati budou chmelařské písně a rozdávati text obecenstvu. Vozy ty budou barevnou látkou dekorovány a v rozích jejich se upevní
tyče s praporci a kyticemi nebo oblouky, od nichž půjdou festony k hlavní žerdi,
Devátý vůz prvního oddělení bude okrášlen nejnádherněji a na něm zaujmou místo
„královničky“ z okresu lounského. V druhé budou zvlášť skvostně ozdobeny 3 vozy,
vypravené nákladem města Rakovníka a opatřené alegoriemi dočesné a tržnice
chmelařské. Na výstavě budou děvčata z Lounska tančiti rej „královniček“, dívky
z Rakovníka staré české tance a celý sbor za spoluúčinkování pražských dam společné různé tance šátečkové.
Národní listy, 11. 9. 1891: Výteční naši mistři, malíři Oliva a Štapfer, chopili
se již energicky díla. Stopy jejich píle bylo možno pozorovati v dolejší části výstavy
již včera. Dle dosavadních prací možo souditi, že nedělní slavnost bude velkolepou.
Národní listy, 12. 9. 1891: Pánové Oliva a Štapfer rychle dokončují své práce. Oba mají za sebou v pořádání velkých slavností již své zkušenosti a proto arrangement dočesné octnul se u nich v rukou velice dobrých. Pozorovali jsme jejich
práci včera. Dolení část výstavy mění se ponenáhlu v úhledný kout české vesnice.
Tesařský mistr pan Bílek má v té příčině také značné zásluhy. Neúhledná budova
uprostřed hospodářského oddělení se nacházející byla včera na válcích odstraněna
a dopravena opodál, kde proměněna bude v útulný stateček. Více dnes ještě referovati nemůžeme. Tolik však rozhodně můžeme říci, že zejtřejší slavnost na výstavě
dle všech dosavadních příprav bude zajímavou.
Národní politika, 13. 9. 1891: Vzhůru na dočesnou! Dnes neváhejme nikdo
zúčastnit se krásné, starobylé národní slavnosti, k níž dalo podnět rolnictvo naše
z Lounska a Rakovníka, a která nám poskytne půvabný obraz zvyků, tanců a obřadů, jež panují při sklizni světoznámého, jadrného, znamenitého chmele českého.
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Dnes zavíří v zemské výstavě jubilejní jistě tak šumný, jarý a opojně veselý život
a ruch, že bude milo a radostno dlít v jeho prostorách. Dolení část hospodářské výstavy proměněna je přičiněním populárních umělců našich, pánů Olivy a Štapfera
v rozkošný, ladný koutek venkovský, v pěknou vesničku s hospůdkou a chalupami
doškami krytými, vedle nich pak vykouzlen je pěkný háj se stromořadím štíhlých
topolů. Pódia pro tanečníky a tanečnice jsou upravena před šenkovnou, kde bude
křepčena sousedská, třesák a rejdovák až pozdě do noci.
Národní listy, 13. 9. 1891: V dolní části výstavy v ohradě hospodářské jako
zázrakem vykouzlena je vesnice. Velice dokonalá, neschází tu ani obligátní prostá
hospoda s omšenou doškovou střechou a s houpajícím se věncem. Malíři, pánové
Oliva a Štapfer dali si na práci záležeti, podobně jako p. Bílek. Měli jsme již včera
na jejich dílo příjemou podívanou. Tak ku slavnosti vše je připraveno. I vozy bohatě okrášlené a skvostně dekorované byly již včera připraveny. Veliký sud, obtočen
chmelovým listím, čeká také již na Gambrina, který na jeho bříšku se usadí. Slavnost bude velice zajímavá. Rakovnických a Lounských již včera mnoho přijelo. Celkem bude jich přítomno celé slavnosti
nejméně 2000 osob. Ostatně nesmíme
vše nyní prozraditi. Nechť každý jde
dnes do výstavy a podívá se!
Úmrtí Jana Tomeše

Jan Tomeš.

Přípravy slavnosti poznamenala
tragická událost. 8. 9. 1891 zemřel
po krátké nemoci ve věku 30 let Jan
Tomeš, ředitel Hospodářské školy
v Rakovníku, původce myšlenky
předvedení staročeské dočesné na
pražské výstavě (tím, kdo přišel
s nápadem předvést dočesnou na
zemské výstavě, byl podle jiného
zdroje malíř Viktor Oliva, který pomáhal už s realizací rakovnické dočesné v roce 1886 a během příprav
pražské výstavy na tuto působivou
chmelařskou slavnost upozornil
pořadatele výstavy, načež na jejich
vyzvání odjel do Rakovníka předvedení dočesné v Praze domluvit.
Zmínka v Plzeňských listech z 3. 9.
1891 ovšem nasvědčuje, že Oliva
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v Rakovníce zjistil, že přípravy dočesné jsou už v běhu, aniž ovšem Jan Tomeš
a Čeněk Feyerfeil, kteří přípravy organizovali, dosud navázali kontakt s pořadateli výstavy.) Tomeš, rodák z Josefova (*1861) vedl hospodářskou školu
v Rakovníku od roku 1884. V roce 1886 založil při škole pokusné chmelnice. Vyvíjel rozsáhlou publikační činnost, napsal knihu Chmel, jeho pěstování a ošetřování, v níž zužitkoval i poznatky z obhospodařování pokusných
chmelnic hospodářské školy. Přispíval do odborných časopisů, v roce 1885 byl
redaktorem věstníku Hospodářsko-průmyslového spolku pro krajinu rakovnickou, v letech 1886-1887 redigoval Chmelařské listy, tiskový orgán České
tržnice na chmel v Rakovníku, vedl rovněž redakci Listů župní jednoty hospodářské pro severozápadní kraje království Českého. V roce 1890 zorganizoval
rakovnické hospodářské oddělení na výstavě ve Vídni, kde rakovnický okres
obdržel za vystavené druhy chmele první (čestnou) cenu, rakovnická hospodářská škola stříbrnou a bronzovou medaili a sám Jan Tomeš pochvalný diplom. Tomeš aktivně působil i v ústředním hospodářském výboru Všeobecné
zemské výstavy v Praze 1891 a byl jmenován zpravodajem chmelařského oddělení. Mimoto navrhl uspořádání a podobu výstavního pavilonu zemědělské
výroby a zemědělského průmyslu okresu Rakovník. Za své inovativní učební
pomůcky získal na Všeobecné zemské výstavě první cenu (čestný diplom).
Průvod
13. 9. 1891 nastal pro chmelařské Rakovnicko a Lounsko den D. Na Všeobecné zemské výstavě v Praze předvedly tyto chmelařské okresy slavnost Staročeskou dočesnou. S velkou pravděpodobností právě díky dočesné výstava
dosáhla 13. 9. jedné z nejvyšších denních návštěv za dobu svého konání. Ve
dvě hodiny odpoledne, tj. hodinu a půl před zahájením dočesné dosáhl počet návštěvníků 23 tisíc a dalších sedmadvacet tisíc dorazilo do sedmé večer.
„Před druhou hodinou odpolední bylo takřka hrdinským kouskem, kdo se prodral
ke druhé české chalupě [tj. místu konání vlastní slavnosti dočesné]. Na sta a sta
pořadatelů ochraptělo samými prosbami a voláním, a když konečně viděli, že proti
těm mohutným proudům jsou třtinou, hrází pranepatrnou a slabou, zalomili zoufale rukama a pustili proudy všemi směry. Všude, kamkoliv se podíváš, nepřehledné
moře lidstva,“ popsal situaci na výstavišti J. R. Kronbauer. K samotné slavnosti
obdivně podotkl: „Něco barvitěji a pestřeji nádherného a skvělého výstava neviděla. Přetěžko popisovat, co oči tenkráte viděly a co uši slyšely.“
Touto, téměř rozhlasově bezprostřední reportáží, vylíčil průběh slavnosti
reportér Národních listů podepsaný šifrou „lf“:
Dočesáno, doděláno! Pryč háky i nože a hudbu sem. Však již to chasa zná! Začala pro ni doba veselí a výskotu; před hospodáře své pojede s posledním vozem
pěkného chmele. Pojede v průvodu, hoši s čapkami na stranu a po boku každý dívku!
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Což je to v nejzazším koutku výstavy ruchu, života, lomozu a křiku! Vozy, hudby, banderisté, česačky i česači, vše staví se do dlouhého šiku v jednu řadu a v jeden
průvod. Chasa všecka je v národním kroji, vyšňořena a na každém vozu plno ozdob,
nádhery a praporů.
Venkovští aranžéři jsou stateční a energičtí. Seřadili své lidi rázem, vzduchem
proniklo zavýskání, do křiku a ruchu uhodilo několik zvuků hudby a dočesná započala. Obecenstva všude natřískáno, všude k umačkání přeplněno.
Je právě 3 ½ hod. odpoledne. Slunce pálí do obličeje, jeho paprsky téměř se vžírají; zadním vchodem z výstavy vyjel první statečný jezdec se standartou, na níž
skvěje se nápis: „Chmelaři čeští.“ Byl uvítán pozdravem. Tím průvod zahájen.
Ubírá se zvolna z výstavy. Přijíždí pěkné čtyřspřeží kozlíků; v malém dekorovaném vozejčku veze mladistvý synáček Bártův ze Všenor dvě rakovnické dcerušky.
Pěkný obrázek! Fešný hošík pěkně si počíná. Za spřežením kozlů ujíždí vozík s párem oslíků. Zde umístilo se s mladým synkem selským pět dcerušek, všecky pestře
oděny, a rozhazující chmelové věnečky. Pěkně se to ujíždí, vždyť hudba kráčí v průvodu. Plech se ozývá a buben buší a bouří až k ohlušení.
Pozor! Páni sedláci cválají na koních. V počtu 17 jedou pyšně; na sebe oblékli
kroj svých předků. Vidíte je pěkně ve žlutých, krátkých kalhotách, s opasky kolem
těla a s vydrovkami na hlavách. Samí furianti!
A nyní přicházejí jednotlivé obce z Lounska i Rakovnicka: Lenešice, Brdloh, Brodec, Vinařice, Veltěž, Vobora, Hředle, Mutějovice, Krušovice, Kněževes, Petrovice,
Senomaty, Chrášťany, Solopysky, Hřivice a Zbrašín. Na každém voze plno švarných česaček i junáků, koňmo před nimi cválá praporečník se standartou, hlásající
novou vesnici, podle vozu chasníci s háky, průboji a tyčkami, chmelem obalenými
a z vozu, kde je plno praporců, chmelové zeleně a květin, ozývá se zpěv veselých
chmelařských i národních písní. Tak se to hezky poslouchá a hezky zpívá. Chasa
výská. „Juch, ichuchu“ a nevím, nevím, skorem bychom si výskli spolu!
Ale teď! Úžas, překvapení, ticho – a hned bouře nadšení a jásot burácejícího pozdravu. Přijíždějí královničky. Hezounké dívky v bílých košilkách
se širokými rukávy, v bílých sukénkách, v malovaném nízkém živůtku a s korunkami na hlavách. Inu, dívky k líbání. Z Loun. Ach, jaká krása! A zpívají a mávají nám
šátečkem. Škoda, že tak rychle přejely! Roztomilý obrázek.
Následují zas dekorované vozy s vesnickými česačkami a česači. Tyto táhnou
voli, jichž dlouhé rohy jsou pozlaceny. Za přílepským a krupským vozem cválá opět
sedlák na koni. A za ním zas nové vesnice: Pavlíkov, Touchovice, Hořany, Zeměchy,
Domoušice, Netluky, Konětopy, Šanov, Citoliby, Chlumčany, Pšany, Ročov, Třeboc,
Divice, Pochvalov, Kozojedy, Smolnice a konečně čtyři vozy z Rakovníka (na jednom
hraje dudák) a vůz s hudbou a poslední triumfální vůz Gambrinův. Tažen je dvěma páry těžkých volů. Na voze umístěna je pěkná alegorická skupina, vyznačující
české chmelařství a pivovarnictví. Vpředu postavili korunu ze chmelu a ječmene.
U vysokého sudu o žoky chmele opřen stojí český chmelař se svou rodinou. Plno
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dítek; roztomilých, osmahlých, pěkně vystrojených! A na sudě ve stínu chmele v pestrých, různobarevných svých spodkách roztažen hoví si tlustý, vousatý Gambrin.
Vy všichni, kdož milujete pivo a v dlouhé nudě svého života jím vyjasňujete tvář,
spějtež sem a holdujte! –
Až žasnete, co je poddaných tohoto krále! Soudíte-li totiž dle křiku a pozdravu
a jásotu…
Jezdec na koni průvod ukončuje.
--Čtvrt hodiny před čtvrtou octnul se dlouhý, impozantní průvod před hlavní branou výstavy. Turnikety byly ihned uzavřeny a průvod na to vjíždí.
Jaká sláva, jaký ruch! Samý zpěv, výskot, hudba, smích, jásot, pozdravy.
Ohromným špalírem lidu směřují banderisté k administrační budově. V čele Jan
Holý, statkář ze Senomat. Šafář Koutník z Pavlíkova ztratil se někde v nekonečné
řadě vozů.
Oddíl za oddílem je vítán, četa za četou, vesnice po vesnici a nadšení stále stoupá. Již je v lidu oheň a teplo jeho cítíš všude. Zdá se, jako by nyní i ty písně zněly
z vozů, z retů dívčích veseleji, rázněji. Již zpívají i „Hej, Slované!“.
Před hlavní branou a po celém širém prostranství k průmyslovému paláci je tlačenice přímo nebezpečná. Pomysleme, že v té době již návěštní tabule označovala
45 000 osoby, že tedy na výstavbě bylo nejméně 60 000 lidí. Z těch na vyznačeném
prostranství tísnilo se alespoň 30 000 a všecky ty tisíce shromážděného lidu jsou
nadšeny, všecky uneseny, všecky jásají, zdraví a mávají klobouky a šátky. Krásné,
krásné! To slyšíš stále a pořád a z vozů ozývá se stále a pořád v to všeobecné vzrušení a nadšení, zpěv a výskot, královničky prozpěvují překrásné moravské písně,
česačky chmelařské a v to po chvíli udeří zas silný zvuk rázné národní.
Do davů počaly česačky házeti chmelové kytičky. Každý chce ji míti, každý chce
býti jí ozdoben; o každou proto svádí se boj. Tak průvod v jasné náladě ubírá se
kupředu – podél retrospektivní budovy, k pavilonu turistů, podél ochutnáváren ku
Krásově restaurantu a k ohradě hospodářské do své vesnice. Gambrin po celé cestě
přijímá hold a pozdravy, zvlášť ovšem u ochutnáváren.
Teď dostal se průvod do vesničky. Je u svého cíle! A zas je všude nabito.
Na tribunách, na cestách i v samé vesničce.
Na statku
Pěkná vesnice, škoda, že nevíme její jméno, ani ve kterém okresu se nalézá:
na Rakovnicku či na Lounsku… Statečky s omšelými, doškovými střechami, zahrádky u nich a ovšem neschází tu ani hospoda. Před touto stojí ještě ofáborovaná
máj, kterou tam v květnu své milé na počest vetkl kterýsi vesnický frajer. Slavnost
celá patří však pouze pantátovi Aloisovi Pihertovi (starosta z Domoušic na Lounsku), který v koženkách a s beranicí furiantsky na hlavě naraženou s panímámou
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(choť rakovnického purkmistra pana Zákona) očekává svou chasu.
Musíme trochu počkat. Rakovničtí a lounští chtějí nejdříve pozdravit výkonný
výbor, který spolu s dopravním a zábavním výborem před statek Pihertův dostavil
se v plném počtu a plné parádě. Hezounká dceruška rakovnického továrníka pana
Čermáka, Pavla, stala se tlumočitelkou svých krajanů. Svůj čestný úkol odbyla si
tímto říkáním.:
„Převzácní pánové!
Vám pozdrav budiž z našich krajů, / kde chmel se rodí lidem ku potěše. /
Vám vřelý pozdrav z krajů dálných / sem nesem k patě Vyšehradu. /
Juž návštěv vítali Jste řadu / zde vzácných k bratru přišel bratr /
a k příteli zas přítel drahý, / by poučení vzal i radu. /
Však nepřišel až dosud žádný, / by s větší láskou nežli [následuje nečitelné slovo]
přinesl poklad země rodné, - / jim zdobil tento obraz vábný. /
Co v kraji nejlepšího bylo / sem přinesli jsme. Nežádáme /
než aby, velevzácní páni, / jen trochu se Vám zalíbilo.“
Dobře dceruško, dobře! Líbilo se…
Projevy
Pan JUC J. Sedlák, tajemník výstavy, jí a všem rakovnickým a lounským ihned
poděkoval. Pravil:
„Šlechetná panno! Velectění pánové a vzácné dámy! Dovolte, abych jménem
výkonného výboru na naší krásné zemské jubilejní výstavě vám poděkoval a vzdal
opravdu srdečný dík, že jste podnikli nákladnou výpravu, abyste zvýšili lesk naší
národní práce. Právě tak, jako naše krásná, zemská jubilejní výstava došla svého
uznání a zároveň s ním i česká práce, kterou ona representuje, tak došla uznání
vaše výprava i význam místní vaší práce. Jestli je úlohou člověčenstva, aby neustále
se zušlechťovalo a je-li úkolem jeho, aby plody země též upravovalo a ušlechťovalo,
tož dobře pochopili jste svůj úkol ve svých krásných a požehnaných krajích.
Od staletí již pěstujete ve vašem kraji onu ušlechtilou rostlinu, jejíž plody slouží
lidstvu ku potěše. Během století přicházela práce vaše v zapomenutí, ale zásluhou
vašich pilných a znamenitých mužů přišla tato vaše práce opět k platnosti.
Ale též jako národovci musíme vám býti vděčni, že jste usilovali vždy o dobro
svého národa, že jste svou prací sloužili mu ku cti. (Výborně!) Byl český národ vždy
slavný a dá Bůh, že bude zase! (Výborně!) My všichni pevně věříme, že zůstanete
věrni svým starým zvykům a že budete zejména stálými pěstovateli českého chmele, takže přijde ku cti, jako býval a že bude hlásiti českou píli i českou pracovitost.
Přeju vám k tomu jménem výkonného výboru mnoho zdaru.
(Výborně! Potlesk.)
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Okresní starosta, notář, pan Č. Feyerfeil, poděkoval, zmíniv se přitom o českém
chmelařství a významu „dočesné“ as těmito slovy:
„Vysoce ctění pánové! Přijali a uvítali jste nás po staročesku, tak okázale a vřele,
že konáme jen milou povinnost, vyslovujeme-li vám, velectění pánové, za všecku
vaši laskavost, ochotu a obětavost dík uctivý a nejupřimnější. Velectěné shromáždění! Budiž mi dovoleno, abych několika slovy zmínil se též o českém chmelařství.
Chmel ovšem nemá zvláštního významu pro veškeré rolnictvo, v krajinách ale kde
se pěstuje, jest základem a zdrojem blahobytu a sluší tudíž chmelařství vším právem považovati za důležité odvětví českého zemědělství. V staroslavném království
českém má chmel od pradávných dob práva domovského a těší se až podnes té nejchvalnější pověsti, zaujímaje mezi ostatními chmely místo nejpřednější.
Tomu nelze se diviti, neboť máme pro sebe příznivé poměry půdy a podnebí,
jakož i znamenité odrůdy chmele a – což zajisté nemálo padá na váhu – velmi dovedné síly pracovní.
[…]

Za dobu 100 let učinlo chmelařství pokrok netušený a nalézá se nyní převalnou
většinou v rukou rolnictva. Kdežto roku 1854 pěstován chmel v Čechách na 10 000
jitrech, zaujímá nyní prostoru větší než 10 000 hektarů.
Za několik dnů budete míti, velectění pánové, hojné příležitosti, přesvědčiti se
na této výstavě o pokroku, jejž chmelařství naše učinilo.
Doufejme tedy, že snahy naše, aby dostalo se českému chmelařství opět ochrany
zákonné a zvelebení i bádáním vědeckým, budou vbrzku splněny a že chmelařství
naše i nadále a po všechnu budoucnost zachová si nynější své čestné jméno a postavení. (Výborně!)
Přese všecky obtíže a svízele ale, jichž bylo rolnictvu snášeti, zachovány starobylé národní zvyky rolnické, oslavovati zakončení sklizně zvláštním dojemným
způsobem, a i my, čeští chmelaři, až podnes oslavujeme zakončení sklizně chmelové
– dočesnou.
Když z chmelnice přivezen poslední chmel do dvora, odevzdá synek rolníkův
hospodyni tyč s chmelem, načež hospodář vybídne přítomné, aby zbývající ještě
chmel dočesali. Po výkonu tom děkuje chasa hospodáři za poskytnutý jí výdělek
a hospodář vysloviv chase uznání a díky za prokázané mu služby, vyzve všecky,
aby oddali se radovánkám. Pak nastane tanec, zpěv a volná, nezřídka dosti veselá
zábava.
Toť stručný náčrtek dočesné.
Jestiť zajisté žádoucno, aby takovéto starodávné zvyky národní byly nejen zachovávány, ale aby staly se i všeobecně známými, a proto pořádali jsme již před několika
lety v Rakovníku slavnost dočesné ve prospěch naší Ústřední Matice školské.
Když pak jsme seznali, jak skvěle vydařila se zemská jubilejní výstava a že stala se dostaveníčkem veškerých národů kulturních, tu měli jsme za povinnost svou,
slavnost tuto ve vší skrovnosti na jubilejní výstavě předvésti veškeré veřejnosti české.
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Průvod chmelařů na kresbě Viktora Olivy.

Nejednáť se nám o lesk a slávu, přejeme si toliko, aby čarokrásný obraz jubilejní
výstavy především takových starobylých zvyků národních byl pokud možná ještě
jaksi doplněn. (Výborně! Výborně!)
O dalekosáhlém významu jubilejní výstavy dnes podrobně promluviti nemůžeme; vykonáno tu dílo veliké, dílo, které každého Čecha v hloubi duše jeho oblažuje
a hrdostí a sebevědomím naplňuje.
Tomuto velikému dílu, jež v nejblíže příštích dnech vznešenou návštěvou poctíti
ráčí i Jeho Veličenstvo nejmilostivější císař a král náš, šťastnému zakončení tohoto
díla a blahonosnému bohdá vlivu jeho na budoucí kulturní vývoj národa našeho
provolávám Na zdar! (Hlučné, bouřlivé Na zdar!)
Závěr slavnosti
Mezi řečí pana Feyerfeila rozdávala děvčátka z průvodu mezi přítomné členy výkonného výboru košíčky s chmelem a květinami. V tu dobu uveden byl také
na tribunu říšský a zemský poslanec dr. Pravoslav Trojan, jemuž dostalo se skvělé
ovace a nadšeného uvítání.
Nastala vlastní slavnost „dočesné“. Česačky a česáči předstoupili před pantátu
a panímámu, chmel z tyče byl stržen, rozřezán a hlavičky odtrhány, jeden z chasníků pak útržky ty podal panímámě, která poděkovala. Ovšem za veselého výskotu chasy a za zvuku hudby. Přitom malá česačka, Jitka Staňková (dcera sládka
z Rakovníka) oslovila hospodáře: „Vzácná naše panímámo a milí hospodáři! Již
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Skupina účastníků slavnosti na dvoře chmelařského statku.

jsme svoji práci ukončili, uzralý chmel domů uložili; však je naše práce zdařená,
mysl Vaše přitom veselá. Při tom našem rozjímání, podávám Vám věnec zelený,
z chmele a kvítí, že srdce radost cítí. Aby Vám dal pán Bůh zdraví a boží požehnání.
Co jsme ve zdraví sklidili, bychom ve zdraví užili a od nyčka za rok abychom se všici
u zdraví shledali.“
Pantáta přijal chasu vlídně a vážně. Přistoupil k chase, poklepal jí na ramena
a pravil jí: „Děkuji vám za vaše přání a dá-li nám pán Bůh zdraví, za rok zas budete
mi nápomocni v mých hospodářských podnicích. A nyní vypijte na své a mé rodiny
zdraví sklenici piva! Přitom rozhodil rozřezaný chmel, který chasa přinesla, mezi
ní zpět.
„Juch!“ – to se to výsklo, vesele a jaře! Jakž by se chasa dala pobízet. Co jí bylo
a kde stála, na tribuně i ve dlouhé řadě pod ní, všichni si zavýskli. A bylo jí hodně:
200 dívek z Rakovnicka, 80 z Lounska, 130 chasníků z Rakovnicka a 120 z Lounska.
Chmelnice se vydařily, úroda je pěkná, dočesná pěkně skončila, což by se nepilo? Před statkem je celá řada soudků výtečného ležáku, pravého rakovnického.
Proto chutě, chaso! A pije se a zpívá a výská. Na počest pantáty, panímámy, celé
jich rodiny, která stojí u hospodářů, a na počest všech, kdož jsou slavnosti přítomni.
Ostatně pivovar rakovnický je štědrý; pije, kde kdo může. Vždyť je to zadarmo! Veselá pražská společnost usadila se na seníku a vytahuje si pivo v torbě po provaze.
Vidíte, jak dovedou býti lidé na vesnicích veselí! Ten pronikavý výskot ani neustává.
Jsme-li veselí, nemůžeme být bez tance. Ondy jsou tady i šumaři, tož hola
– kdekdo, do kola! Nejdřív lounská děvčata, královničky.
Královničky, pěkná děvčata, s korunkami, hezká a hezčí, když tančí ty parádní
obřadné moravské tance. Tak pěkně s hudbou v taktu dvě a dvě, královny ve středu
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a potom zas v kole všecky a zas každá zvlášť. A ten zpěv je tak působivý, dojímavý! V těch slokách prostých je tolik poezie a tolik krásy. Musíme tleskati, nesmíme
skrblit pochvalou.
Ze zvláštní tribuny pozorují tanec ministr dr. Steinbach, místodržitel hr. Thun
s chotí a generál Globus. Jsou tu v průvodu hr. Zedtwitze a byl sem uveden také
dr. Pr. Trojan. Královničky se jim rozhodně líbí. Rakovničtí chtějí své vzácné hosty
pohostiti.
Po svých dívkách poslali jim číše výborného piva a při té příležitosti děvušky
neopomenuly hosty obdarovati též chmelovými košíčky.
Královničky jsou odbyty, na tribunu přichvátala děvčata z Rakovnicka se svými
šohaji. Předvedou nám starodávné tance. Oj, jak ta podlaha duní pod svižnýma
nohama tanečníků! Toť jsou přece tance. Starodávný, holuběnka, sekerečka, troják,
tatka, hanácký šátečkový a zas starodávný. Kde jsou ty časy, kdy je u nás ještě
tančívali? A jak jsou roztomilé. V těch je přece oheň, nálada, cit. Zpívejte chlapci,
zpívejte děvčata, hezky se to poslouchá. Ministr Steinbach je také pozorný. Ale nevíme, nevíme; rakovničtí i lounští zapomněli snad, že je to ministr financí. Stýskáme si na veliké daně a oni tolik výskali.
Konec tanců, pojďme do hospody, na jejímž komíně čteme: Postaveno 1791
– Opraveno L. P. 1891. Nr. 13.
Chýlí se k večeru, budeme zpívat a výskat pod střechou a na zápraží. Tak za všeobecného nadšení „dočesná“ byla ukončena; ovšem jen její obřady. V hospodě žilo
a bouřilo se dál, až do tmy. Výkřiky veselí zní ještě do šera, vášnivě, s plnou silou své
vesnické přirozenosti, vřele a dlouze.
Po dobu slavnosti rozdávala děvčata mezi obecenstvo deklamaci Zikmunda Wintera z dočesné v Rakovníku v roce 1886 (tj. Ať nám Pán Bůh zdraví
v rakovnickém kraji atd.).
Doplňující podrobnosti
Další zajímavé podrobnosti k průběhu dočesné přinesla v neméně rozsáhlé reportáži Národní politika. Připomněla především, že myšlenka představit
dočesnou na Všeobecné zemské výstavě vznikla v hlavách ředitele hospodářské školy v Rakovníku Jana Tomeše a okresního starosty Čeňka Feyerfeila,
vyzdvihla i zásluhy autorů výtvarného řešení dočesné - malíře Viktora Olivy
a šéfa výpravy Národního divadla Karla Štapfera. Zmínila rovněž, že náklady
na provedení dočesné uhradilo z největší části město Rakovník a tamní hospodářské korporace.
Vůdcem dočesné, tj. prvním jezdcem v průvodu, byl statkář Josef Holý
ze Senomat, doprovázený šafářem Koutníkem z Pavlíkova a jezdcem nesoucím
na tyči znak českých chmelařů. Manželku hospodáře (Alois Pihert, starosta
z Domoušic) představovala Marie Zákonová, choť starosty Rakovníka, úlohu
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jejich dětí sehrály dcery rakovnického továrníka Josefa Čermáka Pavlína, Karla
a Eva.
Poté, co hospodář převzal od Jitky Staňkové, dcery rakovnického sládka, chmelové věnce a pozval česače a česačky, aby na jeho zdraví a na zdraví
jeho rodiny vypili sklenici piva, podala „děvčátka Karla a Eva Čermákovy, Jitka
Staňková, Zdeňka Filipová a Růžena Engelthalová z Přílep a syn pořadatele slavnosti Karel Hůlka členům výkonného výboru krásné košíčky z chmelových lodyh,
naplněné květem a růžemi. Slečny Pavlína Čermáková, Karla a Eva Čermákovy
a Jitka Staňková odebraly se pak na pavlač statečku chmelařského a podaly tam
panu místodržiteli hraběti Thunovi, jeho choti, generálu Globusovi a ministru
dr. Steinbachovi poháry naplněné znamenitým pivem rakovnickým. Pan místodržitel s ostatními vzácnými hosty poděkovali velmi vřele za tuto poctu a paní hraběnka
Anna Thunová rozmlouvala vlídně s dívkami, jichž krásně vyšívané obleky a zlatem
krumplované čepečky umístěné na korunce z vlasů si prohlížela s velkou zálibou. Jedno z děvčátek odevzdalo krásný chmelový košík s kyticí na okraji paní hraběnce, která
malé dárkyni stiskla vřele ruku a ujistila ji, že si ponechá dar ten na památku.“
Zatímco na nádvoří statku probíhalo pásmo lidových tanců, „zavládl také
bujný život v blízké hospůdce chmelařské, kde hrál stařičký dudák Tureček z české
chalupy a pan šenkýř Gustav Stejskal čepoval říznou chmelovinu, o kterou byly chvílemi sváděny pravé boje a zápasy.“
Národní listy uzavřely reportáž z dočesné podotknutím, že „rozpoutané veselí […] přeneslo se rychle do celé výstavy a bouřilo potom až do ukončení výstavy ve
všech restauracích a ovšem i ochutnávárnách. Výstava dýchala plnými plicemi, nespoutána, volná. Mládež z Lounska a Rakovnicka končila pak dočesnou v Měšťanské
besedě. Rozumí se: tancem a zpěvem.“
Ministr financí Emil Steinbach se podle Národních listů „mezi hovorem vyslovil […] s obdivem o zdařilém uspořádání pěkné slavnosti národní [tj. dočesné]
a zmíniv se pak o expozici našeho odborného školství pravil: […] Pánové, ujišťuji vás,
že jsem přišel do zemské jubilejní výstavy s velkým očekáváním, ale přiznávám se, že
mé všecky iluze a představy o ní jsou daleko překonány.“ Bezpochyby se o to zasloužili i rakovničtí a lounští chmelaři se svou velkolepou dočesnou.
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Literární zastavení
s rakovnickým chmelem
a pivem
„Hoj, to bývá u nás v živo,“ zavýskl si v roce 1925 František Janoušek
z Lužné ve svém článku Česání chmele v populárním zábavně-naučném časopisu pro děti Malý čtenář. „Všecky práce se zastaví, a malí, velcí, staří, mladí česají. Cizí lidé k nám na chmel nechodili. Rodiny dělníků ze šamotové továrny
postačily chmel očesati a vydělaly si tak na zimní ošacení. A bylo to tak pěkné.“
Janouškovo vyprávění, při němž malým čtenářům názorně vylíčil česání
chmele, jeho sušení i slavnostní dočesnou, je typickou ukázkou rakovnické
chmelařské prózy. Málokdy překročila rámec věcné popisnosti.
Z dnešního pohledu to ovšem není na škodu, neboť máme k dispozici
poměrně velké množství autentických dobových líčení života rakovnických
chmelařských obcí v období sklizně chmele. Tyto záznamy jsou tím cennější, že dokumentují „klasickou“ éru chmelařství na přelomu 19. a 20. století.
Z té doby pochází i cenný text Na chmeli od Marie Truhlářové, uveřejněný
v Nedělní zábavné a poučné příloze deníku Národní politika dne 13. 9. 1914.
„Třetí týden již každého rána ve čtyři hodiny probudí mne živý hovor, chvatné kroky česáčů, kteří se kolem nás ubírají na chmelnici,“ začíná autorka své vyprávění,
v němž z bezprostředního pohledu všímavého pozorovatele zachytila sklizeň
chmele na Kněževesku, a to od příchodu česáčů do vsi až po dočesnou:
„Majíť někde sto, v největším statku na Rakovnicku, u Štrossů v Kněževsi,
i přes dvě stě česáčů. Letos přišlo jich zvláště mnoho. Ze všech končin Čech, z Prahy
zvláště, hrnuly se sem davy lidí, kteří pro válku pozbyli pravidelného výdělku. Pět
dní a pět nocí dovážely vlaky velké tlupy česáčů. Proud jejich byl někdy tak mocný,
že vyplnil silnici z Chrášťan do Kněževsi v délce tří kilometrů. Pozorovali jsme je
z okna, ve dne, při svitu měsíčním i za deště kol druhé hodiny noční; pozorovali
jsme je putující dychtivě cizím krajem v neznámo. Byli mezi nimi inteligenti, kteří
se poznali na první pohled. Modré haleny dělnické, koketní klobouček, úzká moderní sukně, blůzy havířů, vyholená tvář herce. Mnozí nováčci přišedše v noci vraceli
se ráno domů s hlavou skloněnou, zklamáni: nedostali práce. Vesele nastoupili ti,
kteří šli najisto, které na stará, známá místa dovedl vůdce party. Někteří nesli si
na zádech bochník chleba, někteří vedli s věncem drobných svých dětí i kozu živi-
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Sklizeň chmele na Rakovnicku kolem roku 1900.

telku. S dobrými lidmi přišlo i mnoho plevele, tuláci a podivné, podezřelé osoby,
které hned rozsívají své otravné símě, kam vkročí. Najdou se i výběrové takoví, kteří
na všechno bručí, s ničím nejsou spokojeni, nad ostatní se povznášejí. Těm zdejší
lidé vypravují, co se událo loni v blízké vsi. Přišel do jednoho statku mladý, hezký
muž, jenž pro své bílé útlé ruce od svých kolegů česáčů pošklebků zakoušel. Než
brzy se česati naučil, v pilné práci s ostatními trval, s nimi prostou stravu jedl a na
holé slámě spal. Dva dni před dočesnou dostal dopis. Listonoš odevzdal jej hospodyni. S úžasem četla selka vedle jména jeho titul „c. k. profesor“. Honem připravila
v nejlepším svém pokoji bílé lože, teplou masitou večeři a s poklonami vítala učeného pána, když se večer vracel z pole nesa koš a umouněnou stoličku. Profesor však
pohostinství zdvořile odmítnul a s ostatními česáči až do konce vytrvav výdělek
svůj mezi ně rozdělil. Chtěl poznati život česáčů z vlastní zkušenosti a úmysl svůj
čestně provedl.“
„Při každém statku, ba už i v mnohých domcích je sušárna. Je buď samostatná,
veliká, buď připojena ke stodole, nebo k jiné hospodářské budově. Aby nemusili ti,
kdož sušárny nemají, sušiti chmel obtížně postaru na lískách, vystavených slunci,
smluví s majitelem sušárny poplatek, obyčejně dvanáct haléřů od věrtele, a usuší
si chmel u něho, při čemž o topivo se už nestarají. Zařízení sušárny je jednoduché.
V přízemí je pec, z té stoupá horký vzduch troubami do výše, na sušárnu, a zahřívá tam lísky, uložené ve třech vrstvách nad sebou, tedy jako ve třech poschodích.
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V nejhořejší lísce otevřené je chmel čerstvý. Asi za dvě hodiny otevře sušič zvláštní
záklopky a spustí lísku do příhrady nižší, prostřední, do vlastní sušárny, kde se
líska uzavře. Malými okénky, která možno otevírati, pozoruje chmel a rukou zkouší teplotu. Po dalších dvou hodinách spustí se líska do nejnižšího oddělení, kde je
nejtepleji. Tam se ve dvou zas hodinách chmel dosuší a síří. Na plechu zapálí se tu
síra, výpary jejími nabývá chmel pěkné barvy i ochrany. Líska se suchým chmelem, kolečky opatřená, odveze se po kolejích ze sušárny do skladiště, kde hospodář
prohazuje a rovná chmel zvláštní velikou lopatou, která má ze dřeva jen násadu
a kostru, na níž je napjato plátno. Tak třeba rozměrná je lopata lehká, chmel se
na ni pěkně nabírá a nerozdrtí se.“
Chmelovou sklizeň v okolí Kněževsi na počátku 20. století přiblížil
ve svém Památníku obce Nouzova (Obrázky z historie i života; strojopis
1952) i nouzovský rodák Celestýn Brabec (1893-?):
„Nouzovští chalupníci a baráčníci nemají chmelu mnoho a také jsou obyčejně
v několika dnech s česáním i sušením hotovi. Organizačním problémem ovšem je
očesání mnoha set, ba tisíců kop chmele u velkých hospodářů v Přílepích a zvláště
v Kněževsi, kde ku příkladu u Vrábíka nebo Štrossa je po dobu čtrnácti dnů nebo tří
týdnů zaměstnáno 300 až 600 česáčů. Samotná Kněževes je o chmelách po Rakovníku nejlidnatější obcí v okolí, neboť kromě domácích 1 800 obyvatel je tam kolem
5 tisíc česáčů cizích. Ubytování jich je ovšem všelijaké. Spí se na mlatech stodol jen
tak na slámě, po půdách, sušárnách atd. Také stravování je jednoduché. K snídani
se vaří polévka, někdy též káva, k tomu se přidá velká buchta nebo „zouvák“ chleba a večer opět bramborová či jiná polévka s chlebem. Také se dává místo polévky
mléko. Na chmelnici se nevozí žádný oběd – nejvýše voda k pití o parných dnech.
Horší ovšem je, když prší. Také se stalo, že se utíkalo i dvakráte za den z chmelnice
pro náhlé bouřky. A také se stalo, že pro trvalý déšť musel hospodář (to se česalo na
tyčkové chmelnici) chmel na poli nařezat, domů dovézt a česalo se na mlatě stodoly
či v šenkovně. To se ovšem málo načesalo. Za deštivých dnů je vůbec špatné česání.
Poškrábané ruce od chmeliny pálí, přikusuješ-li chleba o svačině při práci, je tento
hořký od chmelové moučky a máš-li rozpukané prsty a palce od česání, pálí a bolí
prsty až až. Vůbec, není to žádná slast celý den sedět na slunci a na stoličce jako
přikován. I když to česání samotné není těžká práce, záda bolí, i ta zadní část těla,
a ty mšice a sluníčka, kterými se chmel jen hemží, lezou po rukou, po krku a koušou
protivně.“
Vlastu Štáflovou (1907-1945), autorku dobrodružných příběhů pro děti
a mládež a emancipovaných dívčích románů, rodačku z Petrovic (dcera petrovického lékaře MUDr. Košky), proslavila především série příběhů o děvčátku Daně (Děvčátko Dana, Kamarádka Dana, Skautka Dana, Statečná Dana,
Samostatná Dana). Úvodní díl série (Děvčátko Dana, 1939) se odehrává
v Petrovicích a Vlasta Štáflová v něm zužitkovala i své dětské vzpomínky na
sklizeň chmelu:
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„Některé rodiny měly postavené
stany na chmelnici, vařily si tam a snad
i spaly. Chmelnice se táhly jako nekonečné zelené lesy podél polních cest a potoků
do dálky. Tam, kde byly už očesané, stály
holé nosné tyčky a vítr přes ně a napjaté
dráty fičel a zpíval srpnovou písničku blížícího se podzimu.“
Dětským čtenářům je určena i kniha Vendulka a mlynáříčkové (1946)
rakovnického spisovatele Františka
Markupa (1902-1970). Vyprávění
o letních prázdninových příhodách
pražského děvčátka Vendulky v krušovickém mlýně ozvláštnil Markup
i popisem sklizně chmele a dočesné
u mlynáře Hradce:
„Poslední zelené šištice dopadly
František Markup.
do navršené nůše. Byla s neutuchajícím
radostným pokřikem donesena k míře
a vysypána do cíchy. Tu pan otec sám zavázal a naložil na vůz, všecek již ověšený
chmelinkou právě tak jako oba koně. „Díky Bohu za šťastnou sklizeň a vám všem
za ochotnou pomoc!“ pravil přitom k česačům a potřásl všem rukou. A oni mu také
blahopřáli, potěšeni tím zdárným skončením společného díla. Pak česáči dostali
pivo a česačky likér a všichni pečiva, kolik chtěli, a pak jedli, pili a radostně výskali.
Prášek Tonda se uvelebil na voze s tahací harmonikou, a když kočí Vojta pobídl
koně k poslední pomalé jízdě do mlýna, spustilo to zamoučené kvítko naplno: Proč
bychom se netěšili, netěšili, když jsme šťastně dočesali, dočesali, když nám pánbůh
požehnal, požehnal, a chmelíčku narůst dal, narůst dal … Všichni se hned nadšeně
přidali ke zpěvákovi a za zpěvu a výskotu vjel povoz s celou partou vítězoslavně
do širokých vrat mlýnského dvora.“
Rakovnický rodák František Markup je rovněž autorem dosud jediného chmelařského románu z Rakovnicka Hořká réva z roku 1944. Román
se odehrává počátkem 20. let 20. století, kdy vysoká poválečná poptávka po
nedostatkovém chmelu vyhnala jeho ceny do závratných výšek a přinesla tak
do chmelařských obcí nevídaný blahobyt. Nenadálé bohatství zamotávalo
chmelařům hlavu a ne všichni dokázali s nabytými příjmy rozumně hospodařit:
„Nejčerstvější kousek muťovského „barónka“ Emila Roubíka připomněl celému kraji sérii hýřilských kozačin, které měl chmel na svědomí v posledních dvou
tučných letech, a stal se i časnou a výmluvnou předzvěstí, co lze i letos očekávati
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od nepočítaných tisíců, které opět potečou do poddžbánských statků.
K Brejchovům donesl tu zprávu Salomónek,
který měl ostatně bezprostřední zásluhu o to selské bohatýrství. Neboť právě on již koncem srpna
vymámil na tom muťovském bastantovi padesát
centů chmele po 2300 K. Tehdy již sice kdekdo
věřil, že na této ceně zdaleka nezůstane, avšak
u Roubíků nutně potřebovali peněz a v té nouzi
nejvyšší byl Salomónek nejbližší.
„Jenže vždyť znáte barónka,“ vykládal Flohr
Brejchovým, „když prachy, tak abych z nich taky
něco měl, abych něco užil! To je Emilkova zásada.
Bylo by mu zatím stačilo vodprodat třicet, čtyřicet centů, ale dal hned padesát, ani jsem tolik
nechtěl.“
„Vem si padesát! rozkřik´ se na mě. No a pak
dostal peníze, přes sto tisíc, a poplatil z nich asi
šedesát tisíc a vostatní mu zbyly v kapse, a to se
ví, hned ho tam pálily. V Lounech se sešel s kumpánama a nechal tam V ráji asi šest tisícovek.“
„Šest tisícovek!“ hospodyně zdvihla oči v úžasu.
„To ještě nic nebylo – to je jen namlsalo,“ vykládal Flohr. „Jenže Louny jim už
nestačily a Emilek dal sám povel: do Prahy! Zavez´ je tam vlastním autem a vysmejčili kolik lokálů – začali v nóbl baru a skončili k ránu u nějaký Starý paní, prej
nejhorší doupě v Praze.“
„A penízky byly pryč, co?“ neudržela se již paní Eliška, a Salomónek jen přikývl:
„Do halíře! S tou lounskou útratou prasklo asi čtyřicet tisíc za jedinou noc. […]
Selku mohla ranit mrtvice.“
Ve své románové prvotině Na přílepském bělidle (Obrázky ze života
západočeské rodiny, 1934) popsal spisovatel Karel Mejstřík (1902-1994)
na příkladu tyčové chmelnice v Přílepích méně obvyklý způsob sklizně chmele, při němž se chmel nečesal přímo na chmelnici, nýbrž na mlatě ve statku:
„Už ve čtyři hodiny ráno se chmelnice ozývala hlukem. Podřezávali chmelinu,
hákem nadzvedali tyče, jiní je vytahovali z děr, stahovali štok, nadělali otýpky, nakládali na vůz a vozili do stodol, kde je brali na hlavu a ukládali dozadu, aby mlat
zůstal volný pro česání. Kolem dokola mlatu byly lavice z prken, kde měl každý
česáč své místo. Šel si pro otýpku, vybral si tu nejlepší, přinesl si ji, rozbalil narovno
a srpem rozřezal každý štok na čtyři, pět kusů a nakladl si je za sebe. Pak si k tomu
sedl, česal a chmelinu házel za sebe.“
V románu Na přílepském bělidle vylíčil Karel Mejstřík i dočesnou:
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„To nechali nejlepší štok na chmelnici naposledy a ten měl dostat hospodář.
Ženské z něho upletly náramný věnec, uvázaly pentle, přišla muzika a teď se šlo za
veselého juchání do obce na dvůr. Hospodář dostal věnec, přáli mu štěstí, zapíjeli
rosolkou a všechno sedalo k obědu. Na velikánském stole stála mísa s polévkou,
každý si nabral, kolik chtěl. Ještě dva velikánské makové koláče a právě takový kolenč třikrát pletený, plný hrozinek, mužští dostali pivo, ženy kávu. Sotva se najedli,
točilo se to všechno po dvoře, jen faldy lítaly.“
Na dočesné u Michalků v Mutějovicích se odehrává jedna z četných příhod
kounovského siláka Sochora, jak je na přelomu 19. a 20. století zaznamenal
písmák Pavel Jaroslav Šťastný z Kounova:
„Na dočesnou přišli i Hředelští a Kounovští, zejména Hecl, Stámecr-Sef a Sochor. Mutějovští v rozjaření posmívali se Hředským, bručeli po nich, strhla se hádka a pak i pořádná rvačka. Hředští vytloukli ve statku všecka okna, Mutějovští
vyházeli na ně všecky hrnce a talíře ze selčiny police. Když se k Mutějovským přidal
na sedlákovu prosbu silný Sochor a další Kounovští, nezbylo Hředským než vzíti
nohy na ramena.“
Velkolepé inscenované oslavě dočesné na Zemské jubilejní výstavě v Praze
v roce 1891 v podání chmelařů z Rakovnicka a Lounska (viz samostatný článek) přihlížel i populární Matěj Brouček, fiktivní hrdina románů Výlet pana
Broučka do měsíce a Výlet pana Broučka do XV. století). Autor románů, Svatopluk Čech (1846-1908), vyslal pana Broučka na průvod českých chmelařů
ve druhém díle Pestrých cest po Čechách (1892), volném pokračování zmíněných Broučkových dobrodružství:
„Ano, vpravdě velkolepý byl vjezd bohatýrského krále Chmela na jubilejní výstavu. Přijížděl ze své staroslavné říše za vážným Čbánem, pod modravými, malebnými hradbami širokotáhlého Středohoří a Rudohoří, z vyvoleného Rakovnicka
a Lounska, kde v nepřehledných šicích stojí vojska jeho statných štíhlých bojovníků, pyšně ozdobených zelenými bandalíry, chocholy a věnci. Přijížděl v plné slávě,
s nádherným komonstvem svých dvořanů, hrdě a vesele, neboť věděl, že přijíždí
mezi tisíce svých „věrných milých“, kteří ho uvítají v upřímném nadšení způsobem
důstojným jeho významu pro náš veškeren český život.
Chmel vine se těsně kolem národního kmenu našeho a protkává svými smaragdovými úponkami hustě všechny jeho haluze, listy, květy a plody. Chmel měli
bychom právem zvoliti za svou národní rostlinu místo lípy, jež dává toliko mdlý
odvar pro lékárny našich vesnických babiček, kdežto chmel koření nám divotvorný
nápoj, hojící, omlazující a rozveselující mysli naše. A jak pěkně hodí se k odvěkému
svazku obou sesterských zemí bratrské to sdružení českého Chmela s moravským
Ječmínkem, drsné hořkosti s měkkou sladkostí, jejichž svorný spolek vždy vykonává věci veliké!
Důstojné je i zakončení skvělého průvodu. Dva páry mohutných volů táhnou
ohromný sud, před nímž statná postava chmelaře s malebným skupením pestře
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oděných dítek alegoricky znázorňuje
české chmelařství a pivovarnictví; na
sudě pak trůní Gambrin, maje na sobě
přiléhavý středověký oblek, každou nohavici jiné barvy, a přijímá blahosklonně
jásavý hold svých věrných manů. Hlasové ústrojí pana Broučka bylo již vítáním
královniček úplně přemoženo; účastnil se
tudíž těchto ovací pouhými posuňky, ale
tak ohnivě výmluvnými, že byla obava,
aby po způsobu indických náboženských
blouznivců nevrhnul se pod kolesa triumfálního vozu zbožňovaného krále.“
Není bez zajímavosti, že Čechovo
líčení chmelařského průvodu doprovodil svými kresbami malíř a ilustrátor, novostrašecký rodák Viktor Oliva,
který měl na úspěchu pražské inscenace staročeské dočesné velkou zásluhu.
V roce 1936 vydal břežanský rodák, dramatik, publicista a básník
J. V. Fürst (1898-1965) Staročeskou
dočesnou chmele – národopisný obVůdce průvodu chmelařů na zemské výstavě.
raz ve dvou výjevech se zpěvy a tanci
Ilustrace V. Olivy k Čechovým Pestým cestám.
(1936). Inscenovaná folklorní slavnost pro několik desítek účinkujících
a s více než stovkou písní se odehrává
na Rakovnicku kolem roku 1860 a J. V. Fürst ji rozdělil do dvou scén – průvod
česáčů do statku a vlastní dočesnou na dvoře velkého chmelařského statku
(třetí zamýšlenou scénu – veselici česáčů v hospodě - nakonec k inscenaci nepřipojil). Fürstova Staročeská dočesná je cenná především proto, že ji autor
založil na pečlivém poznání chmelařského národopisu Rakovnicka, Slánska,
Lounska a dalších českých chmelařských regionů. Přestože Fürstova slavnost
spadá spíše do divadelního než literárního oboru, vlastní libreto je znamenitou, i když výrazně stylizovanou ukázkou tradiční chmelařské dočesné
a obstojí i jako samostatný literární produkt.
Básníka Františka Chládka (1829-1861), rodáka ze Hředel, inspirovala
chmelová sklizeň k napsání Písně při česání chmele. Poprvé (v úpravě básníka A. Waldaua) vyšla v posmrtné sbírce Básně samouka Františka Chládka
(1884), uvedená verze je ze sbírky Básně (1952), v níž vyšly Chládkovy básně
v původním znění:
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Čas přišel česat chmel, /chmelař nyní jest vesel, /
chmele dost, pěkně vzrost, /ó, to je radost. /
Jestli bude platit hezky, / zapomeneme na stesky,
až peněz jak želez / shrábneme za chmel.
Chmelnice, ta sice / dá roboty nejvíce, /
orání, kopání, podřezávání, / tyčení a povazování / stahování a česání,
tu práci však splácí / hojně zlatý chmel.
Tatíci pěnící / nechť si prázdní sklenici, /
manželky na dcerky / kupují šperky, /
synáčkové ať si hýří /až se jim tváře zapýří, /
všecky ty outraty / pak zaplatí chmel.
Tak hoši s rozkoší / přisedněte ke koši, /
z chmelinky hlávčinky / čeště dívčinky, /
kde jste kdo, i staré babky, / česejte a nechte křapky /
jen čistě a hbitě, / ať přibývá chmel.
Piva džbán bude dán, / až bude chmel očesán, /
koláče roháče / jsou pro česáče, /
hudba zazní ta nejlepší, / kdo česal, ten si vytančí, /
jen až se očeše, / těšme se na chmel.
Nejpilnějším literárním propagátorem rakovnického chmele a piva byl
pražský rodák Zikmund Winter (1846-1912), v letech 1874-1884 profesor reálné školy v Rakovníku. Rakovnickému pivu a chmelu věnoval několik
svých historických studií a beletristických prací, podložených studiem bohatého rakovnického archivu. Vedle slavného Nezbedného bakaláře (1882),
který inspiroval vznik známé značky rakovnického piva Bakalář, napsal
mj. studie O pivovarnictví Rakovnickém za dávných dob (Pivovarské listy, 1884), Komu rakovnické pivo chutnalo, komu nic? (Světozor, 1885),
O chmeli rakovnickém (Pivovarské listy, 1885), Boj o pivo pivem (Světozor,
1890) nebo povídku Pod svícnem: Z rakovnických obrázků jeden kratochvilný (Ruch, 1885). Následující ukázka je ze studie Komu rakovnické pivo
chutnalo, komu nic?:
„Velmi věrným a stálým „pitelem“ piva dotčeného býval poslední pán růže pětilisté, slavný Rožmberk. Jemu posílávali naši měštěníné pivo s parádou, vůz zdobíce
májí nebo ratolestmi smrkovými, a vždy s lichotivým psaníčkem: „Jsouce každého
času V. Mstem volni sloužiti, protož dobrého a hodného pánu chmelíčku odsíláme.“ Přitom nelze něříci, že bohatého Rožmberka opatrní měštěníné vždy o jednu
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kopu oškrábali. Jiný dobrý pán platil r. 1609 za
sud 12 kop. Třeboňský dobrý pán však jenom
13 kop. A platíval-li nad to pán za fůru do Rakovníka na Třeboň 24 kop, což to drahý mls bývalo pivo rakovnické na Třeboni!“
„Po bitvě bělohorské za drsných dob dlouholeté vojny […] ne řídkokráte, co měštěníné
navařili, vypili soldati přátelské i nepřátelské
strany. […] V jednom stížném dopise píší: „Na
mírném přestávati nechtí, nýbrž dnem i nocí
sejdouce se tovaryštvo, račte milostivě odpustiti, v ožralství, a to nejlepším pivem jako svině
v kališti se rochají.“
Variací historických povídek Zikmunda
Wintra z renesančního Rakovníka jsou Kulturní črty z Rakovnicka (1909) učitele
Františka Janouška (1859-1913). Rakovnickému pivu věnoval dvě povídky – Zakázané pití o pijácké „epidemii“ v roce 1596
Zikmund Winter.
a Ta opice, která se odehrává během rakovnického posvícení v roce 1592. Hrdinou povídky Ta opice, založené na úřední zprávě z
rakovnického archivu, je rychtář Ondřej z Lubné, který se v rakovnickém hostinci U Křivoústého stane „majitelem řádné opice“:
„Bylo již mezi druhou a třetí hodinou na noc, kdy rychtář si vzpomněl, že by již
bylo na čase úřední řízení skončit a na cestu do rychtářské své rezidence se vydat.
Cestu k domovu nastoupil ve společnosti tří pacholků, též z Lubné, kteří taktéž
truňkem značně obtíženi byli; řídili se patrně příkladem rychtářovým. […] Pokud
šli městem, chovali se tiše. Sotva, že se však za nimi lubenská brána zavřela, vjela
do rychtáře veselost tak mocná, že počal výskat, vykřikovat a všelijak poskakovat.
Nabaživ se této zábavy, počal svým kokrhavým hlasem prozpěvovat tehdy oblíbený
popěvek, jejž byla jakási neznámá šelma na pozlobení měšťanů rakovnických složila. S opilým humorem zpíval:
Rakovničtí várečníci,
močí došky ve dížici,
z břečky pivo dělají.
Rychtář, dozpívav až sem, byl ve zpěvu vyrušen objevením se ponůcky, sestávající ze dvou hlídačů. Hlídka zpěváka zakřikla! Špatně však pochodila. Zapomenula
na lidové pravidlo, že i forman s těžkým vozem jedoucí opilému člověku vyhnouti se
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musí. Kdyby i ona se byla opilcům vyhnula, nebylo by došlo k tomu, co následovalo.
Rychtář sice ve zpěvu ustal, ale hned obořil se na ponocné slovy: „Co vy, kluci, máte
mi co poroučet? Však já vaše břečkáře neprobudím! A i kdyby? Nevídáno, aspoň
uslyší, co ta jejich břečka umí!“ Štiplavá řeč tato ovšem urazila ponocné. Nastala
hádka, v níž lítala samá krásná slova jako: šelma, huncfut, umflot, kluci, selský
hřbet a lubenský veverkář. Přezdívka „veverkář“ dohřála rychtáře tak silně, že
s voláním: „Mažte kluky sakramentský!“ počal se na pomocné sápati a do nich práti.“ Nejhůře pochodil při této půtce soused Petr Ludačka. Týž přiběhl „na retung“
s chvostištěm v ruce, jímž na rychtáře Ondřeje prudce útočiti počal. Napadený
rychtář bránil se tak udatně, že Ludačkovi svým tesákem čtyři prsty u ruky uťal.
Draze, velmi draze odpykal svou sousedskou ochotu. Útěchou mu mohla býti ta
okolnost, že i rychtáři Ondřejovi zle se vyplatila jeho „rakovnická opice““.
Pivo a neblahé následky jeho požívání byly v minulosti běžným námětem novinových soudniček. Ta následující od neznámého autora, uveřejněná
v deníku Národní politika 8. 3. 1916 pod názvem Poslední pivo se jim však
svým obsahem poněkud vymyká:
„Večer dne 28. prosince přišla posluhovačka Urbánková do hostince Václava
Lisnera ve Slabcích a žádala o tři půllitry
piva. „Nemohu vám žádné dáti!“ sdělil jí
hostinský, „protože mám poslední krapet,
který mi už nestačí ani pro přišlé hosty!“
Posluhovačka doma vyřídila, že jí hostinský
nechce pivo prodat, a za chvíli byl už v hostinci na prohlídce starosta, četník a obecní strážník. V lokále sedělo asi 12 hostů,
z nichž dva smutně dumali nad prázdnými
sklenicemi, někteří měli před sebou sodovku, jiní víno, ale tři, kteří přišli poslední,
měli před sebou sklenice s červeným mokem
a s pěnou. „To bylo moje poslední pivo!“ ukázal hostinský na sklenice a komise o pravdě
toho hned se přesvědčila. Proťukala ve sklepě sudy a shledala, že jsou všecky prázdné.
– Václav Lisner byl žalován u rakovnického soudu pro přestupek odepření prodeje
dle § 482. trest. zák. a soudce ho odsoudil
k pokutě 10 K, popřípadě do vězení na
24 hodin, protože posluhovačce pivo odepřel, ačkoliv ho ještě měl. Odvolací senát po
referátu rady Dr. Mikána vynesl rozsudek
Jan Neruda.
osvobozující z důvodu, že hostinský nemohl
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Pan Ryšánek a pan Schlegel z Nerudových Povídek malostranských - nejslavnější štamgasti
české literatury na ilustraci rakovnického rodáka, malíře Radomíra Koláře.

posluhovačce poslední své pivo prodati, když již měl v místnosti hosty, kteří přišli
dříve nežli ona. Jinak by se byl vydal v nebezpečí, že ho udají pro odepření prodeje
oni hosté.“
Mezi autory, kteří se svým dílem dotkli chmele a piva, patří i Jan Neruda,
kterého s Rakovnickem spojuje především rodiště jeho matky Barbory – Slabce u Rakovníka (Neruda jako dítě Slabce nejméně dvakrát navštívil, pobýval
zde u prarodičů v čp. 20). Vedle známých Pijáckých motivů vystupuje pivo
například i ve fejetonu Tak tedy, proč je pivní pěna bílá? (1880; „Vždyť
znamená pivo svatbu chmele se sladem a ta tichounká pěna je jejich hezká družička
a tedy v bílých šatičkách!“ nebo „Bílá pěna – tož šediny ctného chmele! V době
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mládí – ach ano, tu je chmelíček kadeřavý a plný zelených vlásků, ale když zestárne,
když jej život pročesal drsnýma rukama lidskýma a prohnal varem kypících náruživostí – inu, kdož z nás dovede být věčně mlád!“) nebo ve fejetonu Také zápisky,
ale jen diurnisty (dříve) osmdesátikrejcarového (1868), v němž se svým
nezaměnitelným humorem líčí trampoty diurnisty (=písaře), který se musí
vyrovnat se snížením svého už tak mizerného platu („vysokým usnešením nízké diurnum naše sníženo o krejcarův osm“) a přemítá, jak to provést, aby s penězi vyšel. Po odečtení všech nezbytných výdajů a započtení všech předsevzatých úspor dochází k radostnému zjištění, že mu na měsíc stále ještě „zbývá
28 krejcarů ze všeho všudy, to je konečně ještě dost, dá-li pánbůh zdraví, a nedá-li,
přestává beztoho diurnum a s ním všecky rozpočty. První povinností je pěstovat
zdraví; v létě studené koupele – ty moje nebe, tak, teď jsem zcela zapomněl na pivo!
A to musí být, aby se tělo někdy něčím zvláštním občerstvilo, člověku je také hned
veseleji v očích a on ví, že je neděle. Cítím, jak mně pivo prospívá. Piju jen každou
neděli jednu holbu, ale když pak ráno vstanu, cítím sílu a vyzdvihnu židli jako by
nic. Ba přenesl bych celý stolek přes pokoj, ale nechci se vydávat ze síly. Jak musí
být ti lidé silni, kteří pijí takhle každodenně holbu piva! Nic platno, pivo v neděli
musí být, ale z 28 krejcarů přijde na čtyři neděle jen po 7 krejcarech a holba je za
osm! – Snad mu spadne! – Eh co, půjdu do hospody a poručím si: „Dejte mně holbu
– ale trochu míň!“.
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Osobnosti

Antonín Kukla
(13. 6. 1858, Všetaty – 3. 3. 1910, Praha). Chemik, odborník v pivovarnictví, zasloužilý člen pražské samosprávy. Vystudoval chemii na České vysoké škole technické v Praze,
kde dosáhl titulu inženýra chemie. Pracoval jako chemik
v cukrovaru v Kropáčově Vrutici (1881), později byl asistentem na České vysoké škole technické v Praze (1886). V roce
1887 byl jmenován řídícím chemikem nově zřízeného Výzkumného ústavu
pro průmysl pivovarnický v Čechách1) a záhy nato (1888) jeho prvním ředitelem. V čele ústavu stál do roku 1896. V roce 18892) založil vlastní výzkumnou
pivovarnickou stanici, kterou provozoval až do své smrti. Vyvíjel rozsáhlou
odbornou publicistickou činnost, byl zakládajícím členem České chemické
společnosti pro vědu a průmysl, člen výboru Českého zemského spolku chmelařského a dalších spolků. Od roku 1905 působil v pražské samosprávě jako
člen sboru obecních starších královského města Prahy.3) Angažoval se především v palčivé problematice zásobování Prahy vodou, byl předsedou správní
rady pražských obecních plynáren, členem správní rady a inspektorem obecních vodáren, členem hospodářské, stavební, technické a dalších komisí nebo
členem dozorčí rady nad čištěním města, „ve které rovněž radami svými platně
k rozřešení mnohých palčivých otázek obecní správy přispíval“.4)
1) Zahájení činnosti ústavu předcházela poznávací cesta profesora Antonína
Bělohoubka, pověřeného výborem Jednoty k založení a vydržování výzkumného
ústavu pro průmysl pivovarský v Čechách vrchním dozorem ústavu (funkce ředitele nebyla v prvopočátcích ústavu obsazena) po obdobných výzkumných a vědeckých
pracovištích v Bavorsku a poznávací cesta Antonína Kukly po výzkumných ústavech
v severním Německu a v Dánsku. „Na cestě své, jež trvala 11 neděl, navštívil laboratoře
technických škol v Drážďanech a Berlíně, univerzitní laboratoře v Halle a Kodani, chemické
laboratoře vysoké školy pro zemědělství, jakož i výzkumný ústav pro pivovarství a lihovarství v Berlíně, jmenovitě však chvalně známé agrochemické laboratorium prof. Märckera
v Halle, kdež po nějakou dobu také prakticky pracoval. Po zhlédnutí ústavů severoněmeckých odebral se do Dánska, kdež v proslulém zymotechnickém [zymotechnika = kvasná
technologie] ústavu carlsbergském pracoval po šest neděl osobním vedením slavného fysiologa a zymotechnika dra. Hansena [Emil Christian Hansen (1842-1909), dánský botanik a mikrobiolog. Počátkem osmdesátých let 19. století vyvinul přelomovou techniku
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izolace a uchování čistých kultur pivovarských kvasinek, čímž ukončil éru takzvaného nekontrolovaného kvašení při výrobě piva.], který se vzácnou výjimkou, ze sympatií
k českému průmyslu pivovarskému, osobně jej vyučoval v pěstování čistých kvasnic, jakož
i ve všech pro výzkumný ústav pivovarský důležitých pracích fysiologických a bakteriologických“. Funkce řídícího chemika byla Kuklovi svěřena „na základě odporučení, jehož se mu bylo dostalo od samého Hansena“. (Oba citáty – Národní listy, 18. 12. 1887,
III. příloha). Posláním ústavu bylo především „konání vědeckých prací a bádání na poli
sladovnictví za příčinou zvelebování a vývoje typického českého způsobu výroby sladu a piva,
v pěstování čistých kvasnic várečných pro pivovary českomoravské, v provádění rozborů
všech surovin, výrobků a odpadků sladovnických a v poskytování rady odborníkům praktickým ve všech případech, kdy jí budou vyhledávati.“ Zakladatelé ústavu vkládali do nové
instituce velké naděje, jak vysvítá z prohlášení, že „budoucí vývoj českého průmyslu pivovarnického v první řadě bude záviseti na vydatné činnosti pražského ústavu výzkumného.“
(Oba citáty - Plzeňské listy, 27. 8. 1887). Ústav zahájil činnost v říjnu 1887 v provizorních prostorách sladovnické školy v Praze, v prosinci se přestěhoval do vlastních
prostor na Senovážném náměstí, kde měl k dispozici tři místnosti a kuchyni, přičemž
jedna místnost sloužila za kancelář a dvě za laboratoře.
2) Ladislav Mička, Kulturní tvář Rakovnicka.
3) „Vyvinoval po celou dobu svého působení nejhorlivější činnost, věnuje se úřadu
obecního staršího nezištně a cele a uplatňuje bohaté vědomosti své odborné i hojné životní
zkušenosti jedině ku prospěchu naší veleobce“. (Almanach královského hlavního města
Prahy na rok 1911). Značná úcta, kterou si Antonín Kukla svou nezištnou činností ve prospěch českého pivovarnictví a ve prospěch města Prahy získal, se projevila
i při jeho pohřbu 5. 3. 1910. „Pohřeb konal se o 3. hod. odpolední z kostela u sv. Vojtěcha
za převelikého účastenství smutečních hostí. […] V hlavní lodi chrámové byl vystaven nádherný katafalk, na němž spočívala rakev s tělesnými ostatky zesnulého. K rakvi položili
věnce zejména: rada král. hlav. města Prahy, Klub obecních starších Nár. strany svobodomyslné, správní rada pražských obecních plynáren. Dámský odbor Ústřední Matice školské,
Česká chemická společnost pro vědu a průmysl v Praze [atd.]. Pohřební obřady vykonal farář
P. Herout za asistence farního duchovenstva a sbor Národního divadla zapěl dojemné skladby. Po obřadech byla rakev […] snesena do zlatého pohřebního vozu, za nímž ubírala se
vdova pí. Kuklová-Bezděková s příbuzenstvem, načež následovali přečetní smuteční hosté
[…], zejména členové presidia rady král. hlav. města Prahy pp. Dr. K. Groš a náměstkové
Seifert a Kasalický, dále členové rady městské a sboru obecních starších [a dlouhá řada
dalších funkcionářů, zástupců profesních, vlasteneckých a dobročinných spolků, politických organizací, velký počet zaměstnanců pražských obecních plynáren atd.; mezi
smutečními hosty byl také spisovatel a historik Zikmund Winter]. Průvod ubíral se po
Riegrově nábřeží do Ferdinandovy třídy a po Václavském náměstí k Olšanským hřbitovům.
Ve všech těchto ulicích a náměstích byly rozžaty plynové a elektrické lampy.“ (Národní listy,
6. 3. 1910)
4) Almanach královského hlavního města Prahy na rok 1911.
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Tradiční pivovar
v Rakovníku
Pivo se v Čechách prokazatelně vařilo v 1. tisíciletí. Benediktínští mniši
v břevnovském klášteře
vedli záznamy o výrobě piva
a vína už v roce 993 našeho
letopočtu. Známé bylo v té
době také domácké vaření
piva, z něhož se ve 13.–15.
století stalo „potravinářské“
řemeslo. Rakovník byl v té
době nejprve trhovou obcí
a později městem. Na Rakovnicku se nejvíce pěstoval
ječmen a město obklopovaly chmelnice jako zelený
„Dobré pivo vaříte, páni milí rakovničtí...“
náhrdelník. Nejdůležitější
Jan Pička Písecký, rakovnický bakalář
suroviny byly na dosah...
Není divu, že se dobré pivo
v Rakovníku vařilo několik
století před rokem 1454, který považujeme za počátek rakovnického pivovarnictví. Toho roku král Ladislav přiznal městu „právo mílové“. Představovalo silnou zbraň v letitém boji s vesnickou pivovarnickou konkurencí, neboť chránilo
odbyt rakovnického piva „na míli od městských bran“.
Do rakovnického pivovarnictví dávají nahlédnout berní registry pro
léta 1436–1450. Na náměstí stálo pět pivovarů, ve městě bylo 17 sladoven.
V 16. století už stoupal v Rakovníku k nebi dým z devíti pivovarů, v nichž vařili
„na střídu“ měšťané, právovárečníci. Těch bylo v době největšího rozkvětu kolem stovky. Bohatší měli sladovny, ale každý právovárečník vlastnil především
spilku a sklepy. Pivo kvasilo a zrálo ve sklepech (pivnicích) měšťanských domů,
kde se i čepovalo. Ne všechno rakovnické pivo ale protékalo domácími hrdly.
V r. 1574 podle registrů 57 rakovnických právovárečníků dodávalo pivo do Prahy.
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Rakovničtí vařívali pivo dvoje – bílé a černé. Bílé vařili ze pšenice, bylo
bledé, barvy pšeničných klasů, mělo říz a sladší chuť. Často se při něm ze
zbylého mláta „přivařilo“ pivo řídké, určené čeledi a chudým lidem. Později
bylo vaření slabého piva zakazováno, protože svádělo nepoctivé pivovarníky
k „lehčení“ všeho piva.
Druhé rakovnické
pivo bylo z ječmene,
hojně chmelené, ve
sklepích leželo dlouho
a říkali mu ječné, „černé“ nebo staré. Oboje
pivo bylo silné, sytící
a opojné, což mu zjednalo výbornou pověst.
Pochutnával si na
něm i „nezbedný bakalář“ Jan Pička Písecký, když se stal roku
1588 správcem a učitelem rakovnické školy. Pivu rozuměl, ale
často podléhal jeho
Bednárna rakovnického pivovaru (počátek 20. století).
omamné chuti přespříliš. Historik Zikmund Winter o něm
zaznamenal: „Když neměl pan bakalář Pička hlavu pitím obtíženou, byl správcem
školy výborným. Vábení rakovnického moku vzdělaný muž ale odolával jen obtížně.
Kde před domem várečníka nad vraty tančil chvojový věnec na znamení, že čerstvé
pivo je na čepu, tam zpravidla vysedával. Konfliktů s radními i sousedy přibývalo...“
Tak se stalo, že moudrý muž ve městě pobyl krátce. Rakovnickému pivu dal
ale svojí přízní jméno - značka Bakalář v sobě nese moudrost, tradici a osvědčenou kvalitu.
Éru právovárečnictví ukončily dva dvorní dekrety. Nejprve bylo obcím
v roce 1786 nařízeno, aby vaření a čepování piva bylo postupně zrušeno.
Druhý dekret z roku 1788 vyhlásil právo kupovat pivo odkudkoli. Na konci
18. století vařil v Rakovníku pivo už jen jediný obecní pivovar.
Nepříznivý vývoj přivedl rakovnické radní k myšlence postavit velký pivovar, aby sláva rakovnického piva zcela nezanikla. Obec začala měšťanský
pivovar budovat společně s právovárečníky v roce 1867 v objektu bývalých
kasáren, kde stojí dodnes. Brzy začal přinášet zisk a jeho vlastníci ochotně investovali do nových technologií. Obliba rakovnického piva stoupala a bylo od
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roku 1900 stáčeno také do lahví. Zdobila je etiketa s červeným rakem a latinské úsloví , jehož vznik se datuje do
16. století: – Unus papa Romae, unus portus Anconae,
una turis Cremonae, una ceres Rakonae – Jeden papež
v Římě, jeden přístav v Anconě, jedna věž v Cremoně,
jedno pivo v Rakovníku. V roce 1906 bylo rozhodnuto
provést „pivovarskou rekonstrukci se zařízením co nejmodernějším, postavit novou kotelnu, strojovnu a především
varnu s dvojnásobnou garniturou na 100 hl varu s vařením
parou na dvou pánvích.“ Varna sloužila až do roku 1980.
Pivovarům nikdy
nesvědčily
válečné
časy – po 1. světové
válce trvala rekonstrukce pivovarských
provozů celé tři roky.
Ještě těžší dobu zažíval rakovnický pivovar
po 2. světové válce,
kdy byl řadu roků dokonce zařazen mezi
závody „na dožití“.
Tradice ale ukázala svoji sílu. Rakovničtí sládci dokázali
vařit vynikající pivo
i v těžkých podmínkách a pivovar Bakalář se stal nakonec
chloubou
českého
pivovarnictví ve Středočeském kraji. Postupně byl vybavován
novými technologiemi. Nejvyšším uznáním nadřízených orgánů a příslibem do
budoucna byla dvacetimilionová investice,
která umožnila v roce
Rakovnický pivovar kolem roku 1930.
1980 uvést do provo-
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zu novou varnu. Výstav rok od roku stoupal a v roce 1990 dosáhl rekordních
200 098 hl.
Další změny hospodářských poměrů rakovnickému pivovaru ale neprospěly. Vystřídalo se v něm několik neúspěšných nájemců, v roce 1997 bakalářská
varna na sedm let poprvé v historii vychladla. Na rozdíl od mnoha zaniknuvších
regionálních pivovarů ale rakovnický pivovar na počátku druhého tisíciletí doslova „vstal z popela“. Díky novým vlastníkům prochází zásadní modernizací
a od roku 2010 je v Čechách a na Moravě jedním z mála samostatných průmyslových pivovarů. Vaří klasickým dvourmutovým způsobem pivo, které kvasí
v otevřených kádích a leží 40-60 dnů v tradičních horizontálních tancích. Používá nejkvalitnější české slady, žatecký chmel a vodu z vlastních hlubinných
studní přímo na pivovarském dvoře. Má právo označovat své produkty symbolem „České pivo“. Výstav v roce 2011 trojnásobně stoupl na 34 923 h.
Tradiční pivovar v Rakovníku nabízí v současné době pět druhů piva značky
Bakalář: světlé výčepní, světlý ležák, tmavé výčepní, polotmavé výčepní a medový speciál. Vaří také dvě nové značky Pražačka a Černovar. Světlý ležák Bakalář získal v prestižní degustační soutěži zlatou medaili a titul Pivo České republiky 2012. Světlý ležák Černovar se umístil v témže roce na 1. místě při tradiční
degustaci na Žatecké dočesné, v Austrálii na International Beer Awards získal
bronzovou medaili. Na třetí příčce se Černovar umístil také v soutěži Českého
svazu pivovarů a sladoven, kde získal tiul České pivo 2012. Rakovnické pivo
znovu získává ocenění v domácích i mezinárodních soutěžích a těší se přízni
milovníků českého piva doma i ve světě.
www.pivobakalar.cz

Etiketa rakovnické exportní speciality Rakovar (1922).
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Královský pivovar
Krušovice
Královský pivovar Krušovice
je jedním z nejstarších pivovarů
v Čechách. Vznikl pravděpodobně po r. 1548, kdy Václav Bírka
z Násilé koupil opuštěnou tvrz
v Krušovicích, staročesky zvanou
Krušejovice.
Tvrz spolu se vsí obnovil
a osadil lidmi. První písemný
doklad o jeho existenci je z roku
1581, když jeho syn Jiří Bírka z Násile nabídl pivovar císaři Rudolfu II., ten
jej v roce 1583 koupil a přičlenil ke křivoklátskému panství, čímž mu zajistil
budoucí existenci. Do té doby bylo možné si vařit pivo pouze pro sebe a pro
poddané, aby se nenarušil majestát Rakovnických vydaný roku 1454, který
zakazoval vařit pivo na míli v okolí. Díky císaři Rudolfovi se tak pivovar začal
velmi rychle rozvíjet a měl přístup k dostatku kvalitních surovin a produkce piva tak neustále stoupala. Během třicetileté války byl pivovar několikrát
vypleněn, nejhorší byla událost z r. 1631, když rakovničtí měšťané spolu
s oddílem saských ozbrojenců odvezli z Krušovic zásoby sladu a pivovar spálili. Díky královské komoře došlo k rychlému obnovení výroby.
V 17. století (1685) prodala Česká koruna pivovar Arnoštu Josefu z Valdštejna, který zde postavil cihelnu, novou sladovnu, sýpku, stáje, stodoly.
V roce 1728 pak na místě staré tvrze nechal postavit zámek a o rok pozdě-

Pivovar v Krušovicích v éře Fürstenbergů.

ji také kapli. V 18. století (1734)
přešel celý pivovarnický komplex
sňatkem (jako věno Valdštejnovy
vnučky Marie Anny) na rodinu
Fürstenbergů, která jej vlastnila až
do roku 1945. Ta nechala zámek
roku 1816 upravit na ubytování pro
úředníky a zaměstnance velkostatku. O rok později pak rodina nechala knížecí zámeckou kapli zasvětit
Nejsvětější Trojici.
Za vlastnictví rodiny Fürstenbergů vařil knížecí pivovar ročně
v průměru 45 900 hl piva a byl vždy
nositelem moderních technologií
(1869 – zahájení parostrojní výroby). K nejoblíbenějším pivům zde
patřilo čtrnáctistupňové tmavé
pivo Grand. Pivo z knížecího pivovaru bylo dokonce r. 1891 ohodnoReklama z přelomu 30. a 40. let 20. století.
cené medailí na Všeobecné zemské
výstavě v Praze.
Dvě světové války přinesly v Čechách všeobecný úpadek pivovarů,
ale krušovické pivo se nikdy zcela
vařit nepřestalo. Vzpomínku na
jeho chuť si podle pamětníků odnášeli jako válečnou kořist do vlasti
i ruští vojáci Vlasovovy armády, postupující v roce 1945 od západu ku
Praze.
Od 60. let dosahoval pivovar
Rozvoz krušovického piva (kolem r. 1920).
v rámci středočeských pivovarů
dlouhodobě vynikajících ekonomických výsledků. Krušovické pivo
mělo vynikající pověst mezi štamgasty i v dalších desetiletích, protože tradice
vaření piva a zkušenosti mnoha generací krušovických sládků zaručovaly trvalou kvalitu.
Královské tradice dokázal pivovar využít i posléze. V roce 1994 se stal
součástí nadnárodního koncernu Dr. Oetker a začal užívat obchodní název
Královský pivovar Krušovice.
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Zájem o „klenot mezi českými pivy“ rostl rok od roku a v roce 1997 poprvé
překročil bájnou milionovou hranici. Výborné ekonomické výsledky umožnily v krátké době vybudovat v Krušovicích jeden z nejmodernějších pivovarů
v Evropě. Krušovické pivo se začalo od roku 1997 rychle prosazovat také na
zahraničních trzích a dnes se prodává ve více než třiceti pěti zemích světa.
V roce 2007 se společnost stala předmětem akvizice společnosti HEINEKEN
N.V. V současnosti je tedy součástí skupiny HEINEKEN Česká republika.
Dnes se v pivovaru vaří
krušovická Desítka, krušovická Dvanáctka, Mušketýr, Malvaz a Černé.
A to, že pivo chutná stejně
jako v 80. letech, potvrdil
i tehdejší vrchní sládek,
pan Václav Kloub.
Kromě chutného piva
nabízí Krušovický pivovar
také možnost exkurzí do
zákulisí jeho výroby. Při
prohlídce
jednotlivých
provozů tak zájemci získají zajímavé informace
Pivovar v současnosti.
o výrobě mladiny na
varně, hlavním kvašení
a dokvašování v CK tancích, filtraci a stáčení ve stáčírně. Ochutnávku piv s krušovickou korunkou,
které si cenil už císař Rudolf II., si pak návštěvníci mohou užít třeba společně
s místní specialitou, gulášem od Lípy.
V areálu je dodnes přístupná také kaple Nejsvětější Trojice, která je jedinou vysvěcenou kaplí, která je v České republice v nějakém pivovaru stále
funkční. Pořádají se zde občasné koncerty a bývají tam i svatby. Budova zámku je v současné době zakonzervována a není přístupná veřejnosti.
Kromě kaple a pivovaru se v areálu nachází ještě pivovarská prodejna, která nabízí široký sortiment pivních dárečků a místních piv. Zpestřením sortimentu je i pivní kosmetika.
Exkurzi v Krušovicích je možné spojit s návštěvou nedalekých Karlových
Varů nebo některé z lokálních atrakcí. Nabízí se například sklárna v Nižboru
nebo Železniční muzeum v Lužné.
www.krusovice.cz
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