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Poznánky o chmela ství na Yolyni /ao r.LgLO/

Zaéatek pěstování ehnele na Volyn1 byl položen česk lat pěstlteJ.í,
,, kte í kolen r.1860-1870 p eeítt1lli z l"ounskarRakovnicka a Rouťlnlcka

a zavetl}1 aem sBolu s ušleohtilou saťli i pečllvou ěeskou kulturu
chmele.Oťl teto ťloby pěstování chmele se r chte rozši uJe,spolu se
vzrrlstaJícl spot ebou 1epšícb druhr1 piv v Rnsku.Iltehloťlě ke gnaínénu
aloÝouu z cLzltly rpéstování ohmele na VoJ-yní koncen XIX stolet1 a pak
p ed první evětovou vá]"kou stale se rozšl uJe.Ýo].yňek chmelit se
stává zndn n neJen v kraJí ale i zahranícenl.Jako ct voťty k tomuto
rozvoJ1 1ze uvestlrže p enesen na Volyň ateck ěerveňak, z kterého ]

většlna p ipaitala na ěerveňaky steokóho prlvodu typu Senš/polorané/,
rozšl ovan Jlž v letech osnťlesat ch a ťtevaťlesat ch,s1 velni ilob e
osvoJova1 kllnatlcké a prldní pottnínky.Eyto vbodnó stanovištní poťlnínky
spolu s plln3ín a oťtborn n obťtěláváníu dávály nnohd konkurenční p eťl-
nosti prot1 st etloevropskfu ehne} nrpěatuJícía eteJně Jenné ohne)-e,
a].e s nenšío1 bektarov uX v nosyrvětší režt1 a větěíni néklady na
oobranu protí nenocen b šHdorln.K rozvoJt chnela etví též znaěně
p lapělo t ouezení ťlovozu zv šenín c].a na chmel v letech 1886-1894.

Yzr ,st vo!. ňokého chuela etvi oťl svého začatku p eťletavova3. se
v ěls}ech taktor za 10-15 let po galoženÍ ěeek ni p eslitlenei p rrníclr
cbnelnle, *kl!zeJ:cdae
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Ceny volyňského ehmele byly l/ve srovnání e
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Po zaveťlení ochranného cla r.1886 stouply ceny chmele
v iTlrohoštl ze ? rub.lr v r.1886 na 15 Ťub.v r.l88? a 26 rub.
r.l890.Takov mi zasahy chmela ství bylo značně posíleno a í p ó

pozdějšín snížení ola zachova1o ěeské chmela ství na Volyni dobré
postavení. Zásluhou česk ch pěstitelu na Yolyni r pěstuJ íc ích stale
více jakostního chmele stalo e Rusko v vozníro státen.? eťl proveťte*

nín těchto zmén rkď á dovoz cbmelo Ee z&hťaniěí ťlostoupl na 80,00O
pud byly učlněny dstázg na.'J6dnon ze sJezd , pěstitelrl a pivovar-
nlkrt. Na to doslava byJ.o odpověděnorže ťlomáci chmele se proitáváJt
1evně cízÍmu kupcl"rten chmel do clzích žokr!, se p esype a prottává

za cizí.
0ť1 této doby byl položen zákLad, t tlálĚÍnu zveleben{ chmela -

ctví a v první ádě volyňskéboruspo ádánín oitb.školenírv stav a
zakládanín pěstite}sk c}r spollr .

V posleťlních 1etech p ed první světovou válkou člonací pivovary
spot ebovalt ročně p es 200.0C0.-pudr1, chrnelera tín byla otev ená l
p"8o}fiň8tárství cesta k Cálšímu rozvoJí,irrrxnklf,ir nezávislen na

II}8..D,,A,.tipoví8.

clzích trzíeh"
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