Žatec – město chmele
Projektový týden od 27.5. do 31.5. 2019 a od 11.9. do 13.9. 2019
Pro 4. a 5. třídy ZŠ Komenského alej
Zpráva o průběhu projektového týdne
Žatec je město s dlouhodobou tradicí pěstování a zpracování chmele. Chmel se na Žatecku
sbíral z planě rostoucích rostlin prokazatelně již od 10. století. Později se pěstoval na
oplocených chmelnicích. Zpracování chmele, tedy jeho sušení a skladování, probíhalo
v katastru města od 14. století. Prvotní rozvoj pěstování chmele byl zaznamenán za vlády
Karla IV. Největšího rozmachu dosáhlo zpracování chmele na přelomu 19. a 20. století. To se
projevilo na tváři krajiny i města. Žatec se stal chmelařskou metropolí, a byly zde určovány
světové ceny chmele.
I dnes je jméno Žatec celosvětově známo jako označení nejlepší jemné aromatické odrůdy
chmele – Žateckého poloraného červeňáku.
V Žatci zůstaly zachovány, jako na jediném místě na světě v tak rozsáhlém měřítku, budovy
související se zpracováním chmele. Z tohoto důvodu usiluje Město Žatec svým statkem
„Žatec – město chmele“ již od roku 2016 o zápis na Seznam světového dědictví UNESCO.
Velice důležitá je edukační činnost v rámci tohoto snažení.
Proto byl připraven a v roce 2019 realizován pilotní projekt, určený pro školní mládež, jehož
prvotním cílem je seznámit děti s historií a současností pěstování chmele na Žatecku.
K účasti v pilotním projektovém týdnu byli vybráni žáci a žákyně 4. tříd ZŠ Komenského alej.
Celý projekt měl dvě části. První, zaměřená na historii, proběhla v květnu a druhá, která se
zabývá současností, proběhla na počátku září 2019.
První část byla zahájena v pondělí 27. května. Jednotlivé 4. třídy (4.A, 4.B a 4.C) se
seznámily se svými odbornými pracovníky a jejich asistentkami. Každý žák obdržel svůj
pracovní sešit s výtvarně zpracovanými stránkami, do kterého si mohl zaznamenávat během
celého týdne své poznámky, obrázky a plnit zajímavé úkoly. Žáci se již předem zformovali do
tří až pětičlenných pracovních týmů. Týden začal komentovanou procházkou po Městské
památkové rezervaci a Zóně technických památek. Jednotlivé zastávky tvořily objekty
spojené se zpracováním chmele v Žatci.
Další den, v úterý, navštívily jednotlivé třídy vnitřní prostory vybraných skladů a balíren
chmele na Pražském předměstí. Čekaly je tady zajímavé úkoly, na jejichž plnění se podílely
celé týmy.
Ve středu si jednotlivé třídy prohlédly ty chmelařské objekty, které jsou zapojeny do
turistické nabídky chmelařské metropole. Cíle tvořilo Chmelařské muzeum, Chrám Chmele a
Piva a Klášterní zahrada.
Ve čtvrtek pracovaly jednotlivé týmy ve svých třídách na výtvarném ztvárnění celého
projektového týdne na barevném plakátu. Tady mohly jednotlivé týmy využít svých
dosavadních poznámek, získaných fotografií i rad od svých rodičů a další rodinných
příslušníků.
V pátek 31. května byla první část projektového týdne slavnostně ukončena v tělocvičně
základní školy. Jednotlivé týmy prezentovaly svůj plakát spolužákům a učitelům. Odborná
komise vybrala vítězné plakáty pro jednotlivé třídy. Navíc byla vyhlášena cena poroty a ještě
jedna speciální cena za jedinečné grafické pojetí. Celkem pět cen tvořily drobné dárky i
finanční poukazy. Každý účastník projektového týdne byl na konec odměněn.
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Slavnostního ukončení se zúčastnili pan Jaroslav Špička, místostarosta města, Ing. Michal
Kovařík, tajemník Svazu pěstitelů chmele ČR, Mgr. Gabriela Růžičková, zástupkyně
University J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, Mgr. Zdeněk Srp, ředitel ZŠ, Mgr. Marie
Šrajbrová, zástupkyně ředitele ZŠ.
Jednotlivé plakáty byly převedeny do elektronické podoby a jsou zpřístupněny na webových
stránkách všech partnerů projektového týdne.
Ve fyzické podobě jsou plakáty vystaveny ve Chmelařském muzeu.
Druhá část byla zahájena ve středu 11. září. Jednotlivé 5. třídy (5.A, 5.B a 5.C) se seznámily
se svými odbornými pracovníky a jejich asistentkami. Každý žák obdržel nový pracovní sešit
s výtvarně zpracovanými stránkami, do kterého si mohl zaznamenávat během celého dne své
poznámky, obrázky a plnit zajímavé úkoly. Žáci se opět zformovali do tří až pětičlenných
pracovních týmů. Projekt začal cestou do obce Stekník, kde navštívili chmelnice a chmelařská
sklizňová střediska. Potom se přemístili do zpracovatelského areálu firmy Chmelařství,
družstvo Žatec v Mostecké ulici.
Ve čtvrtek 12. září žáci ve svých třídách, ve svých týmech, pracovali na závěrečných
finálních plakátech.
V pátek 13. září byla druhá část projektu slavnostně ukončena v tělocvičně základní školy.
Jednotlivé týmy prezentovaly svůj plakát spolužákům a učitelům. Odborná komise vybrala
vítězné plakáty pro jednotlivé třídy. Navíc byla vyhlášena cena poroty a ještě jedna speciální
cena za jedinečné a vtipné pojetí. Celkem pět cen tvořily drobné dárky i finanční poukazy.
Každý účastník projektového týdne byl na konec odměněn.
Slavnostního ukončení se zúčastnili Mgr. Zdena Hamousová, senátorka a starostka města,
Jaroslav Špička, místostarosta města, Mgr. Zdeněk Rosa, předseda představenstva
CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec a Mgr. Marie Šrajbrová, zástupkyně ředitele ZŠ.
Jednotlivé plakáty budou převedeny do elektronické podoby a zpřístupněny na webových
stránkách všech partnerů projektového týdne.
Ve fyzické podobě budou plakáty vystaveny ve Chmelařském muzeu.
Realizátorem celého projektu bylo CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec a jím zřizované
Chmelařské muzeum.
Partnery projektu jsou Národní památkový ústav, pracoviště Ústí nad Labem, Univerzita
J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, Město Žatec a Ústecký kraj.
Odbornými garanty byli Petr Bažant, Vladimír Valeš a Naďa Žurková. V rolích asistentek se
vystřídaly studentky UJEP, slečny Lucie Jarošová, Martina Mullerová, Pavlína
Michalovicová, Veronika Chalupová, Karolína Sotonová a Eliška Černá.
Poděkování patří panu Josefu Dankovi, majiteli firmy DANKOBUS, který zajistil pohodlnou
a bezproblémovou přepravu dětí mezi jednotlivými středisky.
Další poděkování si zaslouží i pracovníci chmelařského sklizňového střediska ve Stekníku a
pracovníci CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec, kteří umožnili prohlídku jejich závodu.
Vladimír Valeš
manažer
Chmelařské muzeum Žatec
Odborný garant projektu
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muzeum@chmelarstvi.cz
724 431 422
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