
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU : 
 

     Dočesná v Žatci – celoměstské slavnosti chmele a piva je tradičně vrcholnou akcí královského města, které v 
roce 2004 oslavilo 1000 let od svého založení. 
       OObbeeccnněě  ssee  slavnosti konají pravidelně vždy na konci prázdnin, původně jako oslava dočesání posledního 
chmelového štoku. V roce 2014 jsme si připomněli 1010 let od první písemné zmínky a tato akce patřila k 
vrcholným momentům celé škály akcí konaných v Žatci v jubilejním roce této významné události.  
     V dnešní podobě se těžištěm oslav a zábavy stalo historické centrální náměstí Svobody s přilehlými 
prostranstvími a ulicemi, kde po dva dny probíhají kulturní a zábavné pořady se zaměřením na všechny věkové 
skupiny návštěvníků. Nedílnou součástí programu oslav jsou chmelové a pivní soutěže (např. ruční česání 
chmele a tanec s korbelem piva na hlavě), speciální pořady a programy pro děti a hudební pořady na několika 
místech s multi-žánrovým zaměřením.   
     Na žatecké Dočesné se tradičně představuje až 50 pivovarů z celé České republiky, ale i ze zahraničí, 
prezentujících až 120 druhů piv. S ohledem na skutečnost, že podobných akcí se v ČR koná několik, je snaha 
posunout slavnosti do roviny neformálního setkání pivovarů, především těch, které vaří pivo ze žateckého chmele.   
     Nedílnou a velmi podstatnou součástí oslav je odborná degustace, která se stala prestižní záležitostí 
přihlášených pivovarů a svým rozsahem a významem patří mezi 5 nejvýznamnějších degustací v České republice.  
Její výsledky jsou mezi pivovary velmi ceněny. Pravidelně se jí zúčastní kolem 20 pivovarů s 50 druhy vzorků. 
Celkově se této soutěže účastní 120 degustátorů z řad laické i a odborné veřejnosti. Koná se ve Chmelařském 
institutu pod vedením poroty, složené z odborníků na pivo a chmel, výsledky jsou druhý den prezentovány široké 
veřejnosti na hlavním pódiu a v médiích. 
     Mezi zajímavé doprovodné akce náleží tradiční výstava drobného zvířectva, burza pivních etiket a aktivity 
sdružení  Chmelobrana  ve spolupráci s Chrámem chmele a piva a recesní expozice Muzea Homolupulů s 
nejstarším pivařem Lojzou Lupulínem . 
     Na organizaci a zajištění  nadregionálních  oslav se podílí pořadatelé, instituce ,sdružení a podnikatelské 
subjekty. Oslavy jsou mimo jiné zařazeny mezi 20 významných projektů v ČR v rámci certifikace Čistý festival.   
 
CÍLE PROJEKTU: 

 
     Slavnosti chmele (největší v EVROPSKÉ UNII a  s nejdelší tradicí v ČR) s využitím  kulturně-historického 
dědictví královského města  ŽATCE, za hojné účasti veřejnosti z ČR a ze zahraničí,významných podnikatelských 
subjektů a médií dosáhnou  pozitivních změn pro kontinuální rozvoj tradic,poznání,morálních pravidel a 
společenského postavení města,regionu,kraje a následně ČR. 
Hlavní cíle jsou :  

- zviditelnění regionu a reprezentace Ústeckého kraje ,se zaměřením na podporu rozvoje podnikání a 
obchodu a v neposlední řadě pěstování chmele a výroby piva jako významných světových obchodních 
komodit 

- zachování, posílení a rozvoj nejen místních tradic, posílení významu města, regionu a ČR v rámci 
obchodu významné   zemědělské suroviny -  chmele, ovlivňující pozitivní změny (rozvoj podnikání, 
obchodu a celkové infrastruktury  včetně následného  rozvoje  vzdělávání a kulturněpolečenského života 
občanů ) 

  
       Naplnění hlavních cílů projektu přispěje nejen k přirozenému zachování a rozvoji místních tradic, ale stále se 
zvyšující kvality úrovně reprezentace města, regionu a Ústeckého kraje. Důležitá je připomínka zdrojů projektu,  
jenž mohou vytvářet aktivity v oblasti přirozené inspirace využití obdobných tradic v ostatních městech , popř. 
regionech .  
      

Výsledkem těchto aktivit je zdokonalení, zkvalitnění a rozšíření kulturně-společenského života s 
neopomenutelným faktorem hospodářského významu navazujícího na historické tradice a odkazy kulturního 

dědictví. 
 

 
 
 
 

                                                                                       
                                                   


