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Galerie významných cukrovarníkù

Viktor Stoupal  sto dvacet let od narození
VIKTOR STOUPAL  HUNDRED AND TWENTY YEARS OF BIRTH

Daniel Fronìk

Po delí pøestávce je ve volném pokraèování cyklu Galerie významných cukrovarníkù pøedstaven jeden z nejvlivnìjích
a nejdùleitìjích vùdcù meziváleèného cukrovarnického prùmyslu Èeskoslovenska a významný politický èinitel Viktor Stoupal.
Patøí mezi cukrovarnické kapitány, kteøí výraznì pomohli ve své dobì íøit vynikající jméno a dále zvyovat technickou, organizaèní
a sociální úroveò cukrovarnického prùmyslu. Bìhem krátké doby docílil zejména pozoruhodné koncentrace a úrovnì cukrovarnických kapacit, od Hané a po hranice s Rakouskem. Logicky a pøirozenì se k tomu naskytla bouølivá doba po vzniku Èeskoslovenska,
plná emancipaèních snah rolníkù, odchodu bývalé prorakouské lechty, doba nutnosti pováleèné hospodáøství znovu rozhýbat,
oivit, udret a zlepit konkurenceschopnost s Evropou i s ostatním svìtem  také vak doba ekonomicky velice komplikovaná.
Stoupalova hvìzda vystoupala do nejvyích moných pater politiky a hospodáøství. Jako øada jí podobných, zrozených na konci
devatenáctého století, vak mìl i Stoupal pøedurèen tragický konec kariéry a ivota, zpùsobený váleènou vøavou rozpoutanou
hitlerovským Nìmeckem.
Letos by Viktorovi Stoupalovi bylo sto dvacet let. Nedoil se ani poloviny. I pøesto vak pro úroveò èeského cukrovarnictví udìlal
dodnes nedocenìný a neuvìøitelný kus práce. Zpracovat ivot a dílo Viktora Stoupala znamená sepsat knihu, dnení pøipomínka je
tak jen struèným nástinem jeho rozsáhlé ivotní èinnosti nejenom v øepaøském a cukrovarnickém oboru.

Viktor Stoupal a jeho doba: moná to zní nadnesenì, ale
zejména v moravském øepaøství a cukrovarnictví to vystihuje
pøínos a vliv tohoto agrárnického politika a národohospodáøe.
Pocházel ze zemìdìlského prostøedí, z úrodné oblasti zvané
Malá Haná. Narodil se 17. èervence 1888 v Mìsteèku Trnávka
v rodinì Frantika Stoupala, zemìdìlského dìlníka, ovèáka,
afáøe a zedníka. Stoupal tak od mládí poznal kadodenní zpùsob obivy a chudobu ve svém okolí. Vnímavost a bystrost jej
po základní kole pøivedly na prostìjovské gymnázium, kde
maturoval roku 1908, a dále ke studiu práv na praské Karlovì
univerzitì v letech 1908 a 1913 (nedokonèenému).
Ji od mládí se Viktor Stoupal politicky angaoval a profiloval, a to zejména smìrem k zemìdìlství a agrárnímu smìru
vùbec, nicménì se ji pøed první svìtovou válkou také zajímal
o meniny ijící na Moravì. Zemìdìlské prostøedí, z nìho pocházel, jej pøivedlo do øad agrární strany. Byl také èlenem Dorostu, byl èinný v agrárním tisku (øeditel Nové Mladé Hané
a Mladé Moravy), po roce 1918 byl èlenem pøedsednictva agrární strany, pozdìji významným pøedstavitelem konzervativního
køídla. Výraznì, smìrem ke konzervativizmu jej ovlivnil stranický kolega Frantiek Stanìk, se kterým po vojenské anabázi strávil v pozici tajemníka od roku 1917 zbytek války ve Vídni.
Stoupalova politická orientace ovlivnila i jeho pùsobení ve
státních orgánech. Krátce zasedal v praském parlamentu, po
vzniku republiky byl do podzimu roku 1919 poslancem Revoluèního národního shromádìní. Je vak tøeba jej také uvést
jako dlouholetého pøísedícího Zemského výboru a velkou Stoupalovu aktivitu lze sledovat i v moravské Zemìdìlské radì, které nakonec pøedsedal. Je znám také jako iniciátor melioraèního
a regulaèního plánu pro celou Moravu. Tolik ve struènosti jeho
aktivity v oblasti politiky a správy státu.
Stoupalova stìejní èinnost týkající se øepaøství a cukrovarnictví spoèívala po vzniku ÈSR v porolnièení ivnostenských
cukrovarù a jejich hospodáøství v pøeváné èásti jiní Moravy,
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vlastnìných døíve rakouskými èi nìmeckými majiteli. Tato akce
Syndikátu øepaøù v Brnì, který spoluzaloil, organizovaná Èeskoslovenskou jednotou øepaøù na pozadí se silným kapitálovým jitìním Agrární banky, zaèala v roce 1922 odkoupením
akcií hodonínských cukrovarù od rodiny Redlichù státem a Agrární bankou. Výsledkem byl zisk asi 40% podílu na vedení
firmy. Hodonínské cukrovary se tak staly základem rychle se
rozvíjející firmy Akciová spoleènost pro prùmysl cukrovarnický,
pozdìji veobecnì zvané Stoupalùv koncern nebo Hodonínská
cukrovarská skupina. Do správní rady byl Viktor Stoupal kooptován v bøeznu 1923, o deset let pozdìji se stal jejím prezidentem. Spoleènost posléze rychle nabývala na významu odkupem
èi nájmy celkem 19 cukrovarù a hospodáøství. Nezbytnou redukcí závodù pak vznikl nejvìtí racionálnì pracující cukrovarnický podnik na Moravì soustøeïující znaèný kapitál, majetek,
a tím i vliv. Pro pøedstavu je mono uvést, e firma v roce 1938
s 10 cukrovary, asi 23 ekonomiemi, 1 mlýnem a èokoládovnou
zamìstnávala asi tøi tisíce lidí, v kampani pak dalích osm tisíc,
zpracovávala roènì zhruba 500600 tis. t øepy, vyrábìla pøiblinì 65 tis. t cukru, 170 tis. t melasy a asi 1 200 t èokolády
a cukrovinek.
Okupací firma pøila, nuceným prodejem do Øíe,
o cukrovary Bøeclav I., Hruovany nad Jeviovkou, Pohoøelice
a Moravský Krumlov. Od idovských vlastníkù vak na druhé
stranì koupila cukrovary ve Slavkovì a Kojetínì, èím zabránila
pøechodu tìchto továren pøímo do nìmeckých rukou, a zároveò tak udrela zhruba stejný rozsah své výroby.
Po válce, i kdy se jednalo o firmu plnì vyhovující znárodnìní podle Beneova dekretu v roce 1945, byla firma jako rolnická
(velké akciové podíly mìli pìstitelé øepy) urèena ke zdrustevnìní. K tomu nedolo v dùsledku února 1948. Jednotlivé cukrovary
byly znárodnìny ve smyslu samostatných národních podnikù. Dnes
je jediným pokraèovatelem bývalého koncernu cukrovar v Hruovanech nad Jeviovkou, nástupce starého závodu.
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Stoupalùv koncern tvoøily i necukrovarnické aktivity. Nejznámìjí z nich, dodnes pracující výrobna cukrovinek Marya
v Rohatci, pùvodnì také cukrovar, byla ve svém oboru výstavní
skøíní koncernu i daleko za hranicemi. Kromì známé znaèky
závodu (Küfferle) patøila mezi loga firmy i znaèka Vista
v upravené podobì nesoucí Stoupalovo jméno. Jméno dnes
pouívaného softwarového programu jedné svìtové firmy tak
není nièím novým. Dalí velkou aktivitou koncernu byla ji
zmiòovaná rozsáhlá hospodáøství (ekonomie) prakticky u kadého cukrovaru, a to buï v nájmu èi ve vlastnictví.
Kromì aktivit v uvedených nejdùleitìjích organizacích
zastával Viktor Stoupal postupnì od dvacátých let i celou øadu
dalích podnikatelských funkcí, které povìtinou vyplývaly ze
sjednocovacího procesu cukrovarnictví na Moravì. Byl pøedsedou správních rad firem Rolnické akciové podniky v Bøeclavi,
Rolnický akciový cukrovar v Tovaèovì, Støedomoravská akciová spoleènost cukrovarnická a zemìdìlská a Hejèínský cukrovar døíve bratøí Mayù v Hejèínì. Dále jako èlen zasedal ve správních radách Agrární banky, cukrovaru v Trebiovì a spoleènosti
cukrovarù v Moravském Krumlovì a Oslavanech. Ze zájmových organizací je tøeba uvést (zhruba chronologicky) od zaloení v roce 1925 velmi významná èlenství a dlouholeté pøedsednictví Brnìnské agencie, funkce rozhodèího soudce
Spoleèenstva èeskoslovenských cukrovarù, èlenství ve správní
radì Asekuraèního spolku, èlenství v ústøedním cukrovarnickém
spolku, ve Spoleèném výboru èeskoslovenských surováren
a rafinerií a v Komitétu èeskoslovenských rafinerií cukru. Nelze
se také nezmínit o místopøedsednické funkci v Moravsko-slezském spolku cukrovarnickém. Kromì toho byl èlenem øady správních rad i jiných potravináøských podnikù a organizací, a také
èestným obèanem bezpoètu mìst a obcí.
Za okupace se z aktivního ivota stáhl. Váleèné pomìry se
neustále zhorovaly, psychická a duevní zátì z dennì narùstajících problémù a obtíí, obrovské vypìtí z vedení a zachování koncernu a øady organizací se staly neúnosnými. Situace vyvrcholila po atentátu na Heydricha, Stoupal byl zatèen, odsouzen
a v rámci stanného práva mìl být popraven. Natìstí, zøejmì na
pøímluvu prezidenta Háchy, byl zprotìn trestu, nicménì uvedené události mu pøivodily zdravotní problémy, které ukonèila
smrt v Brnì 12. listopadu 1944. Svým zpùsobem to bylo vysvo-

Obr. 1. Viktor Stoupal (foto ze 30. let)

bození, protoe se po válce posmrtnì doèkal zavrení jako kolaborant a buroazní vykoøisovatel.
Viktor Stoupal mìl být zapomenut, co se natìstí nestalo.
Zaèíná se o nìm mluvit a psát. Viditelnou pøipomínkou bylo
odhalení pamìtní desky v jeho roditi letos 14. èervna za úèasti
hejtmana Pardubického kraje. Nech je tedy i tento èlánek malým pøíspìvkem k pøipomenutí jeho jména a skutkù na øepaøsko-cukrovarnickém poli v zájmu prosperity naí republiky.
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Zpùsoby pøedcházení provozním potíím zpùsobeným dextránem (Measures to prevent operational disturbances caused by dextran)
Dùsledkem dlouhých kampaní, kdy se po delím skladování
zpracovává alterovaná øepa a kdy se èasto pracuje se surovou
ávou o nií teplotì, dochází k tvorbì dextránu, co se potom
projeví velmi negativnì na filtraci a krystalizaci. Tento silnì rozvìtvený polyglukan má relativní molekulovou hmotnost a 110
milionù, vzniká pùsobením enzymù rùzných druhù Leukonostokù a mezofilních bakterií. Z nìkolika analytických metod na stanovení dextránu byla pouita metoda zjitìní obsahu produktu 
disacharidu izomaltosy po enzymatickém tìpení  sloupcovou
chromatografií a ampérometrickou detekcí. Pro rychlé provozní
stanovení dextránu staèí i porovnání filtraèních koeficientù suro-
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vé ávy. Vliv dextránu lze omezit pøídavkem enzymu dextranásy do surové ávy v mnoství 5 a 15 g/t ávy. Enzym je ale
pomìrnì drahý a proto byly zkoueny i jiné postupy a látky:
dextranása rozstøíkaná kondenzátem pøímo na cukrovku pøi plnìní ukládky v závodì v dávce ji 0,3 g/t øepy zlepil filtrovatelnost ávy o 2030 %. Dále postøik øepy pøi plnìní ukládky
biostabilizátory  produkty na bázi kyselin chmelových a kyseliny mirystové. Pøi zpracování takto oetøené øepy po estnácti
dnech skladování na konci kampanì, zmrzlé a rozmrzlé, nebyly
zjitìny ádné technologické potíe. Proti tvorbì dextránu v protiproudém mísidle øízkù a ávy pøed vìovým extraktorem se
velmi osvìdèilo levné dávkování 510 litrù 25% NaOH jednou za
smìnu.
Zuckerind., 133, 2008, è.3, s.144148.
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