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Výroba cukru na Zbraslavi  kolébka
èeského cukrovarnictví
SUGAR PRODUCTION IN ZBRASLAV  THE BIRTHPLACE OF CZECH SUGAR INDUSTRY

Daniel Fronìk

V roce 2007 tomu bylo právì 220 let, kdy v tehdy jetì samostatné Zbraslavi u Prahy byla v prostorách zrueného klátera
zprovoznìna rafinerie na zpracování surového tøtinového cukru. Její provoz pozdìji, na poèátku devatenáctého století, doplnily
postupnì vznikající dalí výroby pøevánì ji na zpracování cukrové øepy, surového øepného cukru a sirobù. Lze tedy øíci, e
vznikem zbraslavského provozu se zaèala odvíjet kontinuální historie cukrovarnictví na území dnení Èeské republiky. Tak dlouhou historií cukrovarnictví se mùe pochlubit jen málokterý stát na svìtì, proto je mono toto výroèí povaovat za velice dùleitou
událost pøesahující hranice vlastního oboru.
Pøedchozí skuteènosti pøímo vybízejí ke zpracování historie zbraslavského cukrovaru. Prozatím se o to nikdo nepokusil, pouze
v rùzných zdrojích a pøi meních èi vìtích pøíleitostech, zejména ve vztahu k mìstu, se objevovaly urèité kusé informace. Stanovený cíl byl od poèátku znaènì ztíen nìkolika skuteènostmi: pøedevím od zruení cukrovaru uplynulo více ne 120 let, tzn., e neijí
pøímí ani nejblií nepøímí pamìtníci, archiválie se nìkolikráte stìhovaly a pøi té pøíleitosti redukovaly a také v dobì provozu
cukrovaru jetì neexistovalo centrální výkaznictví o výrobì. Podstoupil jsem tedy zdánlivì nemoný úkol pokusit se najít v terénu
a v archivech v podstatì jen zbytky dokumentace o existenci zbraslavského cukrovarnictví.
Vzhledem k fyzickému rozsahu a vývoji lokality na Zbraslavi a komplikované dostupnosti dochované dokumentace, jsem se
rozhodl tento materiál, který je volným pokraèováním cyklu Putování po zaniklých cukrovarech, rozdìlit na dvì èásti. V tomto
pøíspìvku jsou zahrnuty vechny informace, které lze získat tzv. v terénu pøímo na místì èi v okolí. Èerpal jsem, pokud mono, nejvíce
z pùvodních textù o zbraslavské lokalitì. Druhá èást, která bude následovat a po prostudování dalí dokumentace, by mìla
stávající informace doplnit èi opravit. Ty se toti nezøídka vzájemnì popírají, èi do sebe èasovì ani vìcnì nezapadají.
Zbraslavská lokalita, místo soutoku øek Vltavy a Berounky,
je osídlena vpravdì od nepamìti. Jen pøipomenu zbytky mohutného keltského osídlení z 1. století pøed Kristem na protìjím bøehu Vltavy na Závisti. Pøíhodné místo plné lesù a vody,
nedaleko Prahy a na zemské stezce do jiních Èech dalo vzniknout osadì, která svùj dalí osud do znaèné míry spojila s historií
èeského království. V dobì, kdy Zbraslav vlastnil praský bis-

Obr. 1. Zbraslavský cisterciácký kláter na rytinì z 18. století
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kup Jan III., byl zde èastým hostem Pøemysl Otakar II. Místo si
oblíbili také dalí panovníci a stalo se i místem jejich posledního
odpoèinku.
Dùleitým bodem historie lokality je 20. duben 1292, kdy
král Václav II. pøivedl na Zbraslav 12 bílých mnichù Cisterciákù,
a povìøil je úkolem zbudovat kláter a veliký chrám. Cisterciácký øád pak na Zbraslavi sídlil témìø 500 let.
Následný, událostmi nabitý osud
(vypálení v 15. stol., dvakrát vydrancování a vypálení v 17. stol.) nakonec
vedl ke zkáze pùvodní podoby celého
klátera. A za opatù Lochnera a Budecia v letech 1716 a 1732 byl postaven nový kláter s pomocí vynikajících
stavitelù a výtvarníkù (Santini, Kaòka,
Reiner, Balke a dalí). Prvním velkým
hostem zde byla císaøovna Marie Terezie v roce 1743 a zdálo se, e Zbraslav
zakotvila na èas v klidných vodách. Tak
to také po ètyøi desetiletí i vypadalo,
kláter byl vybavován novými pøedmìty, malbami a veskrze prosperoval.
Období ruení kláterù se Zbraslavi
vyhýbalo, dokonce v roce 1783 císaøský majestát potvrdil vechna privilegia. Neèekaný zvrat vak nastal v roce
1785, kdy zemøel poslední zbraslavský
opat Celestin Stoy. Následná volba
nového pøedstaveného byla provázena neshodami, které vyústily ve zruující verdikt Josefa II. 24. záøí 1785 je
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Obr. 2. Zbraslavský cukrovar na malbì z let 18501860 (pohled od západu pøes mrtvé rameno Berounky  roku 1829 nechal kníe
Oettingen-Wallerstein za pøispìní státu pøevést tok øeky asi 1 km severnìji do dneního koryta k Lahovicím)

tak èerným dnem zbraslavského klátera. Nastalé události pak
vedly jen k degradaci posvátnosti a cennosti celé lokality. Dluno dodat, e cukrovarnická výroba má na tomto vývoji podstatnou zásluhu  bohuel, ale také zároveò bohudík! Ostatnì nic
na svìtì není èernobílé a ani na Zbraslavi tento nepsaný zákon
nebyl poruen.
Zbraslavský konvent byl v roce 1787 prodán Josefovi lechtici de Sauvigne. Jím najatý stavitel Jan Walchshofer v kláterních
prostorách zøídil dnes ji proslulou rafinerii, v ní de Sauvigne
zpracovával dovezený surový tøtinový cukr. Rafinerie pracovala
pod firmou akciové spoleènosti Friess a spol. První várka cukru
je uvádìna k datu 11. záøí 1787, provoz pak pokraèoval a do
roku 1802. S vedením prùmyslových zbraslavských podnikù
v prvních letech lze spojovat i jména vedoucích úøedníkù  továrních øeditelù Franze Wintera a Josefa Heerleina.
Zbraslavské panství na konci 18. století èítalo dvì mìsteèka
Zbraslav a Øevnice a 25 vesnic o rozloze více ne 9 300 hektarù
s asi esti tisíci obyvateli. Vzhledem ke geografické poloze proto bylo významným politicko-ekonomickým a kulturním celkem v Èechách.
V období zaèátku výroby cukru na Zbraslavi se ji na svìt
usmíval pozdìjí velkoprùmyslník Antonín Richter starí. Vzhledem k jeho rozsáhlým podnikatelským aktivitám je ho mono
povaovat za skuteèného zakladatele cukerního prùmyslu
v Èechách. Narodil se v roce 1782 v rodinì umìleckého barvíøe. Kupec vystudovaný u praského velkoobchodníka Antonína Broscheho, mìl od roku 1803 v Praze velkoobchod
s koloniálním zboím. Toto podnikání jej pøivedlo k seznámení
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s textilním podnikatelem Josefem Leitenbergem, s jeho dcerou
Johannou se o rok pozdìji oenil.
S pomocí univerzitního profesora Jana Kristiána Mikana
z Prahy v roce 1812 podnikavý Richter provedl první pokusy
s výrobou javorového a øepného cukru, kdy zhruba ji rok pracovala primitivní øepná manufaktura, a také získal prostory neprovozované rafinerie. Jetì v téme roce, 20. srpna 1812, bylo
Richterovi propùjèeno výhradní zemské privilegium na zpracování cizího surového cukru. Avak ihned v zaèátku byly Richterovy kroky postieny vnìjí ekonomickou katastrofou. Obnovená kontinentální blokáda dovozu tøtinového cukru byla zruena
døíve, ne z nìj byl vyroben první cukr, a tak se dobré vyhlídky
zmìnily ve ztrátu. To vedlo v roce 1814 Richtera od cukru k jiným
komoditám, jako bavlnì èi rùzným chemickým výrobkùm. Na
jeden rok pøesídlil do Vídnì jako provozovatel tiskárny, ale ji
v roce 1818 se vrátil zpìt vlivem pøíznivì zmìnìných podmínek, a opìt zprovoznil rafinerii tøtinového cukru. To ji vyrábìl
èi rozvíjel rozlièné chemické výrobky jako napøíklad bìlobu,
døevní ocet, od roku 1823 mýdlo, které pak zaznamenalo znaèný rozmach, dále kyselinu dusiènou, chlorovodíkovou, sodu,
spodium a dalí chemikálie. Rafinerie zpracovávala surový tøtinový cukr pravdìpodobnì a do poèátku tøicátých let, kdy jej
pøemohla nastupující cukrová øepa.
Rozsáhlost aktivit dovedla Richtera ke spojení sil s velkoobchodníkem Ignácem Ferdinandem Kolbem v roce 1823, od
té doby Kolb vedl obchodní èást Richterových podnikù.
V následujícím roce pak byla cukerní rafinerie úplnì oddìlena
od ostatních výrobních aktivit.
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Obr. 3. Zbraslavský cukrovar pohledem od jihu smìrem k Modøanùm (okolo roku 1860)

Roku 1825 zbraslavské panství a budovy mimo cukrovar
koupil bavorský kníe Bedøich Oettingen-Wallerstein, který
z Richterova popudu zøídil v chuchelských lázních øepný cukrovar. Tato továrnièka, pøenesená na Zbraslav, pak od roku 1834
pracovala ve vìtích rozmìrech pravdìpodobnì na místì èi
v èásti nevyuitých prostor bývalého zbraslavského pivovaru.
Zbraslavko-chuchelská cukrárna pracovala a do roku 1837 pod
vedením známého cukrovarníka Friedricha Kodweisse. Její existence je uvádìna, za vlastnictví knìny Marianne, a do roku
1860. Výrobkem byl samozøejmì jen sirob zpracovávaný
v sousední smíené továrnì pánì Richtera.
Souèasnì, patrnì, Richter zvìtoval ji existující zbraslavský øepný cukrovar do tehdy nebývalých rozmìrù. K samotné
rafinerii pøibylo i vlastní zpracování cukrové øepy. Richter od
roku 1834 provádìl pøejímku  nákup pøevánì tekutých sirobových výrobkù cizích cukrovarù. Postupnì, a na výjimky, sem
smìøovala vekerá surovina z tehdy funkèních cukrovarù, pøevánì tzv. sirobáren a bøeèkáren, vèetnì napøíklad z dodnes
pracujícího cukrovaru v Dobrovici. Zbraslav se vlastnì stala
obrovskou smíenou továrnou s velkým zánosem cizího cukru
a takto fungovala a do svého zániku.
Pro úplnost je tøeba dodat, e rafinerie byla v letech 1838
a 1842 pronajata c. k. privilegované spoleènosti pro rafinování
cukru, jejím prezidentem byl kníe Bedøich Oettingen-Wallerstein. Tento vpravdì osvícený mu rozvíjel na empirických
a vìdeckých základech zemìdìlství, uèil rolníky a zakládal vinice. V roce 1835 zaloil v Èechách první prùmyslovou kolu
s èeským jazykem.
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Konec cukerní výroby na Zbraslavi byl neodvratný, protoe i kdy cukrovar patøil mezi výrobnì nejvìtí ve své dobì,
postupnì jej zaèaly ohroovat novì vznikající cukrovary stavebnì lépe a pro výrobu cukru jinak organizované. To Zbraslav
nemìla. Kláterní zdi, øeka Berounka, pivovar  to vechno byly
nepøekroèitelné pøekáky obepínající vlastní cukrovarskou výrobu, která v druhé polovinì edesátých let vyadovala ji odliný pøístup k prostorovému uspoøádání, pøísunu surovin apod.
a k tomu vemu nová konkurence  v roce 1861 velký a stále se
rozrùstající cukrovar v Modøanech, 1868 v Uhøínìvsi a 1872
v Radotínì, a tím ztráta surovinové základny v bliím a vzdálenìjím okolí. Navíc jetì bylo nutno èelit na konci padesátých
let také první hospodáøské krizi cukerního prùmyslu z nadvýroby
cukru.
V roce 1875 tehdy ji zruený cukrovar koupil Karel Bedøich kníe Oettingen-Wallerstein. Byly vyklizeny stroje a zbourán komín vèetnì starého gotického kostelíka svatého Jana Køtitele, slouícího jako skladitì cukru a seník. Následnì byla strena
i samotná tovární budova.
Vrame se jetì k Richtrovým. Richter starí pomìrnì znaèný ivotní podnikatelský úspìch vykoupil nepøíli astným ivotem rodinným. Manelka Johanna zemøela v roce 1837, ztratil
také pìtiletou dceru Josefínu. Jejich dalí dcera Malvína se vdala
v létì roku 1846, pìt mìsícù nato její otec zemøel. Jeho hrob je
oputìný a symbolizuje tak i stav naich vzpomínek na posvátnou zbraslavskou cukrovárnu.
Majetky a øízení podnikù pøely na Antonína Richtera mladího narozeného v Praze roku 1810, který od tøicátých let otci

LCaØ 124, è. 7-8, èervenec-srpen 2008

FRONÌK: Výroba cukru na Zbraslavi  kolébka èeského cukrovarnictví

Obr. 4. Náhrobek Richterù  Antonína st. s manelkou Johannou
a dcerou Josefínou  u zbraslavského kostela sv. Jakuba

Obr. 5. Antonín Richter ml. v první øadì s detníkem, uprostøed
kníe Karel Oettingen-Wallerstein, v poslední øadì druhý
zprava øeditel Herrlein (fotografie z let 18601865)

pomáhal s vedením a které po jeho smrti v roce 1846 zdìdil.
Richter mladí otcovy cukrovarnické aktivity dále rozvíjel, patøil
mezi zakladatele spolkové èinnosti a organizovanosti cukerní-

ho prùmyslu. Vídeòský ústøední spolek èi spolek asekuraèní
vdìèí za svùj vznik v letech 1854 resp. 1861 právì Richterovi.
Jeho èinnost vlastenecká, humanitní èi muzejní by vydala na

Obr. 6. Areál zrueného zbraslavského cukrovaru na poèátku 20. století (pohled od severu)
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Obr. 7. Zbraslavský areál dnes (pohled od severu)

samostatnou publikaci, stejnì tak jako Richterova zásluha na
záchranì ztracené zlaté peèeti z buly Karla IV. o zaloení praské univerzity. Se zánikem zbraslavského cukrovarnictví je nedlouho poté spojen i odchod Richtera mladího na vìènost.
Pocit urèité symboliky je tak více ne silný.
Zbraslav je také významnou lokalitou pro poèátky cukrovarnického výzkumnictví. Se vzrùstající výrobou cukru a pìstováním øepy narùstaly i problémy s neznalostí obou látek  øepy
a cukru, bylo je potøeba øeit, zkoumat. Proto za skuteènì velký
poèin lze povaovat z popudu vídeòského ústøedního cukrovarnického spolku (co byla do znaèné míry Richterova zásluha) v roce 1859 zaloenou výzkumnou laboratoø. Antonín Richter mladí ji poskytl potøebné prostory a materiální zabezpeèení
pøímo v rafinerii. Správcem laboratoøe se stal známý nìmecký
chemik dr. Karel Aug. Weiler. V roce 1865 Weiler odeel do
Prahy a laboratoø byla o dva roky pozdìji pøemístìna po krátké
praské pøestávce do Vídnì.
19. prosince 1910 prodali Wallersteinové zbraslavské panství prùmyslníkovi Cyrilovi Bartoòovi rytíøi z Dobenína. Nový
majitel zbylé pùvodnì kláterní budovy nechal v letech 1911 a
1926 za pomoci architektù prof. Èenského, ing. Nypla a Duana
Jurkovièe citlivì uvést do pùvodního stavu, èím vìtinu stop
pøipomínajících tovární èinnost odkázal do minulosti. Cukrovar,
by pro èeskou kotlinu tak slavný a dùleitý, do kláterních zdí
nepatøil stejnì tak, jako do kterýchkoliv jiných budov duchovního èi kulturního charakteru. A e takových pøíkladù bylo!
Restaurace do pùvodního stavu musela zjevnì pùsobit problémy, protoe letité nánosy cukru, výparù, sazí a øada stavebních
zásahù se místy nevratnì zapsaly do stavu památky. I pøes vechny zásahy cenné jádro zùstalo zachováno, a proto i dnes patøí
mezi kulturní skvosty èeské architektury. Zbraslavská Aula Regia, dílo vynikajícího architekta J. B. Santiniho, je právem prohláena Národní kulturní památkou.
Po roce 1989, po ètyøicetileté znárodnìné temnotì, byly
objekty Bartoòovì rodinì navráceny zpìt, v èásti z nich pùsobí
praská galerie. Lokalita dodnes stojícího pivovaru, souèást celého komplexu, je v souèasnosti zkoumána. Nelze vak oèekávat
pøevratná zjitìní, protoe v tìchto prostorách, po zániku øep-
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ného cukrovaru pøeneseného z Chuchle,
probíhala intenzivní pivovarská èinnost.
Také samotný provoz cukrovaru nemìl tehdy na vzhled budov vliv. Strojní zaøízení,
pokud se vùbec takto dá hovoøit o primitivních nádobách a strojích, bylo meních
rozmìrù, velo se do prostorných místností
a bylo snadno pøemístitelné na nové místo.
Jak jsem uvedl, jsou v souèasnosti stopy po cukrovarnické èinnosti na Zbraslavi
prakticky mizivé. Nìkteré vak lze nalézt
jetì dnes. O nich vak bude øeè a v následujícím pokraèování.
Skuteèné tovární budovy byly zbourány a místo parkovì upraveno. Z pùvodního dvorce dnes existuje jen zcela pøestavìná kaple sv. Jakuba. Udrovaný zámecký
areál tak ji nepøipomíná zalou témìø devadesát let trvající cukerní výrobu. Nezbývá tak pøi procházce zbraslavskou lokalitou ne pustit z pout vlastní obrazotvornost
a pøípadnì nad obrázkem starí podoby
celého místa si pøedstavovat, jaké to asi
bylo, kdy se nad Zbraslaví linula vùnì vaøeného cukru a hustý
èerný dým stoupal z továrního komínu.
Podìkování: Dìkuji tímto ing. Frantiku Kadleèkovi za ochotu,
za poskytnuté informace a rady i zapùjèení materiálù a dobových
fotografií, z nich nìkteré, zejména tovární, jsou zde pøetitìny.
Za vstøícnost dìkuji také Galerii hl. m. Prahy.

Souhrn
V roce 1787 byla ve Zbraslavi u Prahy zprovoznìna rafinerie na
zpracování surového tøtinového cukru v prostorách zrueného klátera. Na poèátku devatenáctého století byla výroba rozíøena
o zpracování cukrové øepy, surového øepného cukru a sirobù. Èlánek mapuje historii výroby cukru na tomto místì (nebo lépe v této
lokalitì). Zbraslavská rafinerie byla nejstarí na území dnení Èeské republiky, èeský cukrovarnický prùmysl tak loni oslavil 220 let
svého trvání. Tak dlouhou historií svého cukrovarnictví se mùe
pochlubit jen málokterý stát na svìtì.

Fronìk D.: Sugar production in Zbraslav  the birthplace
of Czech sugar industry
In 1787 a cane raw sugar refinery at Zbraslav near Prague was
founded in the building of a former monastery. At the beginning of
19thcentury the production was extended of the fabrication of sugar
beet, beet raw sugar and syrups. The article talks about sugar production history at the place (or to be precise, in that area). The
Zbraslav refinery was the oldest one on the nowadays area of the
Czech republic; the Czech sugar industry celebrated thus 220 years
of its existence. There are not many countries around the world,
which have such a long history of its sugar industry.
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