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vyrábìná strojírnou Wiesner Chrudim
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Vlastislav Smutný

nologie tzv. vystøelování vyslazených øízkù z difuzních nádob,
V podvìdomí mnoha obèanù Èech, Moravy a Slovenska se
která se záhy rozíøila do také do dalích cukrovarù. Výsledky
pøi vyslovení jména mìsta Chrudim vybaví název podniku Transpokusù i s popisem teplot a odvozenými rovnicemi Frantiek
porta. Tento, dnes ji neexistující strojírenský podnik, mìl pøed
Urbánek publikoval v roce 1872 (1).
mnohými desetiletími svého obdobnì známého pøedchùdce 
Zùstává otázkou, zda se tyto úspìné pokusy nìjak odraziStrojírnu a slévárnu Fr. Wiesnera, její poèátky lze sledovat nejly ve výrobním programu Wiesnerovy strojírny. Chrudimský cukménì od roku 1855. Tato strojírna, známá pozdìji pøedevím
rovar, pokud je známo, byl vybaven zaøízením na difuzní práci
výrobou lanových drah a váicích zaøízení veho druhu, se od
od firmy Breitfeld-Danìk a spol. v Praze-Karlínì. Navíc v této
poèátkù v podobì zámeènické dílny, vyvinula v 60. a 70. letech
chvíli lze konkrétnì uvést pouze jedinou dodávku difuzní batedevatenáctého století v závod na výrobu zaøízení pro cukrovary
rie od Wiesnerù  pro cukrovar v Libici nad Cidlinou.
a lihovary.
Pøi zmínce o praské Daòkovì strojírnì (Èenìk Danìk, 1827
Výroba tìchto zaøízení ve Wiesnerovì strojírnì souvisí se
1893) je urèitì nutno øíci, e tato firma, na rozdíl od Wiesnerovy
zprùmyslnìním uvedených oborù v Èechách a na Moravì,
strojírny, dodávala ji v poslední tøetinì devatenáctého století
v edesátých letech 19. století. Pùvodní rukodìlná výroba byla
celé cukrovary. To znamená, e cukrovar po uváení místních
nahrazována strojovou výrobou, vyadující zaøízení vyrábìná
pomìrù vyprojektovala, zadala stavební firmì zhotovení stavby
specializovanými výrobci. Cukrovar sedmdesátých let pøeda vybrala podle místní situace subdodavatele strojù. Pøitom sama
minulého století ji pøedstavoval pomìrnì sloitý konglotaké vìtinu cukrovarských zaøízení vyrábìla. Chrudimská stromerát rùznorodé techniky. Ve vech etapách cukrovarské
jírna byla osvìdèeným subdodavatelem firmy Danìk a získávavýroby bylo tøeba mnoha rùzných profesionálnì vyrábìných
la pravidelnì èást dodávek pro Daòkem realizované cukrovary.
strojù. Tato skuteènost byla výzvou a impulsem pro formuOstatnì tato firma byla v roce 1867 autorem projektu i pro chrující se strojírenský prùmysl v èeských zemích. V dobì cukdimský cukrovar (tehdy jetì pod názvem Danìk & Co.).
rovarské konjunktury pracovaly tehdy v Èechách a na MoPodle vlastních propagaèních materiálù Strojírna a slévárna
ravì bezmála dvì stovky cukrovarù, které bylo tøeba vybavit
Fr. Wiesner Chrudim, nabízela v roce 1915 zaøízení pro cukrovary
stroji. Jistì bylo bìné napodobování zahranièních vzorù stroja rafinerie cukru v tomto sortimentu: praèky øepy, výtahy (eleních zaøízení, ale i èeské továrny odvedly kus prùkopnické
vátory), øepná kola, dopravníky, zaøízení pro saturaci, difuze,
práce, jak dosvìdèují èeské názvy mnohých zaøízení.
Znaèného rozíøení dosáhla i Wiesnerova praèka na øepu, ta ovem byla patentem kolínského
Karla J. Wiesnera, co byl dle naich informací
Obr. 1. Zrnièe v cukrovaru Hrochùv Týnec
bratr zakladatele chrudimské strojírny Frantika
Wiesnera (18331880). Kolínský závod s tavírnou
kovù Karla Wiesnera byl kromì jiných zaøízení
pro cukrovary a lihovary také výrobcem vlastního
patentního secího stroje, ale jako mnoho jiných
se zøejmì nedokázal vyrovnat s ochabnutím zájmu o cukrovarská zaøízení, nejprve v roce 1913
se zmìnil na spoleènost s ruèením omezeným
a v dobì mezi svìtovými válkami zanikl. Jak dokládají fotografie, Wiesnerovy praèky se vyrábìly
i v Chrudimi pod znaèkou Fr. Wiesner.
Nespornou výhodou strojírny Frantika
Wiesnera bylo to, e majitel byl zároveò spoluvlastníkem cukrovarù v Libici nad Cidlinou, Moèovicích u Èáslavi, Cholticích a akcionáøem cukrovaru
v Chrudimi. Tím mìla strojírna zaruèeny dodávky
do tìchto cukrovarù i urèitou monost ovìøení
svých výrobkù. Za zmínku stojí, e chrudimský
cukrovar, zaloený v roce 1867, byl zvlátì v dobì
pùsobení øeditele Frantika Urbánka prùkopníkem
nových pracovních metod. Zkouela se zde tech-
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me prokazatelnì uvést, e visuté dráhy na
dopravu saturaèních kalù od firmy Wiesner
pracovaly v tìchto cukrovarech: Pøedmìøice, Bratislava, Holice u Olomouce, Moèovice, Hrochùv Týnec, Libáò, Kopidlno,
Èeský Brod, Roïalovice, Ovèáry, Sadská,
Ratboø, Velim, Pøelouè, Nymburk, Kropáèova Vrutice, Velká Bystøice u Olomouce,
Kostelec nad Labem a také Chrudim.
Dalím osvìdèeným výrobkem Wiesnerovy strojírny byly høeblové labové dopravníky na øepné øízky. Dopravovala øepné øízky v rùzných fázích jejich zpracování
a znaènou výhodou byla monost mìnit
odbìrná místa podle potøeby procesu, pouhým sklopením vhodnì upraveného dopravního labu. Pro dopravu surového
cukru dodávala firma Wiesner pásové dopravníky s ocelovým pásem a dopravní
laby  tøasadla. V první polovinì 20. století byla Wiesnerova strojírna významných
producentem vah vech typù a urèení.
Obr. 3. Dopravník øízkù Wiesner v cukrovaru Kropáèova Vrutice (1922)
Váicí zaøízení v cukrovarech umoòovala sledování materiálových tokù v rùzných
úsecích výroby. Vypraná øepa byla pøed
rozøezáním na øízky váena pomocí pøeklopných vah, tzv. chronosek, surový
cukr byl ve vozících váen tzv. vagonetovými váhami a mìøení hmotnosti produktù vystupujících z cukrovaru vìtinou probíhalo na mostových váhách, a u vozových
èi kolejových.
Patrnì vrcholným dílem v oboru dopravních zaøízení pro cukrovary byla
kompletní dodávka systému pro rafinerii
cukru v Ústí nad Labem. Tam znaènou èást
zaøízení tvoøily dopravníky pro dopravu
pytlù s cukrem a jejich nákládku do lodí
plujících po Labi.
Zajímavým dopravním systémem byla
také visutá dráha s podvìsnými jeøáby pro
dopravu tzv. zvonù s cukrem z rafinerie
v Kostelci nad Labem do tamního nákladního pøístavu.
Dalo by se øíci, e osudovou pro cukrovarnickou výrobu
ávní filtry, odparky, zrnièe, chladièe, Westonovy odstøedivv chrudimské strojírnì byla dodávka cukrovaru do mìsta Stari
ky  s pohonem buï øemeny, hydraulickým (proudem vody),
nebo elektromotorem a zaøízení pro vápenky a kalolisy. DodáSivac v Jugoslávii (dnes Sivac ve Vojvodinì v Srbsku). Zaøízení
cukrovaru dodané firmì Proizvodjaèke eèerane Bìlehrad pro
vala také parní kotle vech druhù a váhy pøeklopné, mostové
novì zøizovaný cukrovar v Sivaci v roce 1927, bylo dodáno s tím,
vozové i kolejové.
e sumu 4 952 091 Kè odbìratel zaplatí ve ètyøech následujících
Odbytovou krizi tìchto zaøízení, zpùsobenou první svìtovou válkou (1914 a 1918) pøekonala strojírna zavedením zbrojletech výnosem z øepných kampaní. To se nestalo, bìlehradská
firma upadla do konkurzu. Dluh, kterého se firma Wiesner poní výroby. Po skonèení války pak ji pokraèovala výroba jen
kouela zbavit, tøeba za polovinu nominální hodnoty, mezitím
u nìkterých strojù (napø. Westonovy odstøedivky), dalí výrobky se vyprofilovaly do nosných výrobních programù jako byla
narùstal na 6 mil. Kè. Provozování cukrovaru pøevzala spoleènost Radanoviè z Osijeku. V polovinì roku 1931 ji byl dluh
dopravní zaøízení, váící zaøízení a kotle  ty ovem spíe pro
pøes sedm milionù korun a firma Wiesner jej marnì nabízela
vìtí energetické jednotky. Dopravním zaøízením, dodávaným
k odprodeji za pouhé dva miliony. O sloitém zákulisí pøípadu
cukrovarùm, byly pøedevím tzv. automatické visuté dráhy na
svìdèí i to, e právní zástupce firmy Radanoviè, dr. Borecký
kaly. Tyto visuté dráhy s pevnou kolejí pod ní pojídìl vozík
z Bratislavy, se zastøelil. Strojírna Wiesner dosáhla urèitého finanèbyly buï jednodráhové  a pak mìly jediný dopravní vozík
ního vyrovnání a v roce 1941. To u ovem byly Èeskoslovens korbou nebo v tzv. obìném provedení mohlo cirkulovat
sko i Jugoslávie okupovány Nìmeckem a hodnota získaných
vozíkù více. Taným prostøedkem bylo vdy lano. Dnes mùeObr. 2. Øízkolis Wiesner
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èástek nám ji dnes nedává monost
Obr. 4. Výroba Wiesnerových praèek
posoudit do jaké míry byly nároky
chrudimské strojírny skuteènì uspokojeny. Celý pøípad ukazuje ale také jiný
problém: Firma Wiesner nemìla spolehlivé odborníky, kteøí by byli schopni v cukrovaru Sivac prokázat funkci
a výkonnost dodaných zaøízení. Docházelo k ujednáním s osobami, jako byli
napø. poslanec Ján Hvozdzik a ing.
Pavel Baala, kteøí pøislíbili zprovoznìní cukrovaru a získání dluní èástky.
Jejich zpráva z Jugoslávie ovem naznaèuje kumulaci technických problémù, pro jejich øeení potøebují dalí
peníze jisté je jen to, e jejich úsilí
kýený výsledek nepøineslo.
Koncem výroby zaøízení pro cukrovary mìla být kartelová smlouva firmy Wiesner s ÈKD Praha a kodou
Plzeò. Toto smlouva obsahovala Wiesnerùv závazek ukonèit pro tuzemský
trh dodávky zaøízení, mj. v oboru cukrovarnickém a lihovarnickém, a byla
uzavøena 18. èervence 1936 s platností od 1. prosince 1935 do
Literatura
31. prosince 1950. Pomìrnì brzy se ovem mnohé zmìnilo,
1. URBÁNEK F.: Diffusní methody. Èasopis cukrovarnický, 1, 1872,
a to jak politicky, tak i ekonomicky. Na konci tøicátých let dolo
s. 105111.
jetì snad k dodávce odstøedivek resp. náhradních dílù pro rafinerii Krásné Bøezno, ale události 2. svìtové války i ty pováleèné ukonèily v Chrudimi výrobu zaøízení pro cukrovary definitivnì.
Na závìr uvádím jen výèet cukrovarù (nìkdy z poloviny
dvacátých let), pøevzatý z firemní inzerce. Chrudimská firma
Fr. Wiesner dodala zaøízení pro tyto cukrovary: Èeský Brod,
Dolní Beøkovice, Krásné Bøezno, Èeské Meziøíèí, Moèovice, Modøany, Modøice, Velká Bystøice u Olomouce, Daice, Doksany,
Holice, Hrochùv Týnec, Choltice, Chropynì, Chrudim, Kralupy nad Vltavou, Moravský Krumlov, Libice nad Cidlinou, Libnìves, Litovel, Moravany, Nymburk, Oslavany, Ovèáry, Úvaly,
Peèky, Pardubice, Postoloprty, Malé Prosenice, Pøelouè, Ratboø, Rosice u Chrasti, Roïalovice, Sadská, Sereï, Skøivany,
Slatiòany, Slavkov, Sokolnice, Trebiov, Velim, Vrdy, Velvary,
Kropáèova Vrutice, leby, Veliki Beèkerek v Jugoslávii a Èervenka v Maïarsku.
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1. Státní oblastní archiv v Zámrsku, fond Fr. Wiesner Chrudim.
2. Státní oblastní archiv v Zámrsku, fond Cukrovar v Chrudimi spol.
s obmezeným ruèením 18671947.
3. Archiv autora.
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