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GEBLER: 220 let výroby cukru na území Èeské republiky v mapách

220 LET VÝROBY CUKRU NA ÚZEMÍ ÈESKÉ REPUBLIKY V MAPÁCH

Mapy èeských cukrovarù po roce 1980
220 YEARS OF CZECH SUGAR PRODUCTION IN MAPS:
THE MAPS OF CZECH SUGAR FACTORIES AFTER 1980

Jaroslav Gebler  VUC Praha, a. s.

V roce 1979 byla vydána Kartografií Praha mapa správního rozje pak v mapì Èeské republiky zobrazeno ji jen sedm cukrovadìlení Èeskoslovenské socialistické republiky (ÈSSR), s vyznaèenými
rù, které byly v provozu v kampani 2007/08.
kraji (7 èeských a 3 slovenské) a okresy (75 + 37). Mìøítko bylo
1 : 2 000 000, rozmìry 42 ´ 26 cm. Tato mapa byla doplnìna
Závìr
v roce 1980 ve Výzkumné a vývojové základnì cukrovarnického prùmyslu (VVZ CP) v Praze-Modøanech zakreslením 78 cukV tomto èísle uzavíráme seriál o mapách cukrovarù provozorovarù rozdìlených do tehdejích osmi podnikových øeditelství
vaných na území dnení ÈR po dobu 220 let výroby cukru u nás.
a sduených pod hlavièkou Generálního øeditelství cukrovarnického
prùmyslu (obr. 1.).
Obr. 1. Mapa cukrovarù ÈSSR z roku 1980
Dalí mapy vznikaly od devadeátých let jako souèást novodobých cukrovarnických kalendáøù,
které po zmìnách v roce 1989 navázaly na tradici pøedváleèného
Neumannova kalendáøe. V prosinci
1991 probìhla uzávìrka prvního
vydání Cukrovarnického kalendáøe (1), který obsahoval pøehlednou mapu 64 cukrovarù v Èeské a
slovenské federativní republice
(obr. 2.). V následujících roènících
byly ji vydávány pøehledy (adresáøe) i mapy cukrovarù jednotlivých republik  èeské a slovenské  samostatnì. V kalendáøi z roku 1993 (2),
který mìl témìø 300 stran formátu A6, bylo zobrazeno a uvedeno
v adresáøi 42 èeských a moravských
a 10 slovenských cukrovarù (obr. 3.).
Poslední z Cukrovarnických
Obr. 2. Mapa cukrovarù ÈSFR z roku 1991 otitìná v 1. roèníku obnoveného kalendáøe
kalendáøù, vydávaných VUC Praha-Modøany, je z roku 1999 (3)
a zahrnuje 12 tehdy provozovaných cukrovarù (obr. 4.).
Cukrovarnický kalendáø, a tím
i vydávání aktuálního stavu èeských
a moravských cukrovarù v mapách,
ale nezanikl. Ve spolupráci s VUC
Praha jej od roku 2000 vydává v polsko-èeském jazyce vydavatelství Bartens. V tomto kalendáøi
nazvaném Cukr a krob (4) byla
zvolena jiná grafická úprava map
odpovídající novému správnímu
uspoøádání Èeské republiky (obr. 5.).
V pøipravovaném vydání kalendáøe Cukr, krob, biopalivo 2008 (5)
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Obr. 3. Mapa cukrovarù z Cukrovarnického kalendáøe 1993 (kampaò 1992/93)

Dalí mapy ze vzdálenìjí i blií minulosti, které zobrazovaly plány a trendy vývoje
cukrovarnického prùmyslu z rozvojových studií a podobných výhledových materiálù nebyly do tohoto seriálu zaøazeny vzhledem
k odlinosti tématiky. Rádi bychom vak s nimi
ètenáøe seznámili v samostatném pøíspìvku
v prùbìhu tohoto roku.

Souhrn
Závìr seriálu o cukrovarech nacházejících se na
území Èeské republiky konèí mapami z Cukrovarnických kalendáøù. Autoøi doufají e trend poklesu poètu cukrovarù se ji zastavuje a e ná
tradièní výrobek  kvalitní bílé zlato bude
i v dalích letech dobøe reprezentovat ná stát.

Obr. 4. Mapa cukrovarù Èeské republiky z Cukrovarnického kalendáøe 1999
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Gebler J.: 220 years of czech sugar production in maps: The maps of Czech sugar
factories after 1980
Obr. 5. Mapa èeských cukrovarù z kalendáøe Cukier i Skrobia 2007

The maps of sugar industry of the Czechoslovakia and Czech Republic from 1980 was
a supplement of the sugar almanach (diary) for
1992 - 2008, was made by a realy situation of
the sugar industry. We have hope, that Czech
traditional white gold will be produced for next
time.
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