LISTY CUKROVARNICKÉ a ØEPAØSKÉ

V Dobrovici na Mladoboleslavsku
vzniká Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, øepaøství
a mìsta Dobrovice
IN THE CITY DOBROVICE, A MUSEUM OF SUGAR INDUSTRY, DISTILLERY INDUSTRY, SUGAR BEET GROWING
AND THE CITY OF DOBROVICE IS BEING ESTABLISHED

Martin Koláø, Lubo Havlík  Muzeum a spoleèenské centrum Dobrovice, o. p. s.

Prudký rozvoj cukrovarnictví v 19. a na poèátku 20. století
mìl významný dopad i na rozvoj dalích odvìtví. lo pøedevím o strojírenství, dodávající technologické vybavení a potøebné zemìdìlské stroje, výrobu umìlých hnojiv a také o infrastrukturu, projevující se pøedevím úpravou dopravních cest,
silnic, eleznic a splavòováním øek. V neposlední øadì mìlo
cukrovarnictví znaèný sociálnì-ekonomický dopad, nebo vytvoøilo øadu nových pracovních pøíleitostí.
Dobrovický cukrovar vdy patøil mezi rodinné støíbro nejen naeho cukrovarnictví, ale i celého èeského prùmyslu.

Obr. 1. Hospodáøský dvùr pøi doínkách TTD

V Dobrovici se cukr vyrábí nepøetritì u 178 let, co je národní rekord. Výsadní postavení Dobrovice jako centra èeského
cukrovarnického prùmyslu by mìl potvrdit i projekt, který spoleènost TTD ve spolupráci s mìstem pøipravuje. Díky získané
finanèní dotaci ve výi 165 mil. Kè z Evropské unie (Evropský
fond pro regionální rozvoj) vzniká v Dobrovici Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, øepaøství a mìsta Dobrovice (dále jen
Muzeum Dobrovice). Otevøení muzea je plánováno na kvìten 2010.
Muzeum Dobrovice vzniká v areálu nevyuívané cenné nemovité kulturní památky  hospodáøského dvora cukrovaru, který od mìsta Dobrovice odkoupila pøed nìkolika lety spoleènost
Cukrovary a lihovary TTD. Tato spoleènost spoleènì s mìstem
Dobrovice zaloila obecnì prospìnou spoleènost Muzeum
a spoleèenské centrum Dobrovice, která v únoru 2008 podala
ádost o dotaci na ROP Støední Èechy, a to na projekt Muzeum
Dobrovice. Výbor regionální rady regionu soudrnosti Støední
Èechy na svém zasedání na konci èervence rozhodl o tom,
e tento projekt splnil vekerá hodnotící kritéria a byl spolu
s dalími vybranými projekty urèen k financování.

Historie hospodáøského dvora cukrovaru
Jak naznaèují kusé historické informace, dvùr v Dobrovici
mohl existovat ji ve støedovìkém období. O jeho podobì ale
nejsou dochovány ádné informace. Jen hypoteticky lze pøedpokládat, e byl situován na shodném místì, jako dvùr dnení,

Obr. 2. Dobová fotografie z hospodáøského dvora
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Obr. 3. Jiný dobový pohled na hospodáøský dvùr
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tedy v jiním pøedpolí zámku. V areálu se neObr. 4. Schéma
podaøilo identifikovat ádné konstrukce èi
detaily (ani druhotnì pouité), které by byly
starí ne renesanèní. První zmínky o podobì
panského sídla pochází z roku 1541, podle
nich v Dobrovici stála tvrz s hospodáøským
(popluním) dvorem.
Ve dvoøe se dochovaly velmi významné
prvky renesanèní stavební etapy. Ty mùeme
C2
do renesance datovat jednak podle obecných
typologických znakù (dispozice), konstrukcí
(klenby s høebínky, krovy), výtvarných prvkù (tít)
a koneènì i podle výsledkù dendrochro- nologického prùzkumu. Ten prokázal, e se døevo
na stavbu krovu (i stropù) kácelo v rozmezí let
15681578. To zcela bezpeènì datuje dokonèení stavby renesanèního dvora.
Výstavba dvora tedy spadá do období
veobecné konjunktury Dobrovice a zdejího
vrchnostenského sídla, tj. do období dlouhé
vlády Jindøicha z Valdtejna a jeho manelky Anny, rozené
z Vartemberka, kteøí Dobrovici vlastnili od poloviny 16. století
a do své smrti roku 1579. V tée dobì vznikla dobrovická
renesanèní radnice, farní kostel (15691571), tzv. regentský dùm
a pøedevím vlastní sídelní zámek (dnes sídlo spoleènosti Cukrovary a lihovary TTD). K vrchnostenskému hospodáøství patøil
kromì dvora také pivovar se sladovnou.
Dokonèovací práce mohly probíhat i po Jindøichovì smrti
za následující poruènické vlády a za Jindøichových synù Viléma
Voka a Henyka z Valdtejna.
Renesanèní dvùr byl situován naproti souèasnì budovanému zámku. V 70. a 80. letech 16. století bylo postaveno dlouhé
severní køídlo, obsahující prùjezd, v pøízemí stáje a v patøe sýpku. Kromì toho zde byla (patrnì v pøízemí i patøe) trojdílná
obytná jednotka. Na toto køídlo navazovaly dvì patrové kolmé
budovy, obsahující rovnì trojdílné obytné jednotky. Zajímavá
je poloha obou kolmých obytných stavení naproti zámku, svírajících jakýsi èestný dvùr. Z renesanèního období pochází kromì obvodových stìn a základu vnitøní dispozice také valené
klenby s trojbokými výseèemi a høebínky, tít severovýchodního køídla a pøedevím renesanèní krov nad sýpkou archaického
typu leaté stolice.
V prùbìhu baroka probíhala v areálu dvora stavební aktivita. Nejvýznamnìjí byla výstavba dlouhé hospodáøské budovy

areálu hospodáøského dvora v Dobrovici (stav po rekonstrukci)
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A4
A3
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(západního køídlo), navazující na jiní stranì na renesanèní severní køídlo. Pøízemní budova obsahovala trojlodí køíových
kleneb a podle dispozièních znakù mohla zprvu slouit jako
ovèín. V 60. letech 18. století byla pøestavìna obytná budova
(severovýchodní køídlo), která získala nový krov.
V závìru 18. století byl ke starí renesanèní severovýchodní budovì pøistavìn nový trakt, obsahující v pøízemí tradiènì
øeenou trojdílnou obytnou jednotku. Patro bylo øeeno ji
moderním zpùsobem spolu s dispozicí navazujícího starího
západního traktu  jádrem dispozice se stala vnitøní chodba, na
ní navazovaly obytné místnosti v obou traktech. Nový východní trakt získal tvarovì jetì pozdnì barokní køídlový tít.
Areál hospodáøského dvora v Dobrovici je zapsaný v ústøedním seznamu nemovitých kulturních památek. Navíc je souèástí
dobrovického zámku, který je dalí významnou kulturní památkou. Dvùr je pøes vnìjí, ponìkud nenápadný vzhled mimoøádnì
hodnotnou architekturou s pøevaující renesanèní, barokní
a klasicistní dispozicí. V rámci regionu Mladoboleslavska i v rámci
støedních Èech je (spolu s goticko-renesanèním dvorem u nedalekého hradu Zvíøetice) významnou ukázkou hospodáøského areálu, jeho pùvod sahá nejpozdìji do druhé poloviny 16. století.
Renesanèní stavební etapa, dochovaná v takto neobvykle velkém
rozsahu, èiní z hospodáøského dvora v Dobrovici jednu z nejvýznamnìjích památek svého druhu na území støedních Èech.

Obr. 5. Hospodáøský dvùr v Dobrovici po zahájení prací na podzim 2008 (budovy C1, A4, A3 a A2, v pozadí zámek s cukrovarem)
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Obr. 6. Objekt A1 (vlevo) a A2, prùjezd s kníecím znakem (pøed rekonstrukcí)

Obr. 7. Objekt A2  administrativní zázemí spoleènosti

Obr. 8. Manipulace s historickými trámy z objektu A2
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Rekonstrukce hospodáøského dvora
Jak je patrné ze schématu na obr. 4., areál se skládá z nìkolika budov. Tyto budovy,
na schématu oznaèené písmeny A1 (bývalá
obytná budova), A2 (bývalá konírna a sýpka),
A3 (bývalá obytná budova), A4 (bývalý ovèín), C1 (bývalý kravín) a C2 (stodola), budou
pøevánì slouit jako expozice pøipravovaného projektu Muzeum Dobrovice. Souèástí areálu bude parkovací plocha urèená pøedevím
pro návtìvníky.
Samotná rekonstrukce areálu byla zapoèata v záøí 2008. Na základì výbìrového øízení na generálního dodavatele stavby byla vybrána spoleènost Metrostav, a. s.  divize 1,
která po pøedání stavenitì okamitì zahájila
práce. Jednotlivé objekty byly vyklizeny
a následovalo vybourání dodateènì vnesených
konstrukcí a prvkù. Po odkrytí hlavních nosných konstrukcí byly provedeny detailní prùzkumy. Na základì prùzkumù byly provedeny opravy hlavních nosných konstrukcí
(základy, nosné stìny, stropní konstrukce, krovy, atd.). Sejmuté prvky byly pod dohledem
Národního památkového ústavu v Praze posouzeny a v maximální míøe budou zabudovány zpìt do objektu.
Pøi pracích byl na objektu A1 objeven pùvodní krov zazdìný ve títové zdi a datovaný
do roku 1578. Fragment tohoto krovu byl zachován na pùvodním místì. Renesanèní krov
na objektu A2 byl pod pøísným dohledem opraven. Jednotlivé èásti prvkù byly vymìnìny,
v krajním pøípadì nahrazeny. K opravám se
vyuil deponovaný materiál z ostatních budov.
Vodorovné nosné konstrukce (trámové
stropy, klenby) byly posouzeny a opraveny
tak, aby i nadále mohly plnit funkci nosných
prvkù. Svislé nosné konstrukce byly opraveny, zdivo doplnìno, øímsy provedeny do pùvodního tvaru. Støechy jsou dobové, vìtinou
nové z pálené krytiny.
Po vyhodnocení sanaèního prùzkumu
bylo pøikroèeno k provedení sanaèních opatøení. Podlahy a základy jsou provìtrávané za
pouití nopových folií a drenáního systému
slouícího k odvedení spodní vody. Stìny byly
zasaeny vlhkostí a solemi, které zde vznikaly jak nevhodným zpùsobem uívání, tak
i absencí izolací proti vodì. Sanaèní omítky
byly aplikovány ve dvou vrstvách na vech
kontaminovaných místech. Pøed aplikací omítek a podlah byly provedeny vekeré hrubé
rozvody. Podlahy budou provedeny èásteènì
z prvkù pùvodních (døevìné fony, keramická dlaba), z èásti z prvkù nových.
S koncem stavebních prací bude zahájena
montá interiéru a pøíprava expozic, které jsou
rozdìleny do èásti cukrovarnické, lihovarnické,
øepaøské a èásti vìnované mìstu Dobrovice.
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Muzeum cukrovarnictví

Obr. 9.

Oprava renesanèního krovu na budovì A2

Muzeum cukrovarnictví pøedstavuje stìejní èást chystané expozice. Jeho hlavním
cílem je pøedstavit historii výroby cukru
v Èeských zemích od jeho prvopoèátkù.
K tomu by mìl slouit i model cukrovaru, který
zapùjèí Národní technické muzeum v Praze.
Model znázoròuje cukrovar v mìøítku 1:10. Tematické okruhy budou mapovat napøíklad
vývoj technologie v cukrovarnickém prùmyslu nebo ivot a zásluhy významných osobností cukrovarnického prùmyslu.
Za pøipomenutí jistì stojí skuteènost, e
èeské cukrovarnické muzeum existovalo témìø padesát let, od konce 19. století do znárodnìní èeskoslovenského prùmyslu po únoru
1948. Zaniklo následkem politického klimatu.
Zbytky exponátù pøevzalo do svých depozitáøù Národní technické muzeum v Praze, které
je pøislíbilo zapùjèit.
Obr. 10. Oprava døevìných konstrukcí v objektu A2

Muzeum lihovarnictví
Lihovarnické muzeum bude jednou
z dalích zajímavých èástí pøipravovaného
projektu. Základním cílem je pøedstavení historického odkazu Èeska ve výrobì lihu, jeho
tradice sahá a do 16. století. Budou pøedstaveny jednotlivé vývojové fáze výroby lihu,
významné osobnosti lihovarnického prùmyslu
i samotné výrobní postupy, které se odliují
pouitou vstupní surovinou. Neménì zajímavé bude i pøedstavení nových technologických
trendù (viz. výroba bioethanolu). Projekt nebude vystavovat koneèné výrobky z lihu (rùzné destiláty apod.), naopak chce více pøiblíit
samotnou výrobu lihu, a to od jejího poèátku  nákupu suroviny a po koneèný produkt,
líh (jemný, surový, bezvodý, technický atd.).
Obr. 11. Vnitøní prostory objektu A2, hlavní vstup do muzea

Muzeum øepaøství
Øepaøské muzeum jako jedna z hlavních
souèástí pøedkládaného projektu si klade za
cíl pøedstavit iroké veøejnosti historický odkaz pìstování cukrové øepy v Èeských zemích
a provést ji jeho zajímavým vývojem a do
souèasnosti. Pøipravovaná expozice øepaøského
muzea bude nauènou formou pøedstavovat
vývojové trendy v jednotlivých tematických
okruzích (pøírodní podmínky, pokusnictví,
lechtitelství, významné osobnosti èeské lechtitelské koly, druhy osiva, agrotechnické zásahy v prùbìhu vegetace, sklizeò cukrovky,
srovnání cukrové øepy a tøtiny, budoucnost
cukrové øepy aj.).
Uvedené tematické okruhy budou vhodnì
doplnìny exponáty, fotodokumentací, mapa-
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Obr. 12. Vnitøní prostory muzea øepaøství v objektu A1

mi, písemnostmi, obrazy, modely øepy, vzorky osiva, obrazovými materiály, laboratorními
exponáty atd.

Muzeum mìsta Dobrovice
Dobrovice byla v roce 1558 povýena na
mìsto. Muzeum mìsta Dobrovice nabídne artefakty jednoznaènì spjaté s Dobrovicí a Dobrovickem, dokumenty mapující minulý i souèasný ivot mìsta a jeho okolí, fotografie,
písemnosti, archeologické nálezy nebo kresby. Tematické okruhy budou rozdìlený do ètyø
hlavních èástí  pravìké dìjiny Dobrovicka,
Dobroviceves a její støedovìké dìjiny, novovìké dìjiny mìsteèka Dobrowicze a ivot
v Dobrovici a okolí od 19. a do 20. století.

Závìrem
Obr. 13. Pohled na objekt A1 s replikou dobového krovu

Obr. 14. Objekt A4, muzeum mìsta Dobrovice
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Pro zatraktivnìní pøipravovaných muzejních expozic navázala obecnì prospìná spoleènost spolupráci s øadou institucí, napøíklad
s Národním technickým muzeem v Praze,
Národním zemìdìlským muzeem, Muzeem
Mladoboleslavska, Èeskou zemìdìlskou univerzitou v Praze, VÚC Praha, Øepaøským institutem Semèice, Èeskomoravským cukrovarnickým spolkem, Svazem lihovarù ÈR, firmou
Syngenta Czech, Moravským lihovarem Kojetín aj.
Muzeum Dobrovice pøedstaví irí veøejnosti jaký vliv a postavení mìlo v minulosti
èeské cukrovarnictví, lihovarnictví a øepaøství.
Tento vliv byl patrný nejenom ve mìstech,
kde byl vybudován cukrovar èi lihovar, protoe uvedená prùmyslová odvìtví mìla zásadní
vliv i na celkové utváøení èeského hospodáøství v minulém století.
Monost porovnat historický vývoj s jedním z nejstarích èinných cukrovarù nejenom
v Èeské republice, ale i v EU, a zároveò
i s moderním lihovarem v Dobrovici tak umoní návtìvníkùm muzea vytvoøit si obrázek
o úspìném pokraèování tohoto historického
odkazu èeského cukrovarnictví a lihovarnictví
v dnení dobì.
Tímto projektem rovnì mj. dojde k podstatnému zlepení vzhledu dolní èásti Palackého námìstí v Dobrovici, která tak naváe
na novì vybudovanou klidovou zónu. Z pohledu turistického ruchu dojde rovnì k zatraktivnìní mìsta Dobrovice, které se tak mùe
stát místem, které se vyplatí navtívit.
Zakladatelé spoleènosti Muzeum a spoleèenské centrum Dobrovice velmi uvítají, shledáte-li tento projekt zajímavým a zapùjèíte do
Muzea Dobrovice cokoliv (fotografie, dokumenty, náøadí, pøístroje, zaøízení atd.), co by
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se vztahovalo k cukrovarnické výrobì, k lihovarùm a lihovarnictví, k øepaøství èi k historii
mìsta Dobrovice. V pøípadì zájmu nás prosím kontaktujte na dále uvedené kontaktní
adrese.
Vechny zájemce o historii naich oborù
pak zveme k pohlídce Muzea Dobrovice po
jeho zpøístupnìní veøejnosti v pøítím roce.

Obr. 15. Budovy C1 a C2 (muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví), sanace zdiva

Souhrn
Cukrovarníci z Dobrovice se rozhodli navázat na
to nejlepí z tradice èeského cukrovarnictví
a budují v Dobrovici Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, øepaøství a mìsta Dobrovice. Muzeum vzniká v prostorách nevyuívané kulturní
nemovité památky hospodáøského dvora, která
pochází z 2. pol. 16. století. Ve dvoøe jsou dochované významné pozùstatky renesanèní stavební etapy, pozdìji obohacené o barokní a klasicistní pøístavby. Rekonstrukce areálu probíhá
pod pøísným dohledem památkáøù od záøí 2008
a bude dokonèena v kvìtnu 2010. Muzeum nabídne celkem ètyøi expozice. Tou stìejní bude
èást vìnovaná cukrovarnictví, která se zamìøí na
historii výroby cukru v èeských zemích. Dalími
èástmi budou expozice vìnovaná lihovarnictví,
øepaøství a expozice mìsta Dobrovice. Muzeum
má pod patronací obecnì prospìná spoleènost
Muzeum a spoleèenské centrum Dobrovice, kterou zaloily mìsto Dobrovice a spoleènost TTD.
Spoleènost pro zatraktivnìní expozice navázala
spolupráci s celou øadou institucí, napøíklad
s Národním technickým muzeem v Praze.

Obr. 16. Replika dobového krovu objektu C2

Literatura
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2. PETA J.: Dobrovice: Hospodáøský dvùr. Stavebnì-historický prùzkum.
3. Materiály spoleènosti Cukrovary a lihovary
TTD, a. s.

Obr. 17. Vnitøní prostory muzea cukrovarnictví a øepaøství (objekt C1)

Koláø M., Havlík L.: In the city Dobrovice,
a Museum of sugar industry, distillery
industry, sugar beet growing and the city
of Dobrovice is being established
Sugar producers decided pick up on the best of
tradition of czech sugar industry and they build
up in Dobrovice Museum of sugar industry, distillery industry, sugar beet growing and city Dobrovice. Museum rise in premises of unused
cultural historic landmark  service court from
16th century. In the court are extant significant
relics of renaissance architecture, later enriched
rather baroque and classicism additional buildings. Reconstruction of the premises, which
begun in September 2008, is under strict supervision of monument preservation and will be finished in May 2010. The Museum will offer four
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Obr. 18. Z rekonstrukce budov C2 (bez krovu a stropu) a C1

expositions. The main exposition, which will be
dedicated to sugar industry, is focused on history of sugar production in czech countries. Another parts of exposition will be dedicated to
distillery industry, sugar beet growing and city
Dobrovice. The Museum is under the auspices
of not-for-profit organisation Muzeum a spoleèenské centrum Dobrovice, which was found by
city Dobrovice and sugar beet producer Cukrovary a lihovary TTD, Inc. This company will for
attractivity increase cooperate with carload of institutions, for example with National technical
museum in Prague.

Kontaktní adresa  Contact address:
Ing. Martin Koláø, Ph. D., pøedseda správní rady,
Muzeum a spoleèenské centrum Dobrovice, o. p. s.,
Palackého nám. 2, 294 41 Dobrovice, Èeská republika,
e-mail: m.kolar@ttdcukrovary.cz, tel.: 326 900 113

Obr. 19. Souèasný stav areálu  pohled k jihozápadu, objekty C1 a C2 (nahoøe), pohled k severozápadu, objekty A2, A3 a A4 (dole)
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