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GALERIE VÝZNAMNÝCH CUKROVARNÍKÙ
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Vlastislav Smutný

Mezi prùmyslovými podniky v Èechách a na Moravì mìly cukrovary zvlátní historické postavení. To bylo dáno jednak jejich
vùdèí úlohou pøi rozvoji prùmyslu v naich zemích v prùbìhu devatenáctého století, následnì pak v tìchto cukrovarech vyrostly
generace odborníkù, kteøí íøili vìhlas èeskoslovenského prùmyslu po celém svìtì v prùbìhu století dvacátého. Pro kdysi dùleitou
cukrovarskou oblast, jakou bylo Chrudimsko, je nespornì jednou z významných osobností v tomto oboru inenýr Vilém Faber.
Vilém Faber se narodil 4. ledna 1895 jako jedno z devíti
dìtí v rodinì nadlesního Wilhelma Fabera v Èuèicích u jihomoravských Oslavan. Otec byl národnosti nìmecké, jeho rodina
mìla pùvod v Porýní, odkud pøila do slueb kníat Kinských.
Matka pocházela z èeského prostøedí, v rodinì se bìnì hovoøilo èeským i nìmeckým jazykem. Vilém mìl sedm sester  Otýlii, Matyldu, Olgu, Marii, Helenu, Aloisii, Evénii a mladího
bratra tìpána. Po absolvování èeské jednotøídní obecné koly
v Sudicích u Námìti nad Oslavou vystudoval Vilém nìmeckou

reálku v Brnì a tam, krom jiného, získal základy francouztiny.
Na konci èervence 1914 vypukla 1. svìtová válka a v roce 1915,
konkrétnì 15. bøezna, se pøihlásil dobrovolnì k odvodu. Byl
odveden a jako jednoroèní dobrovolník zaøazen do koly dùstojníkù v záloze u 81. pìího pluku v Jihlavì. U stejného regimentu také tehdy zaèínal vojenskou kariéru budoucí armádní
generál Ludvík Svoboda (té roèník 1895). Èteme-li dnes pamìti generála Svobody, pochopíme, e Vilém Faber asi nepatøil
k vojákùm se sokolským slovanským uvìdomìním jako poz-

Obr. 1. Dùstojnický zástupce 81. Infanterieregimentu Vilém Faber

Obr. 2. Kalolis s vyslazovaèem kalu pro cukrovarnictví  patent
Viléma a tìpána Faberù z roku 1929
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dìjí prezident republiky. Ludvík SvoObr. 3. Cukrovar Wissington v Anglii na konci 20. let
boda smìøoval v èervnu 1915 na východ (na ruskou frontu), zatímco Vilém Faber byl odvelen 28. èervna na
novì otevøenou frontu italskou. Na
tomto tzv. jihozápadním bojiti pùsobil na soèské frontì v pohoøí Doberdo
do poloviny záøí 1915. Tehdy byl pøevelen na jihovýchodní bojitì neboli
srbskou frontu. Po krátkém èase zde
byl 16. 10. 1915 na Velikem Kamenì
tìce zranìn  utrpìl prùstøel plic pøi
pøesunu mezi zápolím a frontou. Následná operace probìhla a v Brnì
v záloní nemocnici Èerveného køíe
è. 1 (v nemocnici U svaté Anny).
Léèení zranìní trvalo celý rok a od
16.11. 1916, potom ji v nejnií dùstojnické hodnosti poruèíka, konal Vilém Faber kanceláøskou slubu v Brnì
do konce roku 1917. Od ledna 1918
pak vedl výcvik u náhradního praporu. V kvìtnu 1918 byl povýen na nadse tedy rozhodl pro jiné øeení  odejde do svìta. Na inzerát
poruèíka a 21. 6. 1918 odjel ji jako velitel roty opìt na italské
si sehnal místo v anglickém cukrovaru Wissington a bìhem esti
bojitì. Tam slouil nejprve v týlu a od zaèátku záøí do 30. øíjna,
týdnù pøed odjezdem se nauèil základy angliètiny.
tedy do ukonèení bojù, velel 1. polní setninì u Asiaga, západnì
Tento cukrovar se nachází v hrabství Norfolk, cca 120 km
od proslulé øeky Piavy. Následoval návrat a doléèení ve vojensevernì od Londýna. Byl vybudován v roce 1925 a v souèasnosti
ské nemocnici v Jihlavì, pøihláka do èeskoslovenské armády,
patøí spoleènosti British Sugar. V tomto cukrovaru získala v roce
uvolnìní na studijní dovolenou 22. 2. 1919. Následoval opìt
1926 vìtinový podíl èeská firma koda. Plzeòská strojírna toti
nástup do armády, 17. 7. 1919, kdy byl povolán do bojù s Macukrovar vyprojektovala a vybavila nìkterým zaøízením, mimo
ïary na Slovensko. Pùsobil v Komárnì jako velitel augmentaèjiné pro úsek extrakce. Stavbu øídil a prvním øeditelem cukrovaru
ního skladu 12. pìího pluku. Definitivnì byl z èinné sluby
byl Èech  ing. Václav Zahradník. Vilém Faber byl tedy v Anglii
proputìn 25. 9. 1919. Vilém Faber toti od øíjna 1919 zaèal
zamìstnancem plzeòské kodovky od 1. 9. 1929 do 29. 2. 1932,
studovat chemii v Brnì na Nìmecké vysoké kole technické.
zastával funkci éfchemika a zároveò byl asistentem øeditele
O rok pozdìji se k nìmu pøidal mladí bratr tìpán, narozený
ing. Antonína Rejthárka. koda Plzeò ukonèila své pùsobení v cu9. 11. 1900, který si zvolil jako obor strojírenství. Vilém, jako voják
krovaru Wissington v roce 1936. Vzhledem k tomu, e pracovní
vrátiví se z války, mìl tehdy ve studiu urèité úlevy. Studium
dokonèil v roce 1922 a nastoupil
do cukrovaru Oldøicha Kinského v Rosicích u Brna. Tam pùsobil pouze jedObr. 4. Z varny argentinského cukrovaru Cuyo v provincii San Juan
nu kampaò (19221923). Poté pøeel
do cukrovaru leby, který tehdy provozovala akciová spoleènost Rolnické
cukrovary Hostaèov a leby. V èervnu
1927 se oenil s Annou Pírkovou (nar.
1904), dcerou Václava Pírka, správce
na auerspergském zámku ve lebech.
Anna, na svou dobu moderní ena, pracovala ji pøed tím jako úøednice Praské cukerní spoleènosti. Mladí manelé absolvovali svatební cestu na Jadran,
do Baky na ostrov Krk a zdálo se, e
nic nestojí v cestì poklidnému ivotu
v malém mìsteèku. V roce 1929 byl ale
provoz cukrovaru leby ukonèen a ing.
Faber jako technický adjunkt pøiel
o práci.
Nabízela se monost pøijetí v cukrovaru kníete Frantika J. Auersperga
ve Slatiòanech, ovem a se uvolní nìjaké odpovídající místo. Vilém Faber
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pomìr byl sjednán na dobu urèitou, hledal si v roce 1932 nové
zamìstnání. V Èeskoslovensku vrcholila hospodáøská krize, ale
Vilém Faber vìdìl, e se svými znalostmi mùe vycestovat i do
zámoøí. Nakonec to byla opìt koda, u ní získal místo  a
v Jiní Americe. Konkrétnì v Argentinì, v cukrovaru Cuyo, pùsobil následující cukrovarskou sezónu jako éftechnik a zástupce technického øeditele. Tím technickým øeditelem byl inenýr
Justino Janík. Cukrovar (který byl jakýmsi vyústìním snahy
o zavedení pìstování cukrové øepy v Jiní Americe) byl ve velmi nároèných podmínkách vybudován v provincii San Juan a byl
také vyprojektován kodou Plzeò. Plzeòská strojírna se silnì
angaovala i ve vedení provozu tohoto cukrovaru. Ten byl zprovoznìn v kampani 1929 pod vedením ing. Hruky a ing. Fr. Hanue mladího. Dále pracoval cukrovar v kampani 1931, ale
s krajnì neuspokojivým výsledkem. Situaci mìla zachránit dvojice technikù, ing. J. Janík a ing. V. Faber, vyslaná do Argentiny
v roce 1932. S velkými potíemi se jim podaøilo pøipravit cukrovar k provozu. Bylo nutno shánìt i dìlníky. Dalím problémem
byla velmi nekvalitní cukrovka, zanedbaná zemìdìlci, kteøí nebyli zvyklí pìstovat tuto plodinu. Rovnì nedostatek vody pro
nutné zavlaování polí s cukrovkou byl negativním faktorem.
Té také v silnì zkorumpovaném prostøedí (speciálnì v provincii San Juan) a nestabilní politické situaci v celé tehdejí Argentinì se záchranná mise víceménì nezdaøila. Cukrovar Cuyo se
pøes vekerou snahu kody Plzeò v dalí kampani nepodaøilo
udret v provozu a byl po roce 1934 likvidován. Ing. Vilém Faber, jemu se v Argentinì jinak líbilo, si kromì panìltiny osvojil
i znalost zpracování tøtiny. Získané zkuenosti pak dokázal
v dalích desetiletích zúroèit. V roce 1933 se vrátil do vlasti,
protoe práce v Argentinì nebyla dál dostateènou zárukou existenèní jistoty. Doma se Faberovým v øíjnu 1932 narodil syn a po
otci dostal jméno Vilém.
Monost zamìstnání v cukrovaru ve Slatiòanech se vak
rýsovala a od roku 1935, a tak jetì na konci roku 1934 (od
31. 10. do 31. 12.) absolvoval Vilém Faber, jako vedoucí smìny,
rozbìh nového cukrovaru v tureckém Turhalu (provincie Tokat
v centrálním Turecku). Øeditelem cukrovaru zde tehdy byl ing.
Eduard Gogela. Stavba cukrovaru Turhal seker Fabrikasi byla
jednou z nejvìtích investièních akcí mladé turecké republiky.

Obr. 5. Z cukrovaru Chrudim  zleva ing. Faber a øeditel Kuèera
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Obr. 6. Ing. Vilém Faber

Od 1. 4. 1935 Vilém Faber koneènì nastoupil jako adjunkt
do slatiòanského cukrovaru a v kvìtnu se stìhoval s celou rodinou do zamìstnaneckého bytu, v nedaleké (dodnes stojící) vile.
Pøed pøesunem do Slatiòan se manelùm Faberovým narodila
dcera Olga. Od roku 1937 se pak ing. Faber stal technickým
správcem cukrovaru, jeho øeditelem tehdy byl Bohumil Rohlík. Jetì v srpnu 1938 podává ádost kodovým závodùm na
zamìstnání v indickém cukrovaru Birla. Nakonec ale, zøejmì
s ohledem na podmínky smlouvy, rodinné okolnosti i na mezinárodní situaci, upoutí od svého zámìru.
Místo toho, v záøijové mobilizaci 1938, nastoupil èinnou
slubu u velitelství II. sborové oblasti v Hradci Králové, v takzvané skupinì váleèného prùmyslu. Je celkem málo známou
skuteèností, e armáda mìla tehdy kolené odborníky pro vojenskou prùmyslovou dozorèí slubu. To, e inenýr Vilém Faber byl vykolen ji v roce 1934 pro tuto neobvyklou odbornost, dokládá ocenìní jeho schopností vojenskou správou.
V kvalifikaèních listech mùeme té èíst rubriku jazykové znalosti jmenovaného: èesky, nìmecky, anglicky  dokonale; francouzsky, panìlsky  dobøe. Co se týká vojenské hodnosti  od
1. 1. 1938 byl tábním kapitánem v záloze. Ing. Faber pocházel
ze smíeného èesko-nìmeckého manelství a z oblasti na rozhraní èeského a nìmeckého ivlu. Tato skuteènost se mìla
v následujícím období druhé svìtové války projevit na osudech
jeho i jeho sourozencù. Zatímco Vilém se hlásil k èeské národnosti, nevzdal se obèanství èeskoslovenské republiky a nesympatizoval s nìmeckým nacionálnì-socialistickým hnutím, nelze
toté øíci o jeho sourozencích, ijících na Brnìnsku a Tøebíèsku.
Tak se stalo, e Vilém Faber jako jediný zùstal v Èeskoslovensku

LCaØ 125, è. 9-10, záøí-øíjen 2009

SMUTNÝ: Ing. Vilém Faber

po roce 1945. Ostatní sourozenci byli
Obr. 7. V Sýrii pøi rozlouèení se spolupracovníky z cukrovaru Homs, 21. 10. 1961
buï po válce odsunuti, nebo se vystìhovali o vlastní vùli. To byl i pøípad
bratra tìpána, který pracoval v letech
19281931 jako konstruktér v oboru
cukrovarských zaøízení ve kodì Hradec Králové. Po roce 1945 odeel do
Rakouska a následnì pak do védska,
kde zavril pracovní kariéru jako konstruktér lodí v Göteborgu.
Nepøíli radostná doba váleèná je
pro ing. Fabera dobou stability v zamìstnání ve slatiòanském cukrovaru.
V lednu 1945 se tu Faberovým narodila dcera Helena. Profesní problémy
pøicházely postupnì a po válce. Zatímco po roce 1945 byl v osvobozeném
Èeskoslovensku Vilém Faber shledán
státnì i národnì spolehlivým, po roce
1948 vak ji byly jeho tøídní pùvod
a døívìjí práce pøekákou tomu, aby
mohl ve Slatiòanech nadále pracovat.
Dostal na výbìr: buï cukrovar-surovárna v nedaleké Chrudimi nebo cukrovar
v Cerekvici nad Louènou. S ohledem
na dìti studující v Chrudimi si vybral
první monost. Tento krok vak,
z hlediska odborného a stavovského,
nelze hodnotit jako postup.
Od roku 1949 se tedy ing. Vilém
Faber stal technickým správcem cukrovaru v Chrudimi, v jeho areálu byly
jetì patrné následky náletu ze srpna
1944. Tehdejí øeditel tohoto cukrovaru ing. Jan Kuèera byl velmi seriózní
èlovìk, a tak rodina Faberových získala pìkný úøednický byt pøímo v areálu
závodu.
Revoluèní pováleèné zmìny probìhly a bylo zøejmé, e i pro Èeskoslovensko bude pøínosem vývoz investièních celkù, ke kterým patøilo také
zaøízení pro cukrovary. Zvlátì, kdy
odborníci z minulé doby byli stále
k dispozici. Na své pøedváleèné aktivity
pomìrnì rychle navázal i podnik koda Plzeò. V roce 1946
Státním nakladatelství technické literatury v Praze. Broura
uzavøel smlouvu a od roku 1949 do roku 1953 dodal zaøízení
o 132 stránkách, doplnìná mnostvím obrázkù a tabulek, se zepro cukrovar Homs v Sýrii.
vrubnì zabývala z názvu plynoucím tématem a byla urèena hlavV roce 1951 odjel ing. Vilém Faber uvádìt tento cukrovar
nì odborné veøejnosti. Z dobového hlediska pak mìla význam
do provozu  ji pro novì zøízený podnik zahranièního obchopro nae rafinérie cukru  kdy se v roce 1962 zaèínal zpracovádu Technoexport. Pøitom ale zùstal formálnì zamìstnancem cukvat surový tøtinový cukr z Kuby.
rovaru v Chrudimi. Tento závod vak, zatímco V. Faber pracoV edesátých letech byl ing. Faber ji v dùchodovém vìku.
val v Sýrii, pøestal existovat. V Homsu strávil ing. Faber
Pøesto  s ohledem na velmi dobrou tìlesnou i duevní kondici
následujících deset let. Ve své vlasti se mezitím stal dùchodcem,
a pro neutuchající zájem o práci ve svém oboru  neuvaoval
ale v Sýrii pracovat nepøestal. Cukrovar v Homsu, patøící spoo odpoèinku. Na výzvu ing. Bøetislava Hojdema, prvního øedileènosti SAPIC, neboli Syrian Sugar Agricultural Products Indutele nového syrského cukrovaru v Adøe, a ádost syrského zástries Corporation se sídlem v hlavním mìstì Damaku, zprakazníka absolvoval jetì nìkolik pracovních pobytù v rùzných
covává jak øepu tak tøtinovou surovinu. Celých deset let øídili
syrských cukrovarech. Naposledy na Støedním východì se zútento závod ing. Jan Hartl jako øeditel a ing. Vilém Faber jako
èastnil zábìhu nového cukrovaru El Ghab v syrském mìstì Jisvedoucí technolog. Zkuenosti z této práce pak sdìlili v publiser Al Shoghour nedaleko mìsta Hamá. Ètyøiasedmdesátiletý
kaci Rafinace tøinové suroviny, která vyla v roce 1962 ve
Vilém Faber tam pracoval od dubna do øíjna 1969.
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Na poèátku 70. let si Vilém Faber uíval dùchodu ve své
vilce, leící tehdy na okraji Chrudimi. Jako vánivý nimrod se
obèas úèastnil honù v blízké zajeèické honitbì. Vztah k myslivosti získal ve Slatiòanech, kde si jej poslední majitel auerspergského cukrovaru dr. Josef hrabì Trauttmannsdorff oblíbil jako
spoleèníka na honech.
Nedaleko Chrudimi pøedala v roce 1970 polská firma Chemadex do provozu nový cukrovar v Hrochovì Týnci. Následnì
byl tento cukrovar doplnìn o kostkárnu. Zaøízení dodala francouzská firma Chambon a Francouzi pochopitelnì potøebovali
tlumoèníky. V Hrochovì Týnci tehdy pùsobil dalí spolupracovník ze Sýrie, ing. Bohumil Ptasèinský. Tak ing. Vilém Faber,
který po více ne ètyøiceti kampaních dokonale ovládal cukrovarský obor i francouztinu, opìt nastoupil do pracovního procesu. Následnì pokraèoval v práci i v cukrovaru Rimavská Sobota, kde pùsobil asi dva mìsíce.
Po dovrení osmdesátky v roce 1975 a smrti manelky o rok
pozdìji ji vechny pracovní aktivity ukonèil a vìnoval svùj èas
vnuèkám. Zemøel 8. bøezna 1982, pohøben je ve Slatiòanech.
Ing. Vilém Faber byl vestranným èlovìkem. Kromì cukrovarnictví se zajímal i o dalí obory. Byl nimrodem a výborným
støelcem. Na svých cestách do exotických zemí se vìnoval také
mineralogii, botanice a pøi pobytech v Sýrii i numismatice a sbìru
starovìkých mincí.

Souhrn
Vilém Faber se narodil 4. 1. 1895. Po vojenské slubì v rakousko-uherské armádì v dobì 1. sv. války a poté i v armádì èeskoslovenské vystudoval v roce 1922 chemii na Nìmecké vysoké kole
technické v Brnì. Nastoupil do cukrovaru v Rosicích u Brna a po
roce do cukrovaru leby. Po uzavøení tohoto cukrovaru v roce 1929
pracoval do roku 1932 v cukrovaru Wissington v Anglii (patøícím
tehdy firmì koda Plzeò), poté rok v Argentinì, v cukrovaru Cuyo.
V roce 1934 pomáhal pøi rozbìhu cukrovaru v tureckém Turhalu.
Po návratu do vlasti pracoval v cukrovaru ve Slatiòanech jako adjunkt a pozdìji technický správce. Jako dùstojník ès. armády nastoupil pøi mobilizaci v roce 1938 do èinné sluby, v dobì okupace
se vrátil do slatiòanského cukrovaru. Po komunistickém pøevratu
v roce 1948 nemohl pro svùj tøídní pùvod i døívìjí práci dále ve
Slatiòanech pracovat, nastupil tedy do cukrovaru v Chrudimi. V roce
1951 odjel uvádìt do provozu syrský cukrovar v Homsu, kde strávil
následujících deset let jako vedoucí technolog. I po odchodu do
dùchodu dále pracoval, absolvoval jetì nìkolik pobytù v rùzných
syrských cukrovarech, naposledy v cukrovaru El Ghab ve mìstì
Jisser A-Shoghour. Ve svých 75 letech jetì znovu nastoupil do práce
jako tlumoèník pro francouzskou firmu Chambon pøi výstavbì cuk-

rovaru v Hrochovì Týnci. Kromì odborných znalostí cukrovarnického oboru byla ing. Vilému Farberovi pomocí velmi dobrá znalost
cizích jazykù. Pocházel z èesko-nìmeckého manelství, kromì obou
øeèí rodièù hovoøil anglicky, francouzsky a panìlsky. Pracovní aktivity definitivnì ukonèil ve svých osmdesáti letech, zemøel 8. 3. 1982.
Za to, e jsem mohl pøipomenout ivotní osudy ing. Viléma Fabera,
dìkuji pøedevím jeho dceøi paní Helenì Babejové, která mi nezitnì
poskytla materiály z rodinného archivu.

Smutný V.: Gallery of prominent sugar experts: Ing. Vilém
Faber
Ing. Vilém Faber was born on 4th January 1895. During the First
World War, he served as a soldier: first in the Austro-Hungarian
army and then in the Czechoslovakian one. In 1922 he graduated
from the German technical university in Brno, after which he worked in a sugar factory in Rosice u Brna and then in another one in
leby. After this sugar factory was closed in 1929, he worked in
another one in Wissington in England (which was by then a property of koda Plzeò) till 1932. He spent another year in Argentina,
in the sugar factory of Cuyo. In 1934 he was helping to establish
a sugar factory in the Turkish city of Turhal. After he returned to his
homeland he worked in a sugar factory in Slatiòany, first as an
adjunct and then as a technical administrator. As a commissioned
officer of the Czechoslovakian army he enrolled in the active military service; during the occupation he returned to the sugar factory
of Slatiòany. After the communist subversion of 1948 he couldnt
continue to work in Slatiòany because of his former social status;
he thus worked in a sugar factory in Chrudim. In 1951 he went
to Homs in Syria to help establishing another sugar factory. There
he then spent ten years as a lead technologist. Even after his retirement he still worked, he spent some time in other Syrian sugar
factories, the last of which was El Ghab in Jisser A-Shoghour. In his
75 years he worked as a translator for the french company Chambon during the process of building the sugar factory in Hrochùv
Týnec. Ing. Vilém Faber not only excelled in his technological
knowledge, but also was a great speaker of foreign languages: he was
born in a Czech-German family and besides these two languages
he also spoke Spanish, English and French. He retired in 80 years of
age and died on 8th March 1982.
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ROZHLEDY

Smejkal Q.

Vznik barvy v technických roztocích sacharosy 
názory na kinetiku rozkladu (Colour formation in technical sucrose solutions  Kinetics aspects of sucrose degradation)
Studium vzniku barevných látek v technických cukerných roztocích Maillardovou reakcí je stále cílem výzkumu: autor se zabýval
=-dikarbonylovými slouèeninami vzniklými tepelným rozkladem
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invertního cukru a zjistil mezní teplotu 100,4 oC pro start této
reakce. Pøi vyích teplotách se tvorba barevných látek silnì zvyuje, aktivaèní energie je kolem 112 kJ.mol1, hlavní reakèní slokou je D-glukoson; pøi niích teplotách (pod 100,4 oC), kdy je
aktivaèní energie 79 kJ.mol1, je hlavní reakèní slokou 3-deoxyoson. Uvedené dvì slouèeniny jsou pak rozhodující pro dalí
prùbìh Maillardovy reakce.
Zuckerind., 134, è.5, 2009, s. 384.
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