LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ

osobní

Bohumil Šembera oslavil své 90. narozeniny
Dne 6. dubna jsme si připomněli vzácné životní jubileum
90 let cukrovarníka, ekonoma Ing. Bohumila Šembery, CSc.
Pochází z cukrovarnické rodiny. Narodil se v Praze jako
syn technického úředníka cukrovaru v Dolních Beřkovicích,
patřícího do koncernu Česká společnost pro průmysl cukerní, a. s., Praha. Rodina žila v Dolních Beřkovicích, za dva
roky se přestěhovali do Mělníka, protože otec byl přeložen
do tamního cukrovaru, patřícího téže společnosti. Na Mělníce vychodil mladý Šembera obecnou školu a absolvoval
reálné gymnázium, které ukončil v červnu 1940 maturitou
s vyznamenáním. Místo prázdninového čekání na vysokoškolské studium nastoupil na tři měsíce do mělnického
cukrovaru, kde jako volontér vykonával různé pomocné
práce. V důsledku uzavření českých vysokých škol v roce
1939 pokračoval ve studiích v jednoročním abiturientském
kurzu při obchodní akademii v Praze 2, Resslově ul. Po jeho
úspěšném dokončení nastoupil jako úředník do Vysočanské
mlékárny (která patřila také do koncernu Česká společnost
pro průmysl cukerní) a zde do června 1945 prošel téměř
všemi odděleními.
Od 1. 6. 1945 byl přijat do řádného studia na Vysoké
škole obchodní (předchůdkyni Vysoké školy ekonomické)
v Praze, kterou absolvoval s vynikajícím prospěchem. 2. státní
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zkoušku složil s vyznamenáním 10. 4. 1948. Bezprostředně
poté nastoupil prezenční vojenskou službu v Litoměřicích,
během níž absolvoval školu pro důstojníky v záloze.
Vojenská služba Ing. Šembery netrvala dlouho. Již 1. 10. 1948
byl přijat do Ústředního ředitelství cukrovarnického průmyslu,
a to do výrobního oddělení vedeného Ing. Dr. V. Kořánem.
Asi po roce přešel do plánovacího oddělení. 1. 6. 1962 byl
přeložen do Výzkumného ústavu cukrovarnického, kde vedl
oddělení ekonomického výzkumu. Zde patřil k nejbližším
spolupracovníkům ředitele Ing. Dr. J. Pucherny. Téměř jako
jeho sekretář se s ním se zúčastnil mj. řady zahraničních
služebních cest a důležitých jednání, při nichž uplatňoval
nejen svoje znalosti, ale i výborné ovládání čtyř cizích řečí
a verbální pohotovost. Ve VÚC mj. řešil otázku optimální
délky kampaně, optimálního typu cukrovaru a optimálního
rozmístění cukrovarů. Zpracoval i nedávnou historii cukrovarnictví, která vedla v roce 1969 k 2. dílu „Retrospektivy
statistickoekonomického přehledu cukrovarnického průmyslu“, který se vztahuje k období 1956–1967; její 1. díl v letech
1955 a 1956 prezentovali M. Poupě a J. Žlábek. Tato práce
se považuje za naprosto nepostradatelný pramen k historii
vývoje našeho cukrovarnictví.
V době svého zaměstnání ve VÚC absolvoval externí
vědeckou aspiranturu na Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pod vedením prof. Ing. Dr. Fr. Loma, DrSc.,
kterou zakončil úspěšnou obhajobou kandidátské disertační
práce „Teorie rozmístění cukrovarnického průmyslu v Československu“ dne 9. 1. 1969, takže mu byla udělena 3. 3. 1969
vědecká hodnost kandidáta ekonomických věd. Zkušební
komise a účastníci obhajoby přínosy této práce velice chválili,
ale vedoucí pracovníci našeho cukrovarnického průmyslu
její výsledky důsledně nevyužili.
Na ústřední orgán cukrovarnického průmyslu, tj. na
jeho generální ředitelství, se Ing. Šembera, CSc., vrátil jako
vedoucí odboru investiční výstavby 1. 6. 1971. Později se stal
vedoucím odboru perspektivního plánování.
Po odchodu do důchodu 1. 5. 1983 spolupracoval s dokumentačním Střediskem potravinářského průmyslu jako překladatel odborných článků z němčiny, ruštiny, francouzštiny
a angličtiny. Byl činný také jako pro průvodce turistických
skupin v tuzemsku (pro zahraniční turisty) i v zahraničí (pro
české skupiny). Ze zdravotních důvodů tuto činnost ukončil
v roce 1993.
Ing. Bohumil Šembera, CSc., byl vždy kvalifikovaný,
dokonale informovaný a výkonný cukrovarnický specialista,
účastník společenského dění, bystrý glosátor skutečností,
do konce činnosti ve VÚC i nadšený volejbalista, stolní
tenista a tenista. Zachoval si udivují paměť, jak dosvědčuje
mj. jako pravidelný účastník měsíčních schůzek bývalých
zaměstnanců VÚC.
Blahopřeji Ing. Bohumilu Šemberovi, CSc., k životnímu
jubileu jménem všech, kteří ho znali; děkujeme mu především za vše, co pro cukrovarnictví vykonal, za jeho přátelství, a přejeme mu do dalších let života neselhávající zájem
o život a cukrovarnické dění, osobní výkonnost a ovšem
také zdraví.
Vladimír Valter
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