LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ

Cukrovary a cukrovarníci
v obrazech
Výstava výtvarných děl ze soukromé sbírky „Cukrovary
a cukrovarníci v obrazech“ byla v Dobrovických muzeích ote
vřena komentovanou prohlídkou 3. září t. r. Tato sbírka obrazů
vznikla náhodou, spontánně; což překvapivě není překvapivá
zpráva. Podstatné je, že je v Dobrovici veřejnosti představen
ojedinělý soubor děl se společným jmenovatelem: s vyobrazením
továren na výrobu bílého zlata – cukru nebo se zobrazením
významných odborníků a kapitánů českého cukrovarnictví.
Na konci 90. let při návštěvách likvidovaných cukrovarů
takové obrazy často visely na zdech kanceláří nebo ležely

pohozené ve sklepích či na půdách. Mnohdy je nikdo nechtěl,
a tak tam visely skoro říkajíce „vezmi si mě“. Poprvé se na
skytla možnost hned několik na zemi ležících a o vlhkou zeď
opřených „kousků“ získat, a tím je zachránit, v Uherském Hra
dišti. Iniciátorem, jiskrou, která zažehla můj systematický zájem
také o tuto součást historie českého cukrovarnictví, byl emeritní
cukrovarník Vlastimil Úlehla.
Následující období až do dnešních dnů pak dalo příležitost
vzniku zajímavého a ojedinělého souboru. Díla pocházejí z ob
dobí od času průmyslové revoluce v 19. století až do součas
nosti a představují směsici různých žánrů a autorů. Tvořili je
akademičtí malíři či malířky, grafici, fotografové, naivní umělci
či úředníci cukrovarů. Tak třeba Heřmana Crona vyfotografoval
Atelier Langhans a rafinerii cukru ve Skřivanech namaloval její
dlouholetý úředník Miroslav Vantura.
Rozhodující pro uspořádání výstavy byla snaha ukázat,
že i tovární objekty a jejich šéfové byli a jsou objektem malíř
ského štětce, jehly nebo fotoaparátu, a že mají své zasloužené
místo ve světě rámů a pláten.
Výstava „Cukrovary a cukrovarníci v obrazech“ představuje
veřejnosti celkem 47 děl. Jedná se pouze o zlomek z těch,
která v průběhu času a existence cukrovarů vznikla. Asi třetinu
vystavených děl tvoří vyobrazení cukrovarníků.
Příprava samotných děl k vystavení trvala dva roky, řada
jich byla rekonstruována téměř od základu, některá neměla
ani podklad, ani rám, přesto hlavním úkolem bylo zachovat co
nejvíce původní vzhled. Při orientaci v dílech a výtvarných techni
kách významně pomohla akademická malířka Olga Jeřábková.
Možnost prohlédnout si vystavené obrazy, grafiky a foto
grafie v Dobrovických muzeích potrvá do 15. listopadu, všichni
zájemci jsou zváni.
Daniel Froněk, foto Josef Nešněra
Dobrovická muzea
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Ing. Zdeněk Navrátil
zemřel
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Některá z vystavených výtvarných děl:
1 – cukrovar Čakovice (litografie, I. Grimmová,
1979), 2 – Kralupy nad Vltavou (litografie, J. No
vák, 1971), 3 – Mělník (suchá jehla, Vondrouš,
1929), 4 – Holice (kresba inkoustem, K. Forman,
1936), 5 – panorama Rožďalovic s cukrovarem
(litografie, B. Knobloch, asi 1968), 6 – Kostelec
nad Labem (výřez z olejomalby, neznámý
autor, kolem 1910), 7 – suchá rafinerie Skřivany
(olej, M. Vantura, 2009), 8 – Ovčáry (litografie,
Z. Kazda, 1965), 9 – České Meziříčí (olej,
J. Prášil, 1966), 10 – alegorie cukrovarů ČSPPC
(litografie, V. Fiala, 30. léta), 11 – alegorie cu
krovaru (litografie, F. Bič, 1960), 12 – Klobuky
(litografie, V. Fiala, asi 1972), 13 – Ovčáry (lito
grafie, D. Jandová, 1969), 14 – Nový Bydžov
(litografie, Z. Kazda, 1964), 15 – Český Brod
(litografie, D. Jandová, 1969), 16 – Ratboř (lito
grafie, Z. Kazda, 1973), 17 – Zvoleněves (lito
grafie, A. Štiková, 1961)
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Ve věku nedožitých 64 let
zemřel v pátek 5. srpna v Nera
tovické nemocnici Ing. Zdeněk
Navrátil. Jeho odchodem český
cukrovarnický průmysl utrpěl
citelnou ztrátu, neboť odešel
dlouholetý a vážený spolupra
covník a kolega. Vzpomínat na
něj budou nejen jeho kolegové
z firmy VUC Praha, a. s., ale
i pracovníci cukrovarů České
a Slovenské republiky, stejně
tak mnoho přátel z cukro
varnického sektoru Ukrajiny,
Ruska, Arménie, Moldavska
a dalších zemí, kde se neza
pomenutelně zapsal do jejich
povědomí. Především pak bude velmi chybět své rodině – manželce Ivaně,
synu Tomášovi, dceři Janě a vnoučatům Adéle, Štěpánovi, Kláře a Šimonovi.
Zdeněk Navrátil se narodil 12. prosince 1952 v Ludgeřovicích nedaleko
Ostravy. V roce 1971, ve třetím ročníku studií na Střední průmyslové škole
chemické v Ostravě se společně se spolužákem z recese přihlásili na studium
v Moskvě. Pozvánka na prázdninový kurz ruštiny v Nitře pak oba kamarády
utvrdila v tom, že o některých věcech se nežertuje a mezi lety 1972–1977
tak Zdeněk vystudoval Moskevský státní institut potravinářského průmyslu
(МГИПП). Před začátkem své profesní dráhy v cukrovarnickém průmyslu
stihl ještě odsloužit rok povinné vojenské služby a několik let také pracoval
v Polygrafii Praha. V roce 1982 však již nastoupil na pozici vodohospodáře
na Generálním ředitelství koncernu Cukrovarnický průmysl. V rámci struk
turálních změn přešel na začátku 90. let do akciové společnosti Cukrspol
Praha – Modřany, ve které ve Výzkumném ústavu cukrovarnickém vedl
útvar rozvoje vědy a techniky, poté oddělení ekonomiky a obchodu. Měl
nemalý podíl se na tom, že výzkumný ústav úspěšně prošel nesnadným
obdobím 90. let, kdy přišel o podporu z oborových a státních prostředků.
Ústav musel začít získávat prostředky přímými kontrakty s cukrovarnickými
společnostmi, a to nejenom tuzemskými. Ing. Navrátil se zasloužil o rozvoj
široké spolupráce s cukrovarnickým průmyslem Ukrajiny, zejména o kooperaci
s kyjevskými firmami Techinservis a TMA. V roce 2002 při ustavení samostatné
VUC Praha, a. s., figuroval jako jeden ze zakládajících členů. V dalších letech
pak v této společnosti působil jako ekonomický náměstek a předseda
představenstva. Především díky jemu s velmi dobrou znalostí ruského jazyka se
společnosti podařilo navázat množství kontaktů v zemích bývalého Sovětského
svazu, dokázal dodat a instalovat naše zařízení za východní hranicí naší země.
Pro své odborné i lidské kvality byl vždy uznáván a respektován jak
svými kolegy v Česku, tak také partnery v zahraničí. Překládal odborné články
z Listů cukrovranických a řepařských do ruštiny a informoval tak odbornou
veřejnost z rusky mluvících zemí o technických a technologických realizacích
v cukrovarech střední a západní Evropy. Dále se účastnil řady mezinárodních
cukrovarnických setkání a konferencí, na kterých také přednášel.
Na smutnou zpráva o jeho smrti jsme nebyli připraveni, neboť jsme po
jeho nešťastném zranění při dopravní nehodě v prosinci 2015 nepřestávali
doufat, že se mezi nás náš kolega, kamarád a přítel vrátí. Zůstane v naší paměti
jako skromný, veselý, nekonfliktní a přátelský člověk.
Jaroslav Málek
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