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Cukrovary a cukrovarníci 
v obrazech

pohozenévesklepíchčinapůdách.Mnohdyjenikdonechtěl,
a tak tamvisely skoro říkajíce „vezmi simě“. Poprvé sena
skytlamožnosthnedněkoliknazemiležícíchaovlhkouzeď
opřených„kousků“získat,atímjezachránit,vUherskémHra
dišti.Iniciátorem,jiskrou,kterázažehlamůjsystematickýzájem
takéotutosoučásthistoriečeskéhocukrovarnictví,bylemeritní
cukrovarníkVlastimilÚlehla.

Následujícíobdobíaždodnešníchdnůpakdalopříležitost
vznikuzajímavéhoaojediněléhosouboru.Dílapocházejízob
dobíodčasuprůmyslovérevolucev19.stoletíaždosoučas
nostiapředstavují směsici různýchžánrůaautorů.Tvořili je
akademičtímalířičimalířky,grafici,fotografové,naivníumělci
čiúřednícicukrovarů.TaktřebaHeřmanaCronavyfotografoval
AtelierLanghansarafineriicukruveSkřivanechnamalovaljejí
dlouholetýúředníkMiroslavVantura.

Rozhodující pro uspořádání výstavy byla snaha ukázat,
žeitovárníobjektyajejichšéfovébyliajsouobjektemmalíř
skéhoštětce,jehlynebofotoaparátu,ažemajísvézasloužené
místovesvětěrámůapláten.

Výstava„Cukrovaryacukrovarnícivobrazech“představuje
veřejnosti celkem 47 děl. Jedná se pouze o zlomek z těch,
kterávprůběhučasuaexistencecukrovarůvznikla.Asitřetinu
vystavenýchděltvořívyobrazenícukrovarníků.

Přípravasamotnýchdělkvystavenítrvaladvaroky,řada
jich byla rekonstruována téměř od základu, některá neměla
anipodklad,anirám,přestohlavnímúkolembylozachovatco
nejvícepůvodnívzhled.Přiorientacivdílechavýtvarnýchtechni
káchvýznamněpomohlaakademickámalířkaOlgaJeřábková.

Možnostprohlédnoutsivystavenéobrazy,grafikyafoto
grafievDobrovickýchmuzeíchpotrvádo15.listopadu,všichni
zájemcijsouzváni.

Daniel Froněk, foto Josef Nešněra
Dobrovická muzea

Výstava výtvarných děl ze soukromé sbírky „Cukrovary
acukrovarnícivobrazech“bylavDobrovickýchmuzeíchote
vřenakomentovanouprohlídkou3.zářít. r.Tatosbírkaobrazů
vzniklanáhodou,spontánně;cožpřekvapivěnenípřekvapivá
zpráva.Podstatné je, že jevDobrovici veřejnostipředstaven
ojedinělýsoubordělsespolečnýmjmenovatelem:svyobrazením
továrennavýrobubílého zlata – cukrunebo se zobrazením
významnýchodborníkůakapitánůčeskéhocukrovarnictví.

Nakonci90. letpřinávštěvách likvidovanýchcukrovarů
takové obrazy často visely na zdech kanceláří nebo ležely
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Ing. Zdeněk Navrátil
zemřel

Vevěkunedožitých64let
zemřelvpátek5.srpnavNera
tovickénemocniciIng.Zdeněk
Navrátil.Jehoodchodemčeský
cukrovarnický průmysl utrpěl 
citelnou ztrátu, neboť odešel
dlouholetýaváženýspolupra
covníkakolega.Vzpomínatna
nějbudounejenjehokolegové
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

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 
(lito grafie, B. Kno bloch, 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)

povědomí.Předevšímpakbudevelmichybětsvérodině–manželceIvaně,
synuTomášovi,dceřiJaněavnoučatůmAdéle,Štěpánovi,KlářeaŠimonovi.

ZdeněkNavrátilsenarodil12.prosince1952vLudgeřovicíchnedaleko
Ostravy.Vroce1971,vetřetímročníkustudiínaStředníprůmyslovéškole
chemickévOstravěsespolečněsespolužákemzrecesepřihlásilinastudium
vMoskvě.PozvánkanaprázdninovýkurzruštinyvNitřepakobakamarády
utvrdilavtom,žeoněkterýchvěcechsenežertujeamezi lety1972–1977
takZdeněkvystudovalMoskevskýstátníinstitutpotravinářskéhoprůmyslu
(МГИПП).Předzačátkemsvéprofesnídráhyvcukrovarnickémprůmyslu
stihlještěodsloužitrokpovinnévojenskéslužbyaněkoliklettaképracoval
vPolygrafiiPraha.Vroce1982všakjižnastoupilnapozicivodohospodáře
naGenerálnímředitelstvíkoncernuCukrovarnickýprůmysl.Vrámcistruk
turálníchzměnpřešelnazačátku90. letdoakciovéspolečnostiCukrspol
Praha –Modřany, ve které ve Výzkumném ústavu cukrovarnickém vedl
útvar rozvojevědya techniky,potéodděleníekonomikyaobchodu.Měl
nemalý podíl se na tom, že výzkumný ústav úspěšně prošel nesnadným
obdobím90.let,kdypřišelopodporuzoborovýchastátníchprostředků.
Ústavmuselzačítzískávatprostředkypřímýmikontraktyscukrovarnickými
společnostmi,atonejenomtuzemskými.Ing.Navrátilsezasloužilorozvoj
širokéspoluprácescukrovarnickýmprůmyslemUkrajiny,zejménaokooperaci
skyjevskýmifirmamiTechinservisaTMA.Vroce2002přiustavenísamostatné
VUCPraha,a. s.,figurovaljakojedenzezakládajícíchčlenů.Vdalšíchletech
pak v této společnosti působil jako ekonomický náměstek a předseda
představenstva.Předevšímdíkyjemusvelmidobrouznalostíruskéhojazykase
společnostipodařilonavázatmnožstvíkontaktůvzemíchbývaléhoSovětského
svazu,dokázaldodatainstalovatnašezařízenízavýchodníhranicínašízemě.

Pro svéodborné i lidskékvalitybylvždyuznávána respektován jak
svýmikolegyvČesku,taktaképartneryvzahraničí.Překládalodbornéčlánky
zListůcukrovranickýchařepařskýchdoruštinyainformovaltakodbornou
veřejnostzruskymluvícíchzemíotechnickýchatechnologickýchrealizacích
vcukrovarechstředníazápadníEvropy.Dáleseúčastnilřadymezinárodních
cukrovarnickýchsetkáníakonferencí,nakterýchtaképřednášel.

Nasmutnouzprávaojehosmrtijsmenebylipřipraveni,neboťjsmepo
jehonešťastnémzraněnípřidopravnínehoděvprosinci2015nepřestávali
doufat,žesemezinásnáškolega,kamarádapřítelvrátí.Zůstanevnašípaměti
jakoskromný,veselý,nekonfliktníapřátelskýčlověk.

Jaroslav Málek
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