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Za Ing. Antonínem Špatinou
(1949 – 2016)

Ing. Antonín Špatina, dlouholetý ředitel lihovaru Kojetín a člen 
kuratoria Dobrovických muzeí, ze mřel po těžké nemoci na konci 
loňského roku ve věku nedožitých še desáti osmi let. 

Vystudoval obor kvasná chemie na Vysoké škole chemicko-
technologické v Praze a tomuto oboru zůstal věrný prakticky 
celý profesní život. Po studiích a absolvování povinné vojenské 
docházky začal v roce 1976 svou profesní dráhu na pozici 
technologa výroby v provozu drožďárny a lihovaru společnosti 
SELIKO Olomouc, odkud v roce 1984 přestoupil na pozici ředitele 
lihovaru Kojetín. Ředitelem lihovaru byl až do roku 2009, kdy se 
stal poradcem generálního ředitele a manažerem pro jakost výroby 
a produktů. Od převzetí lihovaru Kojetín dobrovickou společností 
Tereos TTD v roce 2012 pak až do svého odchodu do důchodu 
v roce 2016 znovu zastával pozici ředitele kojetínského lihovaru. 
Jedním z významných počinů Antonína Špatiny jako ředitele 
lihovaru Kojetín bylo zefektivnění výroby lihu z koncentrátu 
bílkovin. Především se pak ale zasloužil o celkovou rozsáhlou 
rekonstrukci lihovaru a ostatních synergických provozů s cílem 
zvýšit kapacitu a konkurenceschopnost výroby. Příprava  projektu 
a realizace rekonstrukce lihovaru instalací moderního vakuového 
destilačně rektifikačního zařízení k výrobě velejemného lihu 
nej vyšší kvality s efektivními náklady byla úspěšně uskutečněna 
v letech 1995–1996. Antonín Špatina se tak velkou měrou zasloužil 
o to, že se od té doby řadí kojetínský lihovar mezi nejvýznamnější 
evropské výrobce pitného lihu špičkové kvality. 

Během celé své kariéry byl Ing. Antonín Špatina velkým 
od bor níkem ve svém oboru, který šel vždy příkladem svým 
spolu pracovníkům. Byl to člověk s pevným charakterem, cit-
li vý a spravedlivý. Všichni zaměstnanci společnosti Tereos 
TTD a lihovaru Kojetín, kteří jej znali, na něj budou vzpomínat 
s úctou a navždy pro ně zůstane příkladem loajality ke své práci 
a ke svému lihovaru. V osobě Antonína Špatiny odešel člověk 
a odborník, po kterém se lidská a profesní mezera bude jen velmi 
těžko zacelovat.
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