LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ

Návštěva Technického muzea v Berlíně
a expozice cukru v polském Pszenně
VISIT TO GERMAN MUSEUM OF TECHNOLOGY IN BERLIN AND SUGAR EXHIBITION IN PSZENNO, POLAND

Pracovníci a kurátoři Dobrovických muzeí dlouho plánovali
návštěvu institucí v sousedních zemích, zabývajících se prezen
tací historie i současnosti řepařského a cukrovarnického oboru.

Obr. 1. Expozice sacharidů v berlínském technickém muzeu

V loňském roce se do Německa vydali prohlédnout si
novou stálou expozici cukru v Technickém muzeu v Berlíně,
otevřenou na sklonku roku 2015. Čekala na ně moderně, přímo
nadčasově pojatá expozice s motem „Alles
Zucker“, volně přeloženo „Vše je cukr – za vším
hledej sacharidy“. Logo je výmluvné a ukazuje,
že rostlinná i živočišná říše by nemohla exis
tovat bez těchto organických molekul tvořící
základ přírodních látek. Cílem expozice je
poskytnout jednoznačně pozitivní pohled na
cukr. Chce rozšířit povědomí návštěvníků
o sacharidech nejen jako sladidlech, ale také
o jejich využití v dalších oborech, např. papí
renském a textilním průmyslu, medicíně či
biotechnologiích.
Na interaktivním stole se hravou formou
představuje, kolik tváří má glukosa – se sacha
ridy a polysacharidy setkáváme na každém
kroku. Je ukázána tisíciletá historie využívání
třtinového cukru včetně impozantního origi
nálního dřevěného lisu na třtinu, který byl do
expozice přemístěn ze zrušeného berlínského
muzea cukru. Návštěvníkům je zde předsta
vena přehledně také historie výroby řepného
cukru, nechybí historické busty zakladatelů
oboru A. S. Marggrafa a F. C. Acharda. Výroba
cukru z řepy je panoramaticky znázorněna
na časové ose. Není opominuto ani řepařství
a šlechtění cukrové řepy. Vystaveno je mnoho
exponátů, modelů a řada dalších zajímavostí.
Audio stanoviště nabízí možnost pohodlně
si vyslechnout zajímavé tematické informace.
Cílem návštěvy Polska byla expozice umís
těná v areálu cukrovaru Świdnica, patřícího do
skupiny Südzucker Polska. Závod se nachází
v městečku Pszenno (dříve něm. Weizenrodau)
na okraji Svídnice, založen byl roku 1848.
Muzeum Cukrownictva vzniklo v budově
archivu Südzucker Polska (i v přilehlých pro
storách) díky zápalu pana Janusze Ziętka,
ředitele archivu, který s podporou společnosti
shromáždil a uspořádal stovky předmětů doku
mentujících historii řepařství a cukrovarnictví na
území Polska. Vidět tu lze zařízení z továren,
zemědělské stroje, různá balení cukru, obrazový
materiál, dokumenty atp., až po model cuk
rovaru či např. historicky zařízenou kancelář
ředitele. Expozice je přístupná pouze po před
chozí domluvě.
Ludmila Radková, Dobrovická muzea

38

LCaŘ 135, č. 1, leden 2019

RADKOVÁ: Návštěva Technického muzea v Berlíně a expozice cukru v polském Pszenně

Obr. 2. Cukrovarnické muzeum společnosti Südzucker Polska v areálu cukrovaru Świdnica ve Pszenně
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