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The sugar industry is currently facing a number 
of changes. Structural changes affecting its 
character can be observed in a number of 
Western, Central and Eastern European coun-
tries. Significant changes can be seen in the 
case of EU members, in particular those that 
have undergone a number of sugar policy 
reforms over the past two decades, which have 
resulted in the abolition of sugar quotas in EU 
countries. In the long run, EU sugar industry 
is undergoing dynamic development – it is 
increasing the productivity and concentration, 
and changing the nature of the market and 
market regulation processes. Many authors 
have recently addressed the issue of market 
concentration at the level of individual sugar 
producers, but there is no comprehensive 
view of the concentration level throughout the 
vertical. The main aim of this paper is to identify 
the changes in the development of industry 
concentration and to define the position of 
sugar industry in the whole value chain in 
Poland and Czechia. Consequently, the research 
shows that the position of Czech sugar factories 
in the value chain has increased significantly. 
In Poland, the concentration of sugar facto-
ries has remained unchanged over the period 
under review. Throughout the value chain, 
sugar manufacturers have a strong position, 
both in relation to retail and in relation to sugar 
beet producers and consumers in the food  
industry.
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Republic.
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Zeno Čižmář
Cukrovar vrbátky a. s. – 150 let 
1870 – 2020

Vydal Cukrovar Vrbátky, a. s., 2020, 1. vyd., 
formát 297 × 230 mm, vazba V8a, 104 stran.

K výročí sto padesáti let od založení 
vrbáteckého cukrovaru a sto padesáti 
let jeho nepřetržitého provozu vydala 
spo lečnost Cukrovar Vrbátky, a. s., roz-
měrnou pamětní pub likaci s velkým 
podílem obra zového materiálu.
Autor nezvolil formu souvislého líčení 
his torie závodu, osou knihy je chro
nologický přehled jednotlivých let 
zpravidla jen s kra tičkou poznámkou 
jedné či něko lika vět o tom, co daný rok přinesl. Rozsáhlejší je popis zalo
žení cukrovaru a z posledních dvaceti let jsou použity delší komentáře 
Ing. Zdeňka Kovaříka, předsedy před sta ven stva, tak jak je formuloval 
pro výroční zprávy společnosti. Výčet událostí dopl ňuje mozaika samo
statných textů, které rozvíjejí buď zmíněné události z historie závodu, nebo 
seznamují s dopl ňujícími tématy souvisejícími s cukrovarem a životem 
cukrovarských pracovníků. Taková koncepce publikace bude vyhovovat 
především těm, kteří dávají přednost opakovanému nahlížení s pře čte ním 
jednoho či několika kratších tematicky ucelených oddílů.
V závěru knihy se čtenáři seznámí i s historií dceřinných společností, fir mou 
Gold fein, výrobcem perníků, bábovek, piškotových rolád a dalších de zertů, 
spo lečností Pikant Ostrava, tradičním producentem hořčice a kvas ného octa, 
a dalšími (Hotel Bečva, polyfunkční domy v Olomouci). Publikaci uzavírá mj. 
přehled kampaní cukrovaru, prodeje cukru po roce 2000, rejstřík výrobních 
ředitelů cukrovaru i seznam použitých pramenů a zdrojů vyobrazení.
Text knihy doplňuje mnoho dobových fotografií i záběrů ze současnosti, 
snímků cukrovaru, osob, zařízení aj., v publikaci je reprodukována řada 
do ku mentů, novi nových výstřižků, letáků, oznámení, inzerátů, akcií, po hled
nic i dalších tiskovin. Originální jsou kolorované perokresby nezná mého 
úřed níka cukrovaru, který tak v záznamech o počasí (1911 – 1918) zachytil 
běžné i neobvyklé scénky z cuk rovaru a jeho okolí. Díky rozsahu obrázků 
působí celek svěžím dojmem. Vázaná kniha je graficky kvalitně zpracovaná, 
vytištěna na papíru vyšší gramáže, v pevných laminovaných deskách. Je dob
rým svědectvím stopadesátileté historie cukrovaru ve Vrbátkách, kterému 
přejeme, ať ji rozšíří o mnoho dalších úspěšných let.
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