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Sto let od úmrtí cukrovarníka Hynka Erlbecka (1857 – 1920)
Hynek Erlbeck se narodil 30. 4. 1857 v Šerkově (okres Písek) do rodiny knížcího
revírníka. V roce 1875 absolvoval reálnou školu v Písku a o rok později zahájil
studium chemie na polytechnice v Praze (Královské české stavovské technické
učiliště v Praze, dnes ČVUT). Během studia se stal členem Spolku chemiků českých,
založeného roku 1872.
Následně vstoupil do služeb cukrovarnického průmyslu. Na počátku 80. let
19. století byl zaměstnán jako technický úředník cukrovaru v Kropáčově Vrutici
(okres Mladá Boleslav), poté se stal
technickým úředníkem cukrovaru
ve Smiřicích (okres Hradec Krá
lové), kde postupně dosáhl po
zice cukrmistra. Roku 1889 se ve
Smiřicích oženil a narodily se mu
tam i jeho tři děti. V roce 1894
byl jmenován ředitelem cukrovaru
v Syrovátce (okres Hradec Krá
lové), provozovaném firmou Zuc
kerfabrik Syrowatka Karl Weinrich
& Co. Ředitelem tohoto závodu pak
Erlbeck zůstal po zbytek svého
života.
Jako respektovaný cukrovar
nický odborník zastával Hynek Erl
beck před první světovou válkou
řadu funkcí. V roce 1904 byl zvolen
do výboru Spolku cukrovarníků
východních Čech, dále byl činným
členem průmyslové sekce České
společnosti chemické pro vědu
a průmysl v Praze, členem výboru
Svazu rakouských průmyslníků,
odborové skupiny cukrovarů
v Českém království, soudním znal
cem pro Královéhradecký kraj v
oboru cukrovarnictví atd. Za první
světové války byl jmenován inspektorem císařských cukrovarů ve Smiřicích a Zvole
něvsi. Zůstal jím i po roce 1918, kdy byly tyto podniky přeměněny na cukrovary ve
vlastnictví státu. V roce 1919 byl jmenován za cukrovarnický průmysl členem smíšené
roztřiďovací komise pro řepařské záležitosti při ministerstvu zemědělství. Zastával
rovněž vlivnou funkci místopředsedy a posléze předsedy Svazu královéhradeckých
cukrovarů.
V odborných kruzích proslul mj. jako propagátor využívání melasy ke krmným
účelům. Na toto téma realizoval řadu přednášek, např. na valných hromadách Spolku
cukrovarníků východních Čech v letech 1898 a 1901. Věnoval se však i dalším
tématům. Např. v 17. ročníku Listů cukrovarnických (1898) zveřejnil článek „Vakuummanometr rtuťový patent Pelikán“ a na valné hromadě Spolku cukrovarníků středních
Čech v roce 1907 přednášel na téma „O transportu řepy do výše komprimovaným
vzduchem“. Ve svých příspěvcích vycházel především z vlastních praktických
zkušeností.
Hynek Erlbeck byl jako všeobecně uznávaná osobnost po mnoho let členem
obecního zastupitelstva i obecního výboru v Syrovátce a v letech 1899–1919 byl též
členem okresního zastupitelstva a okresního výboru v Nechanicích. Zemřel 25. 6.
1920 v Syrovátce a následně byl pochován na hřbitově v Dobřenicích. Je příkladem
významného představitele našeho cukrovarnictví přelomu 19. a 20. století, o nichž již
obecné povědomí vymizelo. Zpracování historické encyklopedie osobností našeho
cukrovarnictví je úkolem současných badatelů.
Vlastimil Málek

LCaŘ 136, č. 9 – 10, září – říjen 2020

349

