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Ing. Stanislava Pochylá, rozená Blá ho
vá, se narodila 7. květ na 1942 v Sobě slavi. 
Celý svůj tvůrčí život zasvětila cuk ro var
nic kému sektoru. 

Pro fesní kariéru zahájila ještě jako 
stu dent ka VŠCHT Praha v cuk ro varu Pro
se nice v roce 1964. Po pro moci v roce 
1965 nastoupila do cuk rovaru Dře vo hos
tice jako ve dou cí labora toře. Na vlastní 
žádost pak byla v roce 1966 pře lo žena 
do zánosové smíšenky v Koje tíně, tehdy 
největšího zá vo du kon cer no vého podniku 
Seve ro moravské cuk ro vary. V Ko je tíně 
praco vala jako šéfchemička celkem osm 
roků. V roce 1974 byla povolána do Výz
kum ného ústavu cuk ro var nic kého v Praze, 
kde pra co vala v tech no lo gickém odboru 
Ing. Frimla. Zabý vala se nor mo tvor nou 
činností, ško le ním vařičů i vedoucích labo
ratoří, rovněž spolupracovala na řešení 
růz ných vý zkum ných úkolů, jako byl 
například ana lyzátor sto po vých množ ství 
cukru v kotelních vodách. Po re or ga
ni zaci VÚC, těsně před od cho dem do 
dů cho du, pra co vala v cuk rovaru Mod
řany jako vedoucí labo ratoře. Po zrušení 
mod řan ského cuk rova ru k 1. 1. 2002 
pra covala ještě v cuk ro varu v Českém 
Bro du. Zaměst nání i svou profesní drá hu 
zde ukončila v roce 2003.

V cukrovaru Prosenice se se zná mila 
i se svým budoucím man že lem, také cuk
ro var níkem, Ing. Zdeň kem Pochy lým, se 
kte rým se vzali v roce 1966. Při své práci 
pak jako obětavá máma vychovala dvě děti.

Ing. Stanislava Pochylá skonala v úte
rý 7. ledna 2020.

Jaroslav Gebler

Za Ing. Stanislavou Pochylou


