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Cukrová řepa 
na piedestalu

Pro řepaře, ale i cukrovarníky je cukrová řepa 
předmě tem jejich práce a úsilí, směřo váním pro fes
ního života i zdrojem obživy. Není divu, že se těší 
jejich úctě a mnozí mají za to, že si zaslouží místo 
na pomnících stejně jako různí panovníci, politici 
či umělci – vždyť byla nazývána „královnou polí“.
Na řadě míst pak toto své přes vědčení i realizovali.

Údajně největší řepě světa v Halstadu v ame ric
kém Red River Valley (1) byla věnována kří žov ka 
v mi nu lém čísle. Stejně jako u řepy z Fair view 
v Mon taně (2) jsou u ní důležitější rozměry než 
umě lecké ztvárnění. To naopak čtyři bronzové 
plas tiky řepy od Daye E. Christensena (3, 4) v parku 
čtvrti Sugar House v Salt Lake City jsou hod not ným 
dílem odkazujícím k historii cuk ro var nictví v Utahu. 
V Evropě lze sochu řepy nalézt u rad nice v Uedemu 
v německém Se ver ním Po rý níVest fálsku (5), v dán
ském městě Ny kø bing Fals ter má podobu ka men
né kašny (6), v ni zo zem ském Dinteloordu zdobí 
roz měr ná řepa kru hový ob jezd (7). Na Ukrajině 
mají sochy cukrovky dvě – první byla postavena 
v Kyjevě u řepařského institutu UAAV (8), druhá 
stojí u cuk ro varu v Per vo majsku v Mykolajivské 
oblasti (9). V Litvě je u cuk rovaru v Marijampolė 
pom ník cukrovky v truhle od T. Po vi lionise (10), 
má sym bo li zo vat bohatství, které plodina přinesla 
regionu. Turci ve městě Ilgin a Konya (11, 12) 
upřed nost nili velikost před provedením. Obří je 
i dře věná centrální řepa (pro lézačka, klouzačka, le
zec ká stěna) na dět ském hřišti ve Fort Collins v Co
lo radu (13). I když se jedná o užitkový objekt, lze jej 
vní mat také jako umění. Jinou dřevěnou řepu (14) 
vyře zal umě lec pří mo z kmene str omu (nelo ka li zo
váno). Náš výčet jistě není úplný, mů žete redakci  
upo zor nit na další objekty.

Blahoslav Marek
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