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Gillarová S., Henke S., Bubník Z., Kadlec P.: Carbohy
drate Sepa ration Using Continuous SMB Chromatography 
(Part 2)

The article presents a literary review concentrating on SMB chroma
to graphy; it summarises its trends and uptodate applications. The 
research is particularly aimed at separation and production of rare 
carbohydrates, separation of fructooligosaccharides, separation of 
galactooligosaccharides, separation of lactose and oligosaccharides, 
separation of enantiomers, and isolation of betaine from molasses. 
In conclusion, the paper introduces a continuous chromatography 
station that makes it possible to test separation of carbohydrates 
and other substances. 
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Obr. 1. Obálky Listů cukrovarnických a Zeitschrift für Zuckerindustrie in Böhmen (der čechoslovakischen Republik; in Böhmen und 
Mähren); pozn: 1 – mírně odlišná úprava záhlaví u ročníků 1921/22 a 1922/1923 (viz obr. 3.), 2 – pravděpodobně
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150 let cukrovarnických odborných periodik 
v českých zemích

(140 let časopisu Listy cukrovarnické a řepařské)

150 Years of sugar Periodicals in czech lands

(140 Years of listy cukrovarnicke a reparske Journal)

Blahoslav Marek

Pokrok jakéhokoli oboru lidské činnosti, cukrovarnictví nevyjímaje, je pomíněn předáváním získaných poznatků. Ve druhé 
polovině 19. století, v období významného rozvoje řepného cukrovarnictví, představovala jedinou možnou cestu hromadného šíření 
informací tištěná média. Cukrovarnický periodický odborný tisk v českých zemích má velmi dlouhou tradici, jak naznačuje název 
článku, první časopisy vyšly před 150 lety v říjnu 1872 – ročníky neodpovídaly rokům kalen dářním, nýbrž rokům cukrovarnickým, 
„hospodářským“ (od října do září následujícího roku). Cílem článku pak je představit čtenářům tato naše historická odborná 
periodika (některá později přehlížená), okolnosti jejich vzniku i osobnosti, které jsou s nimi spojeny.

MAREK: 150 let cukrovarnických odborných periodik v českých zemích (140 let časopisu Listy cukrovarnické a řepařské)

Vznik cukrovarnických časopisů u nás je spojen se jménem 
Karel Preis. Tento v té době teprve šestadvacetiletý nadšenec, 
asistent na pražské polytechnice (později profesor), inicioval 
jejich založení a začal s redakční prací, která jej pak provázela až 
do konce života. Brzy se připojil i jeho vrstevník a přítel Milan 
Nevole. Spojoval je nejenom zájem o cukrovarnický obor a jeho 
rozvoj, ale i příbuzenský vztah1. 

Z dnešního pohledu je až neuvěřitelné, jak výkonní byli. 
Vždyť např. Karel Preis musel pracovat na své akademické dráze 
jako učitel (podle dobových svědectví již jako asistent – když 
zastupoval prof. Šafa říka – vynikal jako přednášející obsahem 
i for mou výuky) i vědec, vedle toho sám redigoval zpočátku oba 
časopisy, překládal, upravoval články s cílem, aby jejich odborná 
úroveň byla co nejvyšší atd. Od roku 1872 působil rovněž jako 
předseda nového Spolku che miků českých „ISIS“, v roce 1877 
pak založil a sám redigoval také ča so pis Listy chemické. Později 
při pražské technice založil vý zkum nou stanici cukro var nickou 
a byl předsedou jejího kura toria… a tím výčet zda leka nekončí. 
(Podobně tomu bylo i u dal ších – M. Nevoleho, F. Herlese či 
K. C. Neumanna.) A to vše v době, kdy ne exis tovaly nejenom 
počí tače nebo telefony2, ale ani elek trické osvětlení či psací 
stroj, vše se vyři zo valo dopisy a zapi sovalo pomocí kalamáře 
a pera v ná sad ce! Jak náročná byla práce redaktora za těchto 
podmínek3, je nasnadě.

Časopis cukrovarnický
1872/1873 až 1874/1875

První číslo česky tištěného listu vyšlo v říjnu 1872. Redakto
rem byl Karel Preis, vydával jej Spolek pro zvelebení cukrovarství 
v krá lov ství Če ském jako spolkové periodukum. Tento spolek byl 

1 Preis a Nevole byli švagři – dosvědčuje to František Herles ve vzpomínce 
na K. Preise (LC 34, 1915/1916, č.26/27, s. 345).

2 První telefonní linka v Praze byla v roce 1881 ve vysočanském cuk rovaru.
3 Je otázkou, nakolik jim v redakční práci někdo pomáhal – jisté je, že poz

ději, především pak v mezi válečné době, působilo v redakci cuk ro var
nic kých časopisů více osob, v počátečních desetiletích však s velkou 
pravděpodobností vykonávali redaktoři vše sami.

Obr. 2. Titulní listy ročníkových svazků prvního ročníku Časopisu 
cukrovarnického a Zeitschrift für Zuckerindustrie (obálky 
jednotlivých čísel se nedochovaly)

zalo žen v roce 1868 (poté, co roku 1862 ústřední cukrovarnický 
spolek rakouské říše přesídlil z Prahy do Vídně), jeho předsedou 
byl Fer di nand Urbánek. Zanikl však již v roce 1874 (návazně 
Časopis cukrovarnický i Zeitschrift für Zuckerindustrie), pře de
vším v důsledku otřesů v cukrovarnickém průmyslu po pádu 
vídeňské a praž ské burzy.

Na úvod prvního čísla redakce (tedy Preis) uvádí: „Ze všech 
odvětví průmyslu žádné nedosáhlo ve vlasti naší tak netušeného 
rozkvětu a tak skvělých výsledků, jako cukrovarnictví, kteréžto 
v krátkém čase opatřilo českému cukru pověst velikou, postavivši 
jej na trhu světovém takřka v řadu první. … Spolek čes kých 
cukrovarníků … odhodlal se k zaražení časopisu, jenž vě nován 
jsa průmyslu cukrovarnickému vůbec, především a zvláště má 
pečovati o to, by domácí cukrovary naše nalezly v něm spolehlivou 
vědeckou podporu.“

Obsahově čísla zahrnovala jak hlavní odborné články, tak 
kratší sdělení z praxe, tabulky, zprávy ze spolkových schůzí, tržní 
zprávy i překlady ze zahraničního tisku. Nechyběla ani inzerce 
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PhDr. Milan Nevole
(2. 10. 1846 Bělehrad – 23. 11. 1907 Praha)

Student filosofie na Karlově univerzitě a che
mie na polytechnice v Praze pokračoval ve 
studiu obojího ve Vídni, kde byl promován. 
Po krátké praxi v cukrovaru se roku 1872 stal 
asistentem na pražské polytechnice u prof. 
Šafaříka (jako Preis), po habilitaci v roce 1878 
(stal se soukromým docentem, tedy bez sys
te  mi  zo vaného místa na škole) založil roku 
1879 sou kromou laboratoř, od roku 1883 
spolu s K. C. Neumannem, která se posléze 
stala spol kovou laboratoří cukrovarnických 
spolků. Od zalo žení časopisu do své smrti vedl 
redakci Zeit schrift für Zuckerindustrie in Böh
men, jede náct let spolupracoval s K. Prei sem 
i v re dakci Listů cukrovarnických. Podílel se na 
vyso ko školské učebnici organické chemie. Byl 
jed na telem a členem výboru Cukro var nic kého 
spolku v Čechách i dalších, členem správ
ních rad (banky, cementárny, pivo varu, dět
ské ne moc nice…), členem zku šební ko mise 
u II. státní zkoušky na polytechnice a členem 
Ná ro do hos po dář ského ústavu.

a roz měr nější obrazové přílohy, typické i pro další tituly. Autorsky se zapojovali 
tehdejší přední cukrovarničtí odborníci (F. Štolba, J. V. Diviš, B. F. Gross, K. A. Weiler, 
G. Hodek, F. Jičínský a další).

V prvním ročníku (s. 198) se uvádí, že tehdy v Evropě vy cházelo kromě Časopisu 
cukrovarnického a Zeitschrift für Zuc ker  industrie v Praze už jen 5 cukrovarnických 
časopisů, a to ve Vídni pro celou monarchii titul „Organ des CentralVereins für Rüben
zuckerIndustrie in der Oester  reichischUn garischen Monarchie“, redigovaný dr. Ottem 
Kohl rauschem, dále 2 fran couzské (Jour nal des fabri cants de sucre a La sucrerie indigène 
et colonial), 1 v Anglii (The Sugar Cane) a 1 v Německu (Zeitschrift des Vereins für 
RübenzuckeIndustrie im Zoll ve rein). V krátké době však začaly přibývat cukrovarnické 
časopisy i v dalších zemích (např. v témže roce La sucrerie Belge), příp. další tituly 
v uve dených zemích, a tak se v 70. a především 80. letech 19. století jejich počet zvýšil.

Ročník Časopisu cukrovarnického měl přes šest set stran, jeho rozměry odpovídaly 
zhruba formátu A5. Časopis vycházel jen necelé tři roky (nejspíše s 10 čísly ročně), 
ve druhé polovině 3. roč níku bylo vydávání pro nedosta tečnou finanční podporu 
v eko no micky bouřlivé době (i pro malý zájem cukrovarů, z 255 našich cukrovarů jej 
neode bírala téměř stovka) zasta veno. 

Zeitschrift für Zuckerindustrie
1872/1873 až 1874/1875

Německojazyčné „dvojče“ Časopisu cukrovarnického bylo založeno ve stejné době 
a vycházelo ve stejné grafické úpravě, i když obsahově nebyla obě periodika totožná. 
Také tento časopis vydával Spolek pro zvelebení cukrovarství v Če chách (Verein 
zur Hebung der Zuckerfabrikation in König reiche Böhmen) a jeho redaktorem byl 
rovněž Karel Preis. Vydávání periodika skončilo za stejných okolností jako Časopis 
cukro varnický.

Zeitschrift für Zuckerindustrie in Böhmen
1876/1877 až 1918/1919

Po ustálení ekonomických poměrů nově založený Cukrovarnický spolek v Čechách 
(Verein der Zuckerindustrie in Böh men), jehož předsedou se stal Gustav Hodek, obnovil 
po dvou letech vydávání časopisu v němčině. Ten nesl rozšířený název (později se 
dle politické situace upravoval), formálně nebyl po kra čováním časopisu Zeitschrift 
für Zuckerindustrie, vychá zel nově od 1. ročníku. Redi gováním byl pověřen dr. Milan 
Nevole, který byl mj. jed na telem (výkonným funkcionářem) cukrovarnického spolku. 

Zeitschrift vycházel nejdříve (s jistotou od 5. ročníku) 6× za rok, později v ročnících 
1885/1886 až 1894/1895 pak 8× za rok (v roce 1884/1885 dokonce 10×), od roku 
1895/1896 jako měsíčník 11× ročně (kromě září), v některých ročnících s jedním 
dvojčíslem na podzim. Počet stran v čísle se zpravidla pohyboval okolo 70 až 80.

V polovině 90. let pomáhal dva roky Nevolemu v redakci Vojtěch Hořínek (v tiráži 
A. Ho řínek), následně jej v ročníku 1896/1897 nahradil Ing. František Herles, který se 
násle dující rok stal zodpovědným redaktorem časopisu. Dr. Nevole působil v redakci 
až do své smrti, poté jej nahradil prof. Preis, který potom s Ing. Herlesem časopis řídil 
až do dubna 1916; po Preisově smrti pak Zeitschrift a Listy cukrovarnické redigoval Ing. 
Herles sám. Bylo jmenováno 6 odborných redaktorů (prof. K. Andrlík, Ing. F. Štěrba, Ing. 
J. Urban, Ing. J. Pokorný, prof. J. Uzel, dr. G. Heidler) a stálí spolupracovníci (V. Bartoš, 
H. Karlík, Th. Koydl, K. C. Neumann, F. Rytíř, J. Stoklasa, K. Urban, E. Vítek a E. Votoček).

Časopis měl o něco větší formát než předchozí tituly (zhruba 17 × 25 cm), 
po celou dobu vycházel v typické „červené“ (spíše růžové) obálce, kvůli které se 
u nás i v zahraničí vžilo v té době pro tento titul označení „červené sešity“ (vycházely 
tak prav děpodobně do roku 1919) 4, které byly v cuk rovarnických kruzích pro svou 
odbor nou úroveň vysoce ceněny. Přispívali do nich naši přední odborníci, v této době 
dochá zelo k rozvoji cukrovarnické analytiky, technologie a strojírenství (také řepařství), 
a to vše se promítalo i na stránkách časopisu.

Ing. František Herles, dr. h. c.
(30. 4. 1861 Čistá (RA) – 24. 10. 1938 Praha)

Po studiu na polytechnice pracoval v cukro
varu Cerhenice a Zvoleněves, stal se tech no lo
gickým poradcem všech císař ských cuk ro varů. 
V roce 1894 založil vlastní che mic koana ly
tickou laboratoř v Praze a stal se soud ním znal
cem pro cukrovarnictví. Byl auto rem několika 
objevů v oboru. Byl re dak torem Zeit schriftu, 
po Preisově smrti hlavní redaktor obou našich 
časopisů. Člen ICUMSA, ČSCH atd. Zakla datel 
semenářské stanice, velkých sadů a ško lek 
v Čisté, ma jitel uhelných dolů v Petro vi cích.

4 Autor článku čerpal informace z dochovaných ročníků Zeitschriftu v cukrovarnické knihovně (dnes 
v Dobrovici), kde ročníky 1911/1912 až 1919/1920 chybí. Proto informace o podobě časopisu 
v daném období dovozuje jen nepřímo z jiných pramenů.
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prof. Ing. Karel Preis, dr. h. c.
(20. 8. 1846 Praha – 27. 4. 1916 Praha)

Studoval na polytechnice v Praze a Curychu, 
v roce 1868 se stal asistentem prof. Šafaříka 
na české vysoké škole technické a záhy do
cen tem meta lurgie, roku 1876 mimořádným 
a 1882 řádným pro fe sorem analytické a anor
ga nické che mie. V roce 1885 se stal rek to
rem. Na vy soké škole působil do roku 1906. 
Zakladatel a redaktor odborných cuk ro var
nic kých a che mic kých časo pisů, člen Krá
lov ské české spo leč nosti nauk, dvorní rada, 
pro své zásluhy čestný člen cuk ro var nic kého 
spolku. Zakla da tel a před seda Spolku čes kých 
chemiků. Orga ni zátor cuk ro var nické expozice 
na náro do pisné výstavě 1895, zakla datel cuk
rovarnické sbír ky (muzea) při české tech nice – 
1895, orga ni zátor chemickotech no lo gických 
sbírek Tech nic kého muzea v Praze. Zakla datel 
lite rár ního fondu čes  kých chemiků atd. Autor 
řady publikací. Zakla  datel Výz kum né sta nice 
cuk ro var nické v Praze (1895) a předseda jejího 
kura toria.

Obr. 3. Tentýž článek (zde dr. Stehlíka ze Semčic v roce 1921) vyšel v českém i německém 
časopisu – německy ovšem s půlročním zpožděním; často byl odstup ještě pod
statně delší, někdy však byl nejdříve publikován článek v němčině (především 
v dřívějším období za RakouskoUherska)

Ing. Karel Cyril Neumann
(27. 1. 1856 N. Strašecí – 8. 10. 1919 Praha)

Osobnost „cimrmanovské“ šíře aktivit. Abso
lo vent polytechniky, Nevoleho spo leč ník v la
bo ratoři. Zastával funkce v mnoha spol cích, 
byl neú nav ným orga ni zá to rem. Od roku 1886 
vydá val pro slulý Kalen dář cuk ro var nický, od 
roku 1902 pak „Cuk ro var nic kou kni hovnu“… 
Spolu orga ni zoval cukro var nické expo zice na 
výstavách 1891, 1895 a 1908. Sepsal řadu 
odborných ad. spisů. Člen Náro do hos podář
ského ústavu, ICUMSA, ČSCH atd. Byl 22 let 
redaktorem Listů cukrovar nic kých. Aktivně 
půso bil při založení dnešního NTM v Praze.

5 Použití písmene „č“ v německém názvu bylo důsledkem snahy českoslovených úřadů té doby pro
sadit toto písmeno v názvech do oficiálních dokumentů (také nahradit „w“ jednoduchým „v“).

Zeitschrift für Zuckerindustrie der čecho slo vakischen Republik  5

Po vzniku republiky se pozměnil název časopisu, který začal vycházet od října 1919 
jako týdeník ve větším formátu (blízkém A4). Bylo roz hodnuto, že se Prager Zuckermarkt 
stane jeho přílohou, rovněž jako týdeník. Zeit schrift a Listy cukrovarnické (obě periodika 
nyní vydával cukrovarnický spolek) se v podstatných náležitostech vzá jemně sjednotily. 
Dříve uvedení externí odborní redaktoři jsou napo sledy v tiráži zmíněni v roce 1922. 
Počet pracovníků redakce se však rozšířil, redak torem přílohy Prager Zuckermarkt do 
roku 1930 byl G. Heidler, redak torem přílohy „Anzeiger“ F. Rytíř (v letech 1919 – 1921), 
spolu re daktory (uvedeni jsou v roce 1921/1922) byli Ing. F. Hanuš a K. Fanta. Je známo, 
že v redakci v letech 1922 až 1941 pracoval (především jako překladatel) také Josef 
Petřík, který ovládal sedm cizích jazyků a základy dalších.

V lednu 1922 se stal druhým redaktorem cukrovarnických časopisů Ing. Otakar 
Fallada (v německy vydávaných periodikách se psal Ottokar), který po odchodu Ing. 
Herlese z redakce v lednu 1924 převzal zodpovědnost za všechna vydávaná periodika. 
Počet příloh Zeitschriftu se v mezi vá lečném období rozšířil, objem informací přinášených 
cukrovarnickými časopisy tak byl v této době největší. V roce 1919 začala vycházet 
příloha „Anzeiger“ (Věstník Spolku cukro var nických úředníků), v polovině 20. let pak 
„Rundschau“ (Rozhledy) – tato příloha vychá zela zpravidla 10× až 12× ročně, ke konci 
30. let méně (naposledy v roč níku 1938/1939 jen 1 číslo). Samotný Zeitschrift míval 
zhruba 500 – 700 stran v ročníku (nejvíce 724 v ročníku 1926/1927), příloha Prager 
Zuckermarkt k tomu mívala podobný počet stran (nejvíce 794 v ročníku 1929/1930).

Obsah Zeitschriftu tvořily, podobně jako dříve, odborné články především od autorů 
z cukrovarnické stanice a poté z Výzkumného ústavu cukrovarnického (jako zprávy VÚC),  
také z brněnské stanice VÚC, vysokých škol, od šlechtitelů cukrovky, samozřejmě i od 
odborníků z cukrovarnického průmyslu. Na strán kách Zeit schriftu byly prezentovány 
zahraničí výsledky našeho cukrovarnického výzkumu, proto autoři projevovali značnou 
snahu o brzké překlady prací do němčiny i jejich jazy kovou správnost (dochovala se 
i ko res pondence, ve které ústav kritizuje průtahy v publi kování prací předaných redakci).

Ing. Otakar Fallada ukončil svou práci v redakci a odešel na odpočinek v dubnu 
1938, jeho místo převzal Ing. Dr. Rudolf Kopecký.

MAREK: 150 let cukrovarnických odborných periodik v českých zemích



LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ

LCaŘ 138, č. 9 – 10, září – říjen 2022340340

listy cukrovarnické a ŘEPAŘSKÉ

Tab. I. Přehled redaktorů cukrovarnických časopisů (do roku 1944)

Redaktor

Zeitschrift 
für Zukcerindustrie 1

Prager 
Zuckermarkt

Časopis 
cukrovarnický

Listy 
cukrovarnické

Doba působení v redakci

Karel Preis 1872 – 1875; 1907 – 1916 1872 – 1875 1882 – 1916

Milan Nevole 1876 – 1907 1882 – 1893

Karel C. Neumann   1885 – 1915 8

Vojtěch Hořínek 2 1894–1896 1884 – 1903 4

František Herles 1896 – 1924 1916 – 1924

Otakar Fallada 1922 – 1938 (1930 – 1938) 1922 – 1938

Rudolf Kopecký 1938 – 1944 (1938 – 1944) 1938 – 1943

J. O. Paďour   1881 – 1882 5

P. C. Bernau 3  1882 6

Em. Peroutka   1903 – 1909 4

Josef Bodňanský 1882 – 1910

Ferdinand Heidler   1909 – 1912 7

Gustav Heidler 1912 – 1930

1 Zeitschrift für Zuckerindustrie, Z. für Zuckerindustrie in Böhmen, Z. für Zuckerindustrie der čecho slo
va kischen Republik, Z. für Zuckerindustrie in Böhmen und Mähren;  2 v tiráži kaž dého čísla je uvedeno 
pouze „A. Hořínek“, jednalo se však o Vojtěcha Hořínka, významného cukro var nického statistika;  
3 Bedřich Bernau, rodným jménem Přemysl Cyril Bačkora (administrativní správce cukrovaru, spisovatel);  
4 redaktor statistické části;  5 10. 12. 1881 až 31. 3. 1882;  6 1. 4. až 31. 8. 1882,  7 od 1. 3 1909 do 9. 3. 
1910 redaktoř statistické části;  8 1885 – 1893 spolupracovník redakce, 1893 – 1915 redaktor.
Pozn.: Jsou zařazeny zodpovědné osoby uvedené v tiráži periodik, ne externí spolupracovníci (redak
toři) ani zaměstnanci redakce.

JUDr. Ferninand Heidler
(8. 12. 1881 D. Chvatliny – 3. 11. 1928 Praha)

Ředitel čsl. cukerní ko mise, jednatel cukrovar. 
spolku, organizátor cu ker ního sektoru. Člen 
od boje, poslanec, ministr obchodu (1919–1920).

Ing. Otakar Fallada
(21. 12. 1872 Praha – 28. 5. 1944 Praha)

Ředitel výzkumné stanice cukrovarnické ve 
Vídni, poté stanice v Brně, redaktor „österr.
ungarn. Zeitschrift…“. Od roku 1924 vedoucí 
redak to r cukrovarnických časopisů v Praze.

Ing. Dr. Rudolf Kopecký
(3. 1. 1902 Petrovice (PB) – 17. 8. 1994 Praha)

Redaktor cukrovarnických časopisů a ve dou cí 
knihovny VÚC v Praze.

JUDr. Gustav Heidler
(7. 9. 1883 Police (TR) – 30. 5. 1930 Praha)

Bratr F. Heidlera, přední činovník cukrovar
nic kého průmyslu. Prokurista Společnosti pro 
pěstění řep ného semene, poté člen Cukerní 
ústředny ve Vídni, následně vedoucí jednatel 
čsl. cukerní komise, jednatel českého, poté čsl. 
cukrovarnického spolku ad. Inicioval zalo žení 
VÚC, člen jeho kuratoria. Člen ban kov ního 
výboru minterstva financí a Ná ro do hos po dář

ského ústavu. Po sla nec parlamentu.

Obr. 4. Titulní strana (1909) a inzertní strana (1912) Prager Zuckermarkt

Konec Českoskovenska znamenal i konec „zlaté doby“ našich cukrovarnických 
perio dik. V únoru 1939, po mnichovských událostech 6, vyšlo oznámení redakce, že se 
vy dávání Zeitschrift für Zucker industrie der ČechoSlo vakischen Republik od března 
téhož roku z úsporných důvodů zastavuje. V Listech cukrovarnických pak měly začít 
vychá zet souhrny článků v němčině. Vzápětí ovšem okupace republiky 7 vše změnila.

6 30. 9. 1938 byla podepsána Mnichovská dohoda a ČSR muselo odstoupit pohraničí Německu.
7 16. 3. 1939 byl zřízen Protektorát Čechy a Morava po předchozí vojenské okupaci zbytku republiky 

Německou říší (14. 3. 1939 byl vyhlášen samostatný Slovenský stát)
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Obr. 5. Samostatné přílohy našich cukrovarnických časopisů v češtině i němčině v meziválečném 
období:  Zpravodaj a Prager Zucker markt (po vzniku ČSR) – obchodní přílohy cukrovarnických 

časopisů;   Rozhledy – abstrakty článků ze zahraničních časopisů v Listech cukrovarnických; 
ana lo gická příloha v Zeitschrift für Zuckerindustrie der čecho slo vakischen Republik „Rundschau“; 

 Věstník Spolku cukrovarnických úředníků a jeho obdoba v Zeitschriftu;  jako samostatná 

příloha vycházely po 1. světové válce i zprávy z cukro var nic kých spolků;  Finanční hlídka byla 
přílohou Zpravodaje (vycházela v letech 1924/1925 až 1930/1931), německá příloha Prager 
Zucker markt „Finanzschau“ vyšla pravděpodobně jen 27. 2. 1925 (jedno číslo se 2 stranami)











Zeitschrift für Zuckerindustrie in Böhmen und Mähren

Časopis v Protektorátu opět změnil název, válečné poměry však ovliv
nily i mnohé další – redakce čelila nedostatku příspěvků, situaci zachraňoval 
VÚC, rozsah ročníků byl oproti 30. letům čtvrtinový. Jako příloha vycházel 
pouze útlý Prager Zuckermarkt. Existence časopisu byla na konci ročníku 
1943/1944 úředně ukončena z důvodu nedostatku papíru. Poslední ročník 
Zeitschriftu i Prager Zuckermarkt vycházel ve dvojčíslech (dvojčíslo Zeit
schriftu mělo v průměru 10 stran, Prager Zuckermarkt jen strany 2).

Prager Zuckermarkt
1881 až 1919 (poté do 1944 jako příloha Zeitschrift für Zuckerin-
dustrie…)

Bylli Zeitschrift für Zukcerindustrie in Böhmen odborným periodikem 
oboru, jehož prioritním úkolem bylo přinášet obsáhlejší vědecké a odborné 
články, pak Prager Zuckermarkt byl zpra vodajem, který šířil nejrůznější 
aktuální informace ze světa obchodu s cukrem, sta tis tiky, přehledy, úřední 
nařízení, zprávy z oboru doma i ve světě, osobní sdělení atp., a samozřejmě 
také ve značné míře i inzerci. První číslo vyšlo 10. 12. 1881, po založení 
vycházel zpra vodaj dvakrát týdně, ve středu a v sobotu, ale již v prvním roč
níku se změnil na deník, který vycházel odpo ledne, od pondělí do soboty. 
Roč níky Prager Zuckermarkt odpovídaly kalendářním rokům – na rozdíl 
od ostat ních zde popisovaných titulů – pouze první ročník zahrnoval rok 
1881 i 1882, což je vzhledem k datu vzniku pochopitelné. Vydavatelem byl 
cuk ro varický spolek v Čechách.

Prvním odpovědným redaktorem se stal J. O. Paďour, vzápětí (1. 4. 
1882) nahrazený P. C. Bernauem a ještě v prvním ročníku (2. 9. 1882) pak 
J. Bod ňanským. MUDr. Josef Bodňanský vedl redakci periodika více než 
27 let, redigoval Prager Zuckermarkt až do své smrti 9. 3. 1910. Po něm 
se ujmul redakce JUDr. Ferdinand Heidler, který již před rokem pře vzal 
přípravu statistické části listu. V září 1912 předal redakci svému bratru JUDr. 
Gustavu Heidlerovi, ten pak deník připravoval jako samostatné periodikum 
do konce září 1919; od října 1919 pak vycházel týdně jako příloha Zeitschrift 
für Zuckerindustrie der čecho slo vakischen Republik (in Böh men und 
Mähren). Gustav Heidler vedl redakci Prager Zuckermarkt až do své 
neče kané smrti (po lehčí operaci) v roce 1930. Poté již perio dikum údaj 
o redak torovi neobsahuje, odpovědnost za něj s vel kou pravděpodobností 
přešla na O. Fal ladu a následně R. Kopeckého.

Od ledna 1886 připravoval statistickou část Prager Zuckermarkt 
„A. Hoří nek“ (tj. Vojtěch Hořínek), po něm od dubna 1903 převzal tuto 
čin nost Em. Peroutka a od března 1909 pak Ferdi nand Heidler. Od roku 
1910 již list zvláštního redaktora pro statistiku neměl.

Prager Zuckermarkt vycházel od počátku v poměrně velkém formátu 
(zhruba 24 × 33 cm), čísla mívala 2, příp. 4 strany (z toho i polovina 
při pa dala na inzerci). Od roku 1910 pak byl přijat model, kdy ve středu 
vychá zel Prager Zuckermarkt v původním formátu i rozsahu, v ostatních 
dnech pak v menším formátu, zhruba 17 × 16 cm, čísla měla jen jeden 
list, často pouze s tiskem na jedné straně (na druhé příp. byla inzerce). 
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Obr. 7. Střípky – na protější straně:  První odborný článek v Časopisu cukrovarnickém (1872) byl „O určování žiravin v surovém 
cukru, v melase a ve šťavách“ prof. Fr. Štolby – na obrázku, v Zeitschrift für Zuckerindustrie pak „Zur bestimmung der absor

bi ten Kalk erde in der Knochenkohle mittelst Salmiak“ E. Matějčka;  jako příloha prvního ročníku časopisu Zeitschrift für 
Zuc ker in dustrie in Böhmen vyšla „Přehledná mapa produkce řepného cukru v Království českém v hospodářském roce 
1875/76“, sestavená dr. J. Ber natem, obsahující kromě mapy i tabulky produkce v jednotlivých 150 cukrovarech v Čechách, 

také v Evropě, RakouskoUhersku atp., roz měry mapy jsou ca 76 × 53 cm;  Rozhledy (Rozhledy po časopisech) v 1. čísle 

1. ročníku LC – pod stejným označením vychá zejí abstrakty článků po celou dobu existence časopisu až dodnes;  Listy 
cukrovarnické (1916): detail výčtu padlých cukro varnických zaměstnanců – podobný seznam vycházel v době 1. sv. války 

téměř v každém čísle;  zásahy cenzury do obsahu časopisu v době 1. sv. války (1916);  oznámení v Prager Zuckermarkt – 
německy a česky (na obrázku) změny názvu Zeitschriftu po vzniku Československa a přeměny Prager Zuckermarkt na jeho 

přílohu;  po úředním ukončení vydávání Listů cukrovarnických v roce 1943 začaly vycházet v Zeitschrift für Zuckerindustrie 

in Böhmen und Mähren alespoň české souhrny hlavních článků (do roku 1944, kdy byl zrušen i tento časopis v němčině);  kromě 
odborných časopisů vycházely v oboru i další tiskoviny, např. v prvních desetiletích 20. stol. „Cukrovarnický zaměstnanec“ 

Obr. 6. Velké (středa) a malé vydání Prager Zuckermarkt z 16. a 17. 8. 1911

Pozn.: Jak je patrné, „velký“ a „malý“ formát deníku se výrazně lišil i kvalitou papíru.

Čísla na malém formátu byla tištěna na nekvalitním papíru, 
na rozdíl do znatelně lepšího papíru velkého vydání. V době 
1. sv. války byly ročníky útlejší. Od října 1919 se z Prager 
Zuckermarkt stala příloha Zeitschriftu, vycházela stejně s ním 
týdně, ve stejném formátu. Za první republiky byl rozsah přílohy 
Prager Zuckermarkt poměrně velký (cca 16 stran), počtem stran 
převyšovala mateř ský časopis (obdobně tomu bylo i s Listy 
cukro varnickými a jejich přílo hou Zpravodaj). Vydávání přílohy 
bylo ukon čeno spolu s časopisem Zeit schrift für Zuckerindustrie 
in Böhmen und Mähren v roce 1944.

Listy cukrovarnické
1882/1883 až do současnosti

Karel Preis v roce 1882, deset let po vzniku Časopisu cukro
var nického, vzkřísil myšlenku na existenci českého cukro var
nic kého periodika a založil Listy cukrovarnické. Potřeba česky 
vydávaného časopisu byla s ohledem na počet českých subjektů 
v cukrovarnictví RakouskoUherska značná (ostatně i německy 
tištěná periodika připravovali dominantě Češi). Redakční práci 
v prvním desetiletí Listů vykonával K. Preis a M. Nevole (byla 
tak zajištěna i provázanost s Zeitschrift für Zuckerindustrie in 
Böh men), Preis vydával Listy až do své smrti (1916) vlastním 
nákla dem. Lze dovozovat, že by pro něj (v té době již profesora 
a v roce 1885 i rektora se značným vlivem v cukrovarnickém 
prů myslu) nebylo velkým problémem přesvědčit cukrovarnický 

spolek, aby se vydávání časopisu ujal (Nevole byl 
nadto jednatelem spolku), chtěl si však nejspíše pone
chat kontrolu nad osudem Listů – finance dokázal 
zajistit. V roce 1882 na sebe ostatně převzal i vydávání 
Listů chemických, které v roce 1877 sám založil. 

První tři ročníky Listů cukrovarnických byly 
vzhle  dově – formátem i grafickou úpravou – „klonem“ 
Zeit schriftu, vycházely 10× za rok. Od 4. ročníku 
(1885/1886) převzaly i stejnou růžovou obálku, roč
níky měly dál už jen 8 čísel. V tomto ročníku se stal 
„stálým spolupracovníkem redakce“ Ing. Karel Cyril 
Neu mann. Listy cukrovarnické měly zhruba 30 až 
60 stran na číslo (ca 400 až 460 stran v ročníku, kromě 
prvního ročníku s 306 stranami).

Obsah časopisu tvořily kromě hlavních článků 
i spol kové zprávy, „Rozhledy“ (přehled článků ze 
za hra ničí), statistika, informace o patentech, nových 
kni hách a nezbytná inzerce.

Velká změna přišla na počátku 12. ročníku (říjen 1893). 
Dr. Milan Nevole redakci opustil a časopis dále redi govali K. C. 
Neu mann spolu s K. Preisem. Listy změnily svou podobu, začaly 
vychá zet ve větším formátu (téměř A4), již bez obálky, třikrát 
měsíčně (ročníky tak měly 36 čísel ročně, výjimečně méně, 
zhruba se 600 až 700 stranami v ročníku, tedy se 16 – 20 stra
nami na číslo). Důvodem změny bylo, aby další části časopisu 
mimo hlavních, odborných článků neztratily aktuálnost. Jestliže 
v něm čině plnil roli aktuálního zpravodaje Prager Zuckermarkt, 
pak Listy cukro varnické (protože český zpravodaj nevycházel) 
v sobě zahrnovaly náplň obou německy vycházejících periodik. 
Časopis tak obsahoval původní, odborné cukrovarnické články, 
Rozhledy, sdělení o patentech, spolkové zprávy, drobné zprávy 
a sdělení z blízkých oborů, také osobní sdělení (volná místa, 
jubilea, nekrology), statistiku, legislativu i prostor pro reakce 
čtenářů („hovorna“ a „zasláno“). Vnější podoba Listů pak vytyčila 
model, jemuž se poté v roce 1919 přiblížil i Zeitschrift für Zuc
ker industrie der čecho slo vakischen Republik.

V seznamu autorů hlavních článků či různých polemik té 
doby lze nalézt všechna významná jména našeho cukrovarnic kého 
a ře pař ského světa (Andrlík, Bartoš, Bubák, Cuřín, Diviš, Frič, Her
les, Jelínek, Kohn, Lexa, Mikšíček, Milbauer, Ram bousek, Sta něk, 
Stoklasa, Šebor, Urban, Uzel, Votoček, Wiesner, Zapotil a mnohá 
další), což beze změny platilo i v pozdějších dese ti le tích.V zápi
sech ze schůzí cukrovarnických spolků či z krat ších sdě lení pak 
čtenář může zístat i plastický obraz o tehdy aktuálních pro blé
mech sektoru v obchodní, legislativní či orga ni zační oblasti.
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Obr. 8. Sto čtyřicet let: obálka čísla v prvním (1882/1883) a aktuál
ním (2022) ročníku Listů cukrovarnických (a řepařských)

Když stále větší zdravotní obtíže donutily Karla C. Neu manna 
v říjnu 1915 (na začátku ročníku 1915/1916) redakci opustit, řídil 
pak prof. Preis časopis sám. Po Preisově úmrtí v dubnu 1916 
(ještě v témže ročníku) začal Listy redigovat Ing. Fran tišek Herles 
(s Preisem již předtím spoluredigoval Zeit schrift für Zuc ker in dustrie 
in Böhmen), který se stal odpovědným redak torem obou perio dik. 
A to, jak bylo uvedeno dříve (viz s. 338), od za čátku roč níku 
1916/1917 spolu s exter ními, odbor nými redak tory (ti byli ovšem 
v tiráži uve deni jen tři ročníky, v dal ších třech jen na titulní stránce 
roč níkového svazku – lze tak dovo zovat, že reálná spo lupráce asi 
nena plnila záměr, obdobně i v Zeit schriftu). Herles zvýšil počet 
čísel v roč níku z 36 na 52, časopis se tak stal týde níkem, i když 
některá čísla byla dost útlá (dokonce tvo řená jen jediným listem). 
V dal ším roč níku začal vycházet jako součást časopisu Zpra vodaj, 
redi go vaný G. Heid lerem, v ročníku 1919/1920 a násle dujícícm 
pak i Věstník Spolku cukrovarnických úředníků.

V ročníku 1921/1922 se k Ing. Herlesovi v redakci připojil 
Ing. Otakar Fallada. Fallada je uváděn jako odpovědný a Herles 
jako hlavní redaktor až do ledna 1924 (zdá se z toho, že radakční 
práci vykonával v té době už pře vážně Fallada), poté už jen 
Otakar Fallada sám. Pod Falladovým vedením se časopis rozšířil, 
přibyly samo statné přílohy (Rozhledy, Finanční hlídka), ročníky 
s přílo hami měly přes tisíc stran (až ke 1400), samotné Listy pak 
500 až 750 (nejvíce 760) stran. 

Na začátku dubna 1938 převzal vedení časopisů Ing. Dr. 
Rudolf Kopecký. Nepříznivá politická situace na konci 30. let 
se promítala i do podoby Listů cukrovarnických (např. číslo ze 
3. 3. 1939 tvořil jen jediný dvojlist). V roce 1939 začaly v Lis tech 
vychá zet souhrny v němčině, jak bylo avizováno (viz s. 340), 
ovšem od začátku ročníku 1941/1942 bylo jejich zařazování 
ukon čeno (!). Stejně jako Zeitschrift trpěly Listy cukrovarnické 
po okupaci ne dos tat kem příspěvků, obsah kromě zpráv vý
zkum ného ústavu tvo řila různá úřední nařízení a dopo ru čení 
k úspo rám apod. Roč níky byly útlé. Poslední číslo Listů cuk ro var
nic kých a Zpra vodaje vyšlo 12. 3. 1943, další vydá vání periodika 
bylo z ini ciativy M. Horn schilda, německého vedoucího činitele 
Hos po dářské sku piny cukrovarnického prů myslu, zastaveno.

Po druhé světové válce

Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře s historií našich 
cukrovarnických časopisů do roku 1944, proto následující období 
zmíníme jen kratičce. Po osvobození bylo (ze zřejmých důvodů) 
od října 1945 obno veno vydá vání pouze Listů cukro var nických se 
Zpravo da jem, časopis vycházel jako týdeník (resp. čtrnáctideník 
ve dvoj čís lech). Dvouletá přestávka v letech 1943 až 1945 je 
důvo dem, proč je číslo ročníku nižší než stáří časopisu. Od roku 
1951 vycházel časopis jako měsíčník v kalen dářních ročnících 
(vydá vání Zpravodaje bylo ukončeno), a to v Průmyslovém 
vyda va telství, od roku 1953 ve SNTL. Jako měsíčník pak Listy 
cukrovarnické vycházejí dalších více než 70 let až dodnes.

Zamyšlení

Při bližším pohledu na práci redaktorů našich cukrovarnic
kých periodik, především v prvním půlstoletí existence časopisů, 
je udivující, s jakým zápalem a nasazením redakční práci vyko
návali. Všichni byli přitom osobnostmi, jejichž společenské 
posta vení, pracovní pozice, status v oboru, podnikatelské zázemí 
i finanční situace byly v porovnání s většinou současníků výrazně 
vyšší. Redakční práci jistě nevykonávali z potřeby financí či vyšší 
prestiže v oboru (např. Preis byl vysokoškolským profe sorem 
s mnoha aktivitami, Herles působil jako redaktor již ve vyšším 
věku, měl vlastní laboratoř a později další úspěšné, výdě lečné 
podnikatelské aktivity, jistě byl vytížený, přesto byl ochoten 
věno vat redakční práci mnoho svého času… a lze pokračovat 
dal šími). Nepochybně byli všichni pře svědčeni o významu a ne
zbyt nosti této činnosti. Tomu odpo vídalo i jejich pracovní úsilí 
při redi go vání časopisů. Např. Ing. Herles vzpomíná na čas 
před Preisovým úmrtím 8: „(Preis) časopis tento redigoval, vzdor 
neúprosné hlodající chorobě, kteráž mu práci velmi ztěžovala, 
až do posledních dnů svého života. … Jako redaktor byl Preis 
neú morně činným, obstarávaje s největší svědomitostí záležitosti 
redakční až do posledních detailů, po většině nejraději sám. Vedle 
úpravy článků pro tisk obstarával i překlady článků odborných 
pro časopis vycházející v druhém zemském jazyku, neboť nebylo 
často možno překlady takové svěřiti osobnosti neovládající doko
nale odbornou a vědeckou terminologii v onom jazyku. Je obdi
vu hodnou jeho energie, kterou přemáhal v poslední době svoje 
tělesné utrpení, takže až do posledních dnů svého života veškeré 
záležitosti redakční měl v plné evidenci.“

Je výmluvné, u kolika redaktorů ukončila jejich působení 
v re dakci až smrt (K. Preis, M. Nevole, J. Bod ňanský, G. Heidler, 
V. Hoří nek a E. Peroutka, rovněž J. Petřík). Přitom se vedle 
své profese a redakční, spolkové i další činnosti stihli věnovat 
ne zřídka také zálibám – Preis byl např. významným amatérským 
ento mo logem, Neumann numismatikem a genealogem…

Závěrem

Sto padesát let je v případě odborného tisku úctyhodná doba 
a neexistuje mnoho oborů, které mají tak bo ha tou his torií svých 
priodik. Pracovníci cukerního sektoru mají proto důvod k hr dosti, 
ohlí žejíli se za minulostí svého průmyslu a s ním spo je ných 
časo pisů, které jsme si v tomto článku připomněli.

8 Herles: Prof. dr. Karel Preis jako redaktor (LC 34, 1915/16, č.26/27, s. 346).


