
Pomníček první kostce cukru na světě 
 
Abyste mi věřili, že existuje, podívejte se na níže uvedený obrázek. A kde že ho najdete ? 
Musíte se vydat na jihozápadní Moravu do města Dačice. Nedaleko odtud - v Kostelním 
Vydří - totiž založili bratři Tomáš a František Grebnerovi první řepný cukrovar 
v severozápadní části habsburské monarchie. Na jaře roku 1829 tam osázeli cukrovkou asi     
3 ha pole a na podzim téhož roku výtěžek sklizně začali zpracovávat. Využili přitom své 
znalosti získané ve Francii. V první kampani vyrobili 11.200 kg surového cukru. Se 
zpracováním však již v roce 1832 skončili, protože tamní nadmořská výška kolem 500m 
nebyla vhodná k pěstování cukrové řepy. 
 
V roce 1833 navázal na tradici tohoto cukrovaru František Grebner a zřídil rafinerii cukru 
v blízkých  Dačicích. Ta zpracovávala zpočátku pouze třtinový cukr, který byl dovážen 
povozy z italského přístavu Terst. Stala se tak první rafinerií třtinového cukru na Moravě. Po 
roce 1844 začala zpracovávat již výhradně řepný cukr z domácích zdrojů. Na jaře r.1840 
dostala nového ředitele. Byl to švýcarský rodák Jakub Kryštof Rad, který přišel z Vídně. Ten 
rozšířil v roce 1841 výrobní prostory a poté zavedl do výroby první parní stroj ve městě. 
Podnik pod jeho vedením prosperoval a cukrem z Dačic byla postupně zásobována 
jihozápadní Morava, jižní  i východní Čechy a také rakouské pohraničí. Prodával se rovněž ve 
skladech zřízených ve Vídni, Pešti, Lvově a v Brně. Rad začal vyrábět i cukrovinky a 

čokoládu. Cukr se tehdy vyráběl v podobě homolí, klobouků nebo 
bochníků a z nich se muselo potřebné množství odsekávat. 
 
Jednoho dne v srpnu r.1841 se při sekání homole cukru zranila jeho 
manželka, paní Juliana Radová, na ruce. A obrátila se na svého muže a 
další pracovníky, aby nalezli způsob jak odstranit obtížné sekání a štípání 
cukru z homolí. Inu - za vším hledej ženu. Sama údajně navrhla, aby se 
cukr vyráběl v podobě  kostek, které by se dobře skladovaly a počítaly na 
kusy. 
 
Určitě byla mile překvapena, když jí manžel na podzim stejného roku 

přinesl malou bedničku ve které bylo uloženo 350 bílých a červených kostek cukru. A novota 
byla na světě! Na výrobu kostek zhotovil pan Rad speciální lis a v roce 1843 na ni získal 
privilegium. V tomtéž roce uvedl kostky na trh. Prodávaly se v balíčcích, které stály 50  
krejcarů, po 250 kusech. Na nich byl obrázek budov dačické rafinerie. Ve Vídni  se prodával 
pod názvem „čajový cukr“. Patent na  výrobu brzy koupilo Prusko, Sasko, Bavorsko, 
Švýcarsko a Anglie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zdokonalenou formu tohoto vynálezu používají rafinerie cukru na světě dodnes. Druhý 
obrázek vám ukazuje manžele, kteří s  výrobou začali. Dačické rafinerii ale ani tato novinka 
natrvalo nepomohla. Vlivem vnějších podmínek se později její  hospodářská situace  opět 
zhoršovala a v  r.1846 rezignoval J.K.Rad  na funkci ředitele. V roce 1852 zanikla, protože 
byla příliš vzdálená od hlavních řepařských oblastí a náklady na dopravu cukrovky se 
zvyšovaly. Budova rafinerie byla v r.1863 demolována až po sklepy. Na těch byl později 
zbudován divadelní a taneční sál, který přetrval dodnes. Ve  sklepích byla pak v roce 1983 
nalezena kamenná schránka s letopočtem 1841 a iniciálami ICR / Jacob Christoph Rad /. A 
v tomtéž roce byl kostce cukru postaven žulový pomníček, který vidíte nahoře na obrázku. 



Pokud byste se na pomníček zajeli do Dačic podívat, nezapomeňte se zastavit i v tamním 
„novém zámku“, v němž je Městské muzeum se stálou expozicí věnovanou cukrovaru a 
vynálezu kostky cukru. Samotný zámek je pak jednou z nejzajímavějších exposic empíru 
v Čechách a bude se vám patrně velmi líbit. Zámek má i anglický park se vzácnými dřevinami 
a na náměstí nedaleko informačního střediska najdete i dům, který je následníkem rafinerie 
v níž byla vyrobena první kostka cukru na světě. V Dačicích najdete i další zajímavosti a není 
to odtud  daleko ani do dalších pozoruhodných  míst této části Moravy. 


