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Ing. dr. Rudolf Kopecký 

3. 1. 1902 -  

 

Absolvent Vysoké školy chemicko-technologického inženýrství při ČVÚT (1924), rigorosum 

v roce 1927, od roku 1929 knihovník ve Výzkumném ústavu cukrovarnickém ve Střešovicích. Od 

roku 1938 redaktor cukrovarských časopisů „Listů cukrovarnických“ a „Zeitschrift fur die 

Zuckerindustrie der Čechoslovakischen Republik“. Celý svůj život zasvětil studiu dějin českého 

cukrovarnictví a biografiím významných českých cukrovarníků. V roce 1941 se vrátil do 

Výzkumného ústavu, v němž pak působil až do svého odchodu do důchodu v roce 1962 jako 

knihovník a odborný redaktor „Listů“. I v důchodu zůstal odborně činný, pracoval jako externí 

pracovník na překladech z časopisů potravinářského průmyslu, na excerptech, pro SNTL dodával 

cukrovarská hesla pro technické slovníky. Jeho zřejmě nejvýznamnější práce, obsah tohoto fondu,  

o působení českých cukrovarníků v zahraničí, je výsledkem mnohaletého studia a shromažďování 

dokumentů, zůstala však v rukopise. 

 

Pramen: „Vlastní životopis“ z roku 1984 (kopie je přílohou této složky) 

 

 

Charakteristika fondu  

Fond sestává z jednoho kartonu písemností, jež nejsou osobní pozůstalostí v pravém slova 

smyslu. Skládá se z největší části z materiálů o činnosti českých cukrovarníků v zahraničí od poloviny 

19. století do roku 1939, a ze strojopisné studie o tomto tématu. Autor oslovil (někdy na začátku 

čtyřicátých let) řadu nejvýznamnějších českých cukrovarníků a požádal je o poskytnutí dokumentace 

k jejich působení v zahraničí. Soubor se tak skládá hlavně z osobních vzpomínek těchto cukrovarníků 

a záznamů nejrůznějšího typu, méně již z odborné dokumentace o budování a provozu zahraničních 

cukrovarů, v nichž pracovali. Nejcennější součást fondu je nesporně výsledná studie ing. R. 

Kopeckého: „Naši cukrovarští technikové v zahraničí - od poloviny minulého století do počátku 2. 

světové války“. 

 

 

Záznam o uspořádání fondu 

Fond č. 668 Rudolf Kopecký v roce 2004 uspořádal a inventář k němu sestavil Miroslav 

Balcar. 

 



inv. č.  obsah ks. datace ks. 

 
0  Vlastní životopis. Strojopis/průklep, 1984, 18s. 1 1984 1 

  Soubor dokumentů k činnosti českých cukrovarníků v cizině (řazeno 
abecedně): 

  1 

1  Josef Amler (osobní záznamy a vzpomínky s odbornou dokumentací) 1 složka 1945-1951 1 

2  Fr. Havlíček, Fr. Drbohlav, Fr. Fintes, Ed. Gogela, Eugen Gregor, Fr. Hampl, 
R. A O. Havelkové, Jan. A. Herold, Ivan Hes, Č. Hruška (osobní vzpomínky 
ve formě dopisů ing. Kopeckému, listář Anny Havlíčkové z doby kolem r. 
1880, životopisy, novinové výstřižky) 

1 složka 1878-1957 1 

3  Josef Hukal (osobní vzpomínky, rukopis; vlastní životopis, strojopis, dopisy 
Kopeckému) 

1 složka 1946-1951 1 

4  Ant. Jahl, Justin Janík, Otto Jordán, Rudolf Kargl (vzpomínky, někdy 
doplněné výčtem odborné činnosti, od R. Kargla stať: Vývoj cukrovarnictví v 
Iranu) 

1 složka 1944-1946 1 

5  Hanuš Karlík (podrobný životopis, blíže neidentifikované rukopisné 
poznámky, Ředitel Karlík podle vzpomínek Jana Puce..., novinový výstřižek 
s biografií) 

1 složka 1945?-1950 1 

6  J.F.Klapka, Jos. Kvěch, Jos. Lexa, Jos. Miškovský (životopisy, vzpomínky, 
dokumentace, J. Miškovský: Nástin vzniku a vývoje cukrovarnického 
průmyslu v Rusku..., rukopis, strojopis) 

1 složka 1944-1945 1 

7  Dalibor Moc, Tomáš Nejedlý, Leopold Pásek, Fr. Paul, Ermín Pokorný, Jos. 
Pokorný, Julius Roztočil, Karel Snížek, Jos. Šatoplet, Karel Urban, Rudolf 
Vand, Ferdinand Vitáček (dopisy, stručné životopisy a vzpomínky) 

1 složka 1944-1973 1 

8  4 články od Stanislava Zemana (Obrázek z průkopnické práce našich 
inženýrů strojního průmyslu v zámoří, Vývoj třtinového cukrovarství, 
Technicko-obchodní cesta v čínském vnitrozemí, Řepné cukrovarství), V. 
Richter (dopisy Kopeckému, sešit vzpomínek) 

1 složka 1943-1946 1 

9  Eduard Pšenička (dopisy Kopeckému, vlastní životopis, rukopis, životopis, 
strojopis, bibliografie, smuteční proslov na pohřbu od Kopeckého) 

1 složka 1946-1947 1 

  Dále: 1 složka  1 

10  A. Publikace: Die Skodawerke arbeiten am industriellen Aufbau von 
Afghanistan. B. Mapa: Karte der Zuckerfabriken Irans (Persiens) von ing. 
Eduard Gogela (1938). 

1 složka 1938-poč. 
2.sv.války 

1 

11  Různé dokumenty a materiály (články, brožury, jednotlivosti, výstřižky, 
nekrolog ing. Fr. Jungera), dopis J. Klepla ze Zemského archivu dr. 
Kopeckému z 28. 11. 1943 

1 složka 1869-1947 1 

12  Fotografie z cukrovaru ve Wissingtonu (Anglie), 4 ks; pohlednice a 
dopisnice, 2 ks; z pozůstalosti ing. V. Zahradníka; fotografie hrobu Ant. 
Štočka v Afghanistanu, 2 ks; fotografie cukrovaru v Alagónu (Španělsko), 1 
kus 

9 1901-1926? 1 

13  Článek: Naši průmysloví průkopníci na Rusi..., Továrna Grether a 
Křivánek...v Kijevě na Šuljavce, fotokopie, 4 listy, autor neuveden 

1 složka s. d. 1 

14  Dr. Rudolf Kopecký: Naši cukrovarští technikové v zahraničí - od poloviny 
minulého století do počátku druhé světové války, strojopis, 225 stran; příloha: 
tabulka z rukopisu ing. J. Miškovského: Přehled doby a množství cukrovarů 
založených v Rusku v letech 1800 - 1891 

2 s. d. 1 

15  Kartotéka manipulantů a jiných zaměstnanců v cukrovarech 1 s. d. 1 



inv. č.  obsah ks. datace ks. 

 
16  Lístkový katalog českých inženýrů (cca 160) a technických pracovníků (cca 

190) cukrovarů v zahraničí; 5 parte, drobné články a studie; výstřižek z 
časopisu Český svět VIII/ č. 16, 22. 12. 1911 s fotografiemi ze stavby továrny 
a rafinerie cukru v Srbsku 

1 složka 1911-1977  
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Nově vymezené a revidované evidenční jednotky při GI 2012-2013. 
datum provedení GI: 19.9. 2014 
 
výčet ověřených a nově zjištěných evidenčních jednotek: 
-kartotéky: 2 (1911 - 1977) – inv. č. 15 
-kartony: 1 ((1869) 1911 - 1984) 
-fotografické archiválie: fotografie na papírové podložce: 7 (1901 - 1926) – inv. č. 12 
-celkový počet (dílčích) evidenčních jednotek: 10 
 
 
ověřená metráž archiválií: 0,10 bm 
 
 


