
JAK VZNIKL KOSTKOVÝ 

CUKR 
 

CO POTŘEBUJETE: 
Potřebujete chuť přečíst si příběh o tom, jak vznikla první kostka cukru. 

POSTUP: 
Snad každý už ve svém životě viděl kostkový cukr. Víte, že první kostka cukru se vyrobila 

v České republice? Pojďme si přečíst příběh o tom, jak vznikl kostkový cukr. Pokuste příběh 

převyprávět nebo přeznakovat někomu ve svém okolí.  

CO PROCVIČUJETE: 
Při čtení procvičujeme naší 

pozornost, soustředění a porozumění 

psanému textu. Dnes si navíc 

rozšíříme i své vědomosti.  

 

NA CO SE ZAMĚŘIT: 
Zaměříme se na porozumění celého 

příběhu.   

 

ZDROJ NÁPADU:  

web: https://www.cerstvakava.cz/clanky/pribeh-prvni-kostky-cukru-na-svete/ 

ZDROJ OBRÁZKU: 

web: https://erecepty.eu/tag/kostkovy-cukr/ 

web: https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/vareni-jidlo/kostkovy-cukr-slavi-175-let-slavny-cesky-

vynalez-lidem-usnadnil-zivot-a-touzi-po_1801231347_dbr 

web: https://www.toppotraviny.cz/cukr-1/homole-cukru-250-g 

web: https://kapselshalflanghaarz.blogspot.com/2017/07/dacice-mapa.html 

ZDROJ TEXTU: 

web: https://www.cerstvakava.cz/clanky/pribeh-prvni-kostky-cukru-na-svete/ 
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PŘÍLOHA: 

 
V 19. století žil ve Vídni jeden muž. Ten muž se jmenoval 

Jakub Kryštof Rad. Jakub si vzal za manželku Julianu Chill. 

V roce 1840 byl Jakub Kryštof Rad pověřen, aby se stal 

ředitelem jednoho cukrovaru. Ten cukrovar stál v České 

republice ve městě Dačice. Tak se Jakub se svou manželkou 

Julianou přestěhovali do Česka a stal se ředitelem 

cukrovaru.  

V roce 1840 se prodával cukru ve velmi zvláštním 

tvaru. Tomu tvaru se říkalo homole. Tyto homole 

musela každá hospodyňka a žena v domácnosti 

rozsekat sekáčkem na malé kousky. Často se stávalo, 

že během sekání homole se člověk řízl do prstu. 

Z kuchyně se potom ozýval křik a pláč. A to se také 

stalo Julianě! V roce 1841 se řízla do prstu sekáčkem, 

když sekala homoly cukru. Se zavázaným prstem šla za 

svým mužem Jakubem. Juliana povídá Jakubovi: 

„Podívej se, co se mi stalo! Ty homole jsou moc velké a 

já je musím rozsekat na malé kousky. Sekáček se mi 

sklouzl a já se řízla do prstu. Opravdu se nedá 

vymyslet něco menšího?“ 

Jakuba nápad Juliany moc zaujal. Začal přemýšlet, jaké kousky cukru by se daly vyrobit. Za 

tři měsíc Jakub přišel za Julianou a říká jí: „ Juliano, mám pro tebe dárek“ a ukázal jí 

krabičku s 350 kostkami cukru. Juliana se zaradovala: „To je nádhera! S tak malými cukříky 

bude slazení radost!“  

Jakub moc dobře věděl, že vymysleli velmi užitečnou věc. Během dalších let výrobu kostek 

z cukru ještě vylepšil. Od roku 1843 se v Dačicích začal vyrábět kostkový cukr pro celý svět. 

Malé kostky se rozlétly do světa a slavily veliký úspěch. Na celém světě se dodnes vyrábějí 

kostky cukru, které vymyslela Juliana se svým mužem Jakubem.  

 


