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ZA ING. KARLEM VÍTEM
Po krátké nemoci ve vìku nedoitých 88 let zemøel 11. 4. 2008
dlouholetý pracovník cukrovarnického prùmyslu, bývalý øeditel Oborové projekce, ing. Karel Vít.
Celý jeho ivot poznamenala doba minulého století, plná pøevratných událostí. Jetì v roce 1939 se zapsal jako øádný posluchaè na ÈVUT, Fakultu stavební. Avak ji 17. 11. 1939
byly vysoké koly Nìmci uzavøeny. Jetì tého roku nastoupil jako technik u stavební firmy A. Brát, kde byl èinný a do
roku 1945. Ji jako zamìstnanec této firmy pracoval pro cukrovarnický prùmysl  vykonával stavební dozor, eventuálnì
funkci stavbyvedoucího pøi rekonstrukcích cukrovarù v Nitøe a v Èeském Meziøíèí.
Ihned po otevøení vysokých kol pokraèoval ve studiu na
ÈVUT, které úspìnì zakonèil druhou státní zkoukou
v kvìtnu 1948. Potom krátkou dobu pracoval jako stavbyvedoucí u firmy Betona a jako projektant u Stavoprojektu Praha.
V roce 1953 zaèalo pùsobení ing. Víta v Potravinoprojektu,
kde byl jako vedoucí støediska èinný do roku 1958. A právì
v tomto roce zaèíná jeho soustavné pùsobení v cukrovarnickém prùmyslu  stává se øeditelem Oborového projektového
útvaru a tuto organizaci úspìnì øídil a do dosaení dùchodového vìku v roce 1980.
Díky svým bohatým zkuenostem a dobrým osobním kontaktùm vybudoval projektovou organizaci, která byla schopna
úspìnì zajiovat vekeré projektové potøeby cukrovarnického prùmyslu. Mimo základní støedisko v Praze, fungovaly
jetì poboèky projekce v Hradci Králové s pøevánì strojaøským zamìøením a a do rozdìlení prùmyslu jetì v Bratislavì.
Organizace mìla zastoupenou irokou kálu rùzných profesí: byli to stavaøi a architekti, technologové, strojaøi, odborníci elektro a energo i specialisté na vodní hospodáøství
a eleznièní vleèky. Realizovala se bohatá projekèní èinnost
pro tehdy 80 cukrovarù v provozu. Provádìly se dílèí rekonstrukce zaøízení i celých stanic a po projektování nových

závodù. Cukrovarnický prùmysl byl tehdy významnou slokou národního hospodáøství  zajioval nejen plné pokrytí
domácí spotøeby cukru, ale byl i prakticky jedinou významnou exportní komoditou. I po ukonèení práce ve funkci øeditele projekce byl jetì èinný jako vedoucí útvaru péèe
o základní fondy. I v dùchodu jetì pomáhal prùmyslu jako
projektant a statik.
Ing. Karel Vít byl nejenom odborníkem v svém oboru, ale také
dobrým pøítelem. Dovedl se upøímnì radovat z vìcí, které se
podaøily, také vak poradit i potìit pøi potíích a nezdarech,
které nìkdy pøicházely.
Antonín Kovaøík
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Od syntézního plynu získaného z fytomasy k etanolu
(Ethanol via biomass-generated syntax)
iroké prùmyslové uití zemìdìlských plodin obsahujících sacharidy a krob k výrobì palivového etanolu naráí na závaný
problém, nebo tyto suroviny slouí souèasnì ve velké mnoství
jako suroviny v potravináøství k výivì obyvatelstva. Proto se
neustále hledají materiály, které by tyto agrární plodiny nahradily. Jako nadìjnou surovinou se jeví fytomasa, ale tu je nutno pro
výrobu etanolu pøedem upravit, protoe její pøímá fermentace
kvasinkami Sacharomyces cerevisie není moná. Jednou
z moností je gazifikaènì-fermentaèní proces, kdy se v prvním
stupni získaný syntézní plyn po mechanickém vyèitìní dále ve
druhém stupni v bioreaktoru konvertuje rùznými kmeny anaerobních bakterií na poadovaný produkt. Proto je nyní velký
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zájem o dávno známý a prùmyslovì provozovaný proces  výroba syntézního plynu, smìsi CO + H2, kdy se v generátoru místo
uhlí (koksu) jako zdroj uhlíku pouije fytomasa. Sloení syntézního plynu získaného z fytomasy záleí samozøejmì na jejím
pùvodu, napø. pøi zplyòování rákosí pøi teplotì 770 a 800 oC
bylo v plynu (% obj.): 1419 CO, 1518 CO2, 35 H2, 5060 N2,
mení kolísavé mnoství NOx a slouèeniny obsahující C2.
K fermentaci pouité kmeny Clostridium konvertovaly syntézní
plyn na etanol, kyselinu octovou, butanol, acetáty a butyráty.
Smìs produktù z bioreaktoru se pak rozdìlila destilací. Napø.
z 1 molu CO lze takto získat a 0,25 molu etanolu. Výhodou
tohoto gazifikaènì-fermentaèního procesu je komplexní zpracování celulosy, hemicelolus, ligninu nejen na etanol, ale i na jiné
zajímavé produkty.
Int. Sugar J., 110, 2008, è.1311, s. 150155.
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