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few species in temperate region). Annual bluegrass can be effectively controlled by pre-emergent soil herbicides (metamitron, trifluralin, isoproturon, diflufenican, trifluralin, pendimethalin,
metazachlor, alachlor, dimethachlor, napropamid, metolachlor and
others). It is tolerant to the most of foliar graminicides. Good efficacy shows clethoxidim and partially haloxyfop only.
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Prof. Dr. Ing. Josef Vaátko, DrSc.  významná osobnost
èeskoslovenského a svìtového cukrovarnictví
Pøedneseno 8. prosince 2007 na odborném semináøi Prof. Dr. Ing. Josef Vaátko, DrSc.  110. výroèie narodenia, který poøádaly Potravinárska sekcia
Slovenskej spoloènosti pre po¾nohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV a Ústav biotechnológie a potravinárstva FCHTP STU v Bratislave

Josef Vaátko se narodil 16. 1. 1897 ve ïáru nad Sázavou
jako syn majitele továrny na obuv. Mìl se stát strojním inenýrem, ale bìhem zápisu na Èeské vysoké kole technické v Brnì
se rozhodl pro studium chemicko-technologického inenýrství 
a studoval pak tak výbornì, e mu prof. ing. Ale Linsbauer,
tehdy ná nejvýznamnìjí cukrovarnický technolog, nabídl místo asistenta na svém Ústavu chemické technologie IV., který
zahrnoval výuku cukrovarnictví a prùmyslu uhlohydrátù. Mladý
inenýr nabídku ovem bez váhání k 1. 6. 1923 pøijal. Prof.
Linsbauer byl souèasnì vedoucím Brnìnské výzkumné stanice,
která se stala V. oddìlením Výzkumného ústavu èsl. prùmyslu
cukrovarnického v Praze. Asistent Ing. Vaátko byl do jejích
aktivit zapojen a tak poznal spojení pedagogické a vìdeckovýzkumné èinnosti pracovníka vysoké koly, co mìlo základní
význam pro jeho profilaci budoucího univerzitního profesora,
øeditele výzkumného ústavu a jednoho z organizátorù akademie vìd.
Ing. Vaátko dosáhl ve svých 29 letech po obhajobì disertace na téma Sacharosa ve styku s uhlím adsorpèním doktorátu technických vìd a stal se pravou rukou prof. Linsbauera.
Kdy po pøedèasné smrti prof. Linsbauera v roce 1928 byl
na jeho místo ustanoven Dr. Ing. Jaroslav Dìdek, dolo k vytýèení
nových priorit výzkumu a ke zdùraznìní hledání pøedevím fyzikálnì chemických základù technologických operací. Dr. Vaátkovi pøipadl výzkumný úkol zkoumat interakci vápna a necukrù øepných áv. Práce vyústila v objev principu optimálního
øeení úvodní jednotkové operace èitìní áv  èeøení, který
patentoval spolu s prof. Dìdkem v roce l933. Tento postup, od
kampanì 1935/36 známý jako progresivní pøedèeøení, je od té
doby základním krokem epurace surové øepné ávy. Obstál nejen pøi soudním sporu o prioritu s berlínským výzkumným ústavem cukrovarnickým, ale pøedevím pøed kritikou 75 let praxe.
Dr. Vaátko shrnul svoje studie o pøedèeøení do habilitaèního spisu Koagulace v øepné ávì a po brilantní obhajobì práce byl jmenován roce 1934 soukromým docentem. Epurace áv
zùstala a do konce ivota jeho hlavním vìdeckým zájmem.
Týkala se jí ovem i jeho kniha Èistenie repnej avy redukovanou prísadou vápna, ocenìná v roce 1950 státní cenou ve skupinì vynikajících vynálezù a zdokonalení metod výrobních pro-

LCaØ 124, è. 1, leden 2008

cesù. Vznikla tak jedna z mála monografií, které se dají poèítat
ke zlatému fondu cukrovarnické literatury. Jeho práce postavily
èitìní øepné ávy na vìdecký základ z fyzikálnì-chemického
hlediska a jsou dodnes citované.
Z jeho dalích studií pøipomeòme èasovì nároèné práce o
hodnocení kvality cukrovky, zpracovávání materiálù z kampaòových dotazníkù, které pøedstavovaly soubor a 17 200 dat
roènì, a ovem poradenskou èinnost. Navtívil více evropských
zemí s øepným cukrovarnictvím, stal se èlenem øady cukrovarnických a inenýrských organizací  poznával nae i evropské
cukrovarnictví a cukrovarníci poznávali osobnì jeho.
Brnìnská cukrovarnická stanice se ve tøicátých letech stala
evropsky známou výzkumnou institucí, poradenským centrem
pøedevím pro moravské, slezské a slovenské cukrovary i pro
èást rakouských cukrovarù a pøitalivým pracovitìm i pro zahranièní studenty.
Aktivity doc. Vaátka ve slovenských cukrovarech ovlivnily
rozhodování, kdy se po válce hledala vhodná osobnost na
místo profesora chemické technologie zemìdìlské na Slovenské vysoké kole technické v Bratislavì. Zatímco se na brnìnské technice o profesuøe doc. Vaátka uvaovalo, bratislavská
technika mu ji nabídla. Profesorem chemické technologie zemìdìlské a souèasnì pøednostou Ústavu chemické technologie
zemìdìlské se zamìøením na cukrovarnickou technologii a chemii sacharidù a potravin byl jmenován 24. 1. 1946 (se zpìtnou
platností k 1. 11. 1945). Tento ústav se pod vedením prof. Vaátka pozdìji zmìnil na Katedru uhlohydrátù a potravin Slovenské vysoké koly technické v Bratislavì a posléze (1960) na
Katedru chemie a technologie sacharidù a potravin Chemické
fakulty SVT v Bratislavì.
Prof. Vaátko zavedl a pøednáel pøedmìty Chemická technologie zemìdìlská I a Chemická technologie zemìdìlská II,
obì v rozsahu 6 h týdnì, a vedl laboratorní cvièení z Chemické
technologie zemìdìlské v rozsahu 16 h týdnì. Tyto základní
pøedmìty zahrnovaly cukrovarnictví, krobárenství, výrobu jiných sacharidù, technologii èokolády a cukrovinek, mlynáøství
a pekaøství, kvasný prùmysl (sladovnictví, pivovarnictví, lihovarnictví, droïárenství, vinaøství a výrobu octa), zpracování
ovoce a zeleniny a zpracování masa a vajec. Tímto, na svou
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Obr. 1. Prof. Dr. Ing. Josef Vaátko, DrSc.

dobu rozsáhlým a nároèným studijním programem, byly poloeny základy k rozvinutí vysokokolské výuky potravináøství
na Slovensku, která svoje opodstatnìní na zdejí Fakultì chemické a potravináøské technologie dokázala udrel dodnes.
V roce 1946 byl prof. Vaátko jmenován také øeditelem
Výzkumné stanice cukrovarnické a uhlohydrátù Slovenského
ústavu potravináøského. Bylo to první výzkumné cukrovarnické
pracovitì na Slovensku. V jeho èele stál  bìhem nìkolika
organizaèních promìn  do konce roku 1955.
Poèátky Vaátkovy práce v Bratislavì byly kruné. Prakticky vechno chybìlo. Prostory pro ústav v Mýtné ulici vznikly
úpravou bytù, zaøízení se získávalo hlavnì z ruených institucí,
chybìli spolupracovníci, nebyl k dispozici byt. Vechno se vak
podaøilo postupnì pøekonat a zejména po pøestìhování ústavu
do nového chemického pavilonu bratislavské techniky na Kollárovì námìstí v r. 1954 vzniklo pracovitì na vysoké úrovni,
které vychovalo mnoho odborníkù pro potravináøský prùmysl
a výzkum a stalo se základem badatelského i aplikovaného cukrovarnického výzkumu na Slovensku.
Vìdeckovýzkumná práce prof. Vaátka dola výrazného
uznání jeho jmenováním akademikem ÈSAV (12. 11. 1952)
a krátce na to i akademikem SAV (23. 6. 1953). K jeho dosavadní èinnosti vysokokolského profesora pøibyla èinnost
s budováním SAV a jejího Chemického ústavu. Stal se èlenem
pøedsednictva SAV, pøedsedou Sekce vìd matematických a pøírodních a poté pøedsedou Vìdeckého kolegia pro chemii SAV,
øeditelem Ústavu chemické technologie organických látek SAV,
který se v r. 1955 pøemìnil na Chemický ústav SAV. V tomto
roce získal prof. Vaátko hodnost doktora chemických vìd
(DrSc.). Po dosaení vìku 65 let dal pøednost práci na Katedøe

20

chemie a technologie sacharidù a potravin, na SAV vak pùsobil
jetì pìt let jako pøedseda Vìdeckého kolegia pro chemii.
Rozsáhlá organizátorská a pedagogická práce nedokázala
zabránit prof. Vaátkovi ve výzkumné èinnosti. Se svými spolupracovníky se stále zabýval epurací (vìnoval jí více ne tøetinu
svých publikací) zejména prohlubováním fyzikálnì-chemických
studií a její optimalizací, pouitím oxidu siøièitého a hoøeènatých solí pøi epuraci, chlorací bílkovin, zpøesnìním dat o rozpustností sacharosy, glukosy a fruktosy, studiem technologické
jakosti øepy, výrobou jedlého sirobu z èiroku, výrobou kyseliny
mléèné, výrobou insekticidu ze saturaèního kalu (køídy V-K) aj.
Jeho poslední vìdecká publikace z roku 1978 se týkala koagulace bílkovin a pektinù z øepné ávy.
Prof. Vaátko ukonèil svoji aktivní èinnost po 47 letech dnem
30. 9. 1970, ale zùstal èinný i v dùchodu. Jetì dva mìsíce pøed
svou smrtí se zúèastnil obhajoby disertaèní kandidátské práce
na VCHT v Praze jako oponent.
Prof. Vaátko uveøejnil výsledky své práce ve 175 vìdeckých a odborných publikacích v domácích i zahranièních èasopisech a v jedné monografii. Bylo mu udìleno 38 patentù doma
i v zahranièí. Pronesl nesèetnì pøednáek. Z jeho koly do roku
1970 vylo 480 inenýrù, vychoval 17 doktorù resp. kandidátù
technických vìd a 7 habilitovaných docentù, z jeho blízkých
spolupracovníkù bylo jmenováno 5 univerzitními profesory. Oponoval mnoství prací, studií, projektù, disertaèních a habilitaèních prací.
Byl èlenem dvanácti domácích i zahranièních cukrovarnických a inenýrských organizací, z nich pøipomeòme jen øádné
èlenství v International Commission for Uniform Methods of Sugar
Analysis (ICUMSA) a ve Vìdeckém výboru spoleènosti Commission International Technique de Sucrerie (CITS). Bylo mu
udìleno èestné èlenství ve dvou domácích a dvou zahranièních
vìdeckých spoleènostech (italské Assoziazione Nationale Tecnici fra i Tecnici dello Alcole a polské Stowarzyszenie Techniców Cukrowniców  STC), zasedal v mnoha komisích, a získal øadu vyznamenání.
Prof. Dr. Ing. Josef Vaátko, DrSc., zemøel 14. 4. 1976 ve
vìku 79 let. Právem jej zaøazujeme mezi celosvìtovì uznávané
velikány cukrovarnické vìdy, jakými byli H. Claassen, A. Herzfeld, P. M. Silin, J. Dìdek, R. A. McGinnis aj. Jako uznávaná
vìdecká osobnost reprezentoval ve svìtì èeskoslovenské cukrovarnictví a také tak byl vdy pøijímaný. Aplikace jím objeveného principu progresivního pøedèeøení je dnes v cukrovarnictví
veobecnì rozíøená a vyuívá se stejnì samozøejmì jako napø.
Robertùv objev získávání surové ávy extrakcí. Svým dílem
naplnil svoje hluboké pøesvìdèení, e teorie a praxe jsou nerozluènì spjaté, nebo teoretické poznání zákonitostí je prvoøadé a nevyhnutelné, ale pøi vech výzkumech musí být vdy
postaven základní cíl: jak mohou nové poznatky obohatit praxi,
protoe jen tak se dosáhne technický pokrok.
Význam osobnosti prof. Vaátka podle cukrovarníkù spoèívá v tom, e vychoval víc ne dvì generace specialistù cukrovarníkù a byl jejich rádcem a pomocníkem, a e se významnì
zaslouil o vìdecký pøístup k hledání technologického pokroku, zejména v oblasti epurace.
Pro slovenskou vìdu má pak význam jako zakladatel vysokokolského vzdìlávání slovenských potravináøù a jako jeden
ze zakladatelù akademického bádání v oblasti potravináøské chemie na Slovensku.
Vladimír Valter
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