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Emil Svoboda se doívá 85 let
Vznamné ivotní jubileum oslaví jeden z naich
pøedních cukrovarnických odborníkù, Emil
Svoboda. Narodil se dne 21. 4. 1924 v Týniti
nad Orlicí. Po maturitì na reálném gymnáziu
v roce 1944 byl totálnì nasazen do hradeckých strojíren koda-Plotitì, v roce 1945 pak
zahájil studium na VCHTI Praha. Ji v prùbìhu
studia jako praktikant pracoval v cukrovarech
Doksany a Mìlník. Po absolvování vojenské
sluby v letech 19501952 nastoupil do funkce
provozního technika rafinerie v Mìlníku, od
roku 1955 pracoval jako oblastní energetik.
V roce 1960 pøeel na Generální øeditelství cukrovarù do Útvaru technického øeditele. Jako vedoucí projektant-technolog zajioval výstavbu
cukrovarù v Rimavské Sobotì, Dunajské Stredì, Hrochovì Týnci i Hruovanech n. J. Absolvoval rezortní institut MPP a podnikový institut
technického smìru. V letech 19701984 pracoval v cukerním oddìlení ZVÚ Hradec Králové na øeení øady výzkumnì-vývojových
úkolù. I po odchodu do dùchodu v roce 1984
pokraèuje v èinnosti ve vlastní poradenské firmì Ekocukr. Poskytuje konzultace teoretické
i pøímo v kampaòovém provozu.
íøi jubilantovy èinnosti v oboru podtrhuje mj.
aktivní úèast na padesáti kampaních v letech
19452002 a 14 autorských osvìdèení pøevánì z oblasti krystalizace sacharózy a laktózy.
Nelze vynechat ani publikaèní èinnost  je
autorem rozsáhlé kapitoly Výpoèty technologických schémat dle E. Svobody v Cukrovarnických tabulkách, spoluautorem Programování
technologických výpoètù v cukrovarnictví aj.
Do dalích let pøejeme milému jubilantovi hodnì zdraví a tvùrèí pohody.
Jaroslav Kreèmer
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Pùvodní Cukrovarnické konference mìly dlouhou tradici, jen
v Luhaèovicích jich bylo deset. V roce 2007 se zmìnily tyto konference na
cukrovarnicko-lihovarnické. V letoním roce se setkání odborníkù z øad cukrovarníkù, lihovarníkù, zemìdìlcù, akademické obce a spolupracujících firem konalo v tichém, krásném pøírodním prostøedí Resortu Svaté Kateøiny
v Poèátkách, který byl pøebudován z pùvodních lázní, pozdìjí dìtské ozdravovny na rekreaèní støedisko. V prospektech lze nalézt historické texty
s platností do dneních dnù: ústav tento poskytuje té pøíjemné tiché útoèitì hlukem vedního ivota umdlenému a po zotavení touícímu. Resort nabízí velký rozsah slueb a ubytovací komfort na vysoké úrovni.
Jednání konference zahájil øeditel spoleènosti VUC Praha, ing. Málek,
který pøivítal významné hosty z Ministerstva zemìdìlství, zástupce cukrovarnických a lihovarnických spolkù, pìstitelù cukrovky, zahranièní hosty,
pøedstavitele kol, firem a v neposlední øadì i pracovníky cukrovarnického
prùmyslu  v Poèátkách celkem bylo 103 úèastníkù.
Bohatý pøednákový program uvedla øeditelka odboru rostlinných komodit MZe ÈR ing. Eva Diviová informací o souèasném vývoji zemìdìlských komodit. Dalí referáty pøednesli zástupci Ministerstva zemìdìlství,
Èeskomoravského cukrovarnického spolku, Slovenského cukrovarnického
spolku a Svazu lihovarù ÈR. Následovaly odborné pøednáky v pìti hlavních tematických okruzích, týkající se výroby lihu, problematiky zemìdìlsko-øepaøské, cukrovarnictví a prùbìhu kampanì 2008/09. Své výrobky
a produkty pøedstavily firmy spolupracující s cukrovarnickým a lihovarnickým
prùmyslem. Vyslechli jsme referáty pøednáejících ze Slovenska, Moldávie
a Ukrajiny.
Celkem bylo pøedneseno dvacet tøi referátù, namátkou uvádím názvy
nìkterých: Reformovaná legislativa v oblasti spoleèných trhù, Výsledky kampanì na Slovensku, v ÈR, v Suedzucker-Moldava, Výnosový potenciál cukrovky, Problematika bioetanolu v EU, Kampaò v cukrovaru Sereï, Aktivity
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FPBT na VCHT, Procesní automatizace ABB v roce 2009, Suení tøídìní
cukru v Litovli, Vyuití saturaèních kalù jako plniva, Výroba biocukru
v Hruovanech, Aktivity ZVU Potez, Optimalizace varny kontinuálním zrnièem, Historie lounského cukrovarnictví.
Po dvanácti letech bylo místo konání konference pøemístìno z Luhaèovic
do Poèátek na Pelhøimovsku. Ty se nacházejí v oblasti, která je spojena
s historií vzniku prùmyslového cukrovarnictví u nás (Kostelní Vydøí  1829,
Daèice  1833). Hlavním motivem èeského pøedsednictví v Evropské unii
se stala kostka cukru, která vznikla právì v daèickém cukrovaru ji v roce
1841. V roce 1843 pak získal øeditel tamìjí rafinerie J. C. Rad na svùj vynález c. k. patent a na trhu se objevily první kostky cukru na svìtì. Øada
zajímavostí kolem tohoto svìtového unikátu je v daèickém Muzeu kostky
cukru, které úèastníci konference navtívili. Dalím objektem, který si úèastníci
prohlédli, byl daèický Centropen, výrobce popisovaèù a fixù, který je
v èinnosti ji od roku 1940 a v souèasnosti je i významným exportérem.
Nejen tyto exkurze, ale i spoleèné posezení za úèasti cimbálové muziky Jaro pøispìly k dobré pohodì a ke spokojenosti vech úèastníkù.
Jaroslav Gebler
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Pøedstavovat cukrovarnický (také lihovarnický
a krobárenský) kalendáø jistì není tøeba, vychází v ustálené podobì ji øadu let a èeská
i slovenská odborná veøejnost si tuto pomùcku dávno zvykla pouívat.
Urèitì nejèastìji jej uivatelé otevírají kvùli pøehlednému adresáøi firem a institucí, který je
kadý rok aktualizován. Nikde jinde* toti nelze najít na jednom místì údaje o kadém cukrovaru  adresu, telefonní a mailové spojení,
pøíp. adresu webových stránek a údaje o osobách ve vedoucích pozicích. Podobnì i o lihovarech a krobárnách, státních institucích,
spolcích, kolách, knihovnách apod. V kalendáøi jsou samozøejmì zaøazeny jak subjekty
èeské, tak také slovenské a polské.
K èeské èásti kalendáøe patøí mj. plné znìní
Naøízení rady (ES) è. 1234/2007 o spoleèné
organizaci zemìdìlských trhù a tabulky se
statistickými údaji o výrobì cukru v ÈR a SR
v úvodní kapitole. Nicménì vechny tabulky zde
jsou, stejnì jako v minulých letech, uvedeny
vícejazyènì, a tak mùe kadému poslouit
i statistika o výrobì cukru, lihu èi krobu ve
svìtì a Evropì, pøíp. data polská.
Ètenáø mùe vyuít i abecednì a vìcnì tøídìný rejstøík firem  dodavatelù materiálù a zaøízení pro cukrovary, cukrovarnické tabulky èi
technické informace týkající se krobárenského
prùmyslu (i kdy jsou uvedeny pouze polsky).
Blahoslav Marek

*Pøehled subjektù z oboru cukrovka-cukr nabízí také
adresáø na webových stránkách tohoto èasopisu
(www.cukr-listy.cz), ten vak uvádí pouze odkaz na
internetové stránky pøísluného subjektu, existují-li.

LCaØ 125, è. 3, bøezen 2009

107

