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ZPRÁVY a INFORMACE

Výroba cukru na Slovensku
Vážení čtenáři,
již za několik let uplyne celé století od
chvíle, kdy se Listy cukrovarnické oficiálně staly časopisem také pro cukrovarnickou veřejnost na Slovensku.
Ovšem již v předchozích desetiletích
v nich nezřídka publikovali autoři ze
Slovenska a nepochybně zde měly
řadu čtenářů. Po první světové válce
začaly Listy cukrovarnické vycházet
jako periodikum pro cukrovarnický
průmysl na celém tehdejším československém území, a proto v nich
měly rovnocenné zastoupení jak české, tak také slovenské příspěvky.
Vážíme si toho, že i v současnosti je
situace obdobná, Listy cukrovarnické
a řepařské vycházejí pro obor cukrovka-cukr-líh na Slovensku i v Česku
a časopis má své čtenáře i autory
na obou stranách hranice dodnes.
Věřím, že je to prospěšné pro všechny a že proto bude odborná veřejnost v obou zemích považovat Listy
za své i v budoucnu.
Souhrnnou prezentaci českého cukrovarnictví a řepařství jsme publikovali ve speciálním čísle v roce 2006
při příležitosti 175 let nepřetržité výroby cukru na území České republiky (175 let cukrovaru v Dobrovici),
o rok později vyšlo dvojčíslo věnované produkci bioetanolu. Letos
volně navazujeme v letním dvojčísle
blokem příspěvků, které představují
uceleně historii i současnost výroby
cukrové řepy a cukru na Slovensku.
Poděkování si zaslouží všichni, kteří
na přípravě tohoto bloku spolupracovali. Největší zásluhu má Slovenský cukrovarnický spolek, který
dílo zaštítil. Bez přispění výkonného
ředitele SCS, ing. Radovana Roby,
který především pomohl s realizací
celého záměru, bychom těžko mohli
slovenské řepařství a cukrovarnictví
čtenářům takto představit.

Parlament schválil navýšení podílu
biosložek v pohonných hmotách
Poslanecká sněmovna 27. 5. 2010 jednala
o zákonu, který navyšuje podíl biosložek
u motorových paliv. Poslanci zařadili tento
bod mimo pořadí na program poslední schůze a přehlasovali veto prezidenta
Klause. Novela zákona č. 86/2002 Sb. tak
byla definitivně schválena. Pro vyšší podíl
biosložek v motorových palivech zvedlo ruku 125 poslanců, proti bylo 22. Od
června 2010 se tak navyšuje podíl biolihu
v benzinu z 3,5 % na 4,1 % a podíl MEŘO
u motorové nafty z 4,5 % na 6 %. Před
budovou sněmovny demonstrovaly stovky zemědělců, kteří podporovali schválení
zákona. Podle viceprezidenta Agrární komory Jindřicha Šnejdrly se akce účastnilo
asi tisíc zemědělců z celé republiky, včetně
v té době zaplavených oblastí Moravy.

Konference o cukrovarnictví v Národním technickém muzeu
Konferenci „Cukrovarnictví, cukrovary
a cukrovarníci v českých zemích“ pořádalo 22. a 23. 6. 2010 Národní technické muzeum v Praze. Zaměření na cukrovarnický
průmysl není náhodné: muzeum slaví sto
let svého trvání a právě cukrovarníci měli
značný vliv na jeho založení – konference
proto byla i poděkováním cukrovarnickému oboru za podíl na vzniku muzea, uvedl v úvodu Horymír Kubíček, ředitel NTM.
Na konferenci zaznělo v obou dnech přes
třicet referátů v osmi tematických blocích.
Převažovaly příspěvky českých historiků,
nechybělo však také několik přednášek
o cukrovarnictví na Slovensku – vybrané
příspěvky budou publikovány v příštím
čísle Listů cukrovarnických a řepařských.
Účastníci konference měli příležitost navštívit 24. června nově otevřená Dobrovická muzea, která byla spolu s Národním
zemědělským muzeem partnerem akce.

Internetové stránky o palivu E85
Od června se mohou zájemci o ekologická
motorová paliva seznámit s informacemi o
palivu E85 (15 % Naturalu 95 a 85 % bioetanolu) na nových webových stránkách
na adrese www.etanol-85.cz. Je zde mj.
přehled čerpacích stanic, které toto palivo
nabízejí, s mapkou a řada dalších informací o E85. Značný zájem o tuto problematiku potvrzuje statistika návštěvnosti.

Hospodářský výsledek společnosti TTD
Společnost Cukrovary a lihovary TTD očekává v hosp. roce 2009/10 nárůst zisku
o zhruba 20 % při mírném zvýšení obratu. V předchozím roce byl zisk firmy po
zdanění 249 mil. Kč a tržby 4,3 mld. Kč,
uvedl generální ředitel Oldřich Reinbergr.
Výrazně klesla cena cukru, jestli jsme dřív
prodávali kilogram cukru přibližně za
17–18 Kč, dnes za 13–14 Kč, dodal. Hospodářský výsledek společnosti by měl být
srovnatelný s výsledkem před reformou
cukerního pořádku. Přestože společnost
má nadnárodní majitele, dostala možnost
investovat, postavila lihovar, který umožňuje diverzifikaci výroby apod. Firma se
stabilizovala a našla své místo na trhu. Po
nákladných investicích v minulých letech
se nyní soustředí na obnovu technologií,
investuje také do ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.
Společnost TTD vznikla fúzí několika firem, akcionářem je francouzská společnost Tereos a německá Nordzucker AG.

K provozu lihovaru v Trmicích
Ministerstvo životního prostředí zrušilo
integrované povolení krajského úřadu pro
provoz lihovaru v Trmicích. Povolení, nezbytné pro kolaudaci, ministerstvo vrátilo k přepracování. Město tak může jako
účastník řízení vznášet své požadavky.

Blahoslav Marek
Webové stránky Dobrovických muzeí
Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví,
řepařství a města Dobrovice uvedlo
v červenci do provozu své nové webové
stránky (www.dobrovickamuzea.cz), svůj
profil má také na síti Facebook
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Impakt faktor pro Listy cukrovarnické
a řepařské
Náš časopis po čtyřleté přestávce opět
získal impakt faktor – dle Journal Citation
Reports/Science Edition na ISI Web of
Knowledge, aktuální hodnota je 0,645.
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