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Tajenka z minulého čísla: královo pole.

Před sto lety informoval v Listech cukrovarnických H. Mette o svých pokusech s hno
jením cukrovky v Německu. Hnojivem byla (tajenka) v dávce 400 kg.ha–1, aplikace 
proběhla uprostřed léta, kdy řepné rostliny strádaly v důsledku dlouhotrvajícího 
sucha. Hnojená varianta měla oproti kontrole výnos bulev vyšší téměř o 100 kg.ha–1 
a cukernatost vyšší o 0,9 %. Mette předpokládal, že zásah ovlivnil vlhkostní poměry 
a zpřístupnil tak rostlinám další živiny; na lepších půdách při dostatku vláhy větší 
účinek hnojení nepředpokládal. K tématu v LC publikovali i Češi, Andrlík s Urbanem.

osobní

K šedesátým narozeninám
Oldřicha Škeříka

Oldřich Škeřík se narodil 2. 3. 1951 
v Li tomyšli. Po ukončení studia cuk
rovarnického oboru na SPŠPT v Praze 
se v červnu 1972 oženil a společně 
s manželkou Marií nastoupili do cuk
rovaru v Plaňanech, on jako chemik, 
jeho paní v kampani jako pomocnice 
difundanta „Robertovy difuze“.
Po pěti letech se manželé Škeříkovi 
se dvěma syny přestěhovali do Dře
vohostic, kde pan Škeřík pracoval jako 
technik cukrovaru. Po dalších pěti 
le tech zahájil práci ve stejné funkci 
v mo dernějším cukrovaru v Opavě.
S ohledem na výborné pracovní a or
ganizační výsledky přišla z podniko
vé ho ředitelství v Olomouci, opět po 
pěti letech, nabídka na místo ředitele 
cukrovaru v Kojetíně. Pro 35letého 
Oldřicha Škeříka to byla obrovská 
pracovní výzva, i když poměry v Ko
jetíně byly nesnadné. Dařilo se však 
vylepšovat cukrovar i vyřešit problém 
s bydlením – Škeříkovi si zde koupili 
a upravili rodinný dům, ve kterém 
bydlí doposud. Pan Škeřík cukrovar 
řídil a modernizoval i po roce 1989, 
po transformaci na státní podnik i na 
akciovou společnost (v rámci kupo
nové privatizace). Po změně majorit
ního vlastníka společnosti však musel 
práci v cukrovaru opustit (začal tehdy 
v Kojetíně společně s celou rodinou 
opravovat a později provozovat „Re
stauraci U Jordánu“).
S cukrovarnickým oborem se však 
nerozloučil natrvalo, ředitelství Ko
línských cukrovarů mu nabídlo spo
lupráci v pozici technického poradce 
a později i jako pracovníka likvidují
cího odstavené cukrovary.
V roce 2001 obdržel nabídku praco
vat jako vedoucí výroby ve znovu 
se otevírajícím cukrovaru v Litovli, 
kde mohl uplatnit své zkušenosti při 
zprovoznění cukrovaru po jeho tříleté 
nucené odstávce, hlavně však při jeho 
dalším rozvoji a modernizaci. Desetile
té novodobé úspěchy Litovelské cuk
rovarny, a. s., jsou nerozlučně spojeny 
s prací Oldřicha Škeříka.
Jménem všech kolegů z Litovle přeji 
panu Škeříkovi i jeho manželce vše 
nejlepší ke společným oslavám šede
sátých narozenin.
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