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5. Cukrovarnicko-lihovarnická konference 2011
V letošním roce se tradiční setkání odborníků z řad cukrovarníků, lihovarníků, pěstitelů, akademické obce a spolupracujících
firem konalo v neobyčejném prostředí Českého Krumlova, města
zapsaného před devatenácti lety do Seznamu světového dědictví
UNESCO.
První Cukrovarnicko-lihovarnická konference, která byla
uspořádána v roce 2007 v Luhačovicích, plynule navazovala na
Cukrovarnické konference konané zde od roku 1997. I v meziválečném období, od roku 1927, se v těchto lázních konala
pravidelná výjezdní zasedání Ústředního spolku československého průmyslu cukrovarnického.
K letošní, už páté Cukrovarnicko-lihovarnické konferenci se
účastníci sjeli v úterý 8. března 2011 dopolene, podle pokynů
organizátorů ze společnosti VUC Praha. Po společném obědě
v hotelu Růže zahájil konferenci J. Málek, ředitel VUC Praha.
Přivítal hosty z Ministerstva zemědělství ČR, zástupce a členy
cukrovarnického a lihovarnického spolku i pěstitelů cukrovky,
zahraniční hosty, představitele školství, firem a v neposlední
řadě i pracovníky cukrovarnického a lihovarnického průmyslu.
První referáty přednesli zástupce Ministerstva
zemědělství (D. Froněk: Pět let jednotné cukerní
statistiky ČR a aktuální informace z odvětví výroby
cukru), Českomoravského cukrovarnického spolku
a Svazu lihovarů ČR (O. Reinbergr: Aktuální stav
cukrovarnického a lihovarnického průmyslu v poreformním období), a Slovenského cukrovarnického
spolku (D. Janíček: Výsledky cukrovarnické kampaně
2010 v SR). Program pokračoval přednáškami J. Geblera (VUC Praha, a. s.) Výsledky kampaně 2010/11
v ČR, J. Hadačové (SZIF) O režimech společné organizace trhů s cukrem (SOTC) administrovaném na
SZIF. J. Hojgr (MSC, a. s.) nás seznámil s výsledky
Kampaně 2010 v Moravskoslezských cukrovarech, a. s.
Následovaly prezentace jednotlivých cukrovarnických
společností a firem spolupracujících s cukrovarnickým a lihovarnickým průmyslem, jež představily své
výrobky, novinky a produkty nejen v přednáškách,
ale i na svých stáncích v předsálí. Ze zahraničí jsme
vyslechli referáty ze Slovenska, Moldávie, Ukrajiny,
Německa. Celkem bylo předneseno 21 referátů pro
105 účastníků (14 Slovensko, 2 Moldavie, 5 lihovary,
6 školy, 23 firem atd.).
Z dalších zajímavých referátů z prvního konferenčního dne uvádíme: Výsledky kampaně 2010 v cukrovarech společnosti Südzucker Moldava (R. Dandár,
Suedzucker Moldava), Bezosé spirálové dopravníky
(S. Rataj, Rataj, s. r. o.), Po roce v Podskalské (J. Koubová, SPŠPT Praha), Využití laserové technologie na
značení obalů (R. Trtík, FineTec Systems, s. r. o).
Druhý den proběhla za nezvykle pěkného počasí dopolední prohlídka městských pamětihodností
a pivovaru Eggenberg se zajímavým výkladem. Odpolední odborný program zahájil E. Šárka z VŠCHT,
který nás informoval O možnostech doktorského
studia na ústavu chemie a technologie sacharidů.
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Z dalších přednášek uvádíme: Provoz extraktoru v cukrovaru
Sereď (V.Lovas, Slovenské cukrovary, a.s.), Použití membránových desek Lenser v cukrovarnickém průmyslu (Bragin Gleb,
Lenser Filtration GmbH – překlad Z. Navrátil), Vážící systémy
(P. Jurča, RVS Chodov s. r. o.), Objemová čerpadla s rotujícími
písty v cukrovarnictví (Ing. M. Esterka, Vogelsang CZ), Čerpadla
Sulzer dnes (H. Sonntagbauer, Sulzer, překlad J. Dědek), Situace
cukrovarnického průmyslu na Ukrajině (za nepřítomného I. Ščuckého z Techinservisu Kyjev, přednesl Z. Navrátil), Rekonstrukce
krystalové varny (I. Mikstein, Litovelská cukrovarna, a. s.), Představení firmy Herold Pumpen (M. Hass, Herold Pumpen, překlad
R. Dandár), Novinky společnosti Emerson pro cukrovarnictví
(L. Stehlíček, Emerson Proces Management), Představení firmy
NORD (P. Štech, Nord – Poháněcí technika s. r. o.).
K dobré pohodě přispělo vynikající počasí během dopoledního programu i nádherné prostředí Českého Krumlova a závěrečný raut ve starobylém prostředí hotelu Růže, za příjemného,
hudebního doprovodu Piano-Duo.
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