LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ

osobní

Cukrovarnický průmysl ovlivnil mj. i česká místní jména, řada názvů ulic v našich
městech má souvislost s výrobou cukru. Nejčastější je ulice „Cukrovarská“, kterých
lze v České republice v současnosti nalézt celkem 23, na Slovensku pak 7. Ulic
„U cukrovaru“ je v ČR 17 (k tomu v Praze ještě ulice „U Vysočanského cukrovaru“),
ulice „Cukrovarnická“ se nachází ve 3 městech. Výrobou cukru mají nejvíce ovliv
něny místní názvy (tajenka), jsou zde ulice: Cukerní, Cukrovarská, Homolová, Kost
ková, Krystalová, Řepová a Třtinová. Cukr se zde však již dvě desetiletí nevyrábí.

K výročí narození
akademika Václava Stehlíka
Sto dvacáté výročí narození české
ho šlechtitele prof. Ing. Dr. Václava
Stehlíka, DrSc., člena korespondenta
ČSAV a člena ČSAZV, je jistě vhodnou
příležitostí připomenout stručně tuto
významnou osobnost našeho i evrop
ského řepařství.
Václav Stehlík se narodil 13. 10. 1891
v Koutech u Poděbrad. Po maturitě
studoval na univerzitě v Halle, ab
solvoval v roce 1913 a nastoupil do
Šlechtitelského podniku cukrovar
nického průmyslu v Semčicích. Brzy
se stal nejbližším spolupracovníkem
proslulého šlechtitele Václava Barto
še, po kterém se v roce 1932 stal ře
ditelem. Výsledkem Stehlíkovy práce
byla řada odrůd cukrovky, nejznáměj
ší je odrůda Dobrovická A, která se
udržela v sortimentu přes čtyřicet let
a úspěšně konkurovala našim i zahra
ničním odrůdám. V roce 1950 se stal
Václav Stehlík ředitelem tehdy zalo
ženého Výzkumného ústavu řepař
ského v Semčicích, který vedl až do
odchodu do důchodu (1958). Stehlík
udržoval úzký kontakt se zahranič
ními kolegy, byl aktivním členem
Mezinárodního ústavu pro řepařský
výzkum (I.I.R.B.) od jeho založení
v roce 1932. Přednášel na vysokých
školách zemědělských v Brně a v Nit
ře, v roce 1967 byl jmenován řádným
profesorem šlechtění na VŠZ v Praze.
Napsal několik set odborných článků
i dalších publikací, byl držitelem řady
ocenění atp. Dožil se vysokého věku
91 let, zemřel 10. 12. 1982.
Tajenka z minulého čísla: sto třicet; litovel.
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