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osobní

Před 120 lety – v roce 1891 – bylo v Čechách poprvé pozorováno poškození cuk-
rové řepy nematody. Že toto poškození, vyskytující se již dříve v Německu a ozna-
čované tam jako „vysílení půdy“, působí háďátko řepné, Heterodera schachtii, jako 
první v Německu dokazoval prof. Julius Kühn. Ten mj. vedl výzkumnou stanici na 
Hospodářském ústavu při univerzitě v Halle, kde zkoušel ochranná opatření proti 
nematodům. Háďátko řepné popsal D. Schacht již v roce 1857. První pozorované 
výskyty tohoto škůdce na našem území byly na lokalitách v okolí měst (tajenka).

NAROzENINY SLAVILI

Ing. zdeněk Pochylý

Narodil se 9. 12. 1940, studium SVŠT 
v Bratislavě ukončil na katedře akade-
mika Vašátka. Po práci v cukrovarech 
Prosenice a Kojetín a postgraduálním 
studiu nastoupil na Oborové, později 
Generální ředitelství cukrovarnické-
ho průmyslu do Prahy. Věnoval se 
výstavbě epuračních linek, podílel 
se na rekonstrukci 29 závodů. Spo-
lupracoval při zavádění výpočetní 
techniky v průmyslu. Byl pověřen 
zprovozněním cukrovaru Šabac v Ju-
goslávii. Za svou práci obdržel čestné 
uznání vlády ČSSR i řadu oborových 
ocenění. Po zrušení GŘ působil jako 
technický náměstek v Kolínských 
cukrovarech. Po těžké nemoci byl 
přeřazen do invalidního důchodu 
(1991), i dál však působil v oboru 
jako odborný poradce.

Ing. Bohuslav Hart

Šedesátiny oslavil 12. prosince 2010. 
Absolovent chemického inženýrství 
v Pardubicích působil mj. jako ředitel 
cukrovaru ve Vrdech, v Cerhenicích 
a v Dobrovici. Ve společnosti TTD 
pracoval v různých řídicích funkcích, 
je ředitelem Balicího centra TTD 
v Mělníku. 

Prof. Ing. Josef Šroller, CSc.

Významný odborník dobře známý 
řepařské veřejnosti, pedagog, profe-
sor ČZU v Praze, autor řady odbor-
ných a vědeckých publikací atp. 5. 1. 
2011 dovršil 75 let. Působil mj. jako 
člen vědecké rady VÚRV, Řepařské-
ho institutu i redakční rady našeho 
časopisu.

Prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.

Pětapadesátiny oslavil 17. 1. profesor 
Pačuta, proděkan FAPZ SPU v Nitře. 
Od počátku roku je mj. také členem 
redakční rady Listů cukrovarnických 
a řepařských.

Všem jubilantům srdečně gratulu-
jeme s přaním všeho dobrého, štěstí 
a zdraví.

Blahoslav Marek


