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Obr. 3. Z návštěvy sklárny Mosser

Cukrovarnicko-lihovarnická 
konference 2012

Obr. 1. Zahájení konference, hovoří ing. Jaroslav Málek

Obr. 2. Pohled na posluchače v sálu hotelu Butterfly

Tradiční třídenní setkání cukrovarníků a lihovarníků za účasti 
zahraničních hostů a firem proběhlo letos v březnu v Marián
ských Lázních, v hotelu Butterfly. První den byl zahájen 
obědem, na který navázalo přivítání ředitele společnosti 
VUC Praha, ing. Jaroslava Málka, a série přednášek, kte
ré probíhaly až do pozdního večera. Další den mělo přes 
95 účastníků rozdělených na dvě skupiny možnost shlédnout 
výrobu ve světoznámé sklárně Mosser a neméně slavné Be
cherovce. Po návratu pokračoval odborný program dalšími 
referáty. Přátelská atmosféra se dále rozvíjela na večerním 
rautu v nedaleké restauraci Ve Skále pivovaru Chodovar. Třetí 
den se po výborné snídani účastníci rozjeli domů.
Úvodní přednáška ing. Daniela Froňka z MZe ČR se týkala ko
modit cukr – cukrová řepa s ohledem na návrh nové Společné 
zemědělské politiky a Společné organizace trhu s cukrem, 
byla doplněna i malou retrospektivou ploch cukrové řepy v 
ČR. V diskusi byly promítnuty výsledky komoditní statistiky 
vydávané MZe ve spolupráci s dalšími organizacemi. Předseda 
Českomoravského cukrovarnického spolku a Svazu lihovarů, 
ing. Oldřich Reinbergr, přiblížil trendy výroby cukru ve světě, 
v Evropě a v ČR a připomenul významnou událost: konferenci 
ESST v červnu 2012 v Praze. V dalším z referátů nás seznámil 
předseda Slovenského cukrovarnického spolku, ing. Ivan 
Kardoš, s průběhem uplynulé kampaně na Slovensku. Po
drobné hodnocení mimořádně úspěšné kampaně 2011/2012 
v ČR přednesl ing. Jaroslav Gebler s přehledem trendů za 
posledních pět, resp. dvacet let. 
Za Moravskoslezské cukrovary, a. s., prezentoval pan M. Vrá
blík nové investice do hrušovanského cukrovaru a informoval 
o průběhu a výsledcích kampaně. V referátu ředitele Südzuc
ker Moldova, dr. R. Dandára, jsme sledovali další etapu roz
voje cukrovarů, investiční akce ale i obtíže při zpracovávání 
mimořádně nekvalitní řepy, která se v Moldávii v uplynulé 
kampani vyskytla. Dr. Q. Smejkal z berlínské firmy EnPro
Co poukazoval na možnosti úspor při řešení energetických 
bilancí. Ředitel Agrofertu Holging, a. s., ing. M. Kubů nás 
podrobně seznámil s problematikou výrobců bio paliv 1. a 2. 
generace na trhu Střední Evropy. Doc. E. Šárka z VŠCHT 
Praha poreferoval o možnostech využití vedlejších produktů 
cukrovarnického a škrobárenského průmyslu.
Druhý blok přednášek zahájil ing. J. Světlík, ředitel cukro
varu v Českém Meziříčí, o nejdelší, 130denní kampani ve 
společnosti Tereos TTD. O kampani 2011/2012 v Rusku 
a na Ukrajině poreferoval ing. I. Ščuckij z Techinservisu 
Kyjev. Ing. M. Chmel z MSC, a. s., dokumentoval, jak insta
lovali moderní řízkolis Babbini PB 22 FS v cukrovaru Opava. 
O perspektivách řízkolisů u nás i v zahraničí jsme se dozvěděli 
od firmy Invelt Plzeň (ing. M. Farkaš).
Další referáty se týkaly strojů a zařízení: Rataj, s. r. o. – Bezosé 
spirály; RVS Chodov – Váhy a vážicí systémy; firma Vogel
sang CZ – Čerpadla a drtiče pro cukrovary; Ahlfit, s. r. o. – Sulzer 
procesní čerpadla; Emerson Process Management – Technika 
Emerson pro cukrovary a lihovary. Firma TwinOxide CZ před
kládala výsledky svých desinfekčních preparátů a technologií 
pro snížení mikrobiální kontaminace. Uvedené firmy měly 
v předsálí rovněž výstavní stolky.
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