
LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ

LCaŘ 128, č. 4, duben 2012152

Tajenka z minulého čísla: Josef Zasche, Theodor fischer.

osobní

Před sto lety byla v Praze založena Pražskou úvěrní bankou „Bulharsko-česká akcio vá 
společnost pro průmysl cukerní“, kterou řídila správní rada v čele s Hanušem Karlí-
kem. Banka na počátku roku 1912 získala právo vyrábět v Bulharském carství cukr. 
Cílem nové společnosti bylo vybudovat v Bulharsku cukrovar (tajenka), který měl 
zpracovat 800 t.d–1 řepy a vyrábět bílý cukr. Záhájení provozu nového závodu mělo 
proběhnout v kampani 1913/1914. Bulharská spotřeba cukru tehdy byla 20 tis. t.r–1 
(a rychle rostla), v zemi dosud pracoval jen cukrovar v Sofii s produkcí 5 tis. t.r–1.

Blahopřání
Ing. Karlu Duffkovi, CSc.

Předseda redakční rady Listů cukro-
varnických a řepařských a emeritní 
ředitel Výzkumného ústavu cukro-
varnického a VUC Praha, a. s., ing. 
Karel Duffek, CSc., oslaví 24. 4. 2012 
své sedmdesáté narozeniny.
Jubilant se zapojil do cukrovarnické-
ho výzkumu v roce 1979 po začle-
nění jeho tehdejšího pracoviště do 
nově vzniklé Výzkumné a vývojové 
základny cukrovarnického průmys-
lu. Zde vedl Úsek strojního výzkumu 
a později vykonával funkci náměstka 
ředitele. Po reorganizaci v roce 1989 
byl jmenován ředitelem Výzkumné-
ho ústavu cukrovarnického a po jeho 
změně na VUC Praha, a. s., v roce 
1996 řídil tuto společnost, přes různé 
transformace, až do konce roku 2006.
Ing. Karel Duffek, CSc., má zásluhu 
na založení a prvních letech práce 
ČMCS, podílel se na činnosti i řady 
dalších organizací. V redakční radě 
našeho časopisu působí od roku 
1979, od roku 1994 pak jako její 
předseda (předtím od roku 1992 řídil 
činnost redakčního kruhu).
Podrobnější profesní životopis jubi-
lanta jsme publikovali při příležitosti 
jeho narozenin před pěti i deseti lety.

Mimořádný přínos ing. Karla Duff-
ka, CSc., k rozvoji vědy a výzkumu 
v agrárním sektoru ocenila Česká 
akademie zemědělských věd v břez-
nu 2012 udělením stříbrné medaile.

Blahopřejeme oslavenci k životní-
mu jubileu i k významnému ocenění 
a přejeme mu mnoho štěstí, zdraví 
a vše dobré do dalších let.

Blahoslav Marek


