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K devadesátinám 
doc. Dr. Ing. Vladimíra Valtera, DrSc. 

Významného životního jubilea devadesáti let se 1. 1. 2015 
dožil nestor českého cukrovarnického průmyslu doc. Dr. 
Ing. Vladimír Valter, DrSc. V české cukrovarnické veřejnosti 
snad není nikdo, kdo by oslavence neznal, ať už jako učitele, 
provozního praktika nebo vědeckého pracovníka, kdo by se 
neseznámil s jeho učebnicemi, přednáškami či s některou 
z množství publikací v odborném tisku. Protože životopisná 
data jubilanta a výčet jeho odborné činnosti byl v našem časo‑
pise publikován již při mnoha jiných příležitostech, omezíme 
se jen na připomenutí stěžejních momentů.

Narodil se v Mochově, základní a střední školu ab‑
solvoval v Lounech. Po ukončení studia na Vysoké škole 
che micko‑tech no lo gické v Praze v roce 1949 nastoupil do 
cukrovaru v Lounech. V roce 1952 přešel do Výzkumného 
ústavu cukrovarnického. Z politických důvodu byl v roce 
1958 nucen nastoupit do Pražských cukrovarů. V roce 1965 
se do VÚC vrátil a působil tam až do roku 1990, kdy z pozice 
náměstka ředitele a vědeckého tajemníka odešel do důchodu. 
V letech 1965 až 1994 působil jako externí docent VŠCHT 
v Praze, počátkem 70. let pak učil na Slovenské vysoké škole 
technické v Bratislavě.

Ve své výzkumné a vědecké práci se zabýval především 
fyzikálně chemickými základy cukrovarnické technologie 
a analytiky. Byl průkopníkem nástupu počítačů do řízení tech‑
nologických procesů u nás, zejména se zabýval automatizací 
vařením cukrovin a řízením varny. Koordinoval celou řadu 
významných resortních nebo státních výzkumných úkolů.
Je autorem nebo spoluautorem více než 200 odborných 
publikací, z toho 22 knih a učebnic. 

Celoživotní dílo jubilanta ocenila Fakulta potravinářské 
a biochemické technologie VŠCHT v roce 2003 udělením Bal‑
lingovy medaile, nejvyššího vyznamenání fakulty. Udělením 
Fábryho medaile Slovenské technické univerzity se dostalo 
ocenění jeho práce i na Slovensku. 

Ani po odchodu na ,,odpočinek“ nezahálel. Externě 
spolupracoval s bývalým pracovištěm i řadou cukrovarů. 
Dále publikoval a podílel se na organizaci řady odborných 
akcí a na každoročním statistickém zpracování výsledků 
kampaně. Koordinoval a autorsky se podílel na vydávání 
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Slavíček P., Vyhnálková h., Gebler J.: organic Sugar and 
other organic Farming Products from hrušovany nad 
Jevišovkou Sugar Factory

The article describes the issues connected to organic beet processing 
and production of organic sugar (bio‑sugar) and other organic 
products (organic molasses, organic pulp, organic sludge etc.) used 
in organic farming. In the Czech Republic, there is only a single sugar 
factory capable of processing organic farming products for sugar 
industry – Hrušovany nad Jevišovkou sugar factory that belongs 
to the group Moravskoslezské cukrovary, a. s., i. e., Agrana Group 
(Austria). Annual production of organic sugar is about 4,000–6,000 t. 
Other products necessary for organic farming are also produced 
(organic sludge – fertilization, organic pulp – fodder etc.). A number 
of tables show the results of analysis – conventional as well as 

organic sugar – regarding contaminating substances, granulometry 
etc. The amount of processed organic sugar beet from 2008 to 2013 
can also be found there.
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,,Technologického minima“, které vycházelo v letech 1995–1999  
jako součást Cukrovarnického kalendáře. S prof. Dandárem 
napsal monografii o mezinárodně uznávaném prof. Vašátkovi 
a sám pak o prof. Šanderovi.

Byl neúnavným propagátorem založení cukrovarnického 
muzea a zasloužil se tak o realizaci této myšlenky v rámci 
Dobrovických muzeí před pěti lety. Je čestným předsedou 
kuratoria Dobrovických muzeí. 

Přejeme doc. Dr. Ing. Vladimíru Valterovi, DrSc., mnoho 
elánu, dobrého zdraví a osobní pohody a redakci časopisu, 
aby mohla v gratulacích pokračovat ještě dlouhá léta.

Karel Duffek


