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Tajenka z minulého čísla: HOŘOVICE.

Rok 1917 byl pro producenty cukrové řepy a cukru nesnadný. Porosty trpěly ne
dostatkem srážek, důsledkem bylo i přemnožení některých škůdců. Největší škody 
působili škůdci (tajenka 1 a tajenka 2 ). Obyvatelstvo čelilo dopadům války, ceny 
vzrostly až desetinásobně. Výroba i distribuce cukru byly rakouským státem regulo
vány a konrolovány, tresty přestupky byly velmi přísné. Cukr byl daněn a podléhal 
přídělovému (lístkovému systému). Finanční a policejní orgány se zaměřovaly 
na černý trh s nedaněným cukrem, kontrolovalo se i vynášení cukru ze závodů. 

OSOBNÍ

Odešel Ing. Jan Janich

Na počátku roku 2017, ve věku 
nedožitých 79 let, opustil Ing. Jan 
Janich řady bývalých vedoucích cu
kro var nických úředníků. 

Nechybělo mnoho a mladý Jan 
Janich, syn poštovního úředníka, by 
se místo výroby cukru ocitl ve výrobě 
sladu a piva, jelikož tento obor vy
stu doval na střední potravinářské 
škole v pražské Podskalské ulici. 
Po ma tu ritě v roce 1957 rok pracoval 
jako analytik, poté absolvoval potra
vinář ský obor VŠCHT.

Místo kvasné chemie zvítězila 
v Janichově profesní kariéře chemie 
sacharidů. V létě roku 1963 totiž 
nastoupil Ing. Janich jako vedoucí 
laboratoře do cukrovaru v Kostelci 
nad Labem, kde si naplno osvojil 
znalosti a získal zkušenosti z roz
sáhlého provozu výroby cukru. 
V letech 1972 až 1975 vedl cukrovar 
v Dolních Beřkovicích. Avšak značně 
složité místní pracovní pro středí 
jej přimělo k přechodu na místo 
vedoucího technologického odboru 
na ředitelství podniku Pražské cu kro
vary v Čakovicích, priva tizo va ného 
v roce 1991 jako Pražská cukerní 
spo lečnost. Zde setrval plných 
21 let. Provozní zkušenosti z Ko
stel ce a z Beřkovic, ve spolupráci 
se zkušenými kolegy, umožnily ing. 
Janichovi po dvě desetiletí velmi 
úspěšně řídit jedno z klíčových 
míst podniku a významně tak 
přispívat k velmi dobrým výsledkům 
v rámci celého cukrovarnického 
odvětví. Jeho jméno je spjato také 
s úspěšným zvládnutím zpracování 
surového třtinového cukru z Kuby. 
Od roku 1997 pracoval ještě tři 
roky ve funkci hlavního technologa 
v akciové společnosti Cukrspol 
Pra ha – Modřany. 

Po odchodu na odpočinek Ing. 
Janich rozvinul své mimopracovní 
aktivity – zájem o historii, o vesmír 
a o vážnou hudbu. Jeho uvážlivé, 
klidné jednání s dobře míněnou 
radou a pomocí bylo pro něj typické. 
Nejen já na něj rád vzpomenu. Jeho 
přátelské oslovování „pane kolego“ 
mně natrvalo bude příjemně znít 
v uších. 

Daniel Froněk


