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MOC: Cukrovarnicko-lihovarnická konference 2019

Cukrovarnicko-lihovarnická konference 2019
SUGAR AND ETHANOL INDUSTRY CONFERENCE 2019

Již 23. konference se konala 12. až 14. 3. 2019 
v harrachovském hotelu Sklář, v prostředí nefal
šované krkonošské zimy. Letošní účast byla poč
tem 78 zúčastněných jednou z nejnižších. Do jisté 
míry také vlivem nepří tom nosti zástupců cuk ro
varu Opava, kteří museli naléhavě řešit poškození 
střech cukrovaru silným větrem, ke kterému došlo 
několik dní před konáním konfe rence.

Tématem úvodních referátů byl vývoj 
v období po zrušení cukerních kvót na podzim 
2017. Aktuálním problémům se věnovali ve svých 
před náš kách zástupci ČMCS, MZe a SZIF. Současná 
nízká světová i evropská cena cukru ovlivňuje 
výrazně situaci cukro varnického odvětví a má 
dopad také na pěstitele cukrovky, kteří v roce 2018 
museli čelit i dopadům sucha. Uplynulá kampaň 
2018/2019 patřila v Česku z hlediska doby trvání 
mezi delší, obdobně tomu bylo i na Slovensku.

V odborných referátech seznámili předná
še jící posluchače s prováděnými moderniza cemi 
a rekon struk cemi v cukrovarech před kampaní 
i s pro blémy v jejím průběhu. Zaujala přednáška 
ředi tele litovelského cukrovaru Ing. Řeháka, který 
popsal havárii hřídele difuze DDS a vliv lidského 
faktoru na závažné poškození jejích šnekovic 
s více denní nucenou odstávkou celého závodu. 
Informace o návazné legislativě EU pro období 
2019–2020 s výhledem do roku 2030 v oblasti 
lihovarnictví, především výroby biopaliv, prezen
toval Ing. M. Kubů, Ph. D., ředitel společnosti Etha
nol Energy. Přednáška byla doplněna infor mací 
o výrobě benzinu E10, splňujícího poža davky na 
snižování emisí v EU v dalších letech. Zajímavou 
přednášku o čištění satu rovaných řepných šťáv od 
koloidních látek pomocí dekantačních odstředivek 
v cukrovarech Süd zucker Group přednesl autor 
tohoto projektu, dr. Mohsen Ajdari Rad.

Z účasti dodavatelských firem, a to jak z pre
zentací u výstavních stolků, tak z referátů dopl ňu
jících konferenci, je zřejmý jejich zájem o sektor 
cukrovarnictví a lihovarnictví. 

Tradičním doplňkem programu byla exkurze, 
při níž jsme se seznámili s výrobou bižuterie ve 
sklár ně Ornela Desná a s tradiční výrobou dřevě
ných hraček ve firmě Detoa v Jířetíně pod Bukovou.

Druhý den jednání po diskuzi na závěr od
borného programu ředitel VUC Praha, Ing. Málek, 
poděkoval za účast, popřál zástupcům cukrovarů 
zlepšení situace na trhu s cukrem, bez problémové 
kampaně a pozval všechny přítomné nejenom na 
navazující večerní raut, ale i na příští konferenci 
v roce 2020.
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Obr. 1. Přednáška Ing. Václava Řeháka, ředitele cukrovaru v Litovli

Obr. 2. Ing. Jiří Vejvoda z Tereos TTD referuje o zkušenostech s majškou BMA

Obr. 3. Pohled do předsálí na stolky prezentujících se dodavatelských firem


