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Obr. 1. O aktuální situaci v oboru hovoří Ing. Froněk z MZe

Obr. 2. Z jednacího sálu, vpředu zleva doc. Šárka a prof. Bubník z VŠCHT

Obr. 3. Jeden z cílů exkurze – muzeum motorizmu ve Znojmě

Již 24. ročník konference se konal 10. a 11. března 
na jižní Moravě, v hotelu Savannah v Hatích u Znojma. 
Letošní účast byla ovlivněna rozvíjejícím se šířením 
koronavirového onemocnění Covid-19. Na konferenci 
tak dorazilo zhruba 45 účastníků, včetně organizátorů. 
Proto bylo již před zahájením akce rozhodnuto o jejím 
potřebném zkrácení na nezbytně dlouhou dobu. Vzhle-
dem ke snížení počtu přednášek se přistoupilo k jejich 
sloučení do jednoho přednáškového odpoledne v úterý.

Konferenci zahájil Ing. Jaroslav Málek, ředitel VUC 
Praha, a. s., za organizátora akce. Hlavním projednávaným 
tématem bylo vyhodnocení uplynulé cukrovarnické 
kam paně 2019/2020, situace na trhu s cukrem a další 
vývoj cen cukru. O tomto tématu hovořil ve své před-
nášce především zástupce MZe Ing. Daniel Froněk, který 
přednesl i příspěvek za SZIF. Uplynulá kampaň v Česku 
byla z pohledu délky trvání hodnocena jako obvyklá. 
Situace na Slovensku nebyla bohužel v důsledku nepří-
tom nosti zástupců z této země hodnocena.

Další odborné přednášky ze strany zástupců cuk ro-
varů seznamovaly zúčastněné s prováděnými moder ni-
zacemi či rekonstrukcemi v cukrovarech před kampaní 
2019/2020 a také s problémy v průběhu kampaně. Neby lo 
jich naštěstí mnoho.

Ing. Martin Kubů, Ph. D., ředitel společnosti Ethanol 
Energy Vrdy ze skupiny Agrofert, ve své prezentaci před-
ložil řadu velmi zajímavých údajů a srovnání z ob lasti 
lihovarnictví. Hovořil o sektoru výroby biopaliv, jejich 
srovnání s alternativními pohony dopravních pros tředků 
v nadcházejícím desetiletí i o návazné legis la tivě EU.

Z hojné účasti dodavatelských firem, patrné z pre-
zen tací u výstavních stolků v předsálí i z odborných 
referátů doplňujících konferenci, byl zřejmý jejich po-
kra čující zájem o sektor cukrovarnictví a lihovarnictví.
Společnost Rataj představila své již 30 let trvající aktivity 
v sek toru dopravy materiálů speciálními bezosými šne-
ko vými dopravníky. Svými výrobky pokrývá téměř celý 
sortiment dopravy různých materiálů.

Přednáškové odpoledne bylo obsahově velmi nabité 
a oproti minulým letům se protáhlo až do pozdních 
ve čer ních hodin. Na přednášky navazoval společenský 
večer formou rautu.

Další den jsme uskutečnili dohodnuté exkurze, jako 
byla návštěva historického jádra města Znojma s okružní 
jízdou elektrobusy a fundovaným výkladem, ochutnávka 
piva z místního rekonstruovaného pivovaru i návštěva 
muzea motorismu. Zde si fandové historické techniky 
(motocyklů, automobilů, traktorů, stabilních motorů 
a jejich různých doplňků) opravdu mohou přijít na své. 
Po ná vratu z exkurze a obědě se účastníci rozjeli domů.

Věříme, že se na další, jubilejní konferenci sejdeme 
v daleko větším počtu a v dobré náladě.

Miroslav Moc


