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Cukrovarnickolihovarnická
konference 2022
Jubilejní, v pořadí již 25. konference
proběhla 29. až 31. 3. 2022 v brněnském
hotelu Santon skupiny Orea. Účast byla
velmi dobrá, přijelo sto účastníků. Zřejmě
to do jisté míry ovlivnilo i zrušení loňské
konference z důvodu protipandemických
opatření a rozšíření programu o setkání
pracovníků laboratoří.
Konferenci zahájil Ing. Jaroslav Málek,
ředitel VUC Praha, a. s. V úvodu připome
nul kolegy, kteří nás v posledních letech
navždy opustili, zmínil i probíhající válečný
konflikt na Ukrajině z pohledu spolupra
cujících ukrajinských firem a jejich aktivní
pomoc při obraně země.
Hlavním tématem letošní konference
bylo vyhodnocení dvou uplynulých cukro
varnických kampaní 2020/2021 a 2021/2022
i další výhled oboru. Této problematice se
věnovali ve svých vystoupeních pracovník
MZe Ing. Daniel Froněk, předseda ČMCS
Ing. Martin Kolář, Ph. D., a zástupce SCS
Ing. Dušan Janíček. Poslední kampaň
2021/2022 byla v Česku i na Slovensku
z pohledu výnosnosti cukru hodnocena
jako jedna z nejlepších.
Další referáty zástupců cukrovarů
seznamovaly zúčastněné s prováděnými
modernizacemi či rekonstrukcemi v zá
vodech v letech 2020 a 2021. Z oblasti
lihovarnictví zazněla přednáška zaměřená
na obnovitelné zdroje v dopravě do roku
2030 příslušné směrnice i na roli českého
předsednictví EU ve druhé polovině letoš
ního roku.
Z hojné účasti dodavatelských firem,
jak formou prezentací u výstavních stolků,
tak i odbornými přednáškami doplňujícími
konferenci, je zřejmý jejich pokračující
zájem o sektor cukrovarnictví a lihovar
nictví. Patří jim naše poděkování.
Druhý den začal dopolední návštěvou
historického centra Brna s průvodci. Od
poledne se konala druhá část odborných
přednášek a také oddělené několikaho
dinové setkání cukrovarských laborantů.
Po ukončení přednáškového bloku proběh
la diskuse a později i společenská večeře.
Věříme, že na konferenci za rok uví
táme opět mnoho zájemců.
Miroslav Moc

LCaŘ 138, č. 5 – 6, květen – červen 2022

Nahoře – pohled na účastníky konference v jednacím sálu; uprostřed – přednášející
(Ing. Dušan Janíček, Ing. Daniel Froněk, Ing. Václav Řehák a Ing. Martin Kolář, Ph. D.);
dole – při prohlídce Brna (před kostelem sv. Tomáše a pomníkem Jošta Moravského)
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