
Když se řekne Deza,  
asi málokomu se vybaví 
chemický podnik. Znalí 
ale vědí, že jako jediná 
společnost ve střední 
Evropě zpracovává  
černouhelný dehet  
a surový benzol. 

Ve Valašském Meziříčí 
funguje Deza již od 60. let 
minulého století. Avšak její 
historie sahá až do roku 
1892, kdy byla v Ostravě 
zprovozněna první destila-
ce dehtu. 

Co to vlastně je ten 
dehet a benzol? Všichni 
znají ropu, vědí, že se z ní 
vyrábí benzín a další látky. 
Ale co dehet? Je to jen jiné 
slovo pro ropu, nebo je to 
úplně odlišná chemická 
látka? 

Nenahraditelné látky  
se vyplatí separovat  

Černouhelný dehet i su-
rový benzol narozdíl od 
ropy, která se těží, vznika-
jí jako vedlejší produkty 
při výrobě koksu z černé-
ho uhlí a svým chemic-
kým složením mají zcela 
odlišný charakter od všeo-
becně známější ropy.  Mají 
totiž velmi vysoký obsah 
některých látek, které se 
v ropě buď nevyskytují, 
nebo je jejich zastoupení 
velmi malé. Je pravdou, 

Černouhelný dehet versus ropa 

nebo přímo prodává svým 
zákazníkům. 

Na benzolu  
„sedíme“ v autě  

Kde se tyto látky 
uplatňují? Tuto a spoustu 
dalších otázek kladou 
pravidelní návštěvníci 

že v dnešním světě je 
většina aktivit současné 
společnosti orientována na 
ropu. Pro některé produk-
ty jsou však látky z dehtu 
a benzolu nenahraditelné. 
Proto se látky obsažené 
v dehtu a benzolu vyplatí 
separovat. Jednoduše 
řečeno, v Deze se využívá 

chemické bohatství, které 
je v černouhelném dehtu 
a surovém benzolu ukryto. 
To je vlastně podstata vý-
robní činnosti společnosti 
Deza. Nedělá nic jiného, 
něž že z dehtu a benzolu 
izoluje jednotlivé che-
mické látky, které buď 
využívá k další výrobě, 

www.deza.czDehet putuje do společnosti Deza po železnici.

Ropné pole.

exkurzí. V běžném životě 
se nikdo z nás přímo s pro-
dukty vyráběnými v Deze 
nesetkává. Přesto je však 
denně nepřímo využíváme, 
a to v předmětech z nich 
vyrobených. Například ta-
kové auto. Mnozí z nás do 
něj denně usedáme. A že se 
nám pohodlně a příjemně 
sedí, mají na svědomí seda-
dla, jejich výplň z polyure-
tanové pěny, jejíž počátek 
sahá právě k surovému 
benzolu. 

Produkty z Dezy  
nám denně slouží 

Nebo taková karose-
rie. Ta je často vyrobena 
z hliníku. A právě k tavení 
hliníku se používají elek-
trody, k jejichž výrobě 
je potřebná černouhelná 
smola, jeden ze základních 
produktů získávaných 
z černouhelného dehtu. 
A příklad do třetice. Co 
takhle dům, myslíte, že 
s dehtem nemá nic společ-
ného? Ale ano. Uveďme 
jen jeden příklad za všech-
ny. Tzv. plastifikátor do 
betonu výrazně prodlužuje 
životnost betonu. 

A tak bychom mohli 
pokračovat hodně dlouho. 
Přestože produkty Dezy 
nemůžeme přímo využívat, 
následné výrobky získané je-
jich zpracováním jsou všude 
mezi námi a slouží nám.
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