
Deza s pomocí EU podporuje 
partnerství i energetické úspory

Společnost DEZA, a. s.  
za finanční podpory 
Evropské unie už zreali-
zovala několik úspěšných 
projektů. V současné době 
se pracuje na dalších třech 
projektech s podporou EU 
zaměřených na partnerství 
mezi organizacemi, další 
vzdělávání zaměstnanců 
a také na úspory energií, 
konkrétně snížení spotřeby 
tepla.

Partnerem je univerzita

Propojení organizací, 
které se specializují na 
chemickou výrobu, vý-
zkum, vývoj a vzdělávání 
je cílem projektu Part-
nerství pro chemii. Velký 
důraz je kladen na využití 
výstupů vzniklých realiza-
cí projektu, zejména pak 
na stáže a odborné praxe 
zaměřené na prohlubová-
ní spolupráce mezi výše 
zmíněnými subjekty, které 
budou přispívat ke zvyšo-
vání praktického využití 
výuky, přenosu nových 
poznatků z výzkumu do 
praxe a z praxe do výuky. 
Díky tomu již mohli ab-
solvovat studenti Univer-
zity Pardubice, která je  
v  projektu hlavním part-

nerem společnosti DEZA, 
a. s., jednu dlouhodobou 
stáž, osm krátkodobých 
praxí a čtyři konzulta-
ce diplomových prací. 
„Stáže a praxe probíhaly 
na různých pracovištích 
společnosti DEZA, a. s.  
Jednalo se jak o labora-
toře výzkumného ústavu 
a provozní laboratoře, tak 
i o jednotlivé výrobní pro-
vozy - dehet, anthracen, 
naftalen, dioktylftalát, 
benzol a vodní hospodář-
ství,“ vysvětluje Milena 
Došková, zodpovědná za 
tento projekt. Nyní je v pl-
ném proudu druhá etapa 
projektu, která zahrnuje 
dlouhodobé stáže, které 
budou probíhat až do kon-
ce června. „Máme u nás 
čtyři studenty, kteří jsou 
opět v laboratořích nebo 
výrobních provozech,“ 
doplňuje Došková.

Vzdělání zaměstnanců

Již druhým rokem je 
realizován další projekt, 
ve kterém je společnost 
Deza zapojena. Jedná se 
o školení zaměstnanců 
v předem vybraných téma-
tech, jako jsou například 
legislativa v chemickém 

průmyslu, udržitelný 
rozvoj a společenská 
odpovědnost podniků 
chemického průmyslu, 
vzdělání v oblastech 
obchodu, marketingu, 
personalistiky, efektivní-
ho řízení lidských zdrojů 
nebo jazykové vzdělávání, 
patří sem ale i koučing 
a mentoring a další klí-
čové aktivity. „Dotační 
projekt Vzděláváním ke 
konkurenceschopnosti 
chemického průmyslu 
v České republice reali-
zuje a organizuje Svaz 
chemického průmyslu ČR. 
Příprava projektu začala 
v roce 2010. O rok později 
už prošlo školením  
29 zaměstnanců a letos 
zatím 82. Plánované ukon-
čení projektu je v roce 
2013,“ vysvětluje Pavlína 
Marková, zodpovědná za 
vzdělávací projekt.

Spoříme energii 

Chemický průmysl je 
obecně velkým spotřebite-
lem energií různých druhů. 
Není tomu jinak ani v pří-
padě akciové společnosti 
Deza. Výrobní i nevýrobní 
provozy společnosti Deza, 
a. s. spotřebovávají teplo, 
elektrickou energii, zemní 
plyn, tlakový vzduch 
aj. Náklady na výrobu 
a dodávky energií rostou 
každým rokem, a proto 
jsou náklady na energie ve 
společnosti Deza jednou 

z rozhodujících náklado-
vých položek významně 
ovlivňujících její hospo-
daření. 

Největší nákladovou 
položkou v oblasti energií 
je ve společnosti DEZA, 
a. s. spotřeba tepla. 
„Spotřeba tepla v rámci 
společnosti Deza se prů-
běžně sleduje, bilancuje, 
vyhodnocuje, a protože se 
jedná o významný náklad 
firmy, hledají se i mož-
né úspory tepla. Snaha 
o realizaci úspor tepla 
vedla k vytvoření projek-
tu s názvem Energetické 
úspory ve společnosti 
DEZA, a. s.,“ vysvětluje 
Luděk Kramoliš. Projekt 
byl rozdělen do dvou etap, 
přičemž první etapa byla 
dále rozdělena na dvě 
části. Součástí první etapy 
je rekonstrukce parních 
rozvodů do systému 
Centrálního zásobování 
teplem (ulice Václavkova 
a Hranická), rekonstrukce 
parních rozvodů P6, horké 
a teplé vody v nevýrobní 
části areálu DEZA,  
a. s. Druhá etapa zahrnuje 
instalaci točivé redukce. 
Je technicky nejnáročněj-
ší, ale měla by též přinést 
největší úspory energie. 
Zjednodušeně řečeno, 
jedná se o to, že v určitých 
obdobích roku, zejmé-
na v letních měsících, 
docházelo k situacím, kdy 
nebylo možno z technolo-
gických důvodů dosta-

tečně regulovat výrobu 
a spotřebu tepla. V letních 
měsících spotřeba tepla 
klesá a nadbytečné teplo 
bylo nihilizováno. Insta-
lací točivé redukce bude 
však nadbytečné teplo 
využito k výrobě elektric-
ké energie. Nové zařízení 
současně umožní lépe 
využít kinetické energie 
při výrobě a spotřebě tepla 
v areálu DEZA, a. s.

„Celkové investiční vý-
daje projektu jsou vyčísle-
ny na částku 65,6 milionu 
korun. Nutno však dodat, 
že projekt je realizován 
v tomto rozsahu díky 
spolufinancování z evrop-
ských fondů prostřednic-
tvím operačního programu 
Podnikání a inovace spra-
vovaného Ministerstvem 
průmyslu a obchodu ČR. 
Realizace projektu byla 
započata v únoru 2011 
a jeho ukončení se předpo-
kládá nejpozději v červnu 
2013. V současné době je 
již první etapa uvedena do 
provozu a probíhají práce 
na druhé etapě, instalaci 
točivé redukce,“ uzavírá 
Luděk Kramoliš.

Na závěr ještě jedna 
dobrá zpráva. Realizace 
tohoto projektu přinese 
nejen úspory finanční, ale 
bude mít příznivý dopad 
na životní prostředí, proto-
že dojde ke snížení emisí 
z ušetřeného tepla.

www.deza.cz
Studentka Jana Dvořáková z Univerzity Pardubice se v rámci 
dlouhodobé stáže programu Partnerství pro chemii seznamuje 
v Deze s laboratorními postupy v praxi.

V rámci projektu Energetické úspory ve společnosti DEZA, a. s. prošly rekonstrukcí parní rozvody 
do systému Centrálního zásobování teplem ve Václavkově ulici.


