
Když byla v minulém 
roce uvedena do zkušební-
ho provozu investice „Lik-
vidace exhalací naftalen“, 
byl touto akcí zakončen 
dlouholetý proces  ekolo-
gizace výrobního zařízení 
v DEZA, a. s. Tento proces 
započal na začátku 90. let 
a gradoval po roce 2004, 
kdy Deza obdržela od 
Krajského úřadu Zlínského 
kraje integrované povolení, 
ve kterém vedle podmínek 
provozování chemických 
výrob byla uvedena i eko-

logická opatření a časový 
harmonogram jejich reali-
zace. Všechna ekologická 
opatření Deza postupně 
podle plánu zrealizovala.  

Zařízení na likvidaci 
exhalací naftalenu bylo 
uvedeno do zkušebního pro-
vozu  18. října 2011. Téměř 
rok pracovalo ve zkušebním 
režimu, v rámci kterého 
byly ověřovány všechny 
technické parametry i jeho 
funkčnost. Když se po-
tvrdilo, že zařízení 

pracuje správně a v poža-
dovaném režimu a všechny 
potřebné parametry jsou do-
držovány, byla celá investice 
19. září 2012 kolaudačním 
rozhodnutím uvedena do 
trvalého provozu. Z pohledu 
občana se však jedná pouze 
o administrativní krok, který 
nic nemění na tom, že již 
téměř celý rok zařízení pra-
cuje a výrazným způsobem 
snižuje emise naftalenu. 

Funkčnost zaříze-

ní bude znovu 
hodnocena po roce trvalého 
provozu, kdy bude opětovně 
zkontrolována jeho účinnost 
a zda dosahuje nastavených 
hodnot.

Celé zařízení není 
z technického hlediska 
nějak složité. Ve skutečnos-
ti se jedná o systém trubek, 
které zajišťují odvod emisí 
z naftalenových zásobníků 
a dalších technologických 
celků. Tyto emise jsou pak 
vedeny na katalytickou 
spalovnu, kde pomocí 
katalyzátoru dochází při 
předepsané teplotě k jejich 
chemickému rozkladu za 
vzniku vody a oxidu uhli-

čitého, které jsou 
běžnou součástí 
ovzduší. I přes 
relativní jednodu-
chost celá ekolo-

gická investice stála 
59 miliónů Kč. Akce byla 
spolufi nancována z fondů 
Evropské unie Fondem 
soudržnosti Operačního 
programu Životní prostředí 
a dotací ze státního rozpoč-
tu ve výši 7,6 miliónu Kč.    

Přínos a pozitivní účinek 
této investice na snížení 
emisí naftalenu je již patrný 
v datech Integrovaného re-
gistru znečištění spravované-
ho ministerstvem životního 
prostředí za rok 2011. Už 
v tomto roce, kdy zařízení 
fungovalo pouze poslední 
dva měsíce, došlo ke snížení 
vykazovaného množství emi-
sí naftalenu o 11 %. Celkový 

přínos však bude možné 
zhodnotit až v celoročním 
působení. Již dnes je však 
možné očekávat, že za rok 
2012 by mělo dojít ke sníže-
ní emisí naftalenu z tohoto 
zdroje o 99 %. 

Vedle výrazného snížení 
emisí naftalenu došlo také 
ke značnému snížení 
četnosti výskytu občasného 
zápachu, což je společným 
efektem všech realizo-
vaných opatření. Jen za 
posledních deset let Dezu 
stála tato opatření více než 
1 miliardu Kč. DEZA, a. s. 
tak zcela jasně prokazuje 
svoji vůli maximálně snížit 
svůj vliv na životní prostře-
dí v okolí výrobního areálu 
i v celém regionu. Toto úsilí 
bude i nadále pokračovat.
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