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Svoji historii začaly psát 
dehtové závody (DEZA) 
v roce 1892 v obci Zábřeh 
u Moravské Ostravy jako 
firma Julia Rütgerse. Sou-
časná DEZA, a. s., která 
byla ve Valašském Meziříčí 
vybudována v 60. letech 
minulého století,  je pokra-
čovatelem již stodvacetileté 
historie přítomnosti dehto-
chemie na severní Moravě.

Historický rozvoj 
dehtochemie

Černouhelný dehet vzniká 
jako vedlejší produkt při kok-
sování uhlí. A proč se vlastně 
uhlí koksuje? Protože hlavní 
produkt koksování – koks – je 
nezbytný pro výrobu železa. 
Koksárenství i hutnictví se 
řadí mezi velkokapacitní 
výroby, proto byl z důvodu 
úspory přepravních nákladů 
jejich rozvoj svázán s oblastí, 
kde byla k dispozici buď 
železná ruda, nebo uhlí pro 
výrobu koksu.

Samotný rozvoj oboru 
zpracování dehtu byl v jed-
notlivých etapách vývoje 
podmiňován jak množstvím 
produkce dehtu, tak i úrovní 
poznatků o možnosti využití 
složek v něm obsažených.

Jako nejstarší, jakýsi deh-
tárenský pravěk, lze označit 
fázi od objevu dehtu (polovi- 
na 17. století) asi do čtvrtiny 
19. století. Tehdy se dehet 
nezpracovával, nanejvýš se 
spaloval. 

Historické období deh-
tochemie jako chemického 
oboru, který využívá chemic-
ké bohatství černouhelného 

dehtu, začíná až s objevem 
přítomnosti naftalenu (Gar-
den, 1820), anthracenu (Du-
mas a Laurent, 1833), fenolu 
(Runge, 1834) a benzenu  
(Hofmann, 1854) v této suro-
vině. V dehtu se postupně na-
cházely další látky. Stejně tak 
se objevovaly i nové možnosti 
jejich praktického použití.

Zájem o dehet stoupal, 
začal se ve větší míře zpraco-
vávat. Zdokonalováním vý-
robních postupů se docilovala 
relativně vysoká výtěžnost 
jednotlivých látek. V souladu 
s potřebami návazných zpra-
covatelských výrob se záro-
veň zvyšovala i jejich čistota.

Uhlí a koksování  
v ostravsko-karvinské 
oblasti

Objev rozsáhlých ložisek 
koksovatelného černého uhlí 
v ostravsko-karvinské ob-
lasti byl základem pro vznik 
a rozvoj významného prů-
myslového centra. Rozvíjena 
byla především odvětví, která 
potřebují uhlí jako zdroj ener-

gie, ale i navazující chemické 
a hutnické obory. 

Výroba koksu se do 70. let 
devatenáctého století sou-
střeďovala do malých provo-
zoven, většinou poblíž dolů. 
Chemické produkty karboni-
zace se začaly zachycovat až 
ve druhé polovině 19. století. 
Růst spotřeby koksu si však 
vynucoval zvyšování pro-
dukce. Začaly se stavět nové, 
samostatné koksovny. 

Tak vznikla kolem roku 
1870 koksovna Karolina, 
v roce 1883 byla postavena 
na pravém břehu Ostravice 
tzv. Centrální koksovna 
(zrušena kolem roku 1900), 
v Karviné byla v letech 1880 
– 1890 postavena koksovna 
pro doly Larisch-Mönnicha. 
V letech 1890 – 1900, tedy 
v období rozhodujícím pro 
vznik továrny Julia Rütgerse, 
byly v provozu koksovny 
tehdejších Vítkovických 
železáren, Karolina, Centrální 
koksovna, Ida, koksovna teh-
dejších Třineckých železáren, 
Ignát, Hohenhegger, Troji, 
Lazy, koksovna na Jámě VII 

a Jindřich v Karviné. Výroba 
koksu činila v roce 1890 
pouze 0,587 mil. tun.

S rozvojem koksoven se 
vytvářely bezděky předpo-
klady pro budování továren 
na zpracování plynných a ka-
palných produktů koksování, 
jako je surový benzol, černo-
uhelný dehet a koksárenský 
plyn.

Mezi 1. a 2. světovou vál-
kou byly v ostravské oblasti 
postaveny další koksovny 
a produkce koksu se pohy-
bovala od 2 do 3 mil. tun. Na 
konci války činila 4 mil. tun 
a během ní byla postavena 
nová koksovna v Kladně.

Poválečné směřování 
národního hospodářství státu 
s důrazem na těžký průmysl 
si vynutilo podstatné rozšíření 
výroby železa a tím i kok-
su. Byly vybudovány nové 
koksovny (Nová huť v Ost-
ravě-Kunčicích v roce 1952, 
ve Východoslovenských 
železárnách v Košicích v roce 
1965) a stávající koksovny 
byly intenzifikovány. Přestože 
některé zastaralé koksovny 
byly zastaveny, zvýšila se 
produkce koksu v ČSSR. 
V roce 1953 činila 5,9 mil. 
tun, v roce 1958 7,4 mil. tun 
a v roce 1968 9,5 mil. tun. 

Dehet a jeho zpracování

S nárůstem produkce 
koksu úměrně rostla i výroba 
černouhelného dehtu. Pro 
srovnání – v roce 1890 činila 
produkce dehtu 5 641 tun, 
na přelomu století to bylo 
již 22 649 tun. Jednalo se 
o množství, které už bylo 
ekonomicky výhodné zpra-
covávat.

Zpočátku se dehet na 
některých koksovnách 
zpracovával přímo. Část se 

ho vozila ke zpracování do 
továrny J. Rütgerse v Anger-
nu u Vídně. S pokračujícím 
růstem produkce dehtu, ale 
i se stoupajícím zájmem 
o stále kvalifikovanější vý-
robky se stával tento způsob 
neúnosný. V roce 1866 byla 
v Moravské Ostravě-Přívoze 
postavena továrna A. Luttna-
ra a ve stejném roce v obci 
Zábřeh továrna firmy Posnan-
sky a Strelitz. Růst produkce 
dehtu, úroveň jeho zpraco-
vání v obou továrnách i ná-
kladnost převozu do Angernu, 
stejně jako malá efektivnost 
a nedokonalost zpracování 
na koksovnách, přiměly 
tehdejší vlastníky koksoven 
k radikálnímu řešení. Bylo 
jím postavení samostatného, 
specializovaného závodu na 
zpracování dehtu v centru 
jeho produkce.

První továrna Julia  
Rütgerse na zpracování 
dehtu v Ostravě

Budování nového závodu 
se ujal německý průmyslník 
Julius Rütgers a postavil 
jej v obci Zábřeh u tehdejší 
Moravské Ostravy. Při stavbě 
využil poznatků z destilace 
dehtu ve svých ostatních 
závodech. Firma J. Rütgerse 
představovala na tehdejší 
dobu mamutí dehtárenský 
koncern, čítající kromě vlast-
ních dehtáren v Německu, 
Polsku a Rakousku kolem  
80 závodů na impregnaci dře-
va v Rakousku, Haliči, Bosně, 
Dánsku a v Rusku. Měla tedy 
bohaté zkušenosti z oboru 
zpracování a využití dehtu 
a v nově budovaném závodě 
v Zábřehu jich plně využila.

pokračování v příštím čísle

Pohled na závod v Ostravě, 1921.

Část závodu z roku 1930, v popředí kryté nádrže na dochlazování smoly.


