
Historie společnosti Deza začala před 120 lety

www.deza.cz

Výroba vápna - první výroba v areálu chemie 30. léta.

Dávkování karbidu vápníku do vyvíječe 1947.

Pohled z kopce Tresný na  průmyslový areál  chemie – na snímku již tehdy vybudovaná vápenka, část obyt-
ných domů v dnešní Kolonce  a v popředí na břehu řeky Moravy přírodní koupaliště.

(pokračování v příštím čísle)

(pokračování z minulého čísla)

Svoji historii začaly psát 
dehtové závody (DEZA) 
v roce 1892 v obci Zábřeh 
u Moravské Ostravy jako fir-
my Julia Rütgerse. Součas-
ná DEZA, a. s., která byla ve 
Valašském Meziříčí vybudo-
vána v 60. letech minulého 
století, je pokračovatelem 
již stodvacetileté historie 
přítomnosti dehtochemie na 
severní Moravě. 
Není to však jen firma Julia 
Rütgerse, která stojí za histo-
rií chemických výrob v Deze. 
Je to i firma Baťa, která stá-
la u zrodu výroby některých 
významných produktů. 

Díl III.
Organik Otrokovice

Organik Otrokovice je 
jedním z provozů DEZA,  
a. s. Valašské Meziříčí. 
Součástí firmy se stal v roce 
1963. Historie Organiku však 
sahá mnohem dále.

Závod na výrobu 
chemikálií firmy Baťa 

Organik vznikl na počátku 
třicátých let z iniciativy firmy 
Baťa ve Zlíně pod názvem 
Závod na výrobu chemikálií. 
Autorem projektu byl zlínský 
architekt František Lydie 
Gahura. Založení chemické-
ho podniku v Otrokovicích 
bylo tehdy plně v souladu 
s koncepčními záměry Ba-
ťových závodů. Významnou 
částí prostředků a pomůcek 
pro obuvnickou výrobu, ale 
zejména pro rozvíjející se 
výrobu gumárenskou byly 
chemikálie. Většinu jich to-
várna dovážela ze zahraničí, 
protože se v Československu 
nevyráběly. Firma Baťa však 
nechtěla být závislá na svých 
dodavatelích. Proto se roz-
hodla postavit svůj vlastní zá-

vod. Jako nejvhodnější loka-
lita byly vybrány Otrokovice, 
kam již byly situovány i další 
nové provozovny na výrobu 
specializovaných strojů, růz-
ných pomůcek a rozličných 
materiálů potřebných při 
výrobě obuvi. Záměr posta-
vit vlastní chemický závod 
urychlila  hospodářská krize 
na počátku třicátých let. 

Od svého vzinku byl zá-
vod samostatnou organizační 
i ekonomickou jednotkou 
jako ostatně každá část Baťo-
vých závodů.

Výzkumný ústav  
Baťových závodů

Výrobní haly a jednotlivé 
výroby vznikaly v Otrokovi-
cích postupně od roku 1931, 
kdy firma Baťa zahájila 
výstavbu výroben chemikálií 
pro potřeby svých závodů ve 
Zlíně. 

Na podzim roku 1933 
bylo založeno výzkumné 
chemické oddělení, později 
nazvané výzkumný ústav. Od 
počátku bylo vedeno prof. 
Stanislavem Landou.

Proč Baťa potřeboval 
chemický výzkum? Vyrábět 
levné boty, pneumatiky, duše, 
punčochy a jiné předměty 
tak, aby obstály v konkurenci 
na světových i domácích 
trzích, znamenalo mít levné 

suroviny. Úkolem výzkumné-
ho ústavu bylo vypracovávat 
technologické postupy výro-
by jednotlivých chemikálií. 

Aby bylo možné zavádět 
vypracované technologie rov-
nou do provozní praxe, měl 

výzkum také své konstrukční 
oddělení a mechanickou 
dílnu. Při svém založení 
disponoval konstrukčním 
oddělením s 10 strojními 
inženýry, 3 kresliči a příruční 
mechanickou dílnou s 8 - 10 
mechaniky, což umožňovalo 
rychlý převod laboratorních 
poznatků a postupů do reali-
zace strojního zařízení a jeho 
praktické odzkoušení. Na 
konci roku 1941 měl ústav 
403 zaměstnanců. Patřily 
mezi ně takové kapacity jako 
byl například prof. Dr. Otto 
Wichterle.

Výsledkem výzkumu 
prováděného v letech 1934 až 
1945 bylo zavedení 47 výrob 
chemických produktů, které 
se do té doby v Českosloven-
sku nevyráběly, a bylo je tedy 
nutné dovážet z ciziny. Mezi 
nejdůležitější produkty, mimo 

jiné, patřily urychlovače 
vulkanizace kaučuku, synte-
tický chloroprenový kaučuk, 
karbid vápníku, aktivní uhlí 
a syntetická vlákna. 

Vedle chemického vývoje 
fungovala i část výzkumu pro 
koželužské výroby. Zde byly 
předmětem výzkumu přede-
vším ztráty v koželužnách 
a gumárnách a způsob, jak je 
omezit či snížit, aby se vyrá-
bělo co nejlevněji.

Mimo postupy výrobní, 
založené na laboratorních 
a poloprovozních zkouškách 
a aplikované pak na běžnou 
výrobu, pracoval výzkumný 
ústav i na aplikacích, které 
skončily buď v laboratorním 
stádiu, či u poloprovozních 
zkoušek. Bylo to většinou 
kvůli nízké efektivitě proce-

sů, za druhé světové války 
pak z důvodu nezájmu předat 
technologie Němcům. Nic-
méně je pravdou, že celá řada 
z nich našla uplatnění až po 
roce 1945 v jiných chemic-
kých výrobnách ČSR. 

Není možná příliš známo, 
že tento ústav a jeho pracov-
níci v době okupace a krátce 
po ní stáli u zrodu průmyslo-
vé výroby inzulínu v ČSR. 

Vznik samostatného  
podniku

Po skončení II. světové 
války byla firma Baťa v roce 
1945 znárodněna, 1. ledna 
1949 pak přejmenována 
na Svit, národní podnik. 
Na počátku padesátých let 
pokračovala dále její reorga-
nizace. V lednu roku 1953 
byly z národního podniku 

Svit vyčleněny obory, které 
přímo nesouvisely s vý-
robou obuvi. Dotklo se to 
i chemické výroby. Do nové 
samostatné hospodářské 
jednotky s názvem Organik, 
národní podnik, Otrokovice 
byly zahrnuty důležité vý-
robny, a to výroba karbidu 
vápníku, chloroprenového 
kaučuku, acetylenu (dis- 
sousplynu) a dibutylftalátu. 
V následujících letech pak 
k těmto výrobnám přibyly 
další, např. výroba anilin-
formaldehydové pryskyřice, 
chlorkaučuku, kyseliny 
aminokapronové, ochronalů, 
dalších typů esterů  a 9,10 
anthrachinonu. Není bez za-
jímavosti, že název závodu 
si vytvořili sami zaměstnan-
ci. Vycházel z podstaty teh-

dejších výrob organických 
chemikálií. 

Jako samostatný národní 
podnik působil Organik 
pouze do roku 1958, kdy 
byl začleněn do výrobně 
hospodářské jednotky Rudý 
říjen, Gottwaldov. Stal se 
jeho samostatným odlouče-
ným cechem. Rozhodnutím 
Ministerstva chemického 
průmyslu v ČSSR byl v roce 
1963 Organik přičleněn 
k národnímu podniku Urxo-
vy závody Ostrava (nynější 
Deza) jako cech Organik 
Otrokovice.

V současné době pracuje 
v Organiku 42 zaměstnanců. 
Vyrábějí se zde změkčovadla 
a 9,10 anthrachinon.


