
Pojmy Deza a Valašské 
Meziříčí k sobě patří 
více než padesát let. 
Na tom, jak se daří 
této firmě, závisí kvalita 
života mnoha lidí. „I 
nás se dotkla krize. Už 
v roce 2010 ale došlo 
k výraznému obratu 
a výsledky roku 2011 
tento trend potvrdily. 
Musíme být však obe-
zřetní, naše výkony 
jsou závislé na kondici 
ocelářského průmyslu, 
který je dlouhodobě 
v Evropě v útlumu,“  tvr-
dí Jaroslav Obermajer, 
tiskový mluvčí společ-
nosti Deza. 

Než se zeptám na téma 
ekonomika a Deza, 
zkusím být osobní:  
Proč potřebuje taková 
společnost jako Deza 
tiskového mluvčího? 

Bohužel dnes žijeme 
v době, kdy je chemie 
považována za něco ošk-
livého, nebezpečného, co 
nám ničí životní prostředí 
a co vlastně nepotřebu-
jeme. Masmédia téměř 
každý den tento pohled 
prohlubují. Často publi-
kují negativní případy a 
úplně se opomíjí fakt, že 
výrobky chemického prů-
myslu jsou samozřejmou 
a běžnou součástí našeho 
života. V každodenním 
životě naší společnosti pak 
pravidelně řešíme situace, 
které pozici tiskového 
mluvčího vyžadují. 
Konkrétně se jedná o ko-
munikaci s občany okol-
ních obcí, kteří mají právo 
vědět a být informováni o 
tom, co společnost vyrábí, 
se zástupci místních sa-
mospráv a státních orgánů 
nebo o komunikaci s regi-
onálními médii. 

Jak dlouho zastáváte 
tento post? 

Bude to již tři roky, co mi 
náš generální ředitel tuto 

Jaroslav Obermajer: „Ekologické  
investice ani krize neomezila“

DEZA, a. s., je výrob-
cem základních orga-
nických látek určených 
pro další chemické 
využití. S roční zpraco-
vatelskou kapacitou 
450 000 tun surového 
dehtu a 160 000 tun 
surového benzolu patří 
mezi významné podni-
ky v oboru na světě.

Počtem zaměstnanců 
980 lidí se řadí mezi 
největší zaměstnavate-
le regionu.  
Má 120letou tradici.

pracuje ve společnosti DEZA od roku 1999, je ab-
solventem  Vysoké školy chemicko-technologické 
v Praze. Postgraduální studium na téma „Studium 
katalyzátorů pro nízkoteplotní konverzi syntézního 
plynu“ absolvoval na Fakultě chemické technologie 
– Ústavu organické technologie Vysoké školy che-
micko-technologické v Praze.

www.deza.cz

pozici nabídl. Nabídku 
jsem přijal i přesto, že 
jsem neměl s touto profesí 
žádné zkušenosti. Vždy 
mě totiž bavilo komuniko-
vat s lidmi a osobně jsem 
cítil, že Deza to potřebuje.  

Vím o vás, že jste také 
vedoucí podnikového 
výzkumu. Jak 
se tyto dvě 
profese dají 
vedle sebe 
zvládnout?

Někdy je to 
těžké. Mu-
sím přiznat, 
že jsem měl 
obavy, jak 
obě tyto funkce 
budu zvládat. 
Hned na 
za-

čátku jsem přišel na to, že 
zásada je vždy si uvědo-
mit, s kým hovořím, jestli 
je to z oblasti výzkumu, 
nebo z oblasti komunika-
ce a podle toho přizpů-
sobit svůj projev. Kolem 
sebe mám dobrý tým spo-
lupracovníků, kteří mi v 
mé práci velmi pomáhají.    

Na které otázky se 
v současné době těší-
te, protože víte, že se 
máte čím pochlubit? 

Budete se divit, ale velmi 
rád odpovídám na otázky 
týkající se vlivu naší výro-

by na životní prostředí. Za 
posledních 20 let jsme in-
vestovali značné finanční 
prostředky do této oblasti. 
V minulém roce jsme 
také dosáhli významného 
předělu, kdy jsme splnili 
všechny požadavky na 
ekologizaci výrob, které 
nám byly uloženy kraj-

ským úřadem. 
Z pozice che-
mika jsou mi 
příjemné také 
otázky týka-
jící se roz-
vojových 
investic. 

Deza patří 
mezi nejvý-

znamnější 
zaměst-

navatele v regionu. Jak 
ji zasáhla hospodářská 
krize a jak se s jejími 
následky vyrovnala?  
 
Na toto téma jsem již od-
povídal několikrát. Jistě, 
hospodářská krize nás 
svým způsobem zasáhla.  
Pocítili jsme ji především 
v roce 2009, kdy jsme 
vlivem omezení výroby 
koksu čelili nedostatku 
dehtu a benzolu, které 
jsou pro nás výchozími 
surovinami. Kromě toho 
výrazně poklesly ceny 
našich výrobků. Automo-
bilový průmysl a staveb-

nictví, které jsou našimi 
hlavními odběrateli, pro-
cházely hlubokou krizí. 
Musela proto následovat 
úsporná opatření. Vedení 
společnosti přehodnotilo 
plán investic. Dokončili 
jsme započaté akce a pro-
vedli opravy nezbytné pro 
zajištění výroby a bezpeč-
nosti našich zaměstnanců. 
Jedinou oblastí, které se 
škrty nedotkly, byly eko-
logické investice. Kritický 
rok 2009 jsme pak uza-
vřeli s mírným provozním 
hospodářským ziskem. 
V následujícím roce se 
situace stabilizovala a 
postupně jsme se vrátili 
k obvyklému objemu naší 
produkce.   

Jste výrazně  
proexportní firma?

Ano, téměř 65 procent 
našich výrobků jde na 
export, především do zemí 
EU.

Do kterých zemí  
exportujete? Kam  
nejdál se vaše výrobky 
dostanou?  

Jak jsem již řekl, jedná 
s především o země Ev-
ropské unie, hlavně jsou 
to Německo, Francie nebo 
Itálie. Nejdále exportuje-
me do Jižní Ameriky – do 
Brazílie a Venezuely. 
V Asii to je Japonsko, 
Čína nebo Indie.

Co dělá Deza pro to, 
aby dopady její činnos-
ti na životní prostředí 
byly co nejmenší? 
 
Využíváme všechny do-
stupné prostředky a tech-
nologie k minimalizaci 
dopadů naší výrobní čin-
nosti na životní prostředí. 
Za posledních dvacet let 
jsme provedli řadu ekolo-
gických investic na všech 
výrobních provozech. 
Namátkou mohu jmeno-
vat výstavbu spalovny 

pevných odpadů nebo 
rekonstrukci stáčecí stani-
ce dehtu, kdy jsou emise 
odsávány a řízeně spa-
lovány. V minulém jsme 
zrekonstruovali zásobníky 
naftalenu, čímž jsme spl-
nili dlouhodobé podmínky 
krajského úřadu. V plánu 
máme další odsíření a od-
prášení kouřových spalin 
nebo výhledově rekon-
strukci biologické čistírny 
odpadních vod. 
 
Kolik peněz vynaklá-
dáte na ekologické 
investice? 
 
Za posledních deset let to 
bylo přes miliardu korun. 
Statisticky vyjádřeno, 
každá třetí investovaná 
koruna plyne na ekologii. 
Jednotlivé investice jsou 
různě technologicky, a 
tedy i finančně náročné. 
Pohybujeme se řádově 
v desítkách až stovkách 
milionů korun na jed-
notlivou akci. Finančně 
nejnáročnějším projek-
tem posledních let byla 
změna technologie zpra-
cování sirných exhalací 
a výstavba nové jednot-
ky na výrobu kapalné 
síry, která nás stála 220 
milionů korun. 

Ing. Jaroslav Obermajer, Ph.D. (42 let)


