Trináct let pendlují kamiony s tekut
První tekutá smola,
která se dostala k zákazníkovi lodní cestou, byla
v terminálu DEZAPolsko
precerpána z kam ionu
v cervenci 1999.
Deza Valašské Mezirící
zvolila pred trinácti lety

opravdu netradicní logistické rešení. Postavit si vlastní
námorní prekladištní terminál v polském Svinoústí
byl v té dobe riskantní krok.
Výsledek tohoto elegantruno a soucasne razantního
rešení problému s odbytem
smoly se ale vyplatil.

Jediné rešení - nové trhy
V roce 1995 zacali ve
spolecnosti Deza rešit
"horkf' problém - bylo
treba najít nová odbytište
pro tekutou smolu. Nekteré dosavadní obchodní
vazby totiž prestaly fim-

govat. Napríklad byla
uzavrena smolná koksovna v tehdejších VSŽ
Košice, která byla léta
pravidelným odberatelem.
Nezbývalo tedy nic jiného
než vyvinout maximální
úsilí a prorazit se smolou
na západní trhy, poprípade
s granulovanou smolou
do ruských hliníkáren.
V Rusku Deza cástecne
slavila úspechy, ale byly to
prodeje, které se realizovaly spotove a bez dlouhodobých smluv. Tehdejší
konkurence v západní
Evrope
silná,
schopná
ajen byla
nerada
vyklízela
své pozice. Mimochodem
- v devadesátých letech
minulého století bylo
v Evrope o pet konkurencních výrobcu smoly více
než dnes!
Zacalo být jasné, že se
Deza
potrebuje
dostat na
vetší než
tehdy presycený
evropský trh.
Proto bylo v roce 1995
rozhodnuto vybudovat
prístavní terminál, který by
umožnil prepravit tekutou smolu k zámorským
zákazníkum. Na mušce
byla zejména Jižní Afrika,
Kanada a Skandinávie.
Vstrícné vedení prístavu
Stetín a Svinoústí
Po rocních jednáních
a ohledávání terénu bylo
rozhodnuto postavit terminál v polském Svinoústí.
Duvodem byla vstrícnost
tehdejšího vedení prístavu
Stetín a Svinoústí a rovnež
dobré technické parametry
prístavu Svinoústí. Prípravné práce trvaly dva

ou smolou do prístavu ve Svinoústí
roky a v roce 1997 byla
v Polsku registrována
spolecnost DEZA Polska,
jejímž 100% vlastníkem
byla DEZA, a. s. Stavební
práce mohly zacít.
Konecne 10. cervence
1999 prišel ten Den. Slavnostní okamžik, který mel
proverit úsilí techniku z Valašského Mezirící a nových
pracovníku DEZA PL.
Bez problému bylo
naloženo zkušební kargo
lode Leiro, která smolu

Odvážné rozhodnutí
Rozhodnutí tehdejšího
vedení spolecnosti Deza
o vybudování terminálu
ve Svinoústí bylo sice
dost odvážné, protože se
zákazníky nebyly uzavreny
žádné písemné smlouvy
o budoucích dodávkách,
ale ukázalo se jako jediné
možné. Vzhledem k pomerum vládnoucím v té
dobe na trhu byla strategie
potenciálních zákazníku

prepravila do francouzského Dunkerque. Ten
tehdy patril do vážené
skupiny výrobcu hliníkárenské technologie - Aluminium Pechine, ajeho
certifikát kvality Deza
potrebovala jako duležitou referenci. Jen v letech
1999 až 2008 bylo cestou
terminálu expedováno
celkem 215 000 tun tekuté
smoly do destinaci v Jižní
Africe, Francii a Norsku.
Smola, která byla prodána

jasná: postavte terminál,
pošlete zkušební kargo
a mužeme jednat ... Po
trinácti letech je tak možné
konstatovat, že náklady
spojené s touto investicí byly mnohonásobne

do
cinila
zámorí
12 %pres
celkového
terminál,
prodeje smoly, 37 % prodeje granulované smoly
a 21 % prodeje ostatní
smoly kapalné.

o tradicním spoj!tní
prístavu v polském Stetíne a Svinoústí s ceským
exportem se hovorilo také
pri návšteve zástupctl

splaceny.
DEZA,
a. s.k se
díky
svému
prístupu
mori
stala globálním hrácem
a etablovaným obchodním
partnerem na trhu karbonových materiálu.
Príklady táhnou

polských prístavních mest
v rámci Dnu more. Ty
se konaly letos v cervnu
v Praze. Jaroslaw Siergiej,
reditel státního podniku
ZMPSS, který oba prístavy
rídí a má za úkol je rozvíjet, mimo j i!)é zduraznoval,
že pristavy Stetín a Svinoústí predstavuj í pro ceské
firmy tradicní zázemí díky
krátké vzdálenosti do ceských prumyslových center.
Navíc se díky letošnímu
fotbalovému Euru i výraz-

i

ne zlepšila casto kritizovaná kvalita polských silnic
a dálnic. "Náš potenciál je
obrovski, jsme schopni obsloužit celý ceský morský
tranzit, vývoz i dovoz,"
tvrdíJaroslaw Siergiej
s tím, že ceské firmy se
mohou zajímat i o investice v prístavech. Dobrou
zkušenost s takovou investicí potvrzuje práve Deza.
Její mluvcí ing. Jaroslav
Obermajer ríká: "Potrebovali jsme být u more kvuli
svým zákazníkum a zkušenosti ze Svinoústí máme
opravdu dobré."
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