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Valašské Meziříčí,
DEZA a brána do Beskyd

Valašské Meziříčí, město
na soutoku dvou řek,
brána do Beskyd. Brána – předěl, očekávání
něčeho nového, často
hezkého a příjemného.
Ale co to? Při příjezdu do
města nás vítá – chemička. Kde se tu vzala? Co
tu pohledává?
Ano, z dnešního pohledu je to možná nepochopitelné. Avšak ohlédněme
se o pár desítek let zpět.
Valašsko, chudá oblast
bez většího průmyslu, bez
pracovních příležitostí. Na
druhé straně zastaralá fabrika v Ostravě pár desítek
kilometrů odsud, avšak
vyrábějící tolik potřebné
průmyslové chemikálie.
Výsledek? Nová továrna
ve Valašském Meziříčí. Ale
v bráně do Beskyd? Ale je
tady to ALE. Co s tím?
My všichni, zaměstnanci a občané chceme,
aby tou branou, hezkým
očekáváním, bylo Valašské
Meziříčí i nadále. Co na to
DEZA? Daří se to?
Dobře investované
miliardy

Ano. Za posledních 20
let se DEZA a.s. výrazně
změnila. Dřívější negativní
obraz souvisel, z dnešního
pohledu, především s méně
dokonalými ekologickými technologiemi. Svůj
podíl na tom měla i celková společenská situace.
V současné době vyspělejší
technologie a zvýšený

tlak na firmu ze strany
občanů a státních orgánů
vedl k výraznému zlepšení
dopadů výroby na kvalitu
životního prostředí. Zjednodušeně řečeno, Deza
už o své existenci nedává
svému okolí tolik vědět.
Co pro to udělala? Proč?
Deza jako chemický podnik
má ze zákona, nejen ze svého
pocitu zodpovědnosti, povinnost provozovat své výroby
tak, aby byl minimalizován
dopad na životní prostředí.
Za posledních 20 let vynaložila na ekologizaci svých
výrob 2,6 mld. Kč, což je 35
% všech investic v tomto období. Je to moc? Je to málo?
Rozhodně dost na to, aby
Valašské Meziříčí zachovalo
svou původní tvář.

Nejlepší dostupná
technika

Počátkem devadesátých
let na základě tehdy platného zákona byl vytvořen
dokument obsahující ekologické závazky společnosti. Z tohoto dokumentu
jednoznačně vyplynula
nutnost postavit novou
spalovnu průmyslových
odpadů. Tak se také stalo.
V roce 1998 byla nová spalovna uvedena do provozu.
Současně bylo potřeba
enormně snížit emise
kyselých plynů, především
oxidu siřičitého. Reakcí
společnosti DEZA a.s. byla
rekonstrukce podnikové
teplárny. Její podstatou
byla instalace nízkoemisních hořáků a přechod na
nízkosirná paliva.
Čistění odpadních vod
bylo již od prvopočátku na
velmi vysoké technologické úrovni. Dnes se s oblibou používá termín „nejlepší dostupná technika“.
Přesto i tato technologie
byla v roce 2007 doplněna
o ozonizaci, která v odpadních vodách dále snížila
obsah nebezpečných látek.
Významné zlepšení
dopadů výroby na kvalitu životního prostředí
nastalo po realizaci
hermetizace zařízení na
výrobu benzenu. Jednalo
se o dokonalé utěsnění
zařízení, v rámci kterého
byla vyměněna čerpadla,
modernizovány zásobníky
a postavena dopalovna
koncových plynů.

Charakteristický
zápach zmizel

Předěl ve vnímání činnosti Dezy coby chemické
firmy nastal vyřešením
emisí sulfanu (sirovodíku). Zastaralá a technicky
nedokonalá technologie
byla nahrazena novou
Clausovou jednotkou. Jde
o největší ekologickou
investici Dezy posledních
let. Celkové náklady činily
220 mil. Kč. Původně
nežádoucí a okolí obtěžující sirné emise se dnes
využívají k výrobě kapalné
síry. Zápach po zkažených vajíčkách, dříve pro
Dezu tak charakteristický,
zmizel.
Dalším významným
opatřením na ochranu
životního prostředí byla
výstavba nové dokonale
utěsněné spouštěcí rampy dehtu z železničních
cisteren. Jejím uvedením
do provozu byl odstraněn
největší zdroj emisí zápachu. Tento výčet by mohl
ještě dlouho pokračovat.
Je tedy Valašské Meziříčí stále branou do Beskyd?
Ano, DEZA a.s. se snaží,
a snad se jí to i daří, aby
Valašské Meziříčí tou příjemnou branou do Beskyd
zůstalo.
www.deza.cz

