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VALAŠSKÝ CHEMIK

A N K E T A A K T U A L I T Y

Asi před 20 lety jsem si v podobné anketě
přála, aby v našich novinách byly informa-
ce o kultuře a sportu ve VM – to se mi spl-
nilo. V současné době ve Valašském che-
miku nic nepostrádám, s obsahovou i gra-
fickou úrovní jsem spokojená. Kladně hod-
notím komplexní informace o událostech 
i lidech v Deze, líbí se mi např. různé tech-
nické zajímavosti a oceňuji také poslední
stránku “Agrofert Holding“. Jako nastáva-
jící důchodkyně se budu těšit z každého
nového výtisku, který najdu ve své poštov-
ní schránce.

Danuše
Palacká,
odbor výzkumu,
SEAL

Bc. Vladimír
Štěpánek,
autodoprava

Blahopřeji k výročí. Líbí se mi články týka-
jící se provozu a aktualit Dezy. Ještě by zde
mohl být nějaký dobrý vtip. 

Jiří Adámek,
spalovna

Nevím, zda to přímo postrádám, ale mohla
by být docela zajímavá rubrika, do které by
čtenáři mohli psát své dotazy ze všech
oblastí života v Deze. Otázky by nebyly
adresovány - a tazatel by pak netrpělivě
čekal do příštího vydání, zda na ně někdo
odpoví. Je to problém dnešní informační
společnosti - dostáváme stále více zpráv 
a odpovědí na otázky, které sami nepo-
kládáme...
Co se mi líbí? Na to nedokážu uspokojivě
odpovědět. Líbí se hory, moře a krásné
ženy - od novin nečekám líbivost, ale aktu-
ální informace. Takže bych vlastně mohl
říci, že se mi líbí snaha redakce o neustálé
zkvalitňování obsahu.

Jan Sekerka,
vodní hospo-
dářství

V novinách Valašský chemik se málo píše
o činnostech na jednotlivých provozech
včetně možných nedostatků v technologii
výroby jednotlivých  produktů.
Dále chybí často opomíjená informova-
nost běžných provozních zaměstnanců  
s dodávkou a zajištěním nejdůležitějších
surovin a prodejem základních výrobků
společnosti DEZA, a. s.

O prázdninách probíhala rozsáhlá
rekonstrukce VÚKCH. Byla dokonče-
na výměna oken, započatá v loňském
roce.

Valašský chemik má 45 let
H l a v n í  t é m a / D E Z A

V OTROKOVICÍCH JSEM
PROŠEL MNOHA FUNKCEMI

říká náš bývalý spolupracovník Vlastimil
Formánek. strana 2

TŘICET PÌT LET
ODBOROVÉ KNIHOVNY

Po 35 letech existence má kni-
hovna v evidenci téměř tři
a půl tisíce svazků. strana 2

NENECHTE SE MYSTIFIKO-
VAT KÓDEM ČISTOTY NAFTY

Výrobci vozidel se v některých situacích snaží
zbavit odpovědnosti za záruční opravy pouka-
zováním na špatnou kvalitu paliva.
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Jak ten čas běží, povzdechne si mnohý z nás, když mu přátelé přijdou popřát k narozeninám. Jak ten čas utíká,
vždyť už mi je 45 let, radostně se ohlíží zpět Valašský chemik.

Ano, je to již 45 let, kdy začaly v novém závodě ve Valašském
Meziříčí vycházet podnikové noviny. 

Na tomto místě se sluší připomenout, že vydávání novin má ve
firmě podstatně delší tradici. Již v roce 1946 začal v Ostravě
vycházet časopis Chemie Ostrava společný i pro další ostravské
závody, které měly patrně v té době jedno vedení. Byl to měsíčník
formátu A4 a byl po všech stránkách na vysoké úrovni. Přinášel
informace o dění ve firmě, o společenských a sportovních akcích
zaměstnanců, osvětové články, mnoho prostoru věnoval 
i článkům odborným.

Podnikové noviny ve valašskomeziříčském závodě měly tedy na
co navazovat. Velmi brzy po jejich vzniku v roce 1967 se ustálila
vnější i obsahová podoba. Dostaly vzhled novin formátu A3 
o 4 stranách. S postupem času se však měnila periodicita vydávání 
a několikrát i název. Do roku 1974 vycházely noviny jako
měsíčník. Dalších 30 let z nich byl čtrnáctideník. Od roku 2004
vycházejí noviny opět jednou za měsíc, v posledních 2 letech mimo
hlavní prázdniny.

Jak už bylo řečeno, co se názvu týká, nejdříve to byl Reflux, od
roku 1971 vycházely noviny pod názvem Urxovák (pozn.
pro mladší z nás: Deza se v té době jmenovala Urxovy závody).
Po společenských změnách před více než 20 lety se z Urxových
závodů stala Deza a změnil se i název novin. Vítězný návrh vyšel
ze soutěže mezi zaměstnanci. A tak od 26. února 1991 si čteme ve
Valašském chemiku.

Významnou změnou, co se vzhledu týká, prošly noviny v roce
2007. Ke svým 40. narozeninám dostaly úplně nový atrak-
tivnější a elegantnější kabát. Do té doby vycházely černobílé, popř.
se na první a poslední straně objevila červená nebo modrá barva. Od
roku 2007 má Valašský chemik novou grafickou podobu. Je barev-
ný a v té souvislosti se tiskne i na jiném papíře. Svým novým vzhle-
dem vystihuje příslušnost Dezy k mateřské firmě Agrofert Holding.
V podobné úpravě vycházejí i noviny ostatních chemických firem
holdingu.

Co se však nezměnilo je důvod, proč firma své noviny vydává.
Tím je komunikace se zaměstnanci. Podnikové noviny informují
především o dění ve firmě, přinášejí však i informace z regionu,
publikují zajímavosti z vědy a techniky. Své místo mají informace
a zajímavosti z ostatních společností skupiny Agrofert. 

V současné době vychází Valašský chemik v nákladu 5 700 výtis-
ků. Je zdarma k dispozici jak zaměstnancům, tak je zasílán bývalým
zaměstnancům -  důchodcům, maminkám na mateřské dovolené,
partnerským organizacím a institucím. Je však k dispozici i ostatním
občanům regionu, po kterém je každý měsíc distribuován. Od roku
2011 si ho můžete přečíst na webových stránkách Dezy
(www.deza.cz) nebo si ho nechat zasílat přímo na vlastní emailovou
adresu. 

Vážení a milí čtenáři, doufám, že Valašský chemik je a nadále
zůstane i Vašimi novinami. 

Miriam Kallerová

Poslední vydání Urxováku

Valašský chemik má 45 let.
Co v něm postrádáte? 
Co se Vám, naopak, líbí?

V průběhu energetické zarážky byla
provedena výměna potrubí fléry.

Vzácné rostliny v okolí Dezy
V okolí Valašského Meziříčí se inten-

zivně zemědělsky hospodaří. Pestrá vege-
tace se tak zachovala jen na několika
málo plochách, které jsou ohroženy nao-
pak absencí hospodaření a postupným
zarůstáním nebo výstavbou. 

Přesto všechno i zde můžeme nalézt
druhy, které jsou regionálně významné.
Jde především o silně ohrožený hořec
křížatý, který zde roste na jedné ze dvou
známých lokalit v okrese Vsetín, a jeho
výskyt je znám již z roku 1957. Naopak
teprve roku 2008 byla nalezena ostřice
hubená, která je vázána na lužní lesy.

Překvapivý je výskyt několik zástupců
orchidejí – pětiprstky žežulník, vstavače
mužského nebo bradáčka vejčitého. Za
zmínku stojí zajímavé parazitické rostliny
záraza vyšší a černýš rolní, které jsou
svou výživou vázány na jiné druhy rost-
lin. 

Výzkum rostlin v okolí provozovny
Deza, a. s. provádí v letech 2010-2012
rožnovská organizace ČSOP Salamandr 
a to v rámci zákona o předcházení ekolo-
gické újmě. 

Martin Krupa, ČSOP Salamandr

Začátek astronomického podzimu
Slunce vstupuje do znamení Vah dne

22. září v 16 hodin 48 minut SELČ
(středoevropského letního času). Nastává
podzimní rovnodennost, na severní polo-
kouli začíná astronomický podzim.
V okamžiku podzimní rovnodennosti
Slunce prochází nebeským rovníkem
(přechází ze severní polokoule na jižní),
den i noc jsou stejně dlouhé. Severní
i jižní polokoule jsou stejně přivráceny ke
Slunci a jsou také rovnoměrně Sluncem
ozařovány. 

Hořec křížatý   
Foto J. Tkáčiková

První vydání Valašského chemika

Poslední vydání Valašského chemika ve staré grafické podobě První vydání Valašského chemika v nové grafické podobě

Další investice ke zlepšení ŽP
ho technologického zařízení. Vhodné
místo bylo nalezeno v místě budovy tech-
nického zázemí a velína bývalé spalovny
nebezpečných odpadů, které již mnoho let
neslouží původnímu účelu. Samotná
demolice, tak jak je zachycena na snímku,
proběhla v průběhu měsíce srpna. Po jejím
úplném ukončení budou probíhat přípravy
na výše zmíněnou investici.

Ing. Vlastimil Horák  

Investice do ŽP na energetice
I na provoze energetika, stejně jako
v celém závodě, se připravují investiční
akce pro zlepšení životního prostředí.
Jednou z nich je výstavba odsiřova-
cí a odprašovací jednotky spalin kotlů K4
a K5 teplárny, která bude využívat polosu-
chou metodu odsiřování v kombinaci se
zachycováním tuhých částic tkaninovým
filtrem. Před zahájením akce bylo třeba při-
pravit potřebný prostor pro výstavbu nové-
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RESPONSIBLE CARE

T I R Á Ž

Příští číslo VALAŠSKÉHO CHEMIKA 
vyjde v úterý 16. října

uzávìrka bude 4. října

V z p o m í n k y  p a m ě t n í k ů
Před 120 le ty  se  začala  p s á t  

v Moravské Ostravě historie firmy
DEZA, a. s. V padesátých letech
minulého století se součástí firmy staly
chemické výrobny v Otrokovicích
(Organik), v šedesátých letech se pak
postupně přestěhovala výroba 
z Ostravy do Valašského Meziříčí.

Základem každé dobře fungující firmy
jsou lidé. Nejinak tomu je i v Deze. Proti
mnoha jiným firmám má však Deza
jedno specifikum. Často zde pracovali 

a pracují lidé celý svůj život. Paměť
firmy, to nejsou jen suchá data. To jsou
i vzpomínky lidí, kteří práci v ní zasvěti-
li svůj život. Vzpomínky veselé, smutné,
ale i vzpomínky jak se co dělalo.

V dnešním vydání Valašského chemi-
ka vám přinášíme vzpomínání jednoho 
z našich bývalých otrokovických spolu-
pracovníků Vlastimila Formánka. 

Zkuste se i vy, naši bývalí spolupra-
covníci, prosím, zastavit, zavzpomínat,
své vzpomínání,  příhody sepsat a poslat

Hasiči a sport, jak se to rýmuje? Moc dobře, přímo jedna báseň. Jak říká klasik, sport
zoceluje tělo i ducha. A bez dobré fyzické a psychické kondice není ani dobrý hasič.

Sport a hasiči v Deze

Tradice hasičského sportu sahá až do
19. století. V rámci župních cvičení cvi-
čili i hasiči, a to s hasičskými stříkačka-
mi. Koncem století přibyly i cviky 
s hasičským nářadím jako jsou žebříky
a sekyrky, tzv. prostná. Postupem času
vzniklo mnoho různých sportovních
disciplin a typů soutěží, které se lišily 
i region od regionu. Jedno však mají
společné. Všechny vždy vycházely 
z činností, které při zásahu, požáru hasi-
či provádějí. 

Hasičský sport se u nás začal inten-
zivně rozvíjet po 2. světové válce. 
V současné době se mohou hasiči
utkávat především ve 3 druzích soutěží.
Jednak je to požární sport, který pochází
ze zemí RVHP a skládá se ze čtyř
základních disciplín – výstup do 4. pod-
laží cvičné věže, běh 100 m překážek,
štafeta 4 x 100 m a požární útok,
„královská“ disciplína (podrobněji se
mohli čtenáři dočíst o jednotlivých dis-
ciplinách i ve Valašském chemiku č. 7 –
8/2008). Původem ze Západní Evropy
je soutěž CTIF (Comité Techique
International de Preventionet
d´Extinction du Feu = Technický výbor
pro prevenci a hašení požárů), která má
dvě disciplíny, a to požární útok na
sucho a překážkový štafetový běh. A do
třetice mohou hasiči měřit síly v tzv.
soutěži T.F.A. (Tougbest Firefighter
Alive = nejtvrdší hasič přežije), která se
k nám rozšířila z USA.

V České republice jsou pořádány
soutěže jak pro profesionální, tak pro
dobrovolné hasiče.

Hasiči Dezy se většinou účastní obou
typů soutěží, neboť pro většinu z nich je
hasičina nejen povolání, ale i koníček.
Působí totiž i jako dobrovolní hasiči 
v místech svého bydliště.

Hasiči velmi dobře reprezentují Dezu
na svých sportovních kláních. V rámci
republikových, ale i mezinárodních
soutěží obsahují přední příčky jak v jed-
notlivcích, tak ve družstvech. Aktivně
se hasišskému sportu věnuje asi čtvrtina
všech našich hasičů. Jmenujme aspoň
Aleše Navrátila, Josefa Paláta, Martina
Gáška, Zdeňka Matyáska, Petra
Kuchaříka, Radka Pivka, Josefa
Dorčáka, Radka Šubu ml., Lukáše
Dobeše, Leopolda Pavlíka, Vladimíra
Kuchaříka a Radomíra Křenka.

Jediným hasičem, který je členem
hasičského záchranného sboru podniku
a který reprezentoval Českou republiku
na hasičských světových hrách je Aleš
Navrátil z našeho závodu ve Valašském
Meziříčí. Umístil se na předních
příčkách jak v Daegu v Jižní Koreji 
v roce 2010 tak v New Yorku v USA 
v roce loňském. Vynikajících výsledků
dosahuje i v republikových soutěžích.

Nejlepších výsledků dosahuje letos
Josef Palát, který na mistrovství Evropy
v Německu obhájil své loňské umístění
a  v jednotlivcích obsadil 2. místo.
Současně byl i členem družstva, které
bylo v celkovém pořadí třetí. V mezi-
národní soutěži v T.F.A. v Rakousku
obsadil též vynikající 2. místo. Velmi
dobře si vede i v národních soutěžích.

Oba sportovci soutěží především 
v disciplíně T.F.A.

Velmi dobrých výsledků dosahují
„dezáčtí“ hasiči též disciplínách požár-
ního sportu, a to jak v jednotlivcích, tak
ve družstvech. V současné době si
nejlépe vede Petr Kuchařík. Jeden pří-
klad za všechny: ve velmi prestižní
soutěži O putovní pohár ředitelky HZS
Zlínského kraje, která se konala 
28. června v Hulíně, obsadil v disciplíně

V Otrokovicích jsem prošel mnoha funkcemi
Vlastimil Formánek

O prázdninách r. 1953 jsem
nastoupil brigádu v Kremárně.
Vyráběly se tu všechny druhy krémů,
které se pak plnily do plechových,
kulatých krabiček. A ty se tu lisovaly 
i s víčky a zámečky z tenkého plechu.
Pak jsem přešel do Kartonky. Tady se
ze starého odpadního papíru všeho
druhu a z buničiny vyráběl karton,
který dílem šel k odběratelům a dílem
se z něj na místě vyráběly krabice na
boty, na mýdlové prášky a podobně.
Fascinující tu byl dřevobrus poháněný
obrovským elektromotorem o výkonu 
1 000 koňských sil. 

V listopadu téhož roku jsem ode-
šel do Organiku, kde byl ředitelem pan
Kapic. Tady jsem vystudoval nižší
Chemickou průmyslovku, tzv. Mistrák.
Záhy jsem začal pracovat ve výrobně
chloroprenového kaučuku postaveného
v americké licenci. Výroba začínala na
Acetylence. Karbid vápníku se s vodou
slučoval v nízkotlakých vyvíječích
typu Meser a také ve vysokotlakých
vyvíječích typu Grisheim, které však
nebyly tak bezpečné. Odtud acetylen
proudil do velkého plynojemu. Z něj
byl odebírán dílem pro Dissous stanice.
Tam se kompresory stlačoval tlakem 25
atm. do ocelových bomb, které sloužily
svářečům kovů. Tady jsem také něja-
kou dobu pracoval. Práce byla těžká,
namáhavá – 1 bomba (láhev) vážila až
125 kg. Větším dílem byl acetylen ode-
bírán do výroby kaučuku. Tam na
úseku reakce probublával katalyzáto-
rem, chloridem měďným a měnil se ve
vinylacetylen a nežádoucí, vysoce
nebezpečný divinylacetylen, který se 
v lednicích vymražoval při -100°C 
a přímo na místě spaloval. Této tak
nízké teploty se dosahovalo za 1. amo-
niakovým okruhem a za 2. etanovým
okruhem. Získaný čistý vinylacetylen
pak na adici probublával katalyzáto-
rem, opět chloridem měďným, avšak 
o vyšší kyselosti než na reakci. Získaný
surový chloropren se čistil v rektifika-
čních kolonách na rašígových krou-
žcích ve vakuu. Kolony byly vysoké 30
m. Čistý rektifikovaný chloropren se na
polymerizaci měnil v latexové mléko
až 30%. Část tohoto latexu si v sudech
odebíraly obuvnické závody, ale větší

část se v roztoku kyseliny solné srážela
na surový kaučuk. Ten se pak na 4
kalandrech propíral, sušil a ve smotcích
si ho brali odběratelé.

Posléze jsem přešel do výrobny
ftalanhydridu. Zde se naftalen okysli-
čoval na rašígových kroužcích ve rtu-
ťovém reaktoru. Vzniklé páry ftalan-
hydridu pak sublimovaly na stěnách
komor, odtud se pak odebíraly a plnily
do papírových pytlů k expedici.

Pak jsem pracoval ve výrobně
paraaldehydu. Později pak ve výrobně
velmi čisté kyseliny aminokapronové
pro lékařské účely. Postupně byla výro-
ba ftalanhydridu zrušena a přestavěna
na výrobu antrachinonu. Zde jsem také
pracoval. V reaktoru ve fluidním loži,
které tvořily kuličky korundu potažené
platinou, páry antracenu se měnily na
antrachinon, který sublimoval v komo-
rách a opět se měnil v žádoucí surovinu
pro textilní průmysl.

Poté jsem přešel k panu Tichému
do výroby formaldehyd-anilinové prys-
kyřice, obchodní název duranil.
Používala se v Tesle Lanškroun jako
zastříkávací hmota na výrobu konden-
zátorů. Také se tu vyráběly ochranné
nátěry PS 180 pro stavby dálnic a barvy
PS 500 na bázi chlorkaučuku velmi
odolné slané mořské vodě. Proto se
používaly jako nátěry trupu lodí, ale i pro
koupaliště a bazény.

Kousek od této výrobny byla
Klihárna, kde jako předák pracoval můj
otec. Jen tak mimochodem, moje 1.
výplata ve výrobně chloroprenového
kaučuku byla větší než jeho výplata i s
dětskými přídavky. V Klihárně se kože-
lužský odpad rozvařoval v kádích a vznikl
z něj klih pro stolaře, fotoželatina a
želatina pro potravinářské a cukrářské
výrobky.

Naproti Klihárny byla výrobna
kaprolaktamu, ze kterého se vyráběl
silon. Impozantní byla výrobna karbidu
vápníku, v šamotové peci se vsázka
kysličníku vápenatého a koksu za tep-
lot 2 000°C se elektrickým proudem
třemi uhlíkovými elektrodami tavila na
karbid vápníku. Úžasný byl odpich,
přičemž žhavá láva tekla do vozíků při-
stavených k peci. Po vychladnutí se
karbid vápníku drtil na malé kousky na
silném čelisťovém drtiči. Pak se plnil
do plechových sudů a expedoval. Ještě
jsem si vzpomněl, že kousek od
Kremárny byla výroba akrylátů a
naproti Kubínovice. Tam odstřižky
kůží z obuvnického průmyslu doslova
rozcupovaly na chlupy a pak je pojily
zvláštní lisy na tzv. kubínovici, z které
se vysekávaly podešve pro domácí
obuv.Chloroprenový kaučuk 1953

výstup do 4. podlaží cvičné věže 1.
místo, na 100 metrů překážek byl třetí,
v celkovém pořadí pak druhý. I ostatní
„chlapci“ končili v první polovině
výsledkové listiny. Celkově obsadilo
družstvo Dezy 3. místo hned za favori-
zovanými týmy územních odborů
Uherské Hradiště a KŘ Zlín. 

Dobrý hasič, to není jen dobrá
psychická příprava. Dobrý hasič
musí mít i velmi dobrou „kondičku“.
Zdokonaluje se, trénuje a cvičí. 
A všechnu tu dřinu a strádání pak
zúročí nejen ve své práci, ale též na
hasičských soutěžích. Hasiči v Deze
mají velmi dobré podmínky, jejich
výsledky pak přinášejí radost jak samot-
ným sportovcům, tak celé firmě.

M. Kallerová

O putovní pohár ředitelky HZS Zlínského
kraje                 Foto HZS Zlínského kraje

Josef Palát získal letos 2. místo na mezi-
národní soutěži T.F.A. v Rakousku  
Foto Michal Sváček

35 let odborové knihovny
Knihovna. Něco úplně samozřejmého, co

zná každý z nás. U nás v Deze jsme ale
svědky něčeho zcela unikátního – máme
svou vlastní knihovnu. Nemám na mysli tu
technickou, ve které je spousta odborné lite-
ratury, norem a vědeckých prací. Máme 
u nás knihovnu pro zaměstnance, kterou
spravují odbory. To je věc v jiných firmách
nevídaná. Naše knihovna má nyní v eviden-
ci téměř tři a půl tisíce svazků, z toho více
než dva tisíce tvoří beletrie. Zbytek jsou
knihy populárně naučné, a najde se i několik
desítek dětských titulů. 
Proč píši o naší knihovně právě teď?
Knihovna totiž slaví třicet pět let od
okamžiku, kdy do ní byl vložen první
svazek. Hlavní zásluhu na jejím vzniku
tehdy měla dlouholetá šéfredaktorka
Valašského Chemika paní Libuše Rosová. 
A nelze nevzpomenout také paní Škrhlovou
a paní Červinkovou, které se o knížky a čte-

náře léta obětavě staraly. Dnes jejich úlohu
převzaly milé knihovnice paní Jugová,
Niklová, Valoušková a Kolaříková, které
nejen vybírají nové knihy, ale dvakrát 
v týdnu ve svém volném čase v knihovně
pracují. Odborová knihovna má svůj okruh
věrných příznivců, a tak se počet výpůjček
každoročně blíží k tisícovce, což na malou
knihovnu sídlící v jedné místnosti v našem
„výzkumáku“ určitě není málo. Přijďte se
podívat!                                Radim Přikryl

Pan František Foukal z hasičského
záchranného sboru oslavil 2. září
padesáté narozeniny. Blahopřejeme.

do redakce Valašského chemika. Určitě
budou zajímat i ostatní, vaše kamarády
i bývalé kolegy.                                MK

Dětský tábor DEZA si dělají děti zaměstnanců sami sobě !
že tohle sluníčko provází všechny tábor-
níky a vedoucí celých 20 let. V roce 1992
a 1993 se staly tábornicemi také Martina
Ondrůšová, Eva Slimáčková a Martina
Havlíková. A pozor! Právě letos tyto nyně-
jší táborové vedoucí oslavily svůj 20.
pobyt na táboře! Už to samo o sobě je na
medaili, ale to není vše, pointa teprve při-
chází. Na letošním I. turnusu bylo CELÉ
vedení tábora, včetně hospodáře a kucha-
řky, složeno z bývalých táborníků I. turnu-
su dětského tábora na Trubiskách. Myslím
si, že to o dobré 20leté tradici něco vypo-
vídá. Jako bývalý vedoucí od roku 1992
bych chtěl jubilantkám pogratulovat 
a celému I. turnusu popřát další báječná
léta. 

Petr Menc

T e n t o
t i t u l e k
jsem zvo-
lil proto,
že na I.
turnusu to
dooprav-
dy téměř
na 100%
p l a t í .  
V roce
1 9 9 2
zavlála na
tábořišti

dětského tábora Trubiska u Valašské
Polanky vlajka se sluníčkem. Kdo o I. tur-
nusu někdy něco slyšel nebo viděl, tak ví,

Tábor v Chorvatsku
18.  –  26.  8 .  2012

V sobotu ráno jsme dorazili do Kempu
Dole v Živogošće, kde na nás čekal týden
plný koupání, slunění, výletování, her 
a samozřejmě výborných chorvatských
zmrzlin a palačinek, na které jsme si večer
co večer chodili do sousedního kempu
Blata. 

Už v neděli nás čekal  první výlet. Lodí
jsme dojeli na ostrov Hvar, kde bylo moře
teplejší, slunce svítivější a pláž pískovější.
Při zpáteční cestě  jsme si vychutnali čer-
stvě připravenou grilovanou makrelu.
Největším zážitkem bylo odhazování kostí
z ryb přímo do moře, o které se prali racci.
Ve  středu  k večeru jsme vyrazili  na
Makarskou Riviéru. Tam jsme se prošli po
městě, kolem loděnice a na trzích nakou-
pili dárečky domů.  Naše výletování jsme
zakončili v pátek ráno – budíček 5.30 -
čtyřkilometrovým výstupem ke kapličce
Sv. Petar, odkud byl nádherný výhled po
okolí a následně si užili nazpět lehce
dobrodružnou cestu plnou trní. No celý
týden uběhl jako voda a v sobotu jsme
odpočinutí a i opálení  nastupovali do
autobusu směr Valmez.

Milča
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PODÌKOVÁNÍ
V červnu odešli do důchodu:
Nachtmann Rudolf        -  provozní

údržba 1. – 3. provozu
Ing. Janeba Milan - dehet
V červenci odešli do důchodu:
Malá Zdeňka - úsek pro správu

majetku, finance a ekonomiku
Ing. Lazecký Josef  - těžké aromáty

a naftalen
Vojtíšková Emilia - provozní údržba

1. – 3. provozu
V srpnu odešla do důchodu:
Palacká Danuše- servisní analytická

laboratoř
Vedení akciové společnosti vám

děkuje za celoživotní práci 
a do dalších let přeje hodně zdraví 

a osobní spokojenosti

N A Š I  J U B I L A N T I
V srpnu oslavili životní jubileum:
Fabík Rostislav - voda a odpady
Olajoš Ladislav - dioktylftalát
Trusina Josef - autodoprava
V září slaví životní jubileum:
Foukal František - HZS
Gášek Ivo   - provozní údržba 

1. – 3. provozu
Datel Radek - dehet

Jubilantům blahopřejeme.

V červnu nastoupili:
Ing. Pustějovská Lucie      - úsek pro
správu majetku, finance a ekonomiku
Macháčková Irena - personální úsek

(z MD)
V červenci nastoupili: 

Dopitová Petra - prádelna a čistírna
oděvů

Kuráň Jiří - železniční doprava
Šimic Miroslav - ftalanhydrid

V srpnu nastoupil:
Zaorálek Jiří - ftalanhydrid

Vítáme vás v našem pracovním 
kolektivu a přejeme vám hodně 

pracovních úspěchů.

V Í T Á M E  V Á S

Srpen 35 let
Smolková Vladislava  - zásobování a sklady

Srpen 30 let
Hajdová Martina - technická skupina
Kliment Petr - úsek pro správu 

majetku, finance a ekonomiku
Perutková Libuše  - servisní analytická

laboratoř
Vavřík Lubomír - železniční doprava
Ing. Král Josef    - servisní analytická

laboratoř
Srpen 25 let

Holcová Jarmila - úsek pro správu
majetku, finance a ekonomiku

Podzemná Zdenka - benzol
Niklová Anděla - úsek pro správu

majetku, finance a ekonomiku
Září 35 let

Matyšťák Oldřich - energetika
Září 25 let

Minář Jaroslav - benzol
Šedo Jan - dehet
Lička Bohdan - ftalanhydrid

J A K  J S O U  T U  D L O U H O

N A Š I  N E J M E N Š Í

V Ý S T U P Y  P R A C O V N Í K Ù
Červen

Leták Jaroslav - energetika
Žůrek Pavel - železniční doprava

Červenec
Filip Josef - energetika

Srpen
Krupík Martin - ftalanhydrid

3. června se Václavovi a Marcele
Oravovým narodil syn Filip.
12. června se Pavlovi a Markétě
Přádkovým narodil syn Benjamin.
15. července se Karlovi a Petře
Mrnuštíkovým narodila dcera Julie.

Rodičům blahopřejeme a dětem
přejeme úspěšný start do života.

BLAHOPŘEJEME
Vsrpnu oslavili životní jubileum tito
důchodci:
Novotná Bohumila - 85 let
Kundrátová Ludmila - 85 let
Hornofová Jana Organik - 80 let
Zemánek Josef - 80 let
Bělocký Karel - 80 let
Kuchař Vladimír - 80 let
Tkadlec Miloslav - 75 let
Matochová Anna - 70 let
Vavřiníková Blanka Organik - 65 let
Karmazín Josef - 65 let
V září slaví životní jubileum tito
důchodci:
Procházková Anežka Organik - 80 let
Lysáček František - 80 let
Ing. Vrtělka Václav - 80 let
Kuba Antonín - 75 let
Maňáková Nataša - 70 let
Spiegelová Jana - 70 let
Trefilová Ludmila - 65 let
Schovajsa Josef - 65 let
Markl Petr - 65 let

ZÁJEZD
Klub důchodců při a. s. DEZA pořádá

v úterý 18. září zájezd do Krakova.
Odjezd je v 6 hodin od autobusového
nádraží ve Valašském Meziříčí. Cena
pro bývalého zaměstnance je 200 Kč,
pro rodinného příslušníka 300 Kč.
Přihlášky přijímá Tomášová Vladimíra,
tel. 605 775 194. Při přihlášení nebo při
placení je nutné, z důvodu cestovního
pojištění, sdělit rodné číslo účastníka.
Uzávěrka přihlášek je 16. září 2012.

KULTURA
Ve středu 26. září v 19.00 hodin se ve

velkém sále KZ uskuteční zábavné před-
stavení SCREAMERS – 15 let v dám-
ských šatech. Účastnický poplatek pro
člena klubu je 130 Kč, pro rodinného
příslušníka 200 Kč.

V úterý 16. října v 19.00 hodin se ve
velkém sále KZ uskuteční zábavné před-
stavení ANDER Z KOŠIC. Účastnický
poplatek pro člena klubu je 80 Kč, pro
rodinného příslušníka je 120 Kč.

Objednávky na obě zábavná představení
přijímá paní Pokorná, tel. 732 972 943.

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
Vedení a. s. Deza, sociální odbor,

výbor klubu důchodců a Podniková rada
VZO OS ECHO vás srdečně zvou 
v pátek 5.  ř í jna v 10.30 hodin
na setkání důchodců do Kulturního
zařízení v Kelči. Odvoz je zajištěn. Na
setkání se budou prodávat permanentky
na bazén, saunu, a masáže. Zároveň se
bude vybírat členský příspěvek. 

Každý důchodce obdrží pozvánku 
s návratkou.

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ ORGANIK
Vedení DEZA, a. s., výbor klubu

důchodců a ZO OS ECHO Deza, a.s. pro-
voz Organik Otrokovice vás srdečně
zvou ve středu 24. října ve 14.00 hodin
na setkání s důchodci do restaurace
Selská krčma v Otrokovicích, náměstí
3. května 1606. Na programu je zhodno-
cení činnosti klubu, seznámení s činností
závodu, beseda na téma „60. let vzniku
provozu Organik v Otrokovicích“.

V zábavném programu bude tombo-
la, soutěže. Přineste si dobrou náladu,
příspěvky do tomboly a staré  pohledy
Otrokovic. Závaznou účast potvrďte do
20. října paní Smolíkové (tel. 577 926 428)
nebo panu Tichému (tel. 577 938 200).
Těšíme se na vaši účast.

POPELKA
V sobotu 1. prosince se uskuteční

zájezd do Ostravy na show na ledě
Popelka. Pojede se z autobusového nád-
raží ve Valašském Meziříčí – přesnou
hodinu odjezdu sdělíme v dalším čísle
Chemiku. Cena pro člena klubu důchod-
ců je 350 Kč, pro rodinného příslušníka
550 Kč. Zájemci hlaste se ihned, nejpo-
zději do 18. září. Současně uveďte telefo-
nický kontakt na vás. Objednávky při-
jímá paní Pokorná, tel. 732 972 943.

VZPOMÍNKA
27. května zemřel pan Manfred Kies

z Ostravy ve věku nedožitých 75 let.
Koncem července zemřel pan Eduard

Kaňok ve věku nedožitých 87 let.
4. srpna zemřel pan Josef Měrka ve

věku 62 let.
Čest jejich památce.

O K É N K O  P R O  N A Š E  D Ù C H O D C E

PRODÁM crossové kolo Kelly´s Neons.
Cena 5 500 Kč, při rychlém jednání sleva 
500 Kč. Perfektní stav po servisní kontrole.
Plně vybaveno (světla, blatníky, brašna,
pumpa atd.). Velikost 19´́ . Doklad o koupi.
Tel. 736 677 027.
PRODÁM byt 3+1 ve VM – Rajka. Zvýš.
přízemí, pův. stav, OV. Tel. 734 817 610.

I N Z E R C E

VZO OS ECHO informuje
O d b o r y  /  I n f o

KONCERT
Středa 19. září v 19.30 hodin - Kostel

Nanebevzetí Panny Marie -
DUCHOVNÍ HUDBA - AFFETTO.

Brněnský vokálně-experimentální soubor. 
Účinkují: Jan Milušek – kontratenor,

Marek Olbrzymek – tenor, Vladimír Richter
– tenor, Aleš Procházka – bas, Martin
Kubíček – varhany. Cena: 60 Kč/os.

DIVADLO
Čtvrtek 20. září v 19.00 hodin - sál

KZ - JEAN-PAUL ALEGRE - AGNES
BELLADONE.

Divadelní společnost Sophia Art Praha.
Slavná herečka, obdivovaná přáteli,

zneužívaná obchodníky s uměním a novi-
náři, odkrývá tajemství svého umění.
Účinkují: Jana Šulcová, Ivan Vyskočil/Jan
Kačer, Martin Kubačák/ Stanislav Lehký,
Miluše Hradská/ Kateřina Macháčková,
Karel Soukup, Anna Kulovaná/ Adéla
Kubačáková. Cena: 100 Kč/os.

POHÁDKA
Sobota 6. října v 16.00 hodin - sál KZ

- VELRYBA LÍZINKA ANEB
DOBRODRUŽSTVÍ V ČESKÝCH
ŘEKÁCH.

Divadlo Krapet Praha.
Pohádka o zatoulané malé velrybě,

která hledá kamaráda. Cena : 40 Kč/os.
Přihlášky na všechny akce od 11. 9. na

odborech.
SÁLOVÁ   KOPANÁ
Všem zájemcům o sálovou kopanou

oznamujeme, že je od 1.10. 2012 do 30. 4.
2013 opět zajištěna tělocvična na ISŠ-
COP Palackého ul., a to vždy každou stře-
du v 18.00 – 20.00 hod.

Severoameričtí indiáni – II. turnus
II. turnus byl na téma severo-

amerických indiánů, přesněji Lakhótů se
jménem kmene Kua-Kua. První týden
nám počasí moc nepřálo a až na víkend
začalo vykukovat sluníčko, které vydrželo
až do konce tábora.

Celotáborová etapová hra byla na téma
stavění indiánské vesnice. Děti dostávaly
za odehrané etapové hry na papírcích
různé suroviny a indiány, které mohly
využít k lovu nebo k výměně za tee-pee.
Cílem bylo postavit co největší vesnici.
Etapové hry doplňovaly družinové
Turnaje a hra jednotlivců Trofeje.

Děti mohly plnit Orlí pera, a také indi-
ánské dovednosti. Byli jsme na výletě na
Vařákových pasekách, kde jsme přenoco-
vali a druhý den jsme se vraceli zpět. 

V pátek proběhlo celkové vyhodnocení 
a rozdávání cen, které se zakončilo večer-
ní diskotékou.

Táborem nic nekončí, těšíme se na Vás
na našich Víkendovkách.

Jiří Zelenka

Pan Radek Datel z provozu dehet
oslaví 15. září padesáté narozeniny.
Blahopřejeme.

PODZIMNÍ PUTOVÁNÍ
VALAŠSKEM
Odbor KČT TJ Valašské Meziříčí pořádá 
v  sobotu  22. září 3. letošní vycházku
„Za toulavým náprstkem“. (Akce pro
rodiče s dětmi).
Start:  Hvězdárna Valašské Meziříčí od
9.00 do 10.00 hodin.
Cíl: Hvězdárna Valašské Meziříčí do
15.00 hodin. V cíli možnost seznámení 
s vybavením    hvězdárny, za příznivých
podmínek pozorování Slunce, pro děti
budou připraveny astronomické pohádky
a zajímavé soutěžní hry o ceny. 
Startovné: 30 Kč. 
Trasy: Pěší 9 a 25 km. Cyklo 45 a 75 km.
Všechny příznivce turistiky a pochodů
srdečně zve odbor KČT a Hvězdárna
Valašské Meziříčí.

Zpráva z nebezpečné výpravy do Afriky
Jedem do Afriky, jedeme do Zimbabve,

jedem na hostinu, špatně to nedopadne, to
co je před náma, lechtá nás u pupku, mám
strach, že skončíme něčemu v žaludku, ou
jééééé...

…tohle jsou úvodní slova písničky,
která nás provázela letošním táborem. Ale
aby bylo jasno, tak na rozdíl od zpěváka se
Vaše děti nebojí ničeho a nikoho, a kdyby
jim někdo řekl, že na konci stezky odvahy
skončí možná něčemu v žaludku, tak
věřte, že po cestě někteří z nich nadšeně
poběží, aby tam byli první :).

Jak je již z úvodu patrné, tak skupinka
45 malých cestovatelů letos zavítala do
několika afrických zemí a kmenů.
Navštívili jsme Etiopii, kde nás uvítala
příslušnice kmene Suri – žena s talířkem
ve rtu, přechod mezi Keňou a Tanzanii
jsme uskutečnili díky následování
největšího stáda zeber a pakoňů na
světě, v Zambii se nám podařilo
zachránit slony, žirafy, nosorožce a lvy
před lovci a naše putování skončilo
mezi křováky v Botswaně.  V někte-
rých částech Afriky si děti užívaly, 
v jiných musely na drsňačku bojovat 
o přežití. Afrika je hold drsný kontinent.

Ale i přes všechny překážky zvládli
malí cestovatelé 14denní putování napros-
to skvěle a bez zásadní újmy na zdraví
(když nepočítáme drobné odřeninky 
a klíšťata). Protože pod africkým sluncem
je vážně horko, tak jsme letos hráli histo-
rické množství vodních her. Děti braly
potok útokem kdykoliv měly chvilku
volna.

Reakce dětí na některé situace byla letos
naprosto neuvěřitelná, tak třeba:

… když Etiopii zachvátil hladomor 
a tím pádem byl k snídani jen suchý krajíc
chleba s čajem, tak vůbec nikdo neremcal,

všichni spokojeně papali a loudit marme-
ládu je napadlo až když měli snědeno :)
(orienťák)

…Vytáhnout vlastníma zubama třešničku
z krabice, v níž jsou praví afričtí mouční
červi, není pro děti žádný problém (zkouška
odvahy).

… Kakej, kakej, kakej... Během pokla-
dovky děti navštívily několik kmenů, od
kterých za pomoc dostaly indícii k naleze-
ní pokladu. Když zjistily, že křovačka
Gabča má bolavé bříško, tak začaly bez
váhání skandovat... kakej, kakej, kakej...
Jaké bylo jejich překvapení, když jim afri-
čanka slíbila indícii pouze pokud to hovín-
ko sní (opravdu věrohodný a hlavně moc
chutný výtvor z čokoládového těsta). Děti
nejdřív vyděšeně koukaly, ale pak to celé
spapaly, protože co by přeci neudělaly pro
získání indície. Takže maminky, které
našly v kufru recept na tzv. „africké hovín-
ko“, neděste se :).

Co dodat na konec? Škoda, že jste 
u toho nemohli být s námi...

Organizační informace na závěr:
Maminky a tatínkové, pokud chcete znát
další recept na africké hovínko, pošle své
dítko na 12. - 14. 10. na podzimní sraz:).
Budeme se na tu bandu malých srandistů
těšit.

Vedení 1. turnusu

ŘÍŠE POHÁDEK - III. táborový turnus
Po příjezdu do tábora nás král Modrovous

se svými kouzelnými pomocníky provedl po
svém rozlehlém království – po Říši
pohádek. Vůbec jsme si nemohli zapamato-
vat jeho jméno! Modrovous! Tak jsme mu
začali říkat Prdochod. Král Prdochod byl
velmi smutný, protože jeho Říši pohádek
sužovaly ohavné čarodějnice, neposední
skřítci, zákeřní vodníci a ohniví draci, zuřiví
piráti a podobná nezbedná cháska, která
nesvědčí žádnému království. Tak jsme mu
pomohli a všechny se nám je během jedno-
ho týdne podařilo z Říše pohádek vyhnat
nebo si je usmířit. A ještě nám k tomu po
celou dobu svítilo sluníčko! A napadlo nás
jenom jedno klíště! A vůbec byla jenom sran-
da! 

V neděli ráno pážata nalezla mapku
Říše pohádek a její osvobozování tak
mohlo začít. Ještě ten den jsme se vydali
do království Čarodějnic. Ty nám daly
zabrat, ale nakonec jsme je přemohli!
Následující den jsme zamířili ke skřítkům.
Přišli jsme ale na to, že
byli nespokojení jenom
proto, že potřebovali
postavit nové domečky.
Tak jsme jim s tím
pomohli. V úterý jsme
osvobozovali království
Podvodní říše. Pomohli
nám i hasiči z Dezy, kteří
svým vodním dělem
zráchali nejednoho vod-
níka. Nejvíc se pobíhání
mezi kapkami vody líbilo
naší paní kuchařce Ivetce.
Vůbec jsme ji odtamtud
nemohli dostat! Ve středu
jsme jeli na výlet do sou-

sední Říše zvířat, do ZOO Lešná. Všichni
jsme se nejvíc těšili na tapíra a na to, jak
mu Filip jednu vlepí. Tapír byl ale, bohu-
žel, nejspíš informován a tudíž schován.
Po ZOO jsme zamířili do zábavního parku
Galaxie, kde jsme si to všichni moc užili 
a pořádně si zaskotačili! Ve čtvrtek nám
dalo velkou práci pochytat všechny divoké
piráty. I když Honzík navrhoval upéct je 
v troubě, tak jsme je nakonec raději jenom
přivázali ke stožáru a počkali, až se uklid-
ní. Ten den jsme si také prošli noční stez-
kou odvahy. Všichni byli moc stateční 
a nikdo se nenechal bludičkami svézt 
z cesty. A v pátek odpoledne už jsme se
pomalu začínali připravovat na cestu
domů. Večer nás ale ještě čekala tombola 
a diskotéka, tak jsme moc nesmutnili. No
a v sobotu, to už jsme i trochu smutní byli,
že nám tábor tak rychle utekl a končí. Ale
nevadí! Za rok pojedeme přece zase! 

Milča
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Nenechte se mystifikovat kódem čistoty naftyPartnerství pro chemii
V současné době velmi diskutovanou problematikou vědecko-výzkumné činnosti
vysokých škol je spolupráce mezi těmito institucemi a soukromým sektorem.
Z tohoto pohledu je velmi atraktivní projekt „Partnerství pro chemii“, který
je podpořen z operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost a je financován ze zdrojů ESF a státního rozpočtu ČR. Příjemcem dotace je
Univerzita Pardubice. 

Do vytvořené sítě se zapojilo celkem 9
partnerů, přičemž 8 partnerů projektu
tvoří chemické společnosti skupiny
Agrofert Holding.  Jde o společnosti
České technologické centrum pro anor-
ganické pigmenty, a. s., DEZA, a. s.,
Fatra, a. s., Lovochemie, a. s., PRECHE-
ZA, a. s., PREOL, a. s., Synthesia, a. s. 
a Výzkumný ústav organických syntéz,
a. s. Dalším partnerem je občanské sdru-
žení Evropský institut pro rozvoj lid-
ských zdrojů.

Klíčové aktivity
Délka trvání projektu jsou dva roky, 

v rozmezí od 1. 2. 2012 do 31. 1. 2014.
Projekt se zakládá na čtyřech klíčových
aktivitách, jejichž hlavní cíle jsou:

- dlouhodobé a krátkodobé odborné
stáže studentů Univerzity Pardubice,
Fakulty chemicko-technologické u part-
nerů projektu, tj. stáže v laboratořích 
a provozu,

- zvýšení uplatnitelnosti studentů na
trhu práce (odborné praxe, kurzy),

- zvýšení odborné kvalifikace vysoko-
školských zaměstnanců a garantů 
z praxe,

- vznik interaktivního komunikačního
portálu www.ceskachemie.cz,

- propojení vědecko-výzkumné aktivi-
ty Univerzity Pardubice s průmyslovými
partnery (společné diplomové práce),

- rozvoj spolupráce mezi studenty,
akademickými, výzkumnými a vývojo-
vými pracovníky v daném oboru, 

- vytvoření Centra profesních kontak-
tů, které bude poskytovat relevantní

informace o realizaci projektu, projekto-
vých aktivitách vůči aplikační sféře
a zaměstnavatelskému sektoru a dalších
aktivitách,

- workshopy, semináře, konference
zviditelňující akademický výzkum a che-
mický průmysl.

Budoucnost české chemie
V současné době například dobíhá

první etapa dlouhodobých stáží, které
jsou ze strany studentů velmi kladně
hodnoceny. Obrovským přínosem těchto
dlouhodobých stáží je umožnění studen-
tům nahlédnout do širšího spektra
výzkumu a výroby v jednotlivých orga-
nizacích. Jedná se o daleko hlubší
poznání, které nemohou v tomto rozsahu
nabídnout exkurze či brigády. Velkým
úspěchem v tak krátké době trvání pro-
jektu je také mimořádně vydařená před-
náška Ing. Andreje Babiše na téma
Budoucnost české chemie, která se usku-
tečnila za velkého zájmu studentů i peda-
gogů na půdě Fakulty chemicko-techno-
logické Univerzity Pardubice. Ačkoli
mezi jednotlivými členy sítě probíhala 
a probíhá vzájemná spolupráce, cílem
projektu je maximální prohloubení této
vzájemné spolupráce. Již od počátku
projektu je proto významná pozornost
zaměřena na vzájemnou diskusi o vědecko-
výzkumných aktivitách jednotlivých členů
sítě i o potřebě soukromého sektoru.

Doc. Ing. Libor Čapek Ph.D.,
Chemicko-technologická fakulta

Univerzity Pardubice, Projekt
Partnerství pro chemii, reg. Č.

CZ.1.07/2.4.00/31.0062

Platí pouze ČSN EN 590
V poslední době je v souvislosti s hle-

dáním příčin poruch hydraulických prvků
vstřikovacích soustav vznětových motorů
rozšiřována informace, která tvrdí, že
palivo plněné do nádrže vozidla z výdejní
pistole čerpací stanice, musí splňovat
požadavek na kód čistoty max. 18/16/13,
doslovně formulovaná takto: „kód  ISO
18/16/13 (znamená třídu celkového zneči-
štění z ISO 4406:99 – celosvětová norma
na čistotu motorové nafty vydané z hubi-
ce výdejního stojanu)“. Tato formulace
vypadá pro provozovatele vozidla
podrobně nezasvěceného do problemati-
ky požadavků na čistotu nafty tak, že je
prodejce povinen kód čistoty paliva
18/16/13 zajišťovat. To je ale naprostá
mystifikace, protože při výdeji nafty do
nádrže vozidla má právní platnost pouze
kriterium čistoty obsažené v normě ČSN
EN 590, max. 24 mg nečistot na jeden kg,
zkoušeno metodikou normy EN 12662  
s názvem „Celkový obsah nečistot“.
Kriterium platí i pro směsnou motorovou
naftu 30 a bionaftu.

Program harmonizace není závaz-
nou normou

Pro plnění stále rostoucích požadavků
na ochranu životního prostředí musely být
vyvinuty nové technologie motorů, aby
mohl automobilový průmysl zajišťovat
plnění stále přísnějších emisních limitů 
(v současné době  úroveň EURO 5, 
v nedaleké budoucnosti EURO 6) a navíc
limity pro emise  oxidu uhličitého.
Stejným procesem se vyvíjí i vznětové
motory sloužící jako pohonné jednotky
zemědělských strojů. Jedná se o konkrét-
ní ekologické cíle pro výrobce motorů,
stanovené zákonnými předpisy, které by
nebylo možné splnit bez přizpůsobení
vlastností paliv požadavkům těchto „čis-
tých“ motorů. Proto paliva musela projít
dlouhodobým procesem zlepšování.
Představy automobilového průmyslu 
o tom, jaké by měly být vlastnosti paliv
pro moderní motory, byly ve snaze pod-
porovat harmonizaci kvality paliv v glo-
bálním měřítku, publikovány pod titulem
Worldwide Fuel Carter (dále WWFC)
jako dokument, vydaný společně dvěma
americkými, evropskou a japonskou aso-
ciací automobilového průmyslu. Nejedná
se o závaznou normu, ale pouze o pro-
gram harmonizace. I přes existenci tohoto
programu se zákonné požadavky na kva-
litu v Evropské unii řídí evropskými nor-
mami, resp. v českých podmínkách
národními verzemi evropských norem
ČSN EN 228 pro benziny a ČSN EN 590
pro motorovou naftu a také normami pro

směsnou motorovou naftu 30 ČSN
656508 a pro metylestery (bionaftu) ČSN
EN 14214. 

Výrobci svádějí vinu na špatnou
kvalitu paliva

Několikaleté zkušenosti ukazují, že
komponenty vysokotlakých vstřikovacích
systémů jsou ještě náročnější na přesnost
výrobní technologie, než se původně
předpokládalo a nemají dostatečnou odol-
nost proti různým vlivům. Dále také, že
např. životnost vstřikovačů nemusí být
stejná jako životnost ostatních částí moto-
ru, jak to konstruktéři původně tvrdili, ale
třeba jen poloviční. Ve výjimečných
případech nepřežijí ani záruční dobu. Pak
nastává situace, kdy se výrobce snaží zba-
vit odpovědnosti poukazováním na špat-
nou kvalitu paliva. Řadu let to byl běžný
postup některých servisů. Obstarávaly si
prohlášení zahraničního výrobce vstřiko-
vačů, který tvrdil, že příčinou poškození
byla nevyhovující kvalita paliva. A to jen
na základě mikroskopické prohlídky
poškozených dílů, aniž by byl odebrán
vzorek paliva a ověřeny jeho vlastnosti. 

Nafta většinou požadavek čistoty
splňuje

Uvedenou úroveň čistoty definovanou
kódovým číslem 18/16/13 nelze vždy
zaručit u cisternových dodávek paliv ani
na výtoku z výdejní pistole stojanu čer-
pací stanice, ze které sice palivo vytéká
filtrované, ale nafta jen 30mikronovým
filtrem a v zimě někdy jen 60mikrono-
vým, aby se doba tankování příliš nepro-
tahovala. Pro typ filtru není vydán žádný
právní předpis. Volí se filtr, který je scho-
pen chránit objemové měřidlo výdejního
stojanu, ale právně závazný je jen požada-
vek, aby vydané palivo obsahovalo max.
24 mg/kg nečistot, stanovených v labora-
toři filtrační metodou.

Filosofie je tedy taková, že obsah nečistot
v tankovaném palivu musí být dostatečně
malý, aby nedošlo k úplnému zanesení pali-
vového filtru motoru během jeho doporučo-
vané životnosti. Požadovanou čistotu paliva
ale zaručující, že nedojde k poškození čer-
padel, vstřikovačů, redukčních ventilů
atd. nečistotami, musí zajistit palivový
filtr nebo soustava filtrů motoru, určená 
k jeho ochraně. Měřit kódová čísla paliva
má proto význam ve vzorku paliva ode-
braném až po průchodu palivovým filtrem
motoru. Což v podstatě znamená hodnotit
schopnost palivového filtru nebo soustavy
filtrů,  zachytit škodlivé nečistoty před
vstupem do dalších částí palivové sousta-
vy. Podle dosavadní zkušenosti prodáva-
ná nafta většinou požadavek WWFC na
čistotu splňuje. Je ale třeba upozornit, že

Rallye Monte Carlo je jedna 
z nejstarších a nejprestižnějších
motoristických soutěží. Každý
automobilový závodník chce
alespoň jednou v životě tuto
soutěž vyhrát. Letošní 80. ročník
nachystal pro účastníky nevyzpy-
tatelné lednové počasí a 430 km
rychlostních zkoušek v rámci 1.
soutěže mistrovství světa v rallye
2012. 

Mar t in  Rada  spo lečně  
s Jaroslavem Jugasem a osvědčenou
Alfou Romeo zvítězil na Rallye
Monte Carlo ve své třídě 8. Agrotec
racing team ve složení Luboš
Horáček, Broňa Dofek a Pepa Bláha
odvedl stoprocentní práci, která
podle slov Martina Rady dovedla
Alfu šťastně do cíle. 

„Za to jim patří dík. Potvrdilo se,
že tým, v němž jsou i zaměstnanci
skupiny Agrotec ukazuje, jak
velcí profesionálové a odborníci
se věnují autům a strojům našich
zákazníků,“ říká Martin Rada.
V í t ě z s t v í  v e  s v é  t ř í d ě  
v takto slavném závodě je samo-
zřejmě ta nejcennější trofej
Martina Rady a největší úspěch
Agrotec racing teamu. 

Ze  zákulisí Rallye Monte
Carlo 2012

Generální ředitel Agrotecu
Ing. Martin Rada, který zvítězil
ve své třídě, nám poodhalil něk-
teré informace ze zákulisí rallye.

Čím se Rallye Monte Carlo
odlišuje od ostatních závo-
dů? Proč je stále i po tolika
letech tak přitažlivá?

Tento závod je v motoris-
tickém světě opravdu mimořád-
ný. Odlišuje se svou tradicí,
náročností, atmosférou a bohatou
historii. Letos se jel 80. ročník.
Myslím si, že každý automobilo-
vý závodník chce alespoň jednou
v životě absolvovat Rallye
Monte Carlo. Právě pro tyto
vlastnosti je tak přitažlivá.

Rallye Monte Carlo je
považováno za jednu z nej-
těžších rallye mimo jiné 
i díky nepředvídatelnému
počasí. Jaké to bylo letos?

Přesně tak. Počasí vždy hraje
významnou roli. Před startem
není nikdy jasné, zda se ten den
bude jezdit na asfaltu nebo
sněhu. I v letošním ročníku se
počasí měnilo doslova z hodiny
na hodinu. Při rychlostních zkou-

Zleva: Ředitel divize speciální chemie Ing. Daniel Kurucz, předseda představenstva AGRO-
FERT HOLDING, a. s. Ing. Andrej Babiš, děkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity
Pardubice Prof. Ing. Petr Lošťák, DrSc.

Výrobci vozidel se v některých situacích snaží zbavit odpovědnosti za záruční opravy poukazováním na špatnou kvalitu paliva.

počítač částic zahrne do výsledku nejen
typické zadírací mechanické nečistoty,
jako je rez a prach z atmosféry, ale výsle-
dek výrazně zhorší i malá kontaminace
paliva olejem z motoru, obsahujícím
jemné, černé částice sazí a jakýkoliv zákal
( např. i zákal způsobený jemně rozptýle-
nými kapičkami vody).

Protože kód čistoty není závazná cha-
rakteristika čistoty paliva, jakákoliv jeho
hodnota nemůže být v záruční době důvo-
dem pro zamítnutí reklamace poškození
hydraulického prvku palivové soustavy
servisní opravnou nebo pro uplatnění
reklamace kvality paliva u čerpací stanice.
Rozhodující je, zda palivo při výdeji
splňovalo požadavek max. 24 mg nečistot
v 1 kg. 

Závěrem?

Především je nutné si uvědomit, že
právně závazné požadavky na kvalitu
paliva jsou pouze ty, které stanoví hodno-
ty evropské, respektive české normy.
Pokud by nějaké vozidlo nebo stroj nebyl
schopný s palivem této kvality uspokojivě
pracovat, neměl by být v EU a tím i České
republice uveden na trh. V případě evrop-
ského původu motoru nebo součástek
palivového systému nemůže nastat pro-
blém, protože je homologován na palivo
dodávané v zemích EU, které musí dosa-
hovat parametry stanovené jednotnou
normou ( EN 590, EN 14214 ).

Dále je třeba odmítat posudky kvality
paliva, vydané jen na základě prohlídky
poškozených dílů nebo na základě výstu-
pu z přenosného měřiče obsahu nečistot.
Je nutné trvat na tom, aby byly provedeny
normované zkoušky paliva v akredito-
vané laboratoři, což však předpokládá
včas a důvěryhodným způsobem zajistit
odběr vzorku z palivové nádrže příslušné-
ho vozidla nebo stroje. 

V případě sporu o kvalitu paliva se pro-
vozovatelům doporučuje vyžádat si
odborný posudek certifikované palivářské
instituce, vydaný na základě provedených
zkoušek paliva z odebraného vzorku. 

Václav Mareš, Vladimír Matějovský,
PREOL, a. s.

škách (RZ) 11 a 12 byly podmín-
ky zcela odlišné od ostatních RZ
soutěže. Seznamovací jízdy 
a velká část rallye proběhla za
sucha, občas byl povrch mokrý,
ale při zmíněných zkouškách při-
šel silný déšť, mlha, sněžení 
a tzv. černý led, tedy led na
černém asfaltu.

Která etapa byla pro vás
nejzajímavější, která prověři-
la maximálně vaše dovednos-
ti? A proč?

Páteční ráno s RZ 11 a 12
prověřilo naše dovednosti.
Důležité pro nás byly tím, že
jsme zde zajeli výborné časy 
a odskočili jsme druhé posádce 
v naší třídě o zhruba 5 min, a tím
získali rozhodující náskok. V RZ
12 jsme zajeli 29. čas v absolut-

ním hodnocení a porazili dokon-
ce i některé čtyřkolky. V pod-
mínkách, které panovaly na trati,
jsme si sáhli na dno svých
dovednosti.

Jak fungoval na rallye váš tým?
Tým fungoval výborně! Celá

příprava, která začíná v říjnu 
a končí až návratem domů,
proběhla na jedničku a dle našich
představ. V samotném závodě
tým mechaniků ve složení Luboš
Horáček, Broňa Dofek a Pepa
Bláha odvedl 100% práci a my
jsme mohli přivézt Alfu šťastně
do cíle. Za to jim patří velký dík.
Potvrdilo se, že Agrotec racing
team je dobrý tým a umí odvádět
dobrou práci. O to více mě těší,
že v něm jsou také zaměstnanci
skupiny Agrotec a ukazují, jak
velcí profesionálové a odbornici
se věnují autům a strojům našich
zákazníků.

Jaké jsou na  rallye vztahy
mezi závodníky? Převládá
rytířskost tak typická z historie
těchto závodů?

Rallye Monte Carlo si určitě
uchovává duch rytířství. V tomto
závodě se potkáváte s osobnost-
mi světového rallye a bez problé-

mů spolu komunikujete. Vy-
nikající vztahy jsou mezi privát-
ními jezdci, kteří tvoří většinu
startovního pole. Pomáháme si 
a povzbuzujeme se do každé
etapy.

V českém mistrovství se bohu-
žel někdy tyto dobré vztahy
vytrácí.

Kam řadíte váš úspěch na
rallye z pohledu závodnické
kariéry? (Vítězství ve třídě 8)

Vyhrát třídu v takto slavném
závodě je samozřejmě ta nej-
cennější trofej mé kariery. Pro
mě je to splnění velkého snu, za
pomoci týmu, sponzorů, rodiny 
a všech, kteří se podílejí na této
možnosti. Jim patří velké podě-
kování.

Marketingové oddělení,
AGROTEC a. s.
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