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Suroviny je třeba do firmy dopravit,
výrobky je třeba expedovat.
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Jaké kulturní akce
nejraději navštěvujete?
Jana
Stratilová,
odbor
výzkumu

Nejraději mám divadelní představení
v kamenném divadle a výstavy impresionistů.

Automobilová doprava nebo lokální topeniště nás ve znečištění ovzduší předčí, říká generální ředitel chemičky.

Ing. Bohumír
Sotorník,
vedoucí
provozu
Organik

Vzhledem k devastaci a úrovni kultury v ČR, a nejen v ní (jde o obecný
problém masové a konzumní úrovně
kultury), si pečlivě vybírám, kterou
akci navštívit. Je pravda, že jich
v průběhu roku není moc, daly by se
totiž spočítat na prstech jedné ruky.
Pokud se však za kulturou vypravím,
a to nejen v ČR, ale i v zahraničí, tak
preferuji návštěvy koncertů staré
vážné hudby a výstavy zaměřené na
oblasti umění, které mám rád, tj.
architektury, obrazů a soch období
gotiky, renesance a baroka. Mezi
poslední silný kulturní zážitek bych
přiřadil návštěvu souborné výstavy
kreseb Michelangela Buonarrotiho
v Albertina Hall ve Vídni na sklonku
loňského roku.
Danuše
Palacká,
servisní
analytická
laboratoř

Deza neustále opakuje, že investuje stovky milionů
korun do omezení vypouštění rakovinotvorných látek do
ovzduší. I přesto firma už několik let vede celorepublikový
žebříček znečišťovatelů. Jak si takovou schizofrenii podle
vás vyloží třeba obyvatel Valašského Meziříčí? Logicky
vzato: buďto stále investujete málo, nebo staré provozy
opravujete pomalu...
Do snižování emisí investovala Deza od roku 1993 už
2,6 miliardy korun. Pro ochranu životního prostředí používáme nejmodernější technologie, které jsou ve světě k dispozici. Jediné, co nám ještě v této oblasti zbývá dokončit, je
utěsnit zásobníky na dehet a naftalen. A to chceme zvládnout
nejpozději do příštího roku. Pak už lidé nebudou obtěžováni
ani rakovinotvornými látkami, ani zápachem.

Stanislav
Janík,
provozní
údržba

Z kulturních akcí nejraději navštěvuji
divadelní představení a výjimečně
nějaký koncert.

Kdy tedy podle vás přestane Deza vévodit žebříčku, jak vy
říkáte, průmyslových znečišťovatelů? Máte zpracován nějaký výhled?
Už příští rok zabráníme tomu, aby emise unikaly do ovzduší. Dostaneme se téměř na nulu. Nicméně žádná technologie
není stoprocentní. Minimální zápach tady bude vždycky.
Kdybychom dělali voňavky, voněli bychom.
Ekologové si často stěžují na fakt, že byla chemička z historického hlediska špatně postavena. Stojí ve městě ve
špatně větrané kotlině. Nikdy vás nenapadlo alespoň některý z provozů přestěhovat mimo Valašské Meziříčí?
Nikdy jsem nechápal, proč minulé vlády v padesátých
letech rozhodly, aby se chemička přestěhovala v rámci industrializace z Ostravy do Valašského Meziříčí. Regionu to ale
hodně pomohlo. Nedovedu si představit, z čeho by jinak žil.
Necháváme tady stovky milionů na mzdách a tyto peníze
končí u drobných podnikatelů a v infrastruktuře... Kdybychom ale tohle pominuli, z ekonomických důvodů je nereálné
podnik přestěhovat.
Pokud už jsem zmínila ekology, tak ti z Valašského
Meziříčí si stěžují, že s nimi nekomunikujete. Je to pravda?
Ne, není to pravda. Je to naopak. My jsme od roku 2000 do
roku 2006 Český svaz ochránců přírody ve Valašském
Meziříčí sponzorovali. Na ekologické aktivity jsme jim dali
celkem 413 tisíc korun. Pak jsme jim ale peníze dávat přestali. V tisku se totiž začaly objevovat jejich tendenční interpretace vybraných kauz. Stále ale ochranáře zveme, aby se
přesvědčili, jak jsme pokročili v ekologických programech,
ale oni sem nechodí. Na rozdíl od občanských a místních
sdružení nebo od zastupitelů a radních.

Generální ředitel společnosti Deza Zbyněk Průša tvrdí, že
už příští rok sníží chemička emise na nulu.
Foto Alexandra Buršíková

Chodím do kina do filmového klubu.
Pravidelně navštěvuji divadelní představení a občas koncert vážné hudby
ve VM. Vždy uvítám nabídku našich
odborů na návštěvu divadel v Ostravě. V rámci Valašského špalíčku si
ráda zajdu na koncerty písničkářů,
např. J. Nohavici, M. Ebena, Radúzy.

Přes oněch 2,6 miliard korun jste na špici znečišťovatelů.
Jak to?
Vyjádření škodlivých dopadů z naší činnosti a jejich objektivního srovnávání je složitou záležitostí. Vedeme jen
žebříčky, kde se udávají průmyslové hodnoty. Je ale řada subjektů a řada oblastí, které, co do znečištění ovzduší, předčí
Dezu. Například automobilová doprava nebo lokální topeniště. Vždycky říkám, že se na kruhovém objezdu u Panáčka
nadýcháte více škodlivých aromátů z výfuků, než naši operátoři na benzolce, kde se tyto látky vyrábějí. Zároveň si nedokážu ani představit, kolika těchto nebezpečných látek se musí
lidé nadýchat z lokálních topenišť, kde se spaluje kdeco.
Třeba i plastové lahve naplněné vyjetým olejem.

O ročním fungování centrálního
nákupu ve Skupině Agrofert. strana

6

AKTUALIT Y

Emise snížíme téměř na nulu
Chemička Deza, která sídlí ve Valašském Meziříčí přes
padesát let, je jedním z největších zaměstnavatelů v regionu.
Práci dává téměř tisícovce lidí, jimž za rok na mzdách vyplatí tři sta padesát milionů korun. Další desítky milionů putují
do místních firem, které pro Dezu zajišťují údržbu, úklid či
ostrahu. Státu společnost za posledních pět let odvedla na
daních čtyři sta milionů korun. Sponzoruje projekty města,
občanských sdružení, ekologických organizací. O tanci
kolem zlatého telete se přesto téměř nikdy nemluví. „Když se
o chemičce píše, pak vždy ve vztahu k jejímu vlivu na zdraví obyvatel a na životní prostředí“, říká s povzdechem generální ředitel společnosti Deza Zbyněk Průša.

CENTRÁLNÍ NÁKUP
AGROFERT HOLDING –
ROK PO STARTU

Aktuality na úseku ochrany životního
prostředí a řízení kvality v období I/2011.
Dne 17. ledna byla provedena ČIŽP
Brno v souvislosti s demolicí plnírny kontrola nakládání s odpady. Z kontroly nevyplynula žádná pochybení ze strany DEZA, a. s.
Dne 19. ledna byla KHS Zlín provedena
kontrola dokumentace předložené podnikem
DEZA, a. s. ve věci kategorizace prací. KHS
vznesla další požadavky na doplnění dokumentů a měření.
Dne 21. ledna byla provedena Krajským úřadem Zlínského kraje kontrola
plnění podmínek integrovaného povolení
pro provoz Energetika. Z jednání vyplynuly drobné změny, které budou zapracovány
do platného dokumentu formou nepodstatných změn.
Dne 24. ledna došlo k protržení bezpečnostních membrán na reaktoru provozu
ftalanhydrid. Krajskému úřadu Zlín byly
sděleny informace, že se nejedná o závažnou
havárii s dopady na zdraví lidí, životní prostředí ani na majetek.
Dne 25. ledna proběhl zákaznický externí
audit fy. Reckitt Benckiser, která od DEZA,
a. s. odebírá dibutylftalát. Závěry auditu prokázaly vysoký standard systému QMS
v Organiku Otrokovice i celé DEZA, a. s.
Druhá linka AQ v Organiku
Od 27. ledna 2011 ve výrobně anthrachinonu v provoze Organik Otrokovice byly
zahájeny práce na montáži technologie spojené s obnovou výrobní linky č. 2, která byla
zničena při požáru v březnu 2010. Pokud
bude k montážním pracovníkům počasí
milosrdné a nebudou takové mrazy, které by
jim zabránily v provádění svářečských prací,
je předpoklad, že na počátku měsíce března
bude obnovena výroba i na poslední z výrobních linek anthrachinonu. B. Sotorník
Oznámení
Oznamujeme všem zaměstnancům, že
z důvodu velkého zájmu jsme obnovili na
SEIDu ve složce Nástěnka - Nástěnka na
VÚKCH elektronickou nástěnku informací
z města.
Venkovní nástěnka na budově VÚKCH
je po rekonstrukci vstupního areálu již od
konce roku 2010 opět v provozu.
informační středisko

Deza je lidmi negativně vnímána také kvůli různým incidentům při výrobě chemikálií, třeba kvůli výbuchům či
drobným požárům. Loni v březnu hasiči likvidovali velký
požár v Otrokovicích, minulé pondělí (pozn. 24. 1.) se ozval
výbuch ve Valašském Meziříčí. Co dělá firma pro to, aby se
tyto události neopakovaly?
Drobným technologickým haváriím nezabráníte nikdy.
Máme ale zpracovaný havarijní plán, který je k nahlédnutí na
místní radnici. Spolupracujeme také s integrovanou záchrannou službou. Vezměte si třeba pondělní událost. Došlo
k téměř banální věci. Na reaktoru jedné z provozoven se protrhla membrána. To ale aktivizovalo celý záchranný systém.
Přijelo osm zásahových vozů se šesti jednotkami profesionálních záchranářů i dobrovolníků. A to přesto, že drobný požár
stihli za malou chvíli zlikvidovat naši hasiči. Na tomto případu vidíte, jak je náš havarijní systém propracovaný.
Konkurenční firmy v okolí se chlubí tím, že jim v boji se
snižováním emisí pomáhají evropské dotace. Kolik peněz na
zabezpečení provozu a snížení emisí se podařilo sehnat
vám?
Do ekologizace výrob jsme z evropských peněz investovali od roku 2008 jen něco přes deset milionů korun. Pro tyto
účely využíváme především vlastní finance.
Profil společnosti chemička Deza je zpracovatelem
surového benzolu a surového dehtu, což jsou vedlejší produkty vznikající při výrobě koksu z černého uhlí. Svou zpracovatelskou kapacitou 160 000 tun/rok surového benzolu
a 450 000 tun/rok surového dehtu patří mezi významné podniky v uvedeném oboru na světě.
Alexandra Buršíková, Valašský deník 1. 2. 2011

Výplatní termíny
výplata za prosinec
výplata za leden
výplata za únor
výplata za březen
výplata za duben
výplata za květen
výplata za červen
výplata za červenec
výplata za srpen
výplata za září
výplata za říjen
výplata za listopad
výplata za prosinec

13. ledna 2011
11. února 2011
11. března 2011
13. dubna 2011
12. května 2011
13. června 2011
13. července 2011
11. srpna 2011
13. září 2011
13. října 2011
11. listopadu 2011
13. prosince 2011
12. ledna 2012

UDÁLOSTI
DEZA očima studentů
2 strana
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Ačkoliv Deza působí ve Valašském Meziříčí již více než 50 let, stále se najde dost lidí, kteří o ní toho mnoho neví. A z nevědomosti vznikají
obavy. Jak tedy ještě více přiblížit Dezu obyvatelům, veřejnosti? Snad nejlépe prostřednictvím mladé nastupující generace. A tak vznikl projekt
„Deza očima studentů.“

S cíli projektu seznámil studenty ředitel ISŠ-COP Mgr. Petr Pavlůsek
V pátek 28. ledna představila Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy (ISŠ-COP) ve spolupráci s naší firmou Deza, a. s. nový projekt. Jak řekl při zahájení ředitel ISŠ-COP Mgr. Petr Pavlůsek, jeho hlavním cílem je přiblížení chemického
průmyslu v našem regionu nejen studentům, ale i široké veřejnosti.
Firmu Dezu, a. s. představil studentům garant projektu za naši společnost - vedoucí odboru výzkumu a tiskový mluvčí Ing. Jaroslav Obermajer, PhD. Sám sobě položil,
a posléze i zodpověděl, několik otázek, které ho, coby „přistěhovalce“, před lety
zajímaly. A tak informace o firmě, její výrobní program včetně použití produktů, současnost i perspektivu i její koexistenci v regionu uvedl velmi poutavě a zábavně.
S tím, jak bude projekt probíhat, jaké jsou soutěžní kategorie, jaká kriteria hodnocení, seznámila studenty Marcela Norková, učitelka odborného výcviku. Projekt „Deza

Garantem projektu za firmu Deza, a. s. je tiskový mluvčí Ing. Jaroslav Obermajer, Ph.D.

Projekt představila učitelka odborného výcviku Marcela Norková
očima studentů“ poběží ve 2 kategoriích. První z nich je „Zvídavý tazatel“. Tato
větev, linie bude probíhat ve 3 kolech s měsíční periodicitou. Studenti se budou moci
ptát na cokoliv, co je v souvislosti s Dezou zajímá. Odpovídat budou odborníci z naší
firmy. A aby se dozvěděli něco nového všichni zájemci, budou otázky a odpovědi publikovány jednak ve Valašském chemiku, jednak na webových stránkách ISŠ-COP
www.isscopvm.cz a po spuštění nových stránek i na webu Dezy. V rámci této kategorie bude též vyhodnocen „nejaktivnější tazatel“. V druhé kategorii budou soutěžit studenti o nejlepší esej na téma „Deza v regionu“
Celý projekt bude slavnostně vyhodnocen 27. května 2011. Na nejlepší studenty
čekají zajímavé ceny. Na nás všechny zcela jistě zajímavé eseje a odpovědi na
zajímavé otázky.
Miriam Kallerová

Studenti se zájmem naslouchali

Vzorná spolupráce Deza, a. s. se svářečskou školou na ISŠ-COP
Bezmála již dvacetiletá spolupráce svářečské školy s Deza, a. s. probíhá
v oblasti vzdělávání svářečských dělnických kádrů.
V začátcích měla spousta svářečů
materiály, museli se této situaci přizpůsopracujících v Deza, a. s. kvalifikaci na
bit i svářeči, a to vyškolením v nových
úrovni základních kurzů, a to převážně
metodách svařování, převážně v ochranv metodách svařování plamenem a elekných plynech jako jsou argon, oxid uhlitrickým obloukem. Postupem času, kdy
čitý a různé směsné plyny. Na tuto situse začaly používat nové kvalitnější
aci byla svářečská škola vždy s předstihem připravena, aby mohla tyto služby
okamžitě nabídnout. Vzhledem k náročnosti strojního zařízení v Deza, a. s.
(tlakové nádoby, svařované konstrukce
atd.) úroveň základního kurzu již nesta-

čila, proto si mnozí svářeči rozšířili
svou svářečskou kvalifikaci o tzv. úřední zkoušku, dnes již jen podle evropské
normy ČSN EN 287.1.K tomu, abychom ve svářečské škole mohli školit
úřední svářeče v celé škále metod
a druhů materiálů, museli pracovníci
svářečské školy projít rozsáhlým školením v oblasti technologie i instruktáže.
Dnes máme vyškolené pracovníky
svářečské školy tak, že dokážou zabezpečit veškeré požadavky podnikatelské
veřejnosti na školení svářečů.

V uplynulém období od roku 1992 až
doposud svářečská škola na ISŠ vyškolila a proškolila 346 pracovníků Deza,
a. s. Děkuji za vzornou spolupráci technologům svařování Deza, a. s., dříve
panu Václavu Vlčkovi a dnes Ing. Michalu Vybíralovi.
V následujícím období přeji všem
svářečům Deza, a. s. hodně zdraví
a těším se na další spolupráci a setkání
v rámci školení v naší svářečské škole
na ISŠ-COP.
Eduard Pavlica
vedoucí svářečské školy

Pan Stanislav Mlýnek z energetiky oslaví
25. února šedesáté narozeniny. Blahopřejeme.

Sedmdesát a víc
neznamená nic
K dnešnímu přání jsem se nechal
inspirovat programem valašskomeziříčských seniorů 60 a víc neznamená nic. Doc. Ing. Jan Vymětal,
CSc., který 13. února oslavil sedmdesáté narozeniny, toto krédo
plnou měrou naplňuje.
Jan Vymětal byl celý život věrný
jediné - naší - firmě. Do Výzkumného
ústavu pro koksochemii Urxových
závodů v Ostravě nastoupil v roce
1959 coby čerstvý absolvent střední
průmyslové školy chemické. Když
v roce 2002 odcházel do důchodu,
zůstalo za ním 43 let práce.
Protože ho chemie zajímala a bavila, vystudoval dálkově Vysokou školu
chemicko-technologickou v Praze a poté externí vědeckou aspiranturu na
katedře koksárenství a plynárenství
téže vysoké školy. V roce 1994 se pak
habilitoval pro obor chemické a energetické využití paliv na VŠB-TUO
v Ostravě.
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I. turnus: 2. 7. – 16. 7. 2011
Téma: CESTA DO NEBE.
Nazdar kamarádi =)
Už jen 148 dní a je to tady!!! Hurááá
do nebe!!!
„Cesta do nebe“, to je hlavní téma
letošního 1. turnusu dětského tábora na
Trubiskách. Co Vás na cestě do nebe
čeká? Nemyslete si, nebude to v žádném případě nudné polehávání na
obláčcích a čtení básniček. Cesta do
nebe bude plná legrace a srandy, ale na
druhou stranu není úplně jednoduchá.
Čekají vás náročné zkoušky. Budeme
se muset poprat s různými nástrahami
a bojovat s těmi největšími hříšníky
v okolí (bojovka). Ale na druhou stranu vede cesta do nebe kolem ráje, který
je prý úplně ale ÚPLNĚ plný kokinek.
Dokonce se proslýchá, že na cestě do
nebe jeden hříšník před spoustou
a spoustou let schoval poklad, který je
mnohem cennější než ta největší hromada kostí…
Už se těšíme, až vás budeme každé
ráno budit písničkou, zahrajeme si společně hry, a taky až si spolu zazpíváme
u táboráku.
Takže pojeďte s námi, protože bez
Vás by tábor nebyl tak skvělý jako
vloni.
A teď trošku informací pro rodiče:
Náš tábor se bude konat v termínu
od 2. do 16. července 2011. Tábor je
určen pro děti na základní škole.
Táborník po první třídě, který umí číst

a psát, je ideálním kandidátem. Zbytek
ho naučíme sami. Pokud chcete, aby se
váš potomek osamostatnil, rozšířil si
obzory, trošku se otrkal, pošlete ho
s námi na cestu. Více informací najdete na stránkách www.trubiska.cz.
Pokud chcete vědět, jestli by se
vašim dětem na Trubiskách líbilo, tak
je můžete poslat na jarní sraz, o kterém
vás budeme včas informovat na našich
stránkách.
Vedoucí 1. turnusu
II. turnus: 16. 7. – 30. 7. 2011
Téma: INDIÁNI.
Jako každý rok, i v tom letošním,
proběhne II. turnus indiánského tábora,
který se nachází nedaleko obce Valašská Polanka. Tábor je inspirován životem a filozofií indiánského kmene
Kua-Kua národa Lakhotů. Život indiánů byl pestrý a neopakovatelný, taktéž i náš tábor se neopakuje, střídá své

tváře jako den a noc. Vystihuje jej staré
indiánské přísloví:
„Pověz mi o tom a já to zapomenu.
Ukaž mi to a já si to možná zapamatuji. Zapoj mne a já pochopím.“
Nemluvíme zbytečně, zapojujeme
své mladé bojovníky přímo do akce.
Naučí se střílet z luku, rozdělávat oheň
z přírodních materiálů a vařit v přírodě,
naučí se orientovat v mapě za pomoci
buzoly, osvojí si dovednost šifrování,
budou plnit orlí pírka a bojovat ve
sportovních turnajích, zopakují si
základy první pomoci a zdravovědy,
získají znalosti z bylinkářství, poznají
nové kamarády a naučí se toleranci,
spolupráci a týmové hře. Zkrátka hravou činností dojde k osvojení všech
hlavních zásad, které jsou důležité pro
přežití nejen v přírodě. Celá rada
starších bude své bojovníky povzbuzovat laskavým i moudrým slovem
v průběhu celého dění.
Už tě nebaví pořád sedět u počítače?
Chceš si vyzkoušet, jak se spí v týpí?
Ve stanu? Chceš si zahrát dobrodružné
hry, zaběhnout „orienťák“ či se svými
spolubojovníky získat poklad? Chceš
ochutnat výtečnou kuchyni naší
Woyute Waštémny Španyán? Neotálej
a podívej se na náš web www.trubiska.unas.cz. Pokud budeš mít odvahu
a chuť, přijeď se za námi podívat na
jarní „víkendovku“. Pozvánku můžeme zaslat poštou :o)
Rada starších

V roce 1966 byl přemístěn výzkumný ústav do nově budovaného závodu
ve Valašském Meziříčí. Spolu s mnoha dalšími pracovníky se na Valašsko
přestěhoval i Jan Vymětal. Ve své
práci se jako výzkumný pracovník
zaměřil především na oblast dehtochemických technologií, na oblast
pyridinových a chinolinových zásad,
na oxidace, na destilační procesy a na
aplikace moderních analytických
metod. Výsledky svých prací hojně
publikoval. Je autorem dlouhé řady
odborných článků, desítek patentů
a mnoha ústních sdělení na odborných
konferencích. Od roku 1990 až do
odchodu do důchodu se jako vedoucí
informačního střediska zabýval prací
s informacemi.
Své znalosti též předával a předává
studentům. V současné době přednáší
jako externista na PřF a LF Ostravské
univerzity, EkF VŠB-TUO, na Vysoké škole podnikání v Ostravě a na
Vyšší odborné škole ve Valašském
Meziříčí. Zaměřuje se na informační
zdroje, využití informací v praxi, informační a znalostní management a na
odbornou komunikaci a prezentaci.
Sedmdesát a víc neznamená nic.
Jménem svým i svých spolupracovníků Ti, Honzo, přeji, abys ještě dlouho svým životem toto krédo naplňoval.
Ladislav Haiker
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Specifická přeprava benzolu a dehtu
Společnost DEZA je zpracovatelem surového benzolu a surového dehtu, což jsou vedlejší produkty vznikající při
výrobě koksu z černého uhlí. Závod ve Valašském Meziříčí má zpracovatelskou kapacitu 450 000 tun surového dehtu
a 160 000 tun surového benzolu, čímž se DEZA řadí mezi významné podniky světového formátu.
Tyto dvě základní suroviny je nutné
včas a v odpovídající kvalitě přepravovat do výrobního závodu ve Valašském Meziříčí. Jak je tento proces zajištěn a jakým způsobem probíhá expedice dehtových a benzolových výrobků
k zákazníkům?
Seřadiště cisteren

poměrně rychle tuhnou, proto je nutné
před stáčením každý cisternový vůz
rozpařovat. Cisterny musí být vybavené topnými hady a příslušnou izolací. V létě probíhá proces rozpařování
kratší dobu, v zimním období se
pochopitelně rozpařuje mnohem déle.

Foto Václav Podstawka

Suroviny jsou do DEZA přepravovány z 90 % po železnici. Surový dehet
se dováží zejména z koksoven na
Ostravsku, v Polsku a na Ukrajině.
Vzhledem k různým rozchodům železničních tratí je nutné přečerpávání produktů z ukrajinských vozů do cisternových železničních vozů společnosti
DEZA na terminálu v Čiernej nad
Tisou a terminálu Vojany na ukrajinsko-slovenských hranicích. Podobný
systém přeprav funguje také v případě
surového benzolu.
Ukrajinské železniční vozy
nesplňovaly požadavky RID
DEZA dováží jako surovinu rovněž
naftalenový olej. V tomto případě slouží k přepravě především tankkontejnery, díky jejichž využití není nutné tuto
surovinu na ukrajinsko-slovenských
hranicích přečerpávat.

Petr Menc podotýká, že v zimních
měsících představuje nejdůležitější
část procesu stáčení obsluha vytápěcí
armatury. Některé cisternové vozy
jsou vybaveny děleným vytápěcím
okruhem, což umožňuje samostatné
vytápění výpustného potrubí a zároveň
samostatné vytápění vnitřku kotle. Tím
se eliminuje nebezpečí poškození
těsnění (například pod hlavním ventilem) tlakem rozehřívané látky. Kupříkladu naftalen má při zahřívání velkou
rozpínavost. Proto je nutné nejprve
rozehřát obsah kotle a až poté vypouštěcí potrubí.
Jak již bylo uvedeno, při vykládce
surovin příslušný pracovník manipuluje s vytápěcí armaturou. Vytápění se
provádí tlakovou párou, která v potrubí kondenzuje. Po ukončení vytápění je
proto nutné kondenzát z potrubí vytěs-

typech železničních vozů. V případě
plnění autocisteren zodpovědný pracovník před nakládkou pokaždé zkontroluje
vhodnost nákladního vozidla pro danou
přepravu. Kontroluje rovněž těsnost
armatur, čistotu vnitřku kotle a stav těsnění. Pokud je všechno v pořádku, může
být plnění zahájeno.
„Během plnění nezapomínáme ani na
čistotu povrchu cisterny, který nesmí být
plněným produktem znečištěn. Pracovník nakládky nyní zodpovídá i za řádné
uzavření a utěsnění armatury i poklopu
cisternového vozidla, je zodpovědný
rovněž za stupeň plnění vozidla,” zdůrazňuje vedoucí dopravy.
Velká část produktů se nakládá do
kontejnerů, které jsou posléze přepravovány po železnici nebo po silnici.
Výrobky jsou do kontejnerů nakládány
v sudech nebo v pytlích, používají se
také různé velikosti a typy big bagů.
Veškerá balení jsou do kontejnerů
nakládána na paletách, na nichž musí
být dostatečně upevněna. Každý obal
pro přepravu nebezpečných věcí musí
být certifikovaný a řádně označený

podle ADR/RID. Důležitý aspekt představuje upevnění nákladu, který musí
být zajištěn v souladu s příslušnými
předpisy. Vzhledem k různorodosti
sjednaných zakázek se liší rovněž typy
obalových souborů.
Předpisy pro přepravu nebezpečných
Velká část zboží se nakládá do kontejnerů

věcí nabízejí více možností, jak označit
kontejnery určené pro přepravu po
moři. DEZA v těchto případech kontejnery označuje podle IMDG Code, při-

Před stáčením je nutné každý cisternový vůz rozpařovat Foto Václav Podstawka

Jedny z hlavních specifik vlečkového
provozu jsou: nepřetržitost obsluhy provozů, nepřetržitost přístavby surovin
a nepřetržitost přípravy expedic. Na vlečce pracuje posun 365 dní v roce a za
jakéhokoliv počasí.

To je ta viditelná část naší práce.
Abychom ovšem mohli plynule pracovat
i v zimě, a zejména při sněhových nadílkách, tak jsou tady také ti, kteří příliš
vidět nejsou. A ty bych chtěl tentokrát
zvlášť vyzdvihnout a poděkovat jim, že

Autocisterna při nakládce v závodu Deza
Foto Václav Podstawka
nit a vytápěcí potrubí řádně odvodnit.
V opačném případě by vlivem mrazu
mohlo dojít k roztržení topných hadů
uvnitř i vně vozidla. To by mělo negativní vliv na bezpečnost přepravy v poškozeném cisternovém voze, ze kterého by
mohl unikat přepravovaný produkt. Na
začátku zimního období proto DEZA
klade velký důraz na proškolení pracovníků, kteří topnou armaturu obsluhují.
”Pracovník, který zajišťuje stáčení,
musí také kontrolovat těsnost armatur
a víka cisteren. Sebemenší závadu je
nutné nahlásit. Vzhledem k tomu, že
k přepravám využíváme pronajaté cisternové vozy, zodpovídáme za jejich
provoz i údržbu,” upozorňuje Petr
Menc a dodává, že obsluhu na stáčecích místech provádějí pracovníci jednotlivých výrobních provozů.
Ti se musí řídit příslušnými bezpečnostní předpisy pro manipulaci
s chemickými látkami. Každý pracovník
používá ochranný oděv, rukavice, brýle
a ochrannou přilbou.
Zakázky se různí, odlišné jsou
proto i typy balení
Více než polovina produktů, které
jsou v závodě DEZA vyrobeny, je přepravována silničními vozidly. Menší
část objemu se transportuje v železničních cisternách nebo v jiných

Foto Václav Podstawka

nejsou trvale upevněné tabulky. Před
zahájením každé přepravy je nutné na
všechny kontejnery nalepit etikety
s označením, které musí, mimo jiné
splňovat podmínku trvanlivosti. U námořní přepravy se jedná také o trvanlivost při ponoření do mořské vody, kde
etikety musí vydržet přilepené minimálně tři měsíce,” tvrdí na závěr Petr
Menc a poukazuje na problematiku
lepení etiket v zimě. Lepení na zmrzlý
plech má negativní vliv právě na trvanlivost etiket.
”Z tohoto důvodu jsme zvolili technologii založenou na vysušení místa
pro etiketu horkou párou nebo horkovzdušnou pistolí. Po důkladném odmaštění zahřátého plechu je možné etiketu kvalitně nalepit. K lepení používáme
speciální lepidlo ve spreji, které umožňuje velice dobré lepení také při nízkých
teplotách.”
Václav Podstawka,
NEBEZPEČNÝ NÁKLAD, 6/2010

Zima na vlečce v Deza, a. s.
Dny se prodlužují a zima se tak pomalu chýlí ke svému konci. Na Dopravě je
příchod teplejších jarních dnů bez sněhu vždy radostnou událostí. Problémů se sněhem, ledem a mrazem si zejména pracovníci posunu a údržby užijí vždy nad hlavu,
a tak bývá důvod k radosti i to, když zima proběhne bez vykolejení, úrazů a vysoké
nemocnosti, která je pak pro ty zdravé zátěží ještě větší.

„Naftalenový olej tuhne při vyšších
teplotách, takže přečerpávání by bylo
velice složité,” vysvětluje Petr Menc,
vedoucí dopravy a bezpečnostní poradce ADR/RID společnosti DEZA.
„Nevýhoda přeprav v tankkontejnerech spočívá v malé kapacitě těchto
přepravních prostředků. Na jednom
železničním podvozku jsou umístěné
dva tankkontejnery, přičemž téměř stejnou délku na rampě zaberou dvě cisterny s dvojnásobným objemem.”
Podle názoru vedoucího dopravy by
byla pravděpodobně nejvhodnějším
řešením přeprava naftalenového oleje
v ukrajinských železničních vozech
z Ukrajiny až do Valašského Meziříčí.
„Jisté zkušenosti z minulosti již v tomto
směru máme. Ale vzhledem k tomu, že
ukrajinské cisternové vozy tehdy nesplňovaly podmínky pro přepravu podle
řádu RID, bylo nutné ve spolupráci
s Ministerstvem dopravy ČR a Drážním
úřadem tuto přepravu ukončit.”
Kontroluje se těsnost armatur
i víka cisterny
Po příjezdu do areálu závodu DEZA
je každý železniční vagón zvážen,
a poté dochází k odebrání vzorků
z každé zásilky pro kontrolu kvality
dováženého produktu. Zejména naftalen a dehet jsou suroviny, které

čemž dohoda ADR i řád RID toto
označení uznávají.
Problém s trvanlivostí etiket
byl záhy vyřešen
„U kontejnerů určených pro námořní
přepravu jsme se dříve potýkali s trvanlivostí etiket. Na kontejnerech totiž

Sněhové ráno na kolejišti – pracovníci údržby
Foto Petr Menc

Sněhové ráno na kolejišti v DEZA
Foto Petr Menc

Z výstavby nové kolejové váhy
Foto Petr Menc

jsou těmi, kteří bez zbytečných řečí,
stěžování si a vyjmenovávání důvodů,
proč něco nejde, stále znovu a znovu,
trpělivě zápasí se zimou a sněhem.
Udržovat trvale sjízdné a funkční všechny výhybky a silniční přejezdy, není
v zimě pro pracovníky údržby Dopravy
úkol snadný.
Je důležité to připomenout i proto, že
ne všude na rampách provozů byl zápas
se sněhem úspěšný a včasný. Ne všichni
zaměstnanci si uvědomují návaznosti
a souvislosti dílčích činností pro dobré
fungování celku.
Své poděkování jsem chtěl doplnit
ještě symbolickým smeknutím klobouku před firmou Schenck Process, které
se v mrazivém finiši podařilo před
Vánocemi dokončit výstavbu nové
kolejové váhy na průběžné vážení souprav. V těchto dnech dokončujeme zkušební provoz, který předpokládal
zejména zvládnutí plynulé pomalé jízdy
posunujícího dílu přes vážní mosty
a také doladění SW.
O přínosech nového způsobu vážení
železničních vozů vás budu rád informovat někdy příště.
Petr Menc
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Mezinárodní rok chemie 2011
Jako chemici bychom se mohli či dokonce měli radovat z toho, že mezinárodní společenství se rozhodlo postavit chemii v roce 2011 na jakýsi piedestal. Radost však oslabují dvě okolnosti. Za prvé je mnoho, patrně velmi mnoho (oslavných) dnů, týdnů ba i roků věnováno podpoře, či ocenění toho či onoho, což ovšem význam každé další volby oslabuje. Za druhé všichni víme, jak utrpěla v posledních desetiletích pověst chemie v mezinárodním společenství, a tudíž se
lze obávat, že ony škody v myslích nestačí napravit v dostatečné míře vyzdvihnutí chemie na jeden rok.
V této poznámce půjde o kraťounké
naznačení impozantní cesty chemie 19.
a 20. stoletím. Vývoj se ubíral ve dvou
směrech a byl často dechberoucí. Šlo
na jedné straně o rozmach chemické
syntézy a o veliký rozvoj metod pro
určování konstituce molekul. Na straně
druhé, z hlediska potřeb veřejnosti, byl
důležitější rozvoj chemického průmyslu. Šlo především o výrobu barviv pro
textilní průmysl, o výrobu léčiv a o produkci umělých hnojiv. Druhá a třetí
zmíněná výroba zachovala při životě
miliony lidí. (Kritický hlas ovšem
promptně dodá, že vedle toho chemie
vybudovala průmysl explozivních
látek, který napomohl rozvinout válečnictví na velkoprůmyslové úrovni.)
Rozmach průmyslové chemie navíc
vystupňoval požadavky na strojírenský

průmysl, což přispělo k jeho rozmachu.
Nelze se divit, že veřejnost velice
citlivě vnímá jakékoli znečištění životního prostředí chemickým (a nejen
chemickým) průmyslem. K tomu nutno dodat, že dnešní společnost je navíc
velice, opravdu velice náročná, a tak
věru nemá chuť uskrovňovat se. A také
by velice nelibě nesla růst nákladů
u produktů chemického průmyslu.
K tomu by ovšem došlo při růstu požadavků na kvalitu odpadních vod, par
a plynů, jakož i ostatních odpadů.
Soudní lidé by ovšem přesto tyto tendence měli podporovat.
Jsem si dobře vědom toho, že tyto
úvodní řádky nejsou nikterak veselé.
Ostatně nejinak tomu bude i u řádků
závěrečných. A tu cítím, že je potřeba
požádat čtenáře, aby tuto okolnost bral

v potaz stejně, jako autor těchto řádek.
Řádky předešlé i následující by nás,
příslušníky chemické komunity, měly
vyburcovat k tomu, abychom veřejnost
všemi možnými cestami a prostředky
informovali o osudové důležitosti a kráse chemie nejen pro zachování, ale
i pro rozmach současné civilizace.
Myslím, že jsme veřejnosti hodně

Potíže, o nichž hovoříme, nehrají
zpravidla úlohu u lidí s náležitě širokým
vzděláním. Je-li však vzdělání jednostranné, bývá zle. Tu by měla sehrát velkou úlohu střední škola.V této souvislosti jde v prvé řadě o chemii, avšak
různé oblasti inženýrství jsou na tom
podobně špatně jako chemie. A nepochybně ve velké míře se to týká jaderné
energetiky. Rozmach a prosperita těchto
oblastí má zásadní důležitost pro zachování a rozmach civilizace. A právě proto
je to úloha, či spíše kategorický imperativ, pro střední školy. Zbývá zdůraznit, že

dlužni. Přesvědčiví řečníci z našich řad
by měli ve všech větších městech
konat přednášky či malé cykly přednášek o strhujících rysech chemie,
o její ústřední roli v celé oblasti přírodních věd a o dalekosáhlé úloze chemického průmyslu ve všech možných
oblastech života společnosti. Doplnění
přednášky působivým pokusem (pokud to podmínky dovolí) by jistě učinilo přednášku přitažlivější.

se to týká nejen rigoroznějších předmětů,
ale celého ducha střední školy. O středoškolské výuce chemie vyšel nedávno znamenitý článek Kamila Wichterleho
(Wichterle K.: Chem. Listy 104, 753
(2010)). Toliko bych dodal, že to chce
méně teorie didaktiky a více entusiastických kantorů - chemiků tělem i duší.
Stále nevyužíváme dostatečně
potenciálních možností, jež nabízejí
media. Rozšiřujme kontakt s redaktory

Fotosoutěž na ftalu

1. místo Foto Ivan Hrabovský

Makro – pohled zblízka, to bylo téma
již 11. ročníku fotografické soutěže,
kterou si organizují a vyhodnocují
zaměstnanci provozu ftalanhydrid.
V soutěži se sešlo téměř 70 fotografií.
Jako nejlepší byla vyhodnocena fotografie Ivana Hrabovského. Druhé místo
získal Ing. Miroslav Bača, 3. a 4. místo
obsadily opět fotografie Ivana Hrabovského. Pro letošní rok bylo vyhlášeno
téma příroda.

vědeckých statí deníků; totéž platí pro
rozhlas a televizi. Věru není nad naše
síly srozumitelně (a poutavě!) popsat
krásy chemie a ještě snazší je rozprávět
o užitečnosti produktů chemického průmyslu. Trvale připomínat, že nesympatické průvodní znaky chemických výrob
nejsou primárně chybou chemie, ale
vždy to je důsledek nepřiměřených
nároků lidské společnosti.
Oslnivý je růst syntetických dovedností chemiků, přičemž zvlášť působivé jsou možnosti práce s většími
a většími molekulami. Netřeba podotýkat, že je to nadmíru cenné v oblasti
rozmanitých biodisciplín. Neméně
úchvatný je mohutný rozmach v oblasti určování konstituce, který se už
dávno neděje metodami, jež zdobily
chemii 19. a začátku 20. století, ale
téměř výlučně pomocí metod experimentální fyziky. Mám na mysli rentgenostrukturní analýzu, nukleární magnetickou a elektronovou spinovou
rezonanci a hmotnostní spektrometrii.
To má, řekněme nadsazeně, filozofický důsledek pro postavení chemie.
Chemie totiž byla v 19. století, v době
jejího triumfálního vzepjetí, na ostatních vědách nezávislá. Tento stav definitivně skončil, a proto dnes není
špatné hovořit častěji o molekulových
vědách, tedy o klastru, zahrnujícím
vedle chemie teoretickou a experimentální fyziku a více a více též rozmanité
biodisciplíny.
S čistým svědomím lze říci, že stav
a úroveň chemie – v mezinárodním
kontextu – nejsou špatné. Bude to ještě
lepší (totéž se týká i chemického školství), pominou-li zásahy a vlivy nedostatečně kvalifikovaných, či dokonce
nekvalifikovaných. Tedy takových, kteří „řídí“ vědu, nemajíce o ní ponětí
a těch, kteří sní o tom, že se budou řídit
vysoké školy jako průmyslové podniky.
Rudolf Zahradník,
Chem. Listy 105, 1 (2011)

Rok 2011 - Mezinárodní rok chemie
2. místo Foto Miroslav Bača

4. místo Foto Ivan Hrabovský

3. místo Foto Ivan Hrabovský

Rok 2011 byl mezinárodní organizací UNESCO a Mezinárodní unií čisté a aplikované chemie IUPAC vyhlášen
Mezinárodním rokem chemie (International Year of Chemistrty, IYC).

5. místo Foto Ivan Hrabovský

Chemie je všude okolo nás. Denně se s ní setkáváme, aniž
bychom si to uvědomovali, ať už jsou to textilní vlákna,
podešve obuvi, barviva, prací prostředky, ale též léky, obaly
všeho druhu, pohonné hmoty….Chemie je prostě samozřejmou součástí našeho života.
Hlavní cíle Mezinárodního roku chemie jsou
- zvýšit u veřejnosti vnímání chemie jako prostředku
zajištění lidských potřeb,
- zvýšit zájem o chemii u mladé generace,
- podpořit nadšení pro tvůrčí budoucnost chemie,
- oslavit a zdůraznit úlohu žen ve vědě.

CHEMIE OKOLO NÁS CHEMIE OKOLO NÁS

Česká společnost chemická ve spolupráci s výzkumnými
a vzdělávacími institucemi s chemickým zaměřením a se
zástupci chemického průmyslu chystá pro tento rok řadu akcí
pro širokou veřejnost – pro všechny, kteří chtějí o chemii vědět
více než jen to, že je dobrým tématem katastrofických zpráv.
Mezinárodní rok chemie je pro nás dobrou příležitostí začít
jasně, zřetelně a nahlas ukazovat, že chemie není strašák
a obávané zlo, které lidem jen škodí, ale že je to vědní obor,
který nám pomáhá a ulehčuje běžné činnosti. Že chemické procesy stejně jako výsledky práce chemiků jsou všude kolem nás
(dokonce i v nás) a že bez nich by se nám těžko žilo (pokud
bychom vůbec žili).
Více informací na www.rokchemie.cz.

CHEMIE OKOLO NÁS

Víte ještě, co to je galalit PG 5 – nejvìtší chemická molekula

Již více než sto let uplynulo od vynálezu prvního syntetického materiálu –
pokud pomineme hořlavý celuloid – současné generaci již téměř neznámé
a levné umělé rohoviny čili galalitu.
V roce 1897 německý továrník W.
měsíců. Finální výrobky se zvolna suší
Krische a technik A. Spitteler získali
v proudu teplého vzduchu.
umělou látku z čerstvého tvarohu po jeho
Galalit (galaktolith, mléčný kámen) je
ponoření do vodného roztoku formaldeprůsvitná hmota, na vzduchu stálá, pevná
hydu (formalinu). Podle jimi vypracoa pružná, nehořlavá, rozehřátá páchne po
vaného a posléze zdokonaleného technopáleném rohu, nerozpustná v kyselinách,
logického postupu se srážením odstřealkáliích a etanolu, dobrý elektrický izoděného mléka přídavkem enzymů získalátor. Lze jej snadno mechanicky
ná mléčná bílkovina – kasein dokonale
obrábět, leštit a libovolně barvit – stal se
zbaví tuku a vody, rozemele se na prášek
proto náhražkou přirozeného rohu,
a mísí s různými přísadami a barvivy.
kamene, kostí, slonoviny, jantaru, želvoPoté se směs ovlhčuje vodou a nechá
viny, korálů apod.
zaležet, aby nabobtnala; často se užívá
Od počátku minulého století se z něho
také zředěné kyseliny máselné nebo citv průmyslovém měřítku vyráběly různé
rónové, které zvyšují plasticitu. Získaná
předměty (knoflíky, hřebeny, pletací
snadno tvarovatelná hmota se za horka
jehly, rukojeti k nástrojům, klávesy, elekpomocí hnětacích strojů dokonale homotrické izolátory atd.) v řadě evropských
genizuje a v zařízeních s vytápěnou hlazemí. Cena se tehdy pohybovala okolo
vou lisuje na desky, tyče, roury a další
pěti rakouských korun za jeden kilogram.
požadované tvary. Nakonec jsou vytváS rozvojem makromolekulární chemie
řené poloprodukty ponořeny do 4 až 5%
a zahájením velkotonážní výroby synteformaldehydové lázně k vytvrzení. Tento
tických plastů ztratily v průběhu minuléproces trvá ovšem několik týdnů, u silho století postupně „umělé“ polymerní
nostěnných předmětů dokonce až šest
materiály získané modifikací přírodních

surovin zcela na významu. V historii průmyslu však představují neopominutelný
vývojový článek.
Elektrotechnika v praxi, 6/05

Švýcarským chemikům se podařilo
pomocí 170 000 chemických vazeb
vytvořit největší stabilní syntetickou

Obvazy, jež pomáhají hojit rány
Německá společnost Bayer MaterialScience, Leverkusen ve své výrobkové
řadě Baymedix nabízí suroviny pro funkční obvazy. Tyto obvazy napomáhají hojení ran a nabízejí také mnoho stylových úprav.
Základ tvoří polyuretanová pěna
s koordinovanou kombinací vlastností. Dále je zde fólie Platilon, která je
z termoplastického polyuretanu. Tato
kombinace zajišťuje propustnost
vodní páry, takže rána může „dýchat“
a rychleji se hojí.Těmito výrobky na
vodné bázi rozšiřuje společnost
Bayer Material Science (BMS) svoji
inovativní řadu pro zdravotnictví
Baymedix, která je šetrná k životnímu prostředí. K programu náleží
také mimo surovin pro kluzké povlaky, nebo např. pro katétry, stejně jako

pro povlaky, které uvolňují účinnou
látku. Pro podporu zákazníků společnost otevřela své vlastní vývojové
centrum v Sheffieldu v Anglii.
Nové obvazové materiály na bázi
materiálu Baymedix FR se vyznačují
vysokou mechanickou stabilitou, flexibilitou a biokompatibilitou. Absorbují velmi rychle vodné tekutiny,
např. odcházející výměšky z ran, aniž
by tyto mohly unikat na okolí rány.
Zvláštností použitého lehčeného
materiálu – pěny – je její schopnost
tvarování zatepla.
TT 26/2010

molekulu na světě o poloměru
10 nanometrů. Její váha činí 200 milionů atomových hmotnostních jednotek, předchozí rekordní molekula
vážila pouze 40 milionů daltonů (atomových hmotnostních jednotek).
Vědci švýcarského Federálního technologického institutu ETH v Curychu
získali obrovskou molekulu pojmenovanou PG 5 běžnou polymerizací, při níž se
slučovaly jednotlivé složky do jednoho
řetězce. Pak byly spuštěny další reakce
organické syntézy, při níž na získaný
uhlíko-vodíkový „kmen“ narůstaly
„větve“, obsahující benzol a dusík. Obě
použité technologie jsou standardní,
a proto metoda bude určitě inspirovat
další vědce, aby vytvořili ještě větší
molekulární objekt. S první aplikací
molekuly PG 5 se počítá zejména v medicíně, protože umožní udržet ve své struktuře léky, které dopraví na určité místo
v organismu. Syntetické nanostruktury
byly dosud tvořeny souborem molekul.
V tomto případě jde o jedinou rozvětvenou molekulu.
TT 2/2011
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NAŠI JUBILANTI
V únoru oslaví životní jubileum:
Ficek Zdeněk
- ftalanhydrid
Mlýnek Stanislav
- energetika
Malučký Břetislav
- hospodářská
správa
Jubilantům blahopřejeme.

VÝSTUPY PRACOVNÍKÙ
Leden
Gajdušková Jarmila - OŘ systému
ISO
Juříková Jana
- laboratoře
4. a 9. provozu (MD)
Svitáková Kateřina
- laboratoře
6. provozu (MD)

VÍTÁME VÁS
V lednu nastoupil:
Tégl Lubomír
- provozní údržba
Vítáme Vás v našem pracovním
kolektivu a přejeme Vám hodně
pracovních úspěchů.

NAŠI NEJMENŠÍ
23. ledna se Jakubovi Matochovi
aVlastě Zedníkové narodila dcera
Izabela.
Rodičům blahopřejeme
a malé Izabelce přejeme úspěšný
start do života.

Sociální odbor/Info

Nabídky pro zaměstnance
PERMANENTKY
Od 15. 2. 2011 od 8.00 bude na sociálním odboru u paní Skřičíkové zahájen prodej permanentek. Po objednání všech
druhů permanentek bude seznam zveřejněn na SEIDU nebo ve vitrínce na
VÚKCH.
REHABILITACE V TEPLICÍCH
NAD BEČVOU
Sociální odbor opět zajistil pro zaměstnance a. s. DEZA ambulantní rehabilitační léčbu v lázních Teplice nad Bečvou.
Zahájena bude v úterý 15. 3. a ukončena
14. 4. 2011 (jedná se o úterky a čtvrtky)
Tentokráte jsou již procedury sestaveny
(viz SEID) v celkové ceně 4 500 Kč/osoba.
Rehabilitace jsou sice časově náročné
(12.30 – 17.30), zajisté budou delší časové
prodlevy v lázních, bude potřeba nahradit si
pracovní dobu, ale jedná se pouze o 5 týdnů
a vaše zdraví si to rozhodně zaslouží.
Termíny:
15. 3.
31. 3.
17. 3.
05. 4
22. 3.
07. 4
24. 3.
12. 4
29. 3
14. 4
Doprava je zajištěna autobusem do
Teplic a zpět, a to s odjezdem ve 12.25 hodin
od ČSAD (pod hodinami) a ve 12.31 hodin

OKÉNKO PRO NAŠE DÙCHODCE
BLAHOPŘEJEME
V únoru oslaví životní jubileum tito
důchodci:
Konvičná Anežka
80 let
Růžková Květoslava, prom. chem.80 let
Maďara Josef
80 let
Štochel Josef
80 let
Rejmanová ZdeňkaOstrava
75 let
Jaklová Štefanie Ostrava
75 let
Novosadová Vlasta
65 let
Cahlík Josef
65 let
Filip Alois
65 let
Fojtík Jindřich
65 let
Daněk Petr
65 let
Stolař Miroslav
65 let
Balážová Milena
60 let
Martinka Ladislav
60 let
Ovčačík Karel
55 let
KUŽELKY
V novém roce důchodci opět v kuželně. V pátek 28. ledna se ve velkém počtu sešli důchodkyně i důchodci zahrát si kuželky. Dostali jsme
jen tři dráhy a tam jsme se vyřádili.
Do hry se zapojilo 18 žen i mužů,
a těch 11 nehrajících pilo jen pivo
a obdivovalo umění některých hráčů,
jako Frantu Wűnsche nebo Pepu
Forejtara. Nakonec za ženy vyhrála
Marie Lišková se 127 body a za muže
vyhrál Mirek Mojžíšek s 225 body,
druhý byl Rosťa Stolář, a mezi vítěze
se připletl i Lojza Filip. Opětovné
setkání v kuželně je naplánované na
pátek 18. února ve 14 hodin - budou
jen dvě dráhy, a na pondělí 28. března - budou čtyři dráhy. Tímto vás zvu
na další setkání v kuželně u kuželek
a u piva, jsou to krásné sporty.
Za výbor důchodců Miroslav Hlavatý.
BOWLING
Poslední koulení bylo za velké účasti
20 hráčů. Přijďte si zase zahrát ve středu 23. února ve 14 hodin na Sokolskou ulici. Zajištěny jsou 4 dráhy.
Zve Pavel Bernas.

DIVADLO
Klub důchodců při a. s. DEZA zakoupil vstupenky na divadelní představení umělecké agentury Harlekýn Praha
- POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ, které se koná ve středu
2. března v 19.00 hodin v sále KZ.
V hlavních rolích Petr Nárožný
a Simona Stašová. Cena pro člena KD
je 150 Kč, rodinný příslušník 200 Kč.
Zájemci se mohou přihlásit u paní
Pokorné na tel. 732 972 943.
VZPOMÍNKA
15. prosince zemřel pan Artur Filipec
ve věku 85 let.
29. ledna zemřel pan Stanislav Slezák
z Otrokovic ve věku nedožitých 98 let.
30. ledna zemřel pan Jaroslav Mojžíšek ve věku 79 let.
10. února zemřel pan Lubomír Podzemný ve věku 55 let.
Čest jejich památce.

INZERCE
PRONAJMU nebo prodám garáž
v Bynině, tel. 725 280 090.
DARUJI 2 retro křesla a gauč. Tel.
608 413 781.

od hlavní vrátnice a. s. Deza. Odjezd
z Teplic v 17.00 hodin.
Zájemci o tuto rehabilitaci se mohou
přihlásit na sociálním odboru u Radky
Skřičíkové do 4. 3. 2011, tel. 2704.
V případě velkého počtu zájemců bude
proveden výběr s přihlédnutím k počtu
předchozích účastí na rehabilitacích. Seznam účastníků bude zveřejněn 7. 3. 2011.
Tito účastníci pak na sociálním odboru
uhradí nejpozději do 11. 3. 2011 v hotovosti poplatek 200 Kč.
TÝDENNÍ POBYT
V LUHAČOVICÍCH
Sociální odbor zajistil pro své zaměstnance týdenní rehabilitační pobyt v Luhačovicích. Malebné lázeňské město leží na
jižní Moravě, asi 20 km jihovýchodně od
Zlína. Lázně Luhačovice vděčí za svou
slávu nejen 300leté tradici lázeňské léčby,
kouzlu architektury lázeňských domů,
upraveným parkům a kráse okolní přírody,
ale především svým léčivým pramenům.
Nabízí ideální podmínky k odpočinku,
relaxaci, kulturnímu vyžití a upevnění
zdraví. V Luhačovicích se léčí onemocnění dýchacích cest, trávicího ústrojí, diabetu
a pohybového aparátu.
Luhačovice
Wellness hotel Rezidence Ambra
 Moderně vybavené zařízení, které se
nachází v klidném prostředí u lesa asi
450 m od centra lázeňského městečka.
Oblibu u klientů si získal klidem, pohodou
a přátelskou atmosférou.
Více na www.hotel-ambra.cz
 Ubytování ve dvoulůžkových pokojích – koupelna se sprchových koutem
(většina apartmánů s vanou), WC, balkon kromě 5. etáže, TV, připojení k internetu,
telefon, lednička s minibarem, zabudovaný
vysoušeč vlasů, bezpečnostní schránka.
 V hotelu se nachází bazén s protiproudy a whirlpool (v ceně).
Typ léčebného programu, tzv. Týdenní
relaxační pobyt (celkem pro max. 40 osob).
Cena pro zaměstnance:
3 900 Kč.
Cena pro rodinné příslušníky: 6 400 Kč.
Člen odborů a rodinný příslušník: - 300 Kč.
Úhrada pobytu: 29. 4. 2011.
 Obsahuje: 7x ubytování  strava
(začíná se večeří a končí snídaní )  lázeňský poplatek  procedury: slatinný
obklad, klasická masáž částečná, reflexní
masáž plosky nohy, střídavá nožní koupel,
výživný a zvláčňující zábal nohou, perličková koupel s pomerančovou esencí,
zábal pomerančový sen, relaxační aromatická koupel, inhalace, oxygenoterapie
(procedury nelze měnit).
Doprava je individuální - na vlastní náklady – parkování u hotelu i v podzemní garáži
(za poplatek).

TERMÍNY: nástup v neděli
8. 5. - 15. 5. 2011
17. 7. - 24. 7. 2011
5. 6. - 12. 6. 2011
7. 8. - 14. 8. 2011
12. 6.- 19. 6. 2011
14. 8. - 21. 8. 2011
26. 6. - 3. 7. 2011
28. 8. - 4. 9. 2011
3. 7. - 10. 7. 2011
18. 9. - 25. 9. 2011
Zájemci o rehabilitaci se mohou hlásit
od 15. 2. do 11. 3. 2011 na sociálním odboru u paní Skřičíkové, tel. 2704 (od 8.00).
Následně bude proveden výběr účastníků.
DĚTSKÝ TÁBOR TRUBISKA
Na letní prázdniny jsou nachystány pro
vaše děti 3 turnusy dětského tábora ve
Valašské Polance známé jako Trubiska.

Tábor bude v letošním roce pořádán
v těchto termínech:
1. turnus: 2. 7. - 16. 7. 2011
- hlavní vedoucí
Ing. arch. Martina Ondrůšová
Téma: Cesta do nebe www.trubiska.cz
2. turnus: 16. 7. - 30. 7. 2011
- hlavní vedoucí Mgr. Zdeněk Svoboda
Téma: Indiáni www.trubiska.unas.cz
3. turnus: 30. 7. - 6. 8. 2011
- hlavní vedoucí Radka Skřičíková
Tento jenom týdenní tábor je určen pro
nejmenší děti nebo nováčky (6–9 let), kteří
se chtějí podívat, jak to na takovém táboře
vlastně chodí, spát ve spacáku ve stanu,
večer sedět u ohně a naučit se něco málo
z tábornických dovedností. A další rok již
odvážně jet na 15denní tábor jako velký
zkušený táborník.
Cena pro děti našich zaměstnanců
činí 1/3 celkových nákladů, tj. 1 500 Kč.
Cena pro ostatní děti byla pro tento
rok stanovena na 3 700 Kč.
Cena za týdenní tábor 750/1 850 Kč.
Tábor je určen pro děti od 6 let do dovršení věkové hranice 15 let.
Přihlášky na tábor je možno vyzvednout na sociálním odboru a odevzdat tamtéž nejpozději do 15. 4. 2011. Do tohoto
data mají přednost děti zaměstnanců, od
16. 4. 2011 se mohou přihlašovat i ostatní
děti do naplnění kapacity.
Sociální odbor plánuje také pro děti
letní pobyt u moře, který je určen spíše
starším dětem. Termín ještě není znám
(předpoklad v srpnu).

Svět našimi smysly v muzeu
Seznámit se se stoletou historií školy pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí
a zároveň si interaktivně a hravě vyzkoušet, jaké to je, když nám některý ze smyslů
správně nefunguje, můžete do neděle 22. května 2011 v muzeu ve Valašském Meziříčí.
Výstava s názvem „Svět našimi smysly“
je rozdělena na dvě části. První z nich představuje valašskomeziříčskou školu pro sluchově postižené, která v letošním roce slaví
sté výročí od svého založení. Návštěvníky
čeká, kromě podrobné historie školy, také
velké množství dobových i současných
fotografií zachycujících podobu objektu,
školních tříd a aktivit dětí. Výstava je doplněna učebnicemi z různých období a také

přístroji, které se v minulosti při výuce sluchově postižených používaly.
Zemský ústav pro hluchoněmé ve
Valašském Meziříčí byl vystavěn jako třetí
ústav tohoto druhu na Moravě, po Ivančicích a Lipníku nad Bečvou. Výuka byla
zahájena 3. ledna 1911 a prvním ředitelem
byl Antonín Schell, dlouholetý učitel sluchově postižených.

Odbory/Info

VZO OS ECHO informuje
POHÁDKA
Sobota 5. března v 16.00 hodin
v KZ - Blanka Fišerová - ZACHRAŇTE POHÁDKY! Malí diváci se mohou
zapojit přímo do pohádkového děje.
Slezské divadlo Opava. Cena: 40 Kč/os.
KONCERT
Čtvrtek 10. března - ZÁJEZD NA
KONCERT JANÁČKOVY FILHARMONIE OSTRAVA.
Johanes Brahms – Uherské tance *
Antonín Dvořák – Koncert pro violoncello a orchestr h-moll, Slovanské
tance. Zájezd do Beskydského divadla
v Novém Jičíně. Cena: 60 Kč/os.

VALAŠSKÝ CHEMIK

DIVADLO
Středa 23. března v 19.00 hodin
v KZ - NA ÚTĚKU. Pierre Palmade
a Christophe Duthuron. Divadlo Ungelt
Praha Účinkují: Jana Štěpánková
a Zlata Adamovská. Cena: 100 Kč/os.
Přihlášky na odborech od 16. února, tel. 2192.
PŘÍSPĚVEK NA BAZÉNY
Příspěvky na bazény budou vypláceny na základě dokladu o dobití čipu
nebo zakoupení permanentky do 31.
března 2011 na odborech. Pro člena
odborů činí příspěvek 400 Kč a pro
ostatní zaměstnance 150 Kč.

Prvními žáky bylo 11 chlapců a 15 děvčat, rozdělených do dvou oddělení první
třídy. Vyučovalo se orální metodou. Již od
počátku se věnovala velká péče rukodělné
výchově, kterou vyučovali, většinou odpoledne, krejčí, obuvníci, stolaři a švadleny předchůdci dnešních vychovatelů. Nazývali
se „školní dozorci".
V dnešní době škola vyučuje žáky
v mateřské, základní a střední škole. Při
škole pracuje také speciálně pedagogické

centrum, které zabezpečuje péči o nejmenší
děti již od jednoho roku. Vyučuje se metodou totální komunikace, která zahrnuje znakovou řeč. Během stoleté historie se
vystřídalo ve vedení školy 12 ředitelů, v současné době je jím Mgr. Antonín Liebel.
Výstava pokračuje interaktivní hravou
částí, kterou připravil Klub Ámos z Centra
pro rodinu a sociální péči v Ostravě.
Návštěvníci se mohou těšit nejen na informace o jednotlivých smyslech, ale především si mohou vyzkoušet, jaké to je, když
nám některý z nich chybí. Mohou si např.
zahrát Člověče, nezlob se! pro nevidomé či
zvukové pexeso, seznámí se s výukou
Braillova písma i se znakovou řečí.
Výstava pomáhá poznat život lidí s handicapem a lépe jim tak porozumět.
Muzeum je otevřeno denně, kromě
pondělí, od 9 do 17 hodin.
www.muzeumvalassko.cz
MgA. Jitka Skočková
Muzeum regionu Valašsko

VOLNÝ ČAS
HVĚZDÁRNA
ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ
Pondělí – pátek v 19.00 hodin
Pozorování Měsíce (do 18.2), hvězd,
dvojhvězd aj.
Středa 23. února v 18.00 hodin - CO
NOVÉHO V ASTRONOMII aneb
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2010.
Přednáší Ladislav Šmelcer, odborný
pracovník Hvězdárny Valašské Meziříčí. Doplněno počítačovou prezentací
s bohatým obrazovým materiálem.
CESTOVNÍM RUCHEM
K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
pořádá ve dnech 24. – 25. února závěrečnou konferenci k projektu Astronomické cestování.
www.astrovm.cz/cz/program/projekty/astronomicke-cestovani.html.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Úterý 15. února v 18 hodin
- KOMODŠTÍ DRACI A LÉTAJÍCÍ
LIŠKY. Beseda Jana Trůnečka.
Středa 16. února v 18 hodin
- KLUB ZDRAVÍ.
Úterý 22. února v 18 hodin - Jiří
Mana - EVROPSKÁ UNIE A EURO
– AKTUÁLNĚ. Přednáška s dataprojekcí.
Do pondělí 28. února - Leoš Šimáček - LIDÉ, ROKY, ŽIVOT. Průřez celoživotní tvorbou amatérského
fotografa a dlouholetého pracovníka
gobelínové dílny. Výstava ve vestibulu
knihovny.
NOVINKY Z KNIHOVNY
Chcete-li dostávat informaci o akcích
knihovny e-mailem, přihlaste se k odběru
novinek na: reditel@mekvalmez.cz, do
předmětu zprávy uveďte „mininoviny“.
www.mekvalmez.cz
MORAVSKÁ GOBELÍNOVÁ
MANUFAKTURA
Středa 16. a 23. února v 19 hodin
- KONCERTOVÁNÍ PETRA BAZALY na klavír a akordeon.
Čtvrtek 17. února v 19 hodin
- BAČA HOSTÍ KUMŠTÝŘE II.
Cimbálová muzika.
Sobota 19. února v 18.30 hodin –
OK COUNTRY. Country večer se skupinou OK COUNTRY.
Sobota 24. února v 19 hodin PETR BAZALA, MARTIN HAŠA –
klavír, kytara.
http://www.gobelin.cz
GALERIE SÝPKA
Galerie I. a II.:
Středa 16. února – vernisáž
- Skupina OBR. Pepa Achrer / Martin
Krajc Výstava malířů nejmladší generace
Výstava potrvá do 24. dubna 2011.
Přízemí: PRODEJNÍ VÝSTAVA /
ZRNÍ Stálá prodejní výstava současného designu. Sklo, porcelán, šperk
a módní a bytové doplňky.
Otevírací doba Galerie Sýpka:
Po – Pá 9.00 – 17.00 hodin,
So – Ne 13.00 – 17.00 hodin.
www.agenturavia.eu, www.zrni.eu
KZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
S - klub
Středa 2. března v 19.00 hod. – sál
- NEIL SIMON - POSLEDNÍ ZE
ŽHAVÝCH MILENCŮ. Umělecká
agentura Harlekýn Praha. V hlavních
rolích Petr Nárožný a Simona Stašová.
Vstupné 350 Kč.
Středa 23. března v 19.00 hodin - sál
- PIERRE PALMADE A CHRISTOPHE DUTHURON - NA ÚTĚKU.
Překlad Alexandr Jerie. Divadlo
Ungelt Praha. Účinkují: Jana Štěpánková
a Zlata Adamovská. Divadelní předplatné, doprodej vstupenek od 2. března,
Vstupné 300 Kč.
M - klub
Sobota 19. února ve 20.00 hodin
- PRAGO UNION. Koncert pražské
hip hopové skupiny. Vstupné 130 Kč.
Úterý 22. února v 19.00 hodin
- DIVADLO SCHOD – KOMPOT.
Vypeckované ovoce z několika starších
her Divadla Schod.Vstupné 80 Kč.
Čtvrtek 24. února ve 20.00 hodin
- XAVIER BAUMAXA. Koncert litvínovského písničkáře a kytaristy.
Vstupné 120 Kč.
GALERIE KAPLE
Pátek 18. února – čtvrtek 14. března - LENKA KLODOVÁ – PŘÍBĚHY ŽEN.
Výstava brněnské výtvarnice. Vernisáž
výstavy ve čtvrtek 17. února v 18.00
hodin.
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Centrální nákup AGROFET HOLDING - rok po startu
Centrální nákup zahájil svou působnost v druhé polovině roku 2009. Za zhruba roční fungování ve skupině AGROFERT se
podařilo nastavit standardní procesy spolupráce se společnostmi holdingu. V návaznosti na úzkou spolupráci CNA se spolupracovníky skupiny věnujícími se nákupním aktivitám se daří identifikace průsečíků v nakupovaných položkách AGROFERT
HOLDINGEM a realizace synergií plynoucích ze společného negociování. Celková úspora plynoucí z těchto synergií v ročním
vyjádření činí bezmála 65 milionů Kč.
Systém nákupních výborů, sdružující
nákupčí jednotlivých dceřiných společností, se stal standardní platformou pro přípravu skupinových výběrových řízení,
definování vyjednávacích týmů a hledání
dalších možností generování úspor
v nákupních aktivitách. Na začátku roku
2010 byl nově ustaven nákupní výbor

rží na DAM. Připravované projekty jsou
nákup sušáren a čističek na rok 2011.
Nákupní pravidla
Na začátku roku byla vydána směrnice nakupování AGROFERT HOLDING
a následně realizována synchronizace
nákupních směrnic společností holdingu.
Tento proces má za cíl ujednotit nákupní

Ředitel Centrálního
nákupu Štěpán Košík

pro agrocentra zohledňující specifičnost
nákupů a možných synergií v investiční
oblasti. Pilotními projekty v této oblasti
byly nákupy hygienizeru pro 4 lokality
a projekt revitalizace smaltovaných nád-

pravidla ve skupině. Jedním z funkčních
standardů je nákupní databáze Softrade,
která je zároveň jednotným aukčním prostředím holdingu. Jednotná nákupní
databáze může mít přínos v několika

oblastech, kultivuje dodavatelskou veřejnost AGROFERT HOLDINGU, umožní
nám sdílet informace o potenciálních
a aktivních dodavatelích pro všechny
nákupčí, čímž můžeme zajistit eliminaci
nepříjemných zkušeností s nekvalitními
dodavateli, a naopak předávání zkušeností pozitivních uvnitř této databáze.
Zároveň umožňuje zvýšit konkurenční
prostředí soutěžících dodavatelů. Databáze umožní rovněž realizovat v praxi
controllingovou úlohu ve vazbě na platnou směrnici nakupování AGROFERT
HOLDING tím, že v sobě zanechává
otisk probíhajících výběrových řízení
v rovině e-aukce nebo zalepených elektronických obálek.
Výběrová řízení
CNA společně se zástupci společností
holdingu za období 12 měsíců zrealizoval
cca 50 výběrových řízení. Zásadní položky byly technické plyny – kapaliny,
strážní služba ve vybraných společnostech, odpady, projekt nákupu krmného
vápence a kafilerních tuků pro agrocentra, servis a nákup hasicích přístrojů.
Jako přínosná se ukazují společná
výběrová řízení v oblasti služeb. Jedním
z příkladů je výběrové řízení na strážní
službu pro 12 společností holdingu, kde

celková úspora dosáhla při tendrovaném
objemu cca 30 milionů Kč bezmála
7 milionů korun. Největšími účastníky
společného tendru byly Kostelecké uzeniny a Lovochemie. Podobné výsledky
se dají zaznamenat v oblasti odpadového
hospodářství a úklidových služeb.
Samozřejmě jako v každé oblasti
zaznamenáváme pozitivní, ale i negativní zkušenost s některými dodavateli při
realizaci skupinových smluvních vztahů.
Jako pozitivní zkušenost lze uvést spolupráci s dodavateli hasicích přístrojů,
negativní zkušenost máme s dodavatelem elektromateriálu. Po absolvování

periody spolupráce s daným dodavatelem a kolektivním vyhodnocením se tato
zkušenost přenáší do opakovaných výběrových řízení.
V současné době jsou rozpracována
výběrová řízení v rozsahu 300 milionů
Kč. Klíčové otevřené položky jsou
strážní služba a odpady společností na
území SR, úklidové služby, služby
v oblasti BOZP, ochranné pomůcky,
laboratorní chemikálie a pomůcky, opakovaná výběrová řízení na kartony
a papírové pytle, elektromateriál apod.
Štěpán Košík,
AGROFERT HOLDING, a. s.

Vyzkoušejte NOVINKU
bezlepkové pečivo od Penamu
Penam uvedl letos v říjnu na trh
novou řadu bezlepkového pečiva.
Reagujeme tak na požadavky spotřebitelů, kteří se nás již dříve na tuto řadu
dotazovali. Lidí, kteří mají celiakii, tzn.
nemohou konzumovat produkty, které
obsahují lepek, přibývá. Nemocní celiakií mohou jíst jen produkty z rýže,
sóji, kukuřice a luštěnin. Proto ti, kteří
potřebují bezlepkové výrobky, se
o informace dělí na speciálních webech.
Penam přináší 6 výrobků, ze kterých
si mohou spotřebitelé vybrat. Patří
mezi ně chleby, bagetky, sladké muffiny a ovocné taštičky.
Řada Penam Bezlepek není určena

jen pro nemocné celiakií, ale i pro
všechny, kteří chtějí odlehčit svou stravu a šetřit zažívání.
Uvedení výrobků na trh podporujeme komunikací na webových stránkách
věnovaných celiakii, letáčky u praktických lékařů, PR články. Tváří bezlepkové řady Penam je cvičitelka Hanka
Kynychová, která se s celiakií setkala
u svých dětí. Počet celiaků u nás roste.
Nicméně mnoho lidí neví o tom, že trpí
nesnášenlivostí lepku. O to důležitější
je osvěta. O celiakii, doporučení výživového poradce i o výrobcích Penam se
více dozvíte na www.penam.cz.
Marketingové oddělení, PENAM, a .s.

PUMA – Součást firemního programu controllingu nákladů
„Produktivita“ je slovo, se kterým se každý z nás setkává denně nejen prostřednictvím médií, jako je tisk, rozhlas a televize, ale také hlavně v našem pracovním
prostředí výrobních závodů při realizaci obchodních transakcí a v neposlední řadě i při posuzování míry efektivnosti vedení našich administrativních procesů.
Pojďme se podívat, jakou podobu může mít produktivita při aplikaci jedné z jejích mnoha forem, a sice v oblasti tzv. produktivity nákladů.
Produktivita představuje pro AGROGERT HOLvěcného plnění u externě nakupovaných služeb.
4) Plus „Objem degrese“ - efekt z rozložení fixních
DING, a. s., vedle ekonomického růstu také instrument
Jednorázové & krátkodobé efekty se do
nákladů z titulu nárůstu objemu výroby
23,řízení firemních nákladů a ekonomické přidané hodno„Převodového můstku“ rovněž zapracovávají. Na rozty (EVA). Symbolem firemního programu produktivity
díl od výše uvedených položek se ale v následném
5) = Suma řádek 1) až 4)
nákladů je puma, která svou dravostí představuje rychobdobí vrací na původní hodnotu a nepředstavují tedy
Hospodářský výsledek „Brutto“ před vlivem negalost a účinnost, jaká je obsažena v matematickém
žádné trvalé zvýšení produktivity
tivních efektů
79,8
modelu sestaveném za účelem měření firemní nákladové produktivity. Produktivita a její růst (de facto
PUMA) se tak stává ústředním pilířem firemního programu controllingu nákladů.
Zlepšení kontrolních metod
Prakticky všichni zaměstnanci Skupiny Agrofert se
nějakou formou podílíme na definici našich cílů, a to
hlavně v podobě tvorby ročního plánu (tzv. budgetu),
průběžných prognóz v rámci obchodního roku (tzv. forcastu), ale samozřejmě i cílů v oblasti kvality, logistiky
nebo například využitelnosti našich základních fondů.
Plnění cílů se průběžně měří, odvozují se konkrétní
opatření, avšak bez vhodných instrumentů by toto
nebylo možné. Kontrola prostřednictvím metodiky
PUMA pomáhá včasnému rozpoznání případných
odchylek a zavedení protiopatření k opětovnému dosažení cíle.
Úkolem naší skupiny interního auditu a controllingu je
dále zlepšovat kontrolní metody našich aktivit a implementovat nové mechanismy, které nám úspěšně pomohou k efektivnímu vynakládání firemních nákladů.
Jednou z částí programu PUMA je sledování produktivity nákladů na bázi převodu provozního hospodářského výsledku před úroky a daněmi tzv. EBIT formou porovnávání výsledků za různá časová období (tj.
Z uvedeného obrázku vyplývá, jak lze velmi jednoduchou grafickou formou zjistit, jaký je vývoj
„Převodový můstek“). Standardně se toto zpracovává
firemních nákladů v meziročním srovnání. Prakticky si lze představit jednoduchou rovnici, která funvždy na konci účetního období.
guje takto (hodnoty v mil. Kč):
Z obr. 1 Převodový můstek je patrné, že ke zlepšení
EBITu v porovnávaném období dojde jen tehdy, je-li
růst produktivity nákladů větší než negativní vliv zvy6) Plus/Minus „Ostatní efekty“ - jednorázové zvýšení
1) EBIT na konci účetního období
šování nákladů na straně vstupu a cenových změn na
nákladů např. povodeň, havárie
- 3,1
roku 2008/2009
31,straně výstupu.
7) Plus/Minus – vliv změny ostatních osobních nákladů
2) Delta = „Opatření produktivity
Zajímavé jsou tyto součásti Převodového můstku
(zvýšení počtu pracovníků nebo % nárůst mezd z titulu
nákladů“ různého charakteru:
14,Opatření zvyšující obrat: Zde se měří dodatečné
uzavření kolektivního vyjednávání)
- 4,6
• Organizační opatření v oblasti snižování
účinky na zisk před úroky a zdaněním, tedy „EBIT“
8) Plus/Minus „Změna prodejních cen“ - pod tlakem
náročnosti na obsluhu firemních procesů
z titulu degrese neboli rozložení fixních nákladů ve
trhu bylo nutno snížit ceny
- 20,1
zaměstnanci
výrobě z opatření vedoucích ke kvantitativnímu růstu
• Opatření v oblasti technicko-hospodářských
obratu.
9) = Suma řádek 5) + ř. 6) až ř. 8)
norem
Pozn.: fixní náklady jsou takové typy nákladů, které
EBIT na konci účetního období roku 2009/2010 52,0
• Opatření v oblasti dlouhodobého snižování
nejsou závislé na objemu výroby například odpisy.
fixních nákladů
Opatření produktivity: Do nich jsou zahrnuta trvaZ uvedeného modelového příkladu vyplývá, že námi
• Opatření v oblasti správy majetku atd.
lá opatření relevantní pro materiálové náklady.
sledovaná hodnota odpovídající bodu ad 2) je = „Plus
3) Plus/Minus „Produktivita úseku nákup“
11,8
Například se může jednat o aplikaci výsledků tech14,0 mil. Kč“. Poměr této hodnoty ve velmi zjednodu• „MPV“ - vyjednání lepších nákupních cen
nického rozvoje s dopadem do materiálových úspor.
šeném vyjádření k celkovým firemním provozním
u nakupovaných surovin (9,5)
Dále do této kategorie spadají opatření vedoucí ke sninákladům nám vyjadřuje tzv. „nákladovou produktivi•
Úspora
materiálových
nákladů
v
důsledku
žování personálních nákladů.
tu“ po očištění všech vnějších vlivů (změny nákupních
aplikace technického rozvoje (1,2)
MPV: Změna nákupních cen materiálu tedy „výroba prodejních cen) a účetních operací neprovozního cha• Úspora z titulu vyjednání lepších cen
ní materiál a obchodní zboží“.
rakteru (tvorba/zúčtování rezerv a opravných položek).
u nakupovaných služeb (1,1)
Změna nákladů: Zde se vykazuje změna ceny

V našem modelovém případě je výpočet nákladové
produktivity:
Předpokládané celkové provozní náklady
= 437,5 mil. Kč
Procentní nákladová produktivita
= Opatření produktivity nákladů/Celkové náklady
*100 = 14 / 437,5 *100 = 3,2%
Závěrem z tohoto modelového výpočtu lze konstatovat, že uvedená fiktivní společnost v rámci svých opatření dokázala čelit negativním tlakům trhu formou
rychlejšího propadu prodejních cen než je realizovaný
efekt na straně vstupu, tj. efekt z cenových jednání
s dodavateli.
Tento vnější negativní efekt je eliminován částečně
zvýšením objemu výroby, čímž dochází sekundárně ke
zlevnění výroby (fixní a režijní náklady ve výrobě se
rozkládají do většího objemu produkce) a současně přijatými opatřeními ve smyslu úspory nákladů například
v podobě úpravy technicko-hospodářských norem
nebo snížení počtu obslužného personálu. Tato realizovaná opatření vedla k větší sumarizaci pozitivních
efektů, a tudíž i k cílovému zvýšení provozního hospodářského výsledku.
A nakonec ještě jedna informace. Tento controllingový
nástroj, vedle již standardního užití v úseku interního
auditu, bude aplikován v širším měřítku při přípravě
našich plánů pro účetní období roku 2011, a to v divizi chemie a potraviny.
Karel Vabroušek, AGROFERT HOLDING, a. s.

Puma je symbolem pro:
• jasné cíle
• konkrétní opatření
• jednoznačné důsledky
• formu, jak lze sestavit převod provozního
hospodářského výsledku na bázi
produktivity nákladů

