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Vídáte se se svými
bývalými 
spolupracovníky?

Ano, stýkáme se. Zajdeme si na oběd,
povykládáme, co je nového v časopise.
Těšíme se na každé nové číslo. Děkuje-
me, že na nás, bývalé zaměstnance,
závod myslí. 

Marie
Horečková,
klub důchodců
Ostrava

Rudolf
Holinec,
klub důchodců
Ostrava

S některými se potkávám častěji, jed-
nou týdně. Jiné vídám dvakrát za rok
na setkání a na zájezdech.

Jindřich
Papšík,
klub důchodců
Ostrava

Ano, potkávám se s některými často,
podle bydliště. Občas zajdeme na pivo
a zavzpomínáme.

Miroslav
Vojtovič,
klub důchodců
Ostrava

Jsem rád, když někoho potkám, ale
bývá to málo. Jezdím na zájezdy a rád
chodím na setkání. V létě jsem byl
s dcerou na Bílém kříži, šli jsme více
jak hodinu pěšky. (pozn. red. – pan
Vojtovič oslavil v létě 95 let).

Aktuality na úseku ochrany životního
prostředí a řízení kvality v období říjen
2011.

Dne 21. října byla provedena Českou
inspekcí životního prostředí prověrka plně-
ní závazných podmínek integrovaného
povolení pro odloučený provoz Organik
Otrokovice. V plnění závazných podmínek
nebyly shledány žádné nedostatky.                              

Odbor ŘS ISO 

Inventury ND a materiálů ve skladech.
Jako každoročně budou v hlavních skla-

dech odboru zásobování prováděny inven-
tury zásob, a to v období od 24. 11. 2011 do
30. 11. 2011 včetně. Termín inventur je
časován tak, aby nepřekrýval zarážky na
provozech. Výdej materiálu v době inven-
tur nebude možný. V případě závažné
poruchy na provozech  bude výdej zboží ze
skladu povolen jen ve zcela vyjímečných
případech.

Mimořádný výdej v těchto případech
povolí vedoucí zásobování Viktor Zalaba,
tel. 2561.

Prosím tímto všechny hospodářské pra-
covníky, aby si odběr materiálu ze skladu
naplánovali včas.

Výdej olejů a mazadel: sklad uzavřen
24. 11. až  25. 11.2011 od 28. 11. 2011 již
normálně otevřen.

Výdej technických plynů: otevřeno bez
omezení.

Výdej nafty: otevřeno bez omezení.
Zároveň tímto sděluji všem mechani-

kům a dalším hospodářským pracovníkům,
že je na nástěnce SEID ve složce
Zásobování seznam referentů - vložen
přehled oborů nákupu jednotlivých
zásobovačů odboru zásobování.

Viktor Zalaba, 
vedoucí odboru zásobování

Úspěšní hasiči
Na 5. mistrovství ČR v TFA (nejtvrdší

hasič přežije) se výborně umístili hasiči
z podnikového hasičského záchranného
sboru. V soutěži jednotlivců obsadil Aleš
Navrátil 3. místo, Josef Palát byl desátý.
Ještě lepších výsledků dosáhli hasiči
v soutěži družstev. Tuto soutěž vyhráli
a stali se mistry republiky. Blahopřejeme.

ANIM plus RS
Všechny provedené dechové zkoušky

v měsíci říjnu byly negativní.
Všechny provedené kontroly zavazadel

zaměstnanců Deza, a. s. i externích firem
s přístupem do Deza, a. s. procházejících
některou z bran či branek sloužící k přícho-
du (odchodu) do (z) Deza, a. s. v měsíci
říjnu 2011 byly s negativním výsledkem

Zástupci kraje navštívili Dezu
H l a v n í  t é m a / D E Z A

Hlavní pozornost členky rady Zlínského kraje Mileny
Kovaříkové a vedoucího odboru životního prostředí a země-
dělství RNDr. Alana Urce byla zaměřena na právě provede-

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
V OSTRAVĚ

V úterý 25. října se v Ostravě
sešli bývalí zaměstnanci 
naší firmy. strana 3

OSMDESÁT LET
CHEMICKÉ VÝROBY 
V OTROKOVICÍCH
aneb vznik českého chemického průmys-
lu nejen v Otrokovicích, ale 
i v Československu. strana 2

OXYCELULÓZA 

S VLASTNÍ ZNAČKOU

MÍŘÍ DO SVĚTA
O výrobě hemostatických pro-
středků v Synthesii. strana 4

Na základě pozvání vedení společnosti navštívili dne 1. 11. 2011 společnost DEZA, a. s. zástupci Krajského úřadu
Zlínského kraje. Cílem návštěvy bylo seznámení s novými opatřeními na ochranu životního prostředí realizovanými v
DEZA, a.s. a s plány na následující období. 

Vladimír Koubek, Jaroslav Obermajer, Alan Urc, Milena
Kovaříková a Oldřich Kuběna při prohlídce zařízení na
likvidaci exhalací naftalenu. Radní Zlínského kraje Milena Kovaříková si se zájmem

prohlédla instalované ekologické zařízení na likvidaci exha-
lací naftalenu.

Oldřich Kuběna, Jaroslav Obermajer, Miroslav Hořanský
a Milena Kovaříková nad plány výsadby stromů.

Jaroslav Obermajer přímo na místě seznamuje Milenu
Kovaříkovou a Alana Urce s ekologickou investicí na likvi-
daci exhalací na výrobně naftalenu 

Po utěsnění skladovacích zásobníků dehtu v roce 2010 je to již
v krátké době druhá investiční akce podobného charakteru, jejímž
smyslem je cíleně odvádět vznikající emise ze skladovacích zásob-
níků do dopalovacího zařízení. Přínosem této investice je vedle
dalšího snížení občasného zápachu, především výrazné snížení
emisí naftalenu. Emise naftalenu ze skladovacích zásobníků by se
po zprovoznění tohoto zařízení měly snížit o asi 36 t/rok. 

Celá akce spočívala ve vyčištění skladovacích zásobníků, jejich
hermetizaci (utěsnění) a instalací potrubních odtahů vznikajících
plynných emisí. Celkové náklady této akce dosáhly řádově částky
59 miliónů korun. Tato akce byla spolufinancována z fondů
Evropské unie Fondem soudržnosti Operačního programu Život-
ní prostředí. Celkové dotace dosáhly výše 6 615 552 Kč.

Deza pravidelně investuje nemalé prostředky do ekologizace
svých výrob. Za poslední dva roky bylo na tyto účely vynaloženo
více jak 200 miliónů korun. Dlouhodobě se jedná přibližně
o jednu třetinu všech investičních prostředků. Jaroslav Obermajer

Ekologická investice „Likvidace exhalací naftalenu“ ve zkušebním provozu

nou ekologickou investici „Likvidace exhalací naftalen“.
Svým rozsahem a dopadem na životní prostředí se jedná
o významnou ekologickou akci, která doplňuje již provedené
investice v minulých letech. Společnost Deza zprovozněním
tohoto zařízení sníží emise naftalenu o 36 tun za rok a přispě-
je k dalšímu snížení intenzity občasného zápachu. Zástupci
krajského úřadu si přímo na místě ekologické zařízení pro-
hlédli a seznámili se s jeho funkcí.   

Zástupci společnosti Deza dále prezentovali celkový
vývoj v oblasti ekologických investic s důrazem na poslední
období. „Deza se dnes nachází v přelomovém bodě, kdy
hlavní ekologické investice byly již provedeny. Abychom
splnili krajským úřadem stanovené podmínky provozování
našich chemických výrob, investovali jsme jen od roku 2006

DEZA, a. s. dne 18. 10. 2011 oficiálně uvedla do zkušebního provozu další ekologickou investici „Likvidace exhalací naftalenu“. 

do ekologických opatření 725 miliónů korun“, uvedl ve svém
projevu tiskový mluvčí Jaroslav Obermajer. „V následujícím
období se zaměříme na drobnější ekologické akce, na údržbu
a technologické vylepšování stávajícího zařízení. Nadále sle-
dujeme vývoj legislativy a již dnes připravujeme další ekolo-
gická opatření v oblasti vodního hospodářství a na provoze
Energetika“, blížeji specifikoval výrobní ředitel Pavel
Pustějovský.     

Zástupci krajského úřadu si dále prohlédli provedenou
náhradní výsadbu dřevin v oblasti výrobního areálu, kde oce-

nili druhovou skladbu stromů a rychlost, s jakou byla celá
akce zrealizována. Deza letos provedla tuto výsadbu v rámci
rozsáhlé akce „Revitalizace lesního porostu, ochranného
pásma zeleně a stromořadí“ započaté v roce 2010. 

Obě strany se shodly na významu podobných setkání.
Deza si je vědoma své odpovědnosti k životnímu prostředí
a k občanům Valašského Meziříčí a okolních obcí. Provedené
ekologické investice výrazně zlepšily životní prostředí
v regionu.                                                 Jaroslav Obermajer
Pozn: další informace lze nalézt na serveru Zlínského kraje
www.kr-zlinsky.cz.

Ples Dezy se uskuteční v sobotu
28. ledna 2012 opět ve všech prostorách
Kulturního zařízení ve Valašském Meziříčí.
Podrobné informace o programu a o termín
prodeje vstupenek budou zveřejněny
v příštím čísle Valašského chemika.

P L E S  D E Z Y

Malé parkoviště u administrativní
budovy prochází v současné době roz-
sáhlou rekonstrukcí.
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RESPONSIBLE CARE

T I R Á Ž

Příští číslo VALAŠSKÉHO CHEMIKA 
vyjde v úterý 13. prosince

uzávěrka bude ve čtvrtek 1. prosince

Jiří Tichý, který je předsedou klubu
důchodců už pěknou řádku let, označil
spolupráci s vedením za šťastné období.
Otrokovický klub má 51 členů, zatímco
provoz Organik „jen“ 43 zaměstnanců.
Činnosti klubu se účastní především
„staří“ důchodci. Pan Tichý požádal, aby
se do činnosti zapojovali i „mladí“ dů-
chodci, aby činnost mohla nadále nejen
pokračovat, ale též se rozvíjet. Otrokovičtí
senioři se významně podílejí na práci
Klubu přátel historie Otrokovic. V sou-
časné době dokončují zpracování historie
otrokovického závodu (provozu).

Výroční setkání klubu důchodců Organiku Otrokovice se letos konalo ve středu
20. října. Po mnoha letech nezačínalo návštěvou některé ze zajímavých výstav, na
jejichž přípravě se otrokovičtí důchodci pravidelně aktivně podílejí. Nová výstava se
tentokrát teprve chystá. Téma je jasné - chemickému průmyslu v Otrokovicích je totiž
letos 80 let. Již tradičně se sešli bývalí spolupracovníci Organiku se současným vedou-
cím Ing. Bohumírem Sotorníkem, se zástupcem vedení závodu tiskovým mluvčím
Ing. Jaroslavem Obermajerem, se zástupci odborů jak mateřské firmy ve Valašském
Meziříčí tak v Otrokovicích a s dalšími hosty v Selské krčmě.

Jako první z hostů vystoupil jménem
vedení mateřského podniku tiskový mluvčí
Ing. Jaroslav Obermajer. Seznámil bývalé
spolupracovníky se situací v Deze za
poslední rok. Informoval o ekonomických
výsledcích, investičních akcích a vlivu
legislativy na výrobu některých produktů.
„Vážíme si, že Organik je součástí Dezy“,
ukončil své vystoupení Ing. Obermajer.

Předseda valašskomeziříčské ZO OS
ECHO Radim Přikryl pozdravil otroko-
vické důchodce jménem odborové organi-
zace.

Vedoucí Organiku Otrokovice Ing. Bo-
humír Sotorník popřál nejdříve „svým“
důchodcům hodně radosti a kolektivní
soudržnosti. Poté se věnoval podrobněji
situaci v Organiku – jedou už všechny
4 linky na výrobu anthrachinonu a proces
je stále zkoumán, neboť technologie výro-
by je unikátní. V otrokovickém provozu
lze v současnosti vyrábět až 6 druhů
změkčovadel. Pokračuje intenzivní spo-
lupráce s odborem výzkumu na vývoji
neftalátových esterů, které mají stále větší
uplatnění na světových trzích. Byla sch-
válena nová investice, a to přestavba kotle
č. 5 k výrobě dalších změkčovadel.
Nemalou pozornost věnoval Ing. Sotorník
80. výročí zahájení chemické výroby
v Otrokovicích. 

Jiří Tichý navázal na Bohumíra
Sotorníka a s chutí vyprávěl o historii otro-
kovické chemie. Nikoho nepřekvapí, že se
v Otrokovicích najdou ještě pamětníci na

Výzkumný ústav Baťových závodů,
který byl založen v roce 1933 a veden od
počátku Prof. Stanislavem Landou, byl
katalyzátorem urychlujícím rozmach che-
mických výrob v areálu  Otrokovice. Tento
ústav mimo chemickou laboratorní část
disponoval při svém založení kon-
strukčním oddělením s 10 strojními inže-
nýry, 3 kresliči a příruční mechanickou díl-
nou s 8-10 mechaniky, což znamenalo
rychlý převod laboratorních poznatků
a postupů do realizace strojního zařízení
a jeho praktické odzkoušení. Na konci roku

V letošním roce  si připomínáme 80 let od zahájení chemické výroby v průmyslovém areálu části Otrokovic nazývaném Baťov. I když
Organik jako samostatný podnik  vzniká delimitací z bývalého podniku Svit n.p. až v roce 1953, nelze říci, že je tento rok jeho počát-
kem, neboť výrobní haly a jednotlivé výroby zde postupně vznikaly od roku 1931, kdy firma Baťa zahájila výstavbu výroben chemi-
kálií pro potřeby svých závodů ve Zlíně. 

1941 pak měl  ústav 403 zaměstnanců,
mezi něž patřily např. takové kapacity che-
mie jako byl Prof. Dr. O. Wichterle.
Výsledkem výzkumu prováděného
v letech 1934 až 1945 bylo zavedení
47 výrob chemických produktů, které se do
té doby v Československu nevyráběly

nutné si uvědomit, že činnost výzkumného
ústavu v letech 1933 až 1945 byla vý-
hradně zaměřena na řešení úkolů spoje-
ných s produkcí Baťových závodů, ať již
v Československu či v zahraničních závo-
dech firmy.  Málo se možná ví, že tento
ústav a jeho pracovníci v době okupace
a krátce po ní stáli u zrodu průmyslové
výroby inzulínu ČSR. 

A jak do tohoto všeho zapadá Organik?
Odpověď na tuto otázku je velmi jednodu-
chá, odpověď zní: velmi úzce. Při delimita-
ci v roce 1953 totiž do Organiku byly
z Baťových chemických výrob zahrnuty
důležité výrobny, a to výroba karbidu váp-
níku, chloroprenového kaučuku, acetylenu
(dissousplynu) a dibutylftalátu. V následu-
jících letech pak k těmto výrobnám přiby-
ly další, např. výroba anilinformaldehy-
dové pryskyřice, chlorkaučuku, kyseliny
aminokapronové, ochronalů, dalších typů
esterů a 9,10 anthrachinonu.  Znamená to,
že výročí 80 let od založení chemické
výrobny v Otrokovicích je nerozlučně spja-
to i s Organikem. 

začátky průmyslové chemické výroby.
Například jeden ze členů klubu důchodců
pan Zíšek stál po boku profesora Wichter-
leho u výroby prvního syntetického kau-
čuku.

A protože se bývalí kolegové rádi pot-
kávají, pořádají taková „výroční“ setkání
hned dvakrát ročně.        Miriam Kallerová

V průběhu uplynulých 80 let byly pro-
vozovány, či dodnes existují  v Organiku
následující chemické výroby:

Pohled na výrobnu anthrachinonu před
rokem 1976, kdy byly v provozu dvě výrob-
ní linky. Zděná budova je bývalé sociální
zařízení a šatny.

Důležitou součástí chemických výrob
v Organiku byla i strojní údržba včetně kon-
strukce, která se podílela nejen na opra-
vách zařízení, ale i na návrzích a následné
výrobě celých technologických části výrob,
např. chladičů, reaktorů, zásobníků, kon-
denzačních komor apod.  

Výroba anilinformaldehydové pryskyřice
(Duranilu S). Princip výroby spočíval
v polykondenzační reakci anilínu s formal-
dehydem s následným vysrážením, odstře-
děním v odstředivce, sušením, mícháním
s plnidly, homogenizaci na kalandru a mle-
tím pryskyřice.      

Velín výrobny anthrachinonu v 80. letech
20. století.

Výrobna ftalanhydridu. Fotografie je
datována letopočtem 1947. Ftalanhydrid se
vyráběl oxidací naftalenu v trubkovém reak-
toru, který byl vyhříván rtutí pod tlakem. 

Výroba měďnatého hedvábí jako náhra-
dy přírodního hedvábí spočívala v rozpuště-
ní celulosy v amoniakálním roztoku síranu
mědnatého s následným zvlákňováním přes
platinové trysky. 

Výroba chlorkaučuku spočívala v reakci
plynného chlóru s přírodním kaučukem,
který byl rozpuštěn v tetrachlormethanu. Na
snímku z roku 1975 je vidět reakční kotel
pro chloraci kaučuku.

Výrobna esterů a změkčovadel – foto-
grafie je datována rokem 1970. Na snímku
je pohled na operaci neutralizace esteru
sodou. Tento způsob neutralizace pomocí
šnekového podavače se používá dodnes
pro svou jednoduchost.

Historicky první chemická výroba v are-
álu chemie v Otrokovicích - rok 1931. Šlo
o výrobu páleného vápna.  

Výroba chloroprenového kaučuku byla
založena na  technologii používající na
vstupu acetylén s jeho následnou dimeriza-
cí na vinylacetylen. Výroba nebyla jen kom-
plikovaná a náročná na zařízení, ale
i nebezpečná z důvodu vzniku nebezpe-
čných produktů dimerizace divinylacetyle-
nu, což potvrdil i výbuch v lednu 1959, který
znamenal ukončení výroby tohoto typu syn-
tetického kaučuku. Na obrázku pohled na
sklady kyseliny chlorovodíkové .    

Pohled na rafinerii ropy před rokem 1939.
Provoz rafinerie nebyl celoroční, avšak díky
vlastní výrobě ropných produktů mohla
firma Baťa ovlivňovat ceny dodávek do
Baťových závodů od jiných výrobců těchto
produktů. Umístění rafinerie bylo v místech,
kde nyní stojí výrobna antrachinonu.

Výrobna karbidu vápníku. Ve své době
moderní chemická výrobna s kapacitou až
5 000 t/r. Produkce sloužila především na
výrobu acetylénu pro následnou výrobu
chloroprenového kaučuku.  

a bylo je tedy nutné  dovážet z ciziny. Mezi
nejdůležitější produkty, mimo jiné, patřily
urychlovače vulkanizace kaučuku, výroba
syntetického chloroprenového kaučuku,
karbidu vápníku, aktivního uhlí a syntetic-
kých vláken. Mimo část chemického vývo-
je fungovala i část výzkumu pro koželužské
výroby. Mimo postupy výrobní založené na
laboratorních a poloprovozních zkouškách
a aplikované pak na běžnou výrobu, praco-
val výzkumný ústav i na aplikacích, které
skončily buď v laboratorním stádiu či
u poloprovozních zkoušek, a to většinou
z důvodu nízké efektivity procesů, za druhé
světové války pak z důvodu nezájmu předat
technologie Němcům. Nicméně je pravdou,
že celá řada z nich našla uplatnění až po
roce 1945 v jiných chemických výrobnách
ČSR než byly Baťovy závody, neboť je

K výše uvedeným typům výrobků by
bylo možné napsat celou řadu, nejen pro
chemiky, zajímavých poznatků či zkuše-
ností včetně historie Výzkumného ústavu
Baťových závodů ve vazbě na chemický

průmysl v Otrokovicích, potažmo Organi-
ku Otrokovice. Toto však přesahuje obsah
a smysl tohoto článku, který měl připome-
nout vznik českého chemického průmyslu,
nejen v Otrokovicích, ale i v Českosloven-

sku vůbec, protože  po první světové válce
neměla Československá republika vlastní
chemický průmysl v pravém slova smyslu,
jelikož firmy z oblasti těžké chemie, ať již

anorganické či organické, patřily zahrani-
čnímu kapitálu, a to především německé-
mu.  

Závěrem mi dovolte uvést literární pra-
meny z kterých jsem čerpal podklady ke
svému článku. Na prvním místě je to stať
Prof. Ing. Dr. S. Landy DrSc. s názvem
„Poznámky k vývoji chemického průmys-
lu v ČR mezi I. a II. světovou válkou
a zejména o zlínském chemickém výzku-
mu“ uveřejněném v publikaci Příspěvky
k historii československého chemického
průmyslu vydaném v roce 1979 Českou
vědeckotechnickou   společností. Druhým
podkladem je příručka vydaná a. s. DEZA
v roce 1997 s názvem „ Historie závodu
Organik  v Otrokovicích 1930-1990“. Tře-
tím zdrojem informací pak byly poznámky
Jiřího Tichého.                    Bohumír Sotorník
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JAK J SOU TU DLOUHO
Listopad 30 let

Holec Ladislav - energetika

N A Š I  J U B I L A N T I
V listopadu slaví životní jubileum:
Sekerka Jan - voda a odpady
Pavlica Jaroslav, prom. chem.

- odbor řízení systémů ISO
Perutka Oldřich - naftalen
Novák Vladimír - železniční 

doprava
Foltán Jan - fenoly
Smolík Jaroslav - fenoly
Blažek Jaroslav - energetika

Jubilantům blahopřejeme.

BLAHOPŘEJEME
V listopadu oslaví životní jubileum
tito důchodci:
Lišková Naděžda - 80 let
Pěčková Olga - 75 let
Pražáková Eva - 70 let
Straková Marie - 70 let
Lukášová Jarmila - 70 let
Benda Vladimír - 70 let
Štefka Alois - 70 let
Vašica Bohumil - 70 let
Bambuchová Vlasta - 65 let
Kubínová Danuše - 65 let
Urban Pavel - 65 let
Kubičný Břetislav - 65 let
Juřík Bedřich - 65 let
Vrábel Bedřich - 60 let

BOWLING
Hrajeme v pondělí 21. listopadu ve
14 hodin U klokana. Přijďte překonat
rekord Jardy Goláně - 183 bodů
v jedné hře.           Zve Pavel Bernas.

KUŽELKY
Dne 24.10. se po prázdninové pře-
stávce opět sešli důchodci ve velkém
počtu v kuželně. Hrajících bylo 16
a fandové ostře sledovali výkony
hráčů včetně dvou hrajících žen, které
podaly velký výkon, jak Zdena Sehna-
lová i Hana Vykopalová. Dohromady
měly 340 bodů. Muži z dehtové byli
moc draví, hlavně Tonda Kroupa. Ten
hrál s velkým nasazením a nahrál 281
bodů, ani nechtěl připustit, že by mohl
vyhrát Rostislav Stolař, který skončil
jako druhý s 244 body.. Zajímavé je
třetí místo, obsadil ho Lojza Filip
s 236 body, což musel uplatit Ladika

O K É N K O  P R O  N A Š E  D Ů C H O D C E
Hojgra s 235 body. Něco se šušká, ale
nikdo nezjistil za kolik. Asi se mu to
vyplatilo. Kluci z dehtu si umí pora-
dit, musí vyhrát za každou cenu.
V pondělí 28. listopadu se můžeme
opět setkat ve 14 hodin v kuželně
a porazit ty chlapy z dehtové. Na vel-
kou účast se těší výbor KD a nepora-
zitelní dravci z dehtové. 

Mirek Hlavatý.
KULTURA

Nabízíme výběr ze dvou kulturních akcí.
První je VÁNOČNÍ KONCERT
ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE
v sobotu 3. prosince v 19.00 hodin.
Druhá - veselohra F. F. Šamberka
BLÁZINEC V 1. POSCHODÍ ve
středu 14. prosince v 19.00 hodin.
Na každou z nich je stejný poplatek -
pro člena KD 140 Kč, rodinný pří-
slušník 200 Kč. Pokud si jednu z nich
vyberete, přihlaste se co nejdříve paní
Pokorné, tel. 732 972 943.

TURISTIKA
Tradiční mikulášské posezení na Malé
Lhotě bude letos v pátek 2. prosince.
Pro turisty je sraz v 9.10 hodin u Pa-
náčka. Protože je třeba včas nahlásit
počet strávníků, prosím všechny
zájemce, aby nahlásili účast na tel.
604 670 826 (stačí SMS) nebo na
e-mail gitaskrhlova@seznam.cz. 
Za celý výbor KD se těším na setkání

s vámi. Gita Škrhlová
VZPOMÍNKA

21. září zemřela paní Markéta Pustková
ve věku 69 let.
9. října zemřel pan Vladimír Sulovský
ve věku 80 let.
24. října zemřel pan Josef Strnadel
ve věku 52 let.    

Čest jejich památce.

VÍKENDOVKA PRO ŽENY
Sociální odbor připravil víkendový rela-

xační pobyt pro své zaměstnankyně v hor-
ském hotelu Soláň***. Tento hotel se
nachází v malebném prostředí Beskyd
a nabízí ubytování s nejkrásnějším pohledem
na Javorníky v nadmořské výšce 816 m n. m.

V příjemném prostředí této restaurace
nás přivítal pan Klemens a paní Brezá-
niová, kteří pracují ve vedení klubu
důchodců a celé setkání organizovali. 

Přesto, že počasí nebylo zrovna pří-
jemné, z celkového počtu 30 členů přišlo
23. Věkový průměr ostravských důchodců
je daleko vyšší než ve Valašském Meziříčí.
Nejstarším účastníkem setkání byl 95letý
Miroslav Vojtovič. Bylo obdivuhodné,
v jaké pohodě a dobré náladě všichni
zúčastnění byli. Elán a optimismus mohli
rozdávat. S dobrou náladou je přijel
navštívit i valašskomeziříčský důchodce
Miroslav Křetinský, který v Ostravě dlou-
há léta pracoval.

Na setkání přijel ze svého bydliště
v Přerově i bývalý ostravský ředitel
Ing. Jindřich Řehák. 

Za vedení DEZA, a. s. se tohoto setkání
zúčastnila Marie Mečiarová za sociální

VÝ S T U P Y  P R A CO V NÍ K Ů

P O D Ě K O V Á N Í

Říjen 
Kopřivová Jitka - provozní 

laboratoře
Vymazal Lubomír - provozní 

údržba

NA Š I  NE J M E N Š Í

K N I H O V N A
V a l a š s k é  M e z i ř í č í

27.  září se Dušanovi a Šárce Kamin-
ským narodil syn Tomáš a dcera
Markéta.
25. října se Radkovi a Marii Olejní-
kovým narodil syn Jan.
25. října se Antonínovi a Veronice
Marečkovým narodil  syn Filip.

Rodičům blahopřejeme a dětem 
přejeme úspěšný start do života.

V Í T Á M E  VÁ S
V říjnu nastoupili

Gášek Martin - HZS
Polách Tomáš - údržba železniční

dopravy
Ing. Pražáková Karla - provozní

laboratoře (z MD)
Sypták Radek - MTVCH
Škařupa Vladimír - provozní 

laboratoře
Štůsek Lubomír - provozní údržba

Vítáme vás v našem pracovním
kolektivu a přejeme vám hodně 

pracovních úspěchů.

V říjnu odešel do důchodu:
Obruča Jaromír - provozní údržba 

1. – 3. provozu
Vedení akciové společnosti Vám

děkuje za celoživotní práci 
a do dalších let přeje hodně zdraví 

a osobní spokojenosti.

Termín: 16. – 18. 12. 2011 
(pá – ne, 2 noci).

Cena: 1 300 Kč. Odbory svým členům
přispívají 100 Kč.
Doprava: prozatím vlastní.
Pobyt obsahuje: ubytování  pro 1 osobu *
plnou penzi –  začíná se v pátek večeří,
končí nedělním obědem * ubytovací popla-
tek.
Relaxační procedury (předběžně):
- 2x vstup do wellness a spa Soláň,
- 1x Kleopatřina koupel ve vaně Spa,
- 1x masáž lávovými kameny,
- 1x čokoládová masáž,
- 1x Vacu Shape – Body Therm,
- volný vstup do bazénu s vyhřívanou

mořskou vodou 28°C,
- 1x cvičení  POWER JÓGA.

Přihlásit se můžete na soc. odboru u paní
Skřičíkové, tel. 2704 od 15. do 25. 11. 2011.

Pobyt je určen především pro ženy,
které se ještě nikdy nezúčastnily tohoto
druhu pobytu. Následně bude proveden
výběr účastnic dle zveřejněných kritérii.
Kapacita je omezena. Seznam bude vy-
věšen 28. 11. 2011. Platba v hlavní
pokladně do 8. 12. 2011.

I N Z E R C E
PRODÁM garáž. Lokalita za auto-
prodejnou Lukáš. Informace na telefo-
nu: 773 621 764.

Relaxační pobyt pro ženy na Soláni
S o c i á l n í  o d b o r / I n f o

VZO OS ECHO informuje

Setkání důchodců v Ostravě
Projektové dny chemie v SPŠ Hranice

O d b o r y / I n f o

DIVADLO
Středa 30. listopadu v 19.00 hodin

- M-Klub - CYROŠ A METUD.
Velká Morava očima divadla Schod,

nová hra. Cena pro člena odborů je
40 Kč, nečlen 50 Kč.

FREESTYLE MOTOCROSS 
V sobotu 3. prosince se uskuteční

zájezd do Prahy na Freestyle
Motocross  - Gladiator Games.

Představení začíná v 19.45 hodin
v O2 Aréně Praha. Odjezd z Valaš-
ského Meziříčí bude v 8.00 hodin
z autobusového nádraží. Cena pro
člena odborů je 800 Kč, pro za-
městnance 1 000 Kč. K dispozici je
40 vstupenek. Zbytek kapacity autobu-
su – cca 10 míst – nabízíme pro návště-
vu předvánoční Prahy za 250 Kč/os. 
www.fmxgladiatorgames.com
Přihlášky na obě akce na odborech
od 15. 11. 2011.

V úterý 25. října se v Ostravě sešli bývalí zaměstnanci naší firmy, dlouholetí členové
klubu důchodců. Setkání se konalo v nově rekonstruované restauraci Šantal.

HVĚZDÁRNA
ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 

Pondělí až pátek (kromě 17. listo-
padu) v 18.00 hodin. Pozorování
Jupiteru, hvězd, galaxií, hvězdokup atd.

25. až 27. listopadu - KOSMO-
NAUTIKA A RAKETOVÁ TECH-
NIKA. Seminář Hvězdárny Valašské
Meziříčí, p. o. ve spolupráci s Hvězdár-
nou v Partizánskom (SR). 

MORAVSKÁ GOBELÍNOVÁ
MANUFAKTURA

Středa 16., 23. a 30. listopadu
v 19.00 hodin - KONCERTOVÁNÍ
PETRA BAZALY. www.gobelin.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
Úterý 22. listopadu v 18 hodin -

Olga Klíčová -VEČER PRO ZDRAVÍ.
Přednáška o prevenci chřipky, pod-

poře imunity a celkové detoxikaci.
Čtvrtek 24. listopadu v 18 hodin -

Juraj Lukáč a Miroslav Fulín -
ČÁPI, NETOPÝŘI A VLCI.

Přednášet budou zoolog prešovského
muzea RNDr. Miroslav Fulín, CSc.,
a náčelník Lesoochranárskeho zosku-
penia VLK Ing. Juraj Lukáč. 

Úterý 29. listopadu v 18 hodin -
Jindřich Zeť  - STOPY SLOVEN-
SKÝCH UMĚLCŮ NA VALAŠSKU.

Zajímavé obrázky mapující působení
slovenských umělců v našem regionu.

V O L N Ý  ČA S

Pan Jan Sekerka z provozu voda
a odpady oslavil 3. listopadu šedesáté
narozeniny. Blahopřejeme.

Pan Vladimír Novák z železniční
dopravy oslavil 10. listopadu padesáté
narozeniny. Blahopřejeme.

Pan Jan Foltán z provozu fenoly osla-
vil 13. listopadu padesáté narozeniny.
Blahopřejeme.

Před sto padesáti lety – 3. 11. 1861 vzni-
kl ve Valašském Meziříčí z iniciativy
P. Františka Pavlíka čtenářský spolek,
který měl od svého založení vlastní kni-
hovnu. Vznikla 6.  prosince 1861 zakou-
pením 70 svazků soukromé knihovny od
Josefa Medka. Knihovna byla od počátku
veřejně přístupná, šlo tedy o první veřejnou
knihovnu ve Valašském Meziříčí, předchůd-
kyni dnešní městské knihovny. Členové
spolku se scházeli ve spolkové místnosti
v domě Františka Michoňka na nedělních
besedách. V místnosti se šenkovalo pivo
a hrály karty, ale od 4 do 5 hodin se vždy
pouze četly časopisy a knihy. Konaly se
také pravidelné přednášky, převážně děje-
pisné a zkoušky sborového zpěvu. Čtenářs-
ký spolek měl v době svého založení 30 čle-
nů. Řady čtenářů, návštěvníků knihovny, se
za sto padesát let rozrostly na 3 164 a počet
knih z původních  70 svazků vzrostl na
74 tisíc dokumentů. To už je množství, ze
kterého si každý vybere podle svého vkusu.

Podle Knihovníci na radnici 6/2011

O s t r a v a / D ů c h o d c i

odbor a za odborovou organizaci její před-
seda Radim Přikryl.

Pan Klemens ve svém ostravském dia-
lektu zahájil setkání, stručně shrnul činnost
klubu. Oznámil, že se nebudou pořádat
zájezdy, protože současní členové nenapl-
ní autobus. Zároveň přednesl žádost za
sebe a paní Brezániovou, aby jejich
vedoucí pozice v klubu nahradili noví čle-
nové.  A protože je všichni mají rádi a jsou
s jejich prací spokojeni, tak jim tato funk-
ce zatím zůstává i nadále. 

Paní Mečiarová hovořila o setkání me-
ziříčských důchodců v Kelči, o sociálním
fondu a jeho výhodách, zejména o nabíd-
ce masáží a rehabilitací. Nakonec popřála
všem hodně zdraví.

Pan Přikryl vyřídil pozdravy z Valaš-
ského Meziříčí. Mluvil rovněž o setkání
v Kelči a v Otrokovicích a o podniku.
A protože je poslední tři roky setkání
pokaždé na jiném místě, učí se díky tomu
poznávat Ostravu (tentokrát nepřijel na
své oblíbené motorce). 

Po ukončení oficiální části rozdala paní
Mečiarová všem zúčastněným dárky
v podobě vitamínů. Po občerstvení pokra-
čovala volná zábava.

Všichni důchodci velmi děkují ma-
teřskému závodu, že na ně nezapomíná.

Poděkování patří i Josefovi Osman-
skému z autodopravy za pohodovou jízdu
na toto setkání.             Bambuchová Jana

Cílem této akce je přiblížit a oživit stu-
dium chemie na základních školách, a to
především z praktické stránky. Při projek-
tových dnech žáci v malých skupinkách
postupně sledují zajímavé pokusy s barev-
nými a světelnými efekty, které předvádě-
jí studenti naší školy. Pak si mohou jedno-
duché chemické zkoušky provádět sami.

Vzhledem k tomu, že se projekt setkal
s kladnou odezvou u hranických škol,
chtěli bychom pozvat také zájemce o che-

mii a přírodní vědy z Valašského Meziříčí
a z okolí. Podobné pokusy Vám ukážeme
také 25. 11. 2011 a 20.1. 2012 na Dnech
otevřených dveří SPŠ Hranice.

Bližší informace Vám rádi sdělíme na
tel. čísle 581 671 420 nebo e-mailové
adrese ch@sps.hranet.cz.

Naše škola SPŠ Hranice obor Aplikovaná chemie již třetím rokem pořádá Projektové
dny chemie pro žáky 9. ročníků základních škol.

Ve dnech 15. – 16. října uspořádaly
odbory pro zaměstnance a jejich
rodinné příslušníky relaxační víkend
v termálech v maďarském Györu.                        

Foto Miroslav Třeštík
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Oxycelulóza s vlastní značkou míří do světa

Odkud přišly uherské salámy? 

Ako sa cítiť fajn aj na jeseň

AGROFERT HOLDING
LAV III oslavila 20 let existence, aneb očekávaná 7,5miliontá tuna

Před dokončením výstavby navštívili
tehdejší vybraní zástupci Sechezy holand-
ské kolegy, kde se nejen zběžně seznámi-
li s výrobnou ledku a technologií, ale
poprvé poznávali a učili se pracovat s řídí-
cím systémem chemicko - technologické
výroby. Protože to byl úkol nelehký, hned
po návratu byl sestrojen trenažer řídícího
PC z náhradních dílů, na kterém se
budoucí velínáři zdokonalovali natolik,
aby se ostrý nájezd úspěšně podařil.

Nájezd proběhl poměrně hladce
31. ledna 1991, v dubnu téhož roku probě-
hl garanční výkonový test s výkonem přes
1 300 t/den, což vysoce převýšilo požado-
vaný výkon 1 200 t, na který byly klíčové
aparáty dimenzovány. Jak už to bývá
všude, tak i v tomto případě se samo-
zřejmě postupně začaly objevovat problé-
my, které bylo třeba intenzivně řešit.
Tehdejší technologové a obsluha odvedli
pořádný kus práce. 

Již 25. prosince 2004 byla vyrobena
5miliontá tuna hnojiva a letos v červenci
7,5miliontá tuna. Pro představu - je to
takové množství, které by naplnilo slou-
pec o ploše podstavy 1 m2 do výšky téměř
5800 km, nebo by zaplnilo ložnou plochu
asi 380 tisíc běžných nákladních vozidel,

Novodobá historie výstavby technologií, spojených s výrobou dusíkatých hnojiv v Lovochemii, začala v roce 1954 nájezdem
LAV 1 a KD 1 a zatím byla ukončena v roce 2003 nájezdem KD6. O výstavbě „nového ledku“ bylo rozhodnuto v roce 1987. Do teh-
dejšího výběrového řízení se přihlásily čtyři firmy, a to konsorcium Voest – Alpine a DIDIER s holandskou technologií Stamicarbon,
německé UHDE a Lurgi a francouzská Technip. Výběrové řízení nakonec vyhrála firma Voest – Alpine a DIDIER, k podpisu kon-
traktu došlo 16. 2. 1989. Stavbu projektovala firma Deutscheengineering Essen GmbH.

které by tvořily kolonu o délce bezmála
4 000 km, tedy vzdálenost jako z Prahy do
Dubaje.

Za dobu provozu prošla výrobna
mnoha přeměnami, a to nejen pokud jde
o změny technologické. Změn a řešených
problémů, s kterými se tehdejší i současní

kolegové museli za 20 let provozu vypo-
řádat, bylo nespočet. Původní výrobní
kapacita výrobny byla projektována na
1 200 t denního výkonu. Postupnými
změnami v technologii či doplněním
o nové aparáty se podařilo zvýšit denní
výkon výrobny k téměř 1 400 t. Ke sníže-

Co si od samostatného prodeje hemo-
statických prostředků slibujete?

Dosavadní aktivity znamenaly více či
méně výrobu oxidovaných celulóz pro
další zpracování, kdy finální produkt
dostupný na trhu nesl značku někoho jiné-
ho. Z našeho pohledu se tedy jedná o pře-
vratnou změnu, kdy na trh zdravotnických
prostředků vstupuje přímo Synthesia
s vlastní ucelenou řadou výrobků. Právě
ucelená řada výrobků špičkové kvality,
byť s několika přešlapy léty laděná výro-
ba, a zázemí tradiční společnosti, jakou
Synthesia bezpochyby je, nám dává šanci
přímo oslovit trh. Cílem je rozšíření
zákaznické základny a vyšší prodejní
marže spolu s kýženým navýšením obje-
mů prodeje.  

Na kterých trzích vidíte pro naše
hemostatika největší potenciál? 

V první fázi se jedná o trhy evropské,
přičemž obchodně nejzajímavější jsou
země západní Evropy. Naším záměrem je

Samostatně proniknout se svojí finální produkcí na farmaceutický trh a úspěšně se
na něm zabydlet je náročný cíl, ke kterému výroba hemostatických prostředků
v Synthesii od počátku směřovala. Dosáhnout se jej podařilo právě nyní. Výrobky
sloužící k rychlé zástavě krvácení již míří pod vlastní značkou Okcel k prvním zákaz-
níkům nejen na tuzemském trhu, ale především do zahraničí. Při příležitosti této
významné události jsme požádali manažera BU Oxycelulóza Zdeňka Slováčka
o odpovědi na několik otázek.

ovšem rovněž oslovení možných partnerů
v oblastech Středního východu a Asie.
Finanční náročnost registrace a vstupu na
velmi zajímavý trh USA je spíše otázkou
budoucnosti.

Jakých typů Okcelu se prodej týká
a kdo budou jeho hlavní uživatelé? 

Jedná se momentálně o ucelenou
řadu absorbovatelných hemostatik ve
třech variantách, pro které jsme na
konci loňského roku získali CE certi-
fikaci. Základním typem je Okcel
H-T - textilní forma oxycelulózy
určená k zástavě krvácení při chirur-
gických zákrocích (slabé kapilární
a žilní). Podobné užití má i Okcel
H-D, který však díky vyšší hustotě
a lepší účinnosti zastavuje krvácení
většího rozsahu (silnější kapilární
a žilní). Více se odlišuje naše třetí
varianta – Okcel F, což je produkt ve
formě „vaty“, vrstvený, s velmi vyso-
kou flexibilitou, díky níž se používá

při kontrole hemostáz velkých ploch nebo
v obtížně přístupných místech. 

Z výše uvedeného je patrné, že hlav-
ními uživateli Okcelu budou chirurgická
pracoviště v nemocnicích. 

Plánujete nějaké další rozšíření výrob-
kového portfolia?

Pracujeme na potřebných registracích
a uživatelském řešení (aplikátory) „práško-
vých“ forem oxidovaných celulóz tak, aby-
chom byli schopni rozšířit portfolio výrob-
ků Okcel nabízených pod značkou Synthe-
sia na trhu zdravotnických prostředků. 

Jindřich Lněnička, Synthesia, a. s.

ní emitovaných škodlivin přispěla instala-
ce koncové vypírky, eliminaci problémů s
nohavicovými filtry podpořila montáž
parního ohřívače vzduchu GLEMBIN
a k udržení výkonu v letních měsících
napomohla například instalace kontakt-
ního chladiče COMINCO atd. 

Původně byla výrobna LAV III posta-
vena na výrobu LAV. Později se výrob-
kové portfolio rozšířilo o LAD, LAS nebo
LASMaG, s čímž pochopitelně souvisí
nové problémy. Výrazných změn dostála
výrobna, i pokud jde o početní složení

směn, na které tehdy pracovalo 11 lidí
včetně směnového mistra a zhruba
čtyřčlenná parta brigádníků, která „hasila“
akutní problémy. Dnešní pětičlenná ob-
sluha musí zastat vše. 

Popřejme tedy společně „ledku 3“ do
dalších let mnoho a mnoho tun a držme
mu palce, aby byly vyrobeny s co nej-
menším počtem problémů.

Zvláštní poděkování za spolupráci při
přípravě článku patří Ing. Jaroslavu Vla-
sákovi a Radku Topolovi.

Michal Baji, Lovochemie, a. s.

Uherské salámy jsou tepelně neopra-
cované výrobky, které získávají svou spe-
cifickou a nezaměnitelnou chuť mimo
jiné i díky ušlechtilé bílé plísni na povr-
chu. Jejich výroba má velice dlouhou tra-
dici. A nebýt náhody, možná bychom
nikdy tuto delikatesu neochutnali. 

„Uherák“ dílem náhody
Historka o vzniku uherského salámu

sahá až do středověku, kdy Evropu
decimovaly velké morové epidemie.
Lidé narychlo opouštěli svá obydlí
a zanechali je tak, jak byla. Povídá se,
že i jistý řezník, rovněž prchající před
nákazou, odešel ze svého řeznictví
uprostřed rozdělané práce  a nechal zde
čerstvě naražený salám. Když epidemie
opadla, lidé se pomalu vraceli zpět do
svých zpustlých domovů, kde ale nemě-
li co jíst. Domácí zvířata většinou uhy-
nula, úroda nebyla žádná. Morovou epi-
demii tak vystřídal hladomor. Lidé kon-
zumovali vše, co se dalo. A tak přišel
k chuti i opuštěný salám zapomenutý
v řeznictví. Šišky salámu, které za tu
dobu pokryla bílá plíseň, překvapivě
zachutnaly a nová lahůdka byla na
světě. Začaly se tedy cíleně vyrábět

salámy tepelně neopracované, zato
dostatečně „uzrálé“. 

Uherský salám v Čechách
Výroba salámů uherského typu má

dlouholetou historii i v Čechách. Za
první republiky je do svého výrobního
programu zařadila také společnost
Kostelecké uzeniny. Salámy byly v té
době vyráběny z masa prasat, která byla
speciálně pro tento účel dovážena
z Rumunska a Maďarska. 

„Dnes máme dostatek vlastních kva-
litních zdrojů masa, proto naše spo-
lečnost nabízí svým zákazníkům kromě
již tradičních výrobků s názvem Kře-
mešník a Kostelecký Uherák také pré-
miové lahůdky Hermín, Hermín Pre-
mium nebo Čeřínek,“ říká Mgr. Petr
Janda, marketingový manažer spo-
lečnosti Kostelecké uzeniny.

Prémiové výrobky Kosteleckých uze-
nin se řadí ke kulinářským delikatesám
díky jedinečnému výrobnímu postupu
a následnému dlouhému procesu zrání.
Oddělení marketingu, Kostelecké uzeniny, a. s.

I naše chutě podléhají módním vlnám. Existují však potraviny, které si v jídel-
níčku drží své místo napříč staletími, byť s drobnými inovacemi. Salám uherské-
ho typu k těmto labužnickým pokladům rozhodně patří. 

Preto sme sa rozhodli pripraviť sa už
teraz na príchod premenlivých dní a pri-
niesť našim spotrebiteľom tipy a triky,
ako čo najlepšie prežiť toto obdobie.
Spolu so značkou PENAM a v spolupráci
s Luckou Medekovou (uznávanou odbor-
níčkou na fitnes a a zdravý životný štýl)
sme pripravili niekoľko chutných recep-
tov na pokrmy, ktoré nám prinesú potreb-
nú energiu na nadchádzajúcu jeseň. Ide
o veľmi jednoduché recepty, ktoré si
dokáže každý z nás rýchlo a jednoducho
pripraviť v pohodlí svojho domova.

Šunková rolka plnená tofu krémom
s nízkotučnou mozzarellou

Na prípravu potrebujeme:
• Hydinovú dusenú šunkua značky 

HYZA
• 2 ks mozzarelly light
• 1 balenie bieleho tofu syra
• čerstvú bazalku 
• 1 polievkovú lyžicu olivového oleja
• soľ (podľa chuti)
• mleté čierne korenie (podľa chuti)
• Pšeničné alebo Celozrnné rožteky 

značky PENAM
Ako na to:
1. Mozzarellu, tofu syr a bazalku najemno
nakrájame a zmiešame s olivovým ole-
jom. Dochutíme soľou a mletým čiernym

korením. Celú zmes vymiešame dohladka.
2. Syrovú zmes nanášame lyžičkou na
plátky Hydinovej dusenej šunky HYZA
a stáčame do roliek.
3. Lahodné šunkové rolky podávame
s chrumkavými Pšeničnými alebo Celo-
zrnnými rožtekmi značky PENAM.

Viac receptov nájdete na www.hyza.sk

Jeseň je podľa niektorých z nás najkrajšie ročné obdobie, pretože príroda sa oble-
čie do nového šatu, ktorý žiari všetkými farbami. No s príchodom jesene sa začína-
jú skracovať dni a predlžuje sa noc. Menej slnečných lúčov, vrtochy rozmarného
počasia, kedy sa slnečné dni rýchlo striedajú so sychravými dňami, vplývajú, či chce-
me alebo nie, aj na náš organizmus. 

V Í T E ,  Ž E . . .

Jak se vyrábí MEŘO?
Hlavní surovinou pro výrobu MEŘO

je řepkový olej, získávaný lisováním
a extrakcí řepkového semene. Technologie
výroby MEŘO vyžaduje, aby tento řepko-
vý olej dosahoval určitých kvalitativních
parametrů, jako je např. množství volných
mastných kyselin a obsah fosfolipidů pod
10 ppm fosforu. Proto se olej upravuje tzv.
odslizením (angl. degumming), při kterém
se odstraní fosfolipidy a chemickou neu-
tralizací poté i volné mastné kyseliny. 

Základním technologickým postupem
výroby MEŘO z takto upraveného oleje je
přeesterifikace rostlinného oleje metano-
lem. Proces, při kterém bezvodý metanol
reaguje s řepkovým olejem za přítomnosti
alkalického katalyzátoru, v případě PRE-
OLU metanolátu sodného. Reakce pro-
bíhá ve čtyřech stupních ve čtyřech reak-
torech. Po přeesterifikaci se reakční směs
rozdělí na dvě nemísitelné fáze – estero-
vou a glycerinovou. Esterová fáze se neu-
tralizuje, promývá a zbavuje metanolu
a vody. Tím se získá MEŘO. Glycerinová
fáze se zbaví metanolu a působením mine-
rální kyseliny se zneutralizuje zbylý kata-
lyzátor a rozloží obsažená mýdla. Získá se
surový glycerin (o obsahu glycerinu zhru-
ba 80 %) a mastné kyseliny. Glycerin se
dále destiluje za účelem získání čistého
glycerinu v tzv. farmaceutické kvalitě,
který dosahuje čistoty až 99,5 %.

Kolik mléka vyprodukuje jedna
kráva za celý život?

Průměrná kráva se v České republice
dožije 2,3 laktace s průměrnou užitkovos-
tí 8 690 kg mléka (týká se holštýnského

Co je to MEŘO a jak se vyrábí? Proč hnojivo hnojí? Kolik podojí jedna kráva za
život? Pokud si odpověďmi na tyto otázky nejste úplně jistí, přečtěte si již třetí díl naší
rubriky Víte, že…

plemene včetně kříženek za rok 2010), což
je v průměru za celý život 19 987 kg
mléka. Za den je průměrná užitkovost
28,5 kg mléka.

Pro zajímavost, v USA krávy s rekordní
užitkovostí vyprodukují více než 32 000 kg
mléka za 365 dní, což je více než 87 kg
mléka za den.

Proč hnojivo hnojí?
Hnojiva jsou pro výživu rostlin nezbyt-

ná, ale v čem vlastně spočívá jejich vý-
znam? Pro odpověď na tuto otázku je třeba
krátký úvod do výživy rostlin. Všechny
živé organismy potřebují ke své existenci
tzv. biogenní prvky. Mezi tyto prvky patří
uhlík, kyslík, dusík, vodík, fosfor, síra,
draslík, vápník, hořčík, sodík a další.
Některé z těchto prvků jsou v prostředí
v dostatečné míře a ve formě, která je pro
rostliny snadno využitelná. Kyslík při-
jímají rostliny ze vzduchu dýcháním, uhlík
rovněž ze vzduchu rozkladem oxidu uhli-
čitého procesem zvaným fotosyntéza, jenž
probíhá v listech. Zdrojem ostatních živin
je půda, odkud rostliny přijímají živiny
potřebné pro svůj zdravý růst kořenovým
systémem v minerální (anorganické)
formě, avšak jen v případě, že tato forma
je rozpustná ve vodě. Tak je například
dusík přijímán ve formě dusičnanů, fosfor
ve formě hydrogen - a dyhydrogenfosfo-
rečnanů. Při nedostatku živin v půdě rost-

liny strádají, a to se projevuje na výšce
vzrůstu, výnosu pěstovaných plodin,
v případě olejnin na olejnatosti apod.
Nedostatek živin se projevuje především na
intenzivně zemědělsky obhospodařova-
ných plochách. Způsobem, jak řešit nedo-
statek živin v půdě a rovněž mu i před-
cházet, je aplikace minerálních hnojiv, která
obsahují potřebné živiny v rostlinám přija-
telné formě, což je i odpovědí na původní
otázku. Hnojením se do půdy doplňuje pře-
devším dusík, fosfor, draslík a síra, vápník
a hořčík. Dalšími živinami dodávanými
hnojivy jsou měď, železo, zinek, kobalt,
bor, mangan a molybden, které rostliny
potřebují v malém množství.         Redakce 




