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Naší jubilantce přeji k významnému
výročí udržení výborné kondice do
mnoha dalších let, stabilní vývoj výro-
by i úspěšnou realizaci výrobků na svě-
tových trzích. Provozu energetika,
který je její součástí, provozní spolehli-
vost a dokončení plánovaných moder-
nizací, aby se mohla především v oblasti
zabezpečení všech druhů energií pro
výrobní provozy významně spolupo-
dílet na udržení výborných výsled-
ků z minulých let.

Ing. Vlastimil
Horák,
vedoucí 
provozu 
energetika 

Robert
Skýpala,
vedoucí
hasičského
záchranného
sboru

V areálu Dezy žije
mnoho druhů živoči-
chů včetně  ptáků.
Patří mezi ně 
i tento králíček
obecný, nejmenší
ptáček v naší

přírodě, nalezený před budovou
VÚKCH v pátek 18. října.

Stále dobrou hospodářskou kondici
dalších 120 let, kvalitní a spokojené
zaměstnance.

RNDr.
Vladimíra
Ptáčková,
vedoucí labora-
toře OTK 4. a 9.
provozu

Deza – to  není pouze výrobní zařízení,
suroviny a výrobky. Deza - to jsou přede-
vším lidé. Přeji Deze, aby v ní, jako dopo-
sud, i dalších nejméně 120 let pracovali
lidé vzdělaní, chytří a pracovití.

Miroslav
Semerád,
technolog pro-
vozu energetika

Vzhledem k tomu, že jsem v naší spo-
lečnosti prožil celou svoji pracovní karié-
ru, mám k ní opravdu hluboký vztah. 
I když se ji chystám brzy opustit, budu dále
sledovat, jak si povede. K právě dovršené-
mu jubileu jí upřímně přeji, aby pokračo-
vala v trendu předchozích let, aby i další
kulaté výročí oslavila minimálně ve stejně
dobré kondici. Mému mateřskému provo-
zu energetika přeji, samozřejmě, totéž.

Aktuality na úseku ochrany život-
ního prostředí a řízení kvality v obdo-
bí říjen 2012.

Dne 15. října proběhl na provozu
dioktylftalát a v  provozních laboratořích
3. provozu externí audit firmy Nkt cables
S. A., zaměřený na výrobu diisono-
nyftalátu. V rámci auditu nebyly zjiště-
ny žádné neshody s požadavky normy
ISO 9001. 

Dne 16. října proběhla na odloučeném
provozu Organik Otrokovice hloubková
kontrola dokumentace a postupů PZH -
prevence závažných havárií. V rámci
kontroly nebyly zjištěny žádné závady.

Ve dnech 16. a 23. října provedl
inspektor ČIŽP hloubkovou kontrolu
plnění podmínek integrovaného povole-
ní pro chemické výroby. K uzavření
prověrky dojde v průběhu následné
kon t ro ly  na  p rovozu  Organ ik
Otrokovice dne 15. listopadu t.r.

Dne 22. října proběhla I. etapa certifi-
kačního auditu environmentálního systé-
mu řízení – EMS – kontrola dokumentace.
Při této kontrola nebyly zjištěny neshody
s požadavky normy ISO 14 001 a bylo
konstatováno, že systém je přiraven k II.
etapě certifikačního auditu, která je
naplánována na dny 7. až 9. listopadu t.r. 

Ve dnech 22. a 23. října proběhlo
úvodní školení nových auditorů systému
řízení kvality – QMS. Školení úspěšně
absolovali všichni zúčastnění a získali
oprávnění k provádění interních auditů.
Těmito auditory bude doplněn tým pro
auditování systému QMS pro další
období.  

Vážené současné i bývalé kolegyně a kolegové,
H l a v n í  t é m a / D E Z A

CELOSTÁTNÍ FINÁLE
DOPRAVNÍ SOUTĚŽE
NESLYŠÍCÍCH DĚTÍ
se konalo ve Valašském Meziříčí 
4. – 5. října.
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SETKÁNÍ DŮCHODCŮ 
V OTROKOVICÍCH 2012
Ve středu 24. října proběhlo set-
kání bývalých spolupracovníků
Organiku Otrokovice.
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MŮŽE TITANOVÁ BĚLOBA
ZACHRÁNIT NAŠI PLANETU?
Může titanová běloba zabránit alarmu-
jícímu nárůstu koncentrace oxidu uhli-
čitého v atmosféře?
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S továrnou spojily svůj život tisíce zaměstnanců. Pro většinu nebyla pouze zaměstnáním, ale také osudem.
Byla pro ně i ukázkou jejich vlastní píle, pracovitosti i umu.

Miloš Malík, 100 let zpracování černouhelného dehtu v Československu, Valašské Meziříčí,1992

před 120 lety se začala psát historie naší společnosti. Velká ložis-
ka černého koksovatelného
uhlí v ostravsko-karvinské oblasti
byla základem rozvoje výroby
železa a návazných oborů, přede-
vším koksárenství. Rozvoj kok-
soven a úroveň lidského poznání dal
vznik chemickému oboru dehtoche-
mie. Začal stoupat zájem o dehet 
a látky v něm obsažené. Již v roce
1892 založil Julius Rütgers 
v Zábřehu u Moravské Ostravy
závod na zpracování černouhelného
dehtu. Posléze se začal zpracovávat 
i surový benzol.   

Tehdejší ostravská firma neustále
rostla. Významný zvrat nastal po druhé světové válce, kdy byla

firma Julia Rütgerse zestátněna. Následně došlo k takovému
rozvoji těžkého ocelářského průmyslu a zvýšení produkce
černouhelného dehtu a surového benzolu, že v dosavadním
závodě nebylo možné zajistit jejich ekonomické zpracování.
Proto bylo rozhodnuto o výstavbě nového podniku. Volba padla na
Valašské Meziříčí.

Vyrostl zde moderní výrobní závod, který má dobré jméno jak 
v České republice, tak i v zahraničí. Společnost DEZA se neustále
rozvíjí. V současné době je rozvoj firmy zaměřen především na
obnovu a modernizaci výrobního zařízení. Nemalé úsilí je věno-
váno zefektivňování jednotlivých výrob. Velké finanční prostředky
jsou směřovány do ekologizace zařízení zaměřené především na
snižování emisí. 

Úspěšný chod firmy by nebyl možný bez věrných, obětavých 
a kvalifikovaných zaměstnanců. Všem, kteří se podíleli na výstavbě
nebo chodu společnosti, děkuji.

Zbyněk Průša, generální ředitel

Deza má 120 let. Co byste jí
popřáli?

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

skladech odboru zásobování prováděny
inventury zásob, a to v období od 26. 11. do
30. 11. 2012 včetně. Termín inventur je
časován tak, aby nepřekrýval zarážky na
provozech. Výdej materiálu v době
inventur 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
pracovníky, aby si odběr materiálu ze
skladu naplánovali včas.

Výdej olejů a mazadel: sklad uzavřen
26. 11. -  27. 11. 2012, od 28. 11. 2012
již normálně otevřen.

Výdej technických plynů: otevřeno bez omezení.
Výdej nafty: otevřeno bez omezení.

Viktor Zalaba, 
vedoucí odboru zásobování

Sto dvacet let historie společnosti Deza 

– Přívoze postavena továrna A. Luttnara 
a ve stejném roce v obci Zábřehu továrna
firmy Posnansky a Strelitz. Růst produkce
dehtu, úroveň jeho zpracování v obou
továrnách i nákladnost převozu do
Angernu, stejně jako malá efektivnost 
a nedokonalost zpracování na koksovnách,
přiměly tehdejší vlastníky koksoven k radi-
kálnímu řešení. Bylo jím postavení samo-
statného, specializovaného závodu na zpra-
cování dehtu v centru jeho produkce.
První továrna Juliua Rütgerse na zpra-
cování dehtu v Ostravě
Budování nového závodu se ujal německý
průmyslník Julius Rütgers a postavil jej 
v obci Zábřehu u tehdejší Moravské
Ostravy. Při stavbě využil poznatků z desti-
lace dehtu ve svých ostatních závodech: 
v Erkneru u Berlína (postaven v roce
1860), v Niederu u Drážďan  (1861), 
v Katovicích (dnešních Hajduki v Zabrze –
1869), v Angernu u Vídně (1869), ve
Swietochlowicích ve Slezsku (1888) 
a jinde. Firma J. Rütgerse představovala na
tehdejší dobu mamutí dehtárenský kon-
cern, čítající kromě vlastních dehtáren
kolem 80 závodů na impregnaci dřeva 
v Rakousku, Haliči, Bosně, Dánsku 
a v Rusku. Měla tedy bohaté zkušenosti 
z oboru zpracování a využití dehtu a v nově
budovaném závodě v Zábřehu jich plně
využila.
Stavba základních zařízení na zpraco-
vání dehtu
Koncepce továrny byla už v době jejího vzniku
řešena logicky, úměrně tehdejším znalos-
tem o složení a použitelnosti dehtu.
Stavba byla zahájena 12. června 1892 

Svoji historii  začaly psát dehtové závody
(DEZA) v roce 1892 v obci Zábřeh 
u Moravské Ostravy jako firma Julia
Rütgerse. Jejím pokračovatelem  je součas-
ná společnost ve Valašském Meziříčí,
vybudovaná po roce 1960.
Objev rozsáhlých ložisek koksovatelného
černého uhlí v ostravsko – karvinské oblas-
ti byl základem pro vznik a rozvoj hutnictví
i navazujících chemických oborů. Proto se
zde také  začaly stavět v průběhu 19. stole-
tí železárny a úměrně s nimi i koksovny.
Historické období dehtochemie začíná
objevem naftalenu v dehtu (Garden, 1820),
anthracenu (Dumas a Laurent, 1833), feno-
lu (Runge, 1834) a benzenu (Hofmannn,
1854). Postupně se v dehtu nacházely další
látky. Stejně, jako se objevovaly možnosti
jejich praktického použití, začaly se sou-
časně uplatňovat i technické frakce z dehtu.
Dehet a jeho zpracování
Zájem o dehet stoupal, takže se začal stále
intenzivněji zpracovávat. Zaváděním
nových technologických postupů se doci-
lovala vysoká výtěžnost jednotlivých látek
i čistota vyráběných chemikálií. S růstem
výroby koksu rostlo i množství vyráběného
dehtu. Jeho produkce v roce 1890 čini-
la 5 641 tun, na přelomu století již 22 649
tun. To už bylo množství, které bylo
užitečné zpracovávat.
V některých koksovnách se dehet zpraco-
vával přímo, část se ho vozila ke zpraco-
vání do továrny Julia Rütgerse v Angernu 
u Vídně. S růstem produkce dehtu, ale i se
stoupajícím zájmem o stále kvalifikovanější
výrobky, se stával tento způsob nevyhovu-
jící. V roce 1866 byla v Moravské Ostravě

Přístřešek na jízdní kola 
S ohledem na velký zájem cyklistů

parkovat svá  jízdní kola v přístřešku
před  "výzkumákem"  by lo ,  po
dohodě s vedením, navrženo následující
opatření. Pod přístřeškem  mohou parkovat
jen označená kola zaměstnanců Dezy -
i když jsou to jejich kola soukromá.
Označení stačí jednoduché, malá samolep-
ka na rámu poblíž sedlovky s osobním
číslem a číslem střediska. Neoznačená kola
budou převážena do úschovy na hospo-
dářské správě. 

v Zábřehu u Moravské Ostravy. Už počát-
kem příštího roku 10. ledna 1893 v ní byl
zahájen provoz na prvních dvou destilačních
zařízeních. V roce 1894 přibyly další dvě
destilační jednotky. Dehet se rozdestilo-
vával na směs níževroucích olejů, samo-
statně se získával impregnační olej a zby-
tek, tj. smola nebo tzv. destilovaný dehet.
Zatímco impregnační olej a smola se 
v podobě dehtových nátěrů na střechy pou-
žívaly přímo, směs ostatních olejů (dnešním
jazykem řečeno směs lehkého, karbolové-
ho, naftalenového a pracího oleje) se vozi-
la na zpracování do rakouského Angernu. 
Po vybudování dostatečné kapacity na
základní destilaci dehtu byly postupně
stavěny ostatní výrobny. V roce 1894 to
byla jednotka na krystalizační zpracování
anthracenových olejů, v roce 1896 pak
samostatné zařízení na destilaci olejů. 
V roce 1897 se začala stavět destilační jed-
notka na zpracování surového benzolu. Na
přelomu století byla uvedena do provozu
výrobna anthracenu, kyseliny karbolové 
a fenolu, naftalenu a pyridinu.
Období 1892 - 1894 bylo v podstatě eta-
pou, která měla zajistit základní zpracování
dehtů vyrobených v ostravsko - karvinské
oblasti a vytvořit předpoklady pro stavbu
ostatních provozoven. Ty pak byly
postupně budovány v letech 1894 - 1905.
Rok 1905 můžeme proto pokládat za
jakýsi historický mezník v životě továrny.
Od tohoto roku byl zábřežský závod Julius
Rütgers továrnou na komplexní zpracování
dehtu a benzolu z koksoven ostravsko -
karvinské oblasti.

Pokračování na straně 2
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RESPONSIBLE CARE

T I R Á Ž

Příští číslo VALAŠSKÉHO CHEMIKA 
vyjde v úterý 11. prosince

uzávěrka bude 29. listopadu

Setkání důchodců
v Otrokovicích 2012

Ve středu 24. října se v Otrokovicích
konalo výroční setkání členů klubu
důchodců provozu Organik. 

St o  d v a c e t  l e t  h i s t o r i e  s p o l e č n o s t i  D e z a  
Dokončení z titulní strany
Intenzifikace a modernizace
Další etapa rozvoje závodu, a to v podstatě až
do 2. světové války, spočívala v intenzifikaci
a modernizaci jednotlivých výrob. Bylo to
dáno především dvěma faktory. Jednak se
zvyšovalo množství vyrobeného dehtu 
v koksovnách, a dále se zvyšovaly nároky
odběratelů. Rozšiřovaly se také oblasti vyu-
žití smolných produktů, silničních dehtů 
a dehtových nátěrů. Závod si vybudoval
samostatné oddělení pro stavbu bezprašných
vozovek a na údržbu dehtových střech.
Rozvoj po 2. světové válce
Významný zlom v rozvoji ostravského
závodu nastal po druhé světové válce.
Došlo k takovému nárůstu produkce čer-
nouhelného dehtu a benzolu, že v dosavad-
ním závodě nebylo možné zajistit jejich
ekonomické zpracování. Technologie již
nebyly na nejvyšší technické úrovni, zvýši-
ly se požadavky odběratelů na čistotu
výrobků z dehtu i z benzolu. To vše vyža-
dovalo radikální řešení – postavit nové
výrobny. Z urbanistického ani z ekolo-
gického hlediska to nebylo v podmínkách
ostravského závodu proveditelné. Vláda
československé republiky proto rozhodla
svým usnesením ze dne 21. ledna 1960, č.j.
55/60 o výstavbě nového závodu na zpra-
cování dehtu ve Valašském Meziříčí. Ještě
v tomto roce, 16. listopadu 1960, byla
výstavba závodu zahájena. 
Závod ve Valašském Meziříčí
Kromě zásadního přelomu v historii závodu
přesídlením do Valašského Meziříčí došlo
při formování koncepce jeho vývoje i k další
podstatné změně. Bylo to návazné zpraco-
vání základních dehtových výrobků.
Výstavba závodu ve Valašském Meziříčí
byla tedy řešena tak, aby zde bylo možno
tyto základní výrobky dále zpracovávat. 
První výrobní soubor postavený ve
Valašském Meziříčí byl komplex na zpraco-
vání surového benzolu. Do provozu byl uve-
den v říjnu 1963. Současně se však začaly
stavět i nevýrobní části závodu nutné 
k řádnému chodu nejen benzolky, ale i ostat-
ních provozů. Byla to především energetika,
vodní hospodářství, železniční i silniční
doprava, dílny, ale i sociální zázemí a požár-
ní ochrana. Jako další výrobní celek byla
vybudována dehtová destilace a celý kom-
plex smolného i olejového hospodářství. 
V roce 1968 byla uvedena do provozu pri-
mární destilace dehtu, později granulace
smoly a mísírny dehtů. V tomto roce bylo
ukončeno zpracování dehtu v Ostravě. 
Výstavbou provozů na zpracování obou
základních surovin – černouhelného dehtu
a surového benzolu byl položen základ
celému novému závodu a mohla být reali-
zována další fáze projektu, a to následné
zpracování vyráběných základních dehto-
vých chemikálií. 
Jako první etapa nové koncepce, tj. zpraco-
vání dehtových látek přímo v závodě, byly
postaveny dvě linky na výrobu olejových
retortových sazí z těžkých dehtových olejů.
Postupně byly uvedeny do provozu 
v letech 1970 a 1971. O 10 let později při-
byla ještě třetí linka. Současně se stavěly 
a najížděly i další provozy. V roce 1970 se
začal vyrábět z anthracenového oleje ant-

hracen, v dalším roce z naftalenu ftalan-
hydrid, který se dále zpracovával na fta-
látová změkčovadla.
Pozornost byla věnována i likvidaci odpad-
ních látek. Souběžně s výrobními celky
byla postavena i zařízení na likvidaci
odplynů z výroby ftalanhydridu a sazí, na
čištění odpadních vod a na spalování pev-
ných odpadů. 
Posledním provozem, který byl uveden
do provozu v roce 1994, bylo zpraco-
vání fenolů.

Činnost v ostravském závodě byla postupně
utlumována. V roce 1966 byla ve Valašském
Meziříčí dostavěna budova výzkumného
ústavu a laboratoří útvaru pro kontrolu jakos-
ti. Významná změna nastala v roce 1967,
kdy bylo do Valašského Meziříčí  přeneseno
sídlo společnosti. V roce 1996 byla činnost
závodu v Ostravě ukončena. 
Organik Otrokovice
Není to však jen firma Julia Rütgerse, která
byla u zrodu chemických výrob v Deze. Je to
i firma Baťa, která stála u kolébky výroby
některých významných produktů. Na tuto
tradici navazuje Organik Otrokovice, jeden 
z provozů DEZA, a. s. Valašské Meziříčí.
Součástí firmy se stal v roce 1963.
Organik vznikl na počátku třicátých let 
z iniciativy firmy Baťa ve Zlíně pod náz-
vem Závod na výrobu chemikálií. Založení
chemického podniku v Otrokovicích bylo
tehdy plně v souladu s koncepčními zámě-
ry Baťových závodů. Významnou částí
prostředků a pomůcek pro obuvnickou
výrobu, ale zejména pro rozvíjející se výro-
bu gumárenskou, byly chemikálie. Většinu
jich továrna dovážela ze zahraničí, protože
se v Československu nevyráběly. Firma
Baťa však nechtěla být závislá na svých
dodavatelích. Proto se rozhodla postavit
svůj vlastní závod. Jako nejvhodnější loka-
lita byly vybrány Otrokovice, kam již byly
situovány i další nové provozovny na výro-
bu specializovaných strojů, různých pomů-
cek a rozličných materiálů potřebných při
výrobě obuvi. Záměr postavit vlastní che-
mický závod urychlila  hospodářská krize
na začátku třicátých let. 
Od samého počátku byl závod samostat-
nou organizační i ekonomickou jednotkou,
jako ostatně každá část Baťových závodů.
Významnou součástí závodu byl výzkum-
ný ústav. Jeho úkolem bylo převádět pří-
pravu jednotlivých chemikálií z laborator-
ních podmínek do průmyslové výroby. 
Po skončení II. světové války byla firma
Baťa v roce 1945 znárodněna, 1. ledna
1949 pak přejmenována na Svit, národní
podnik. Na počátku padesátých let pokra-
čovala dále její reorganizace. V lednu roku
1953 byly z národního podniku Svit
vyčleněny obory, které přímo nesouvisely 
s výrobou obuvi. Dotklo se to i chemické
výroby. Do nové samostatné hospodářské
jednotky s názvem Organik, národní pod-
nik, Otrokovice byly zahrnuty důležité
výrobny, a to výroba karbidu vápníku,
chloroprenového kaučuku, acetylenu (dis-
sousplynu) a dibutylftalátu. V následujících
letech pak k těmto výrobnám přibyly další,
např. výroba anilinformaldehydové prys-
kyřice, chlorkaučuku, kyseliny aminokap-
ronové, ochronalů, dalších typů esterů  
a 9,10 anthrachinonu. Není bez zajímavos-
ti, že název závodu si vytvořili sami
zaměstnanci. Vycházel z podstaty tehde-
jších výrob organických chemikálií. 
Jako samostatný národní podnik působil
Organik pouze do roku 1958, kdy byl
začleněn do výrobně hospodářské jednotky
Rudý říjen, Gottwaldov. Stal se jeho samo-
statným odloučeným cechem. Rozhod-
nutím Ministerstva chemického průmyslu
byl v roce 1963 Organik přičleněn k národ-

Blahopřání
Jaroslav Suchý, bývalý zaměstnanec
naší firmy, oslavil 2. listopadu 95.
narozeniny. Od roku 1947 byl čle-
nem dobrovolných hasičů. Když teh-
dejší Urxovy závody dělaly v roce
1964 nábor do svého hasičského
sboru, přihlásil se a byl přijat k pro-
fesionálním hasičům. V našem
hasičském sboru pracoval jako stroj-
ník a řidič až do svého odchodu do
důchodu v roce 1978. Vzpomínám na
něho jako na ochotného, pracovitého
a přátelského člověka.

Blahopřejeme mu k jeho životnímu
jubileu a do dalších let přejeme
hodně zdraví a pohody. 

Robert Skýpala

Důchodci s hosty se sešli již tradičně 
v restauraci Selská krčma. 

Účastníci i hosté přinášeli dárky do
tomboly, která již tradičně patří 
k neformální části setkání.

Setkáním provázel pan Jiří Tichý.

Jménem odborů pozdravil důchodce
předseda odborové organizace Bc.
Radim Přikryl, za mateřský podnik se
setkání zúčastnil Bc. Vít Smetana z per-
sonálního úseku.

Vedoucí Organiku Ing. Bohumír
Sotorník seznámil bývalé spolupracov-
níky co nového se událo na jejich dřívějším
pracovišti od posledního setkání 
i jak se daří celé firmě v současnosti. 

V Otrokovicích mají velmi pečlivě 
a podrobně fotograficky zdokumento-
vány počátky výstavby chemických
výroben. Album fotografií si prohlédl 
i Ing. Stanislav Ordelt.

Bývalí spolupracovníci se rádi potkávají 
a vždy se dobře baví.

Rozvoj závodu podle množství zpracovávaného dehtu 
1. období do 1900: v továrně se zpracovávalo ročně do 20 000 tun dehtu. 

2. 1900 - 1922: zpracování dehtu vzrostlo na 30 - 40 000 tun, což byla patrně
horní hranice kapacity tehdejší dehtové destilace.

3. 1923 - 1936: výstavbou nových koksoven v ČSR se zvýšila produkce dehtu,
proto byla zvýšena kapacita závodu výstavbou 2 kontinuálních destilačních jedno-
tek na zpracování surového dehtu (1933 a 1935) na 80 000 tun/rok.

4. 1937 - 1944: produkce dehtu vzrostla až na 180 000 tun, proto byla rozšířena zpra-
covatelská kapacita výstavbou nového zařízení - 3. dehtová destilace v roce 1944.

5. 1945 - 1946: přechodné období rozvoje závodu - pokles zpracování dehtu na
80 - 89 000 tun byl v relaci se snížením jeho produkce vlivem konce 2. světové
války.

6. 1947 - 1960: zvýšení zpracování dehtu ze 131 na 342 000 tun je odrazem roz-
voje koksárenství v souladu s rozvojem hutnického průmyslu v poválečném státě.

7. 1960 - dále: vybudování a provoz nového závodu na zpracování dehtu ve
Valašském Meziříčí, kapacita zpracování černouhelného dehtu se zvýšila na 450 000 tun.    

nímu podniku Urxovy závody Ostrava
(nynější Deza) jako cech Organik
Otrokovice.
V současné době se zde vyrábějí změkčo-
vadla a 9,10 anthrachinon.
Deza a Valašské Meziříčí
Výstavba nového závodu ovlivnila i celé
město Valašské Meziříčí. Podnik poskytl
zaměstnání asi 2 000 lidí. Velmi důležitým
aspektem, zahrnutým do koncepce výstav-
by závodu, byla výroba a zásobování
města teplem. Se stavbou Dezy, coby vel-
kým chemickým podnikem, souvisela 
i výstavba nemocnice. Ve Lhotce nad
Bečvou, těsně sousedící s novým závo-
dem, vyrostla železniční vlečka. Pro
zaměstnance a jejich rodiny bylo postave-
no 777 bytů, ale i jesle, školky, školy, zle-
pšila se občanská vybavenost ve městě.
Soudobá Deza
Zásadní změny do chodu a života firmy
přinesly společenské události na počátku
devadesátých let minulého století. 
Z Urxových závodů, n. p. se stala DEZA,
a. s., podnik byl privatizován. Z obslužných
provozů vznikly nové firmy, jako příklad
lze uvést Regmont, Prodez, Inzep, ILN,
Renova, Elektoslužby atd. 
Deza založila s různou mírou účasti něko-
lik dceřinných společností. Nejvýznam-
nější z nich je CS Cabot, spol. spol.s r.o. na
výrobu sazí, kam byla v roce 1994 výroba
sazí převedena. Další zajímavou dceřinnou
firmou byla B.A.G. (Bohemia Art Glass).
Tato firma vyráběla umělecky zpracované
užitkové sklo. Byla postavena na zelené
louce na Bobrkách u Vsetína. Jejím cílem
bylo nabídnout práci vysoce kvalifikova-
ným sklářům, kteří v regionu o práci při-
cházeli. Firma byla v roce 1998 prodána ital-
ské sklářské společnosti Barovier&Tosso.
Za účelem vyčištění a dekontaminace
pozemku pod bývalým ostravským závo-
dem vznikla dceřinná společnost Deza
Sanace s.r.o. Po splnění tohoto úkolu byla
činnost firmy ukončena. 
Za účelem výstavby a provozování překla-
dištního terminálu pro tekutou smolu byla
v roce 1997 založena dceřinná společnost
DEZA Polska, Sp. z o.o. Cílem Dezy byla
expedice smoly do zámořských destinací.
Od roku 1999 je akciová společnost DEZA
součástí skupiny AGROFERT holding, a. s.
Čas ukázal, že současná Deza je moderním
závodem se špičkovými technologiemi. Ty
umožňují ekologické zpracování surovin
na výrobky žádané na evropském i svě-
tovém trhu. Ve srovnání s ostatními podob-
nými firmami v Evropě se z hlediska šíře
výroby chemických látek jedná o unikátně
strukturovanou firmu.

Podle archivních materiálů zpracovala
Miriam Kallerová

Pohled na závod v Ostravě, 1921

Destilační retorty na destilaci dehtu 
v ostravském závodě, dvacátá léta

Benzolový soubor duben 1962, Val. Meziříčí

Výstavba spalovny odpadních plynů 1973,
Valašské Meziříčí

Vstup do závodu okolo roku 1975

Zadní část závodu v Ostravě, kolem 1930

Pohled z kopce Tresný na  průmyslový
areál  chemie – na snímku je vidět již tehdy
vybudovaná vápenka, část obytných domů
v dnešní Kolonce, Otrokovice
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jak děti na pódiu vypadají jako celek.
„Děti měly výborný den a vystoupení
se jim povedlo výjimečně dobře,“ řekla
Eva Ježíková, sbormistryně a dirigent-
ka sboru MIBIDIZO. „S jejich výko-
nem jsem byla velmi spokojená. O to
více mě potěšilo, že porota měla stejný
názor a udělila nám titul Absolutního
vítěze. Velkou zásluhu na našem úspě-
chu má klavíristka Adéla Zahrad-
níčková, která získala ocenění za vyni-
kající klavírní doprovod a klarinetista
Jaromír Kužela“ dodala sbormistryně.

Dětský sbor MIBIDIZO se ve svém
repertoáru zaměřuje na tvorbu součas-
ných českých skladatelů pro děti.
„Tvorbu současných autorů mám ráda
proto, že jejich texty hovoří jazykem
dnešních dětí, děti jim rozumí a také
proto je rády zpívají. Navíc, když se
nám podaří vyjet na mezinárodní soutěž,

šíříme tak současnou čes-
kou hudbu i v zahraničí,“
řekla ještě sbormistryně Eva
Ježíková.

Dětský pěvecký sbor
MIBIDIZO ze Základní
umělecké školy Alfréda
Radoka Valašské Meziříčí si
z celostátní soutěže Porta
Musicae odnesl Zlaté
pásmo a titul Absolutní
vítěz.                           ZUŠ
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PODĚKOVÁNÍ
V září odešel do důchodu:
Ing. Bača Miroslav     - ftalanhydrid

a dioktylftalát
V říjnu odešel do důchodu:
Ryšavý Jiří     - energetika

Vedení akciové společnosti vám
děkuje za celoživotní práci 

a do dalších let přeje hodně zdraví 
a osobní spokojenosti.

N A Š I  J U B I L A N T I
V listopadu slaví životní jubileum:
Zezulka Josef               - voda a odpady
Jubilantovi blahopřejeme.

V říjnu nastoupili:
Bártek Jaroslav - provozní údržba
Ing. Kapusta Bohumil - OVTaI

Vítáme vás v našem pracovním 
kolektivu a přejeme vám hodně 

pracovních úspěchů.

V Í T Á M E  V Á S

Listopad 30 let
Chvatík Richard - voda a odpady
Kainar Karel - HZS

Listopad 25 let
Kulišťák Miroslav - provozní údržba 

1. - 3. provozu
Vykopal Karel - voda a odpady

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

N A Š I  N E J M E N Š Í

V Ý S T U P Y  P R A C O V N Í K Ů
Říjen

Burianová Ludmila - závodní 
stravování

Dorňák Radim - benzol
Gregorčík Martin - benzol
Hanáček Jonáš - ftalanhydrid
Kubín Miloslav - benzol
Mrnuštík Karel - benzol

3. října se Tomáši Poláchovi a Janě
Potočkové narodila dcera Nikol.
30. října se Janovi a Veronice Válkovým
narodil syn Tomáš.

Rodičům blahopřejeme a dětem
přejeme úspěšný start do života.

BLAHOPŘEJEME
V listopadu slaví životní jubileum tito
důchodci:
Benáčková Romana - 80 let
Künstler Jan - 80 let
Mojžíšková Marie - 75 let
Křížek Jaroslav - 75 let
Helimanová Věra - 70 let
Knápek Ivo - 70 let
Beňo František - 70 let
Pavlík Bonifác - 70 let
Štajner Miroslav - 65 let
Vrzalík Václav Organik - 65 let
Tkadlec Zdeněk - 50 let

O K É N K O  P R O  N A Š E  D Ů C H O D C E Sbor MIBIDIZO - Absolutní vítěz 
na soutěži PORTA MUSICAE

Nový Jičín se v sobotu 3. 11. 2012
stal dějištěm již IX. ročníku Celostátní
soutěže dětských pěveckých sborů
Porta Musicae 2012. Na skvěle obsa-
zené soutěži se předvedlo ve dvou
věkových kategoriích 16 sborů z celé
České republiky – Litomyšle, Ostravy,
Holešova, Nového Jičína, Svitav,
Náchoda, Znojma, Třebíče, Valašského
Meziříčí a dalších míst. Od lidových
písní přes náboženské chorály až 
k americkým spirituálům, od barokního
skladatele Henryho Purcella, přes Petra
Ebena až k současným českým skladate-
lům – to vše zaznělo během soutěžního
odpoledne v podání zpívajících dětí.

Při soutěži sborů se hodnotí pěvecký
výkon, jak čistě děti zpívají a zda
zpívají s doprovodem nástroje nebo bez
něj. Porotci přihlížejí k výběru písní,
celkové dramaturgii vystoupení a také

BOWLING
Zvu příznivce bowlingu, a to nejen hráče, ale
i fanoušky, aby přišli v pondělí 19. listopa-
du do herny U klokana. Začínáme ve 14
hodin. 

Za klub důchodců zve Pavel Bernas.

TURISTIKA
Přestože se mi během roku nepodařilo zlákat
moc zájemců o turistiku, věřím, že to
všechno doženeme poslední letošní vycház-
kou, a to už tradičně „mikulášskou“ na

Malou Lhotu.  Sejdeme se v pátek 7. pro-
since v 9 hodin u Panáčka.

Za výbor KD se na vás těší Gita Škrhlová.

KULTURA
Vestředu 12. prosince v 19 hodin v KZve
Valašském Meziříčí se uskuteční vánoční
koncert. Vystoupí soubor Ondráš z Nového
Jičína. Účastnický poplatek pro člena KD je
80 Kč, pro rodinného příslušníka 120 Kč.
Objednávky přijímá paní Pokorná, tel.
732 972 943. 

P O D Ě K O V Á N Í
Chtěla bych touto cestou poděkovat vedení Dezy a všem spolupracovníkům za
projevenou účast a morální podporu při posledním rozloučení s naším drahým
zesnulým panem Karlem Pavelkou.

Pavelková Pavla 

V Z P O M Í N K A
V sobotu 20. října jsme se rozloučili s naším spolupracovníkem a kamarádem
panem Karlem Pavelkou, který náhle zemřel ve věku 56 let.
Mnoho let pracoval ve funkci mistra na elektroúdržbě energetiky a na výrobních
provozech 1. divize.
Opustil nás spolupracovník  a dobrý kamarád, který vždy poradil a pomohl, kde
bylo potřeba. Jeho stálý optimismus a dobrá nálada pro nás znamenaly vždy
povzbuzení při překonávání pracovních a životních překážek.
Chtěli bychom mu touto cestou poděkovat za vše, co vykonal a říci mu, že dlouho
zůstane v naších vzpomínkách.

Spolupracovníci a kamarádi.

Ve středu 17. října se vypravili důchodci
DEZA, a. s. na předvánoční nákupy do pol-
ského Těšína a objednali si k tomu slunečné
počasí.  Poděkování za organizování zájezdů
pro klub důchodců, nejen do Polska, patří
především paní Tomášové.

nikdo neodešel bez odměny díky spon-
zorům ze Zlínského kraje - firmě
DEZA, a. s. a Hamé, a. s.

A proč se taková soutěž konala? 
V dnešní době se i zdravé dítě těžko
pohybuje samo v silničním provozu,
natož tak neslyšící, kterému chybí slu-
chové informace. 

Vladimír Kurtin, Škola pro sluchově
postižené Valašského Meziříčí

Celostátní finále dopravní soutěže
neslyšících dětí

Valašské Meziříčí bylo ve dnech 4. -
5. října 2012  centrem malých odbor-
níků na dopravu. Pod záštitou BESIPu
se zde setkalo 100 neslyšící dětí na
celostátním finále dopravní soutěže. 

Pořadatelem byla zdejší škola pro
sluchově postižené děti, která hostila
družstva z 12 škol pro neslyšící z České
republiky, 2 školy přijely ze Slovenska
a 1 škola z Polska. Každou školu zastu-
povala dvě družstva, mladší a starší
žáci po čtyřech dětech.

První den děti využily prostředí míst-
ního dopravního hřiště. V klubovně
pracovaly s mapou, hledaly nejbezpečnější
cestu na mapě do školy. Pod dohledem
policie ČR a městské policie z
Valašského Meziříčí jezdily podle pra-
videl silničního provozu a soutěžily v
jízdě zručnosti na kole.

Druhý den se soutěž odehrávala 
v budově školy. Soutěžící na figuran-
tech předváděli poskytování první
pomoci a psali testy z pravidel silničního
provozu.

Přestože celkovými vítězi v obou
kategoriích byli žáci ze školy pro slu-
chově postižené z Valašského Meziříčí,MINIŠKOLKA

Mateřské centrum Emcéčko ve
Valašském Meziříčí, v rámci dotace 
z ESF, nabízí zaměstnancům firmy
DEZA, a. s.  od ledna 2013 umístění
dětí v miniškolce.
•  Určeno pro

děti od 2 – 6 let.
• Individuální 

přístup 
ke každému

dítěti.
• Otevírací doba od 5.45 – 18.15 hod.
• Kvalitní personál s odbornou 

způsobilostí (2 zdravotní sestry, 
1 pedagog).

• Vybavené prostory přizpůsobené
dětem (herna s hračkami, ložnička,
jídelna,  sociální zázemí).

• Služba je zdarma, hradí se pouze strava.
• Omezený počet míst (kapacita 15 dětí).
• Zápis dětí od listopadu, nástup 

od ledna 2013.
Kateřina Moniaková, 
vedoucí projektu, tel. 777 713 641.
Mateřské centrum Valašské Meziříčí

- Emcéčko, J. K. Tyla 418
e m c e c k o v m @ s e z n a m . c z ;

www.emcecko.estranky.cz

VO L NÝ  Č A S
HVĚZDÁRNA

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ
Pondělí až pátek v 18.00 hodin.

Pozorování Měsíce (poslední dekáda
listopadu), hvězd, vícenásobných hvězd-
ných systémů aj.

Středa 14. listopadu v 18.00 hodin -
2013 – ROK VELKÉ KOMETY?
Doplněno počítačovou prezentací s bohatým
obrazovým materiálem. Přednáší Jiří Srba,
odborný pracovník Hvězdárny Valašské
Meziříčí. Přednášku pořádá Valašská astro-
nomická společnost ve spolupráci 
s Hvězdárnou Valašské Meziříčí, p. o.

Pátek až neděle 23. - 25. listopadu -
KOSMONAUTIKA A RAKETOVÁ
TECHNIKA
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. ve
spolupráci s Hvězdárnou v Partizánskom
(SR) pořádá seminář, který je realizován v
rámci projektu Obloha na dlani. Přednášky
budou zaměřeny na téma Kosmické techno-
logie – automaty versus člověk. 
www.astrovm.cz nebo http://www.oblo-
hanadlani.eu/.
SOU STAVEBNÍ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Pátek a sobota 16. – 17. listopadu –
10. KRAJKÁŘSKÝ A ŘEMESLNÝ TRH
Pátek 10.00 – 18.00, sobota 9.00 – 17.00 
Předvádění řemesel a lidové tvorby.
Prodej originálních výrobků, materiálů 
a pomůcek. Ukázky prací žáků SPŠS.
Vstupné: děti 10 Kč, dospělí 20 Kč.
www.valasskykrajkarsky.cz

ZUŠ ALFRÉDA RADOKA
Úterý 27. listopadu v 18.00 hodin –

IRENA CHŘIBKOVÁ
Varhanní koncert se uskuteční ve Farním
kostele Nanebevzetí Panny Marie ve
Valašském Meziříčí. Vstupné dobrovolné.

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Pátek 30. listopadu – Mikulášský

jarmark
Vánoční stromek  bude rozsvícen v 17.30
hodin. Na náměstí budou jarmarky pro-
bíhat od 30. listopadu do 22. prosince.
Prodejní stánky budou otevřeny ve čtvrt-
ky, pátky a soboty od 9 do 17 hodin, kdy
budou současně probíhat kulturní progra-
my. Výjimku bude tvořit neděle 2. pro-
since, kdy vystoupí Zašovský chrámový
sbor. V pátek 7. prosince a ve čtvrtek
13. prosince se uskuteční celodenní
domácí zabíjačka.

MUZEUM REGIONU VALAŠSKO
Stálé expozice:
Sklo a gobelíny - umělecké řemeslo 
a průmysl ve VM.
Vůně kávy ve Valašském Meziříčí.
Jak se žilo na zámku - zámecké pokoje.
Hračky ze zámku a podzámčí.
Staré knihy vyprávějí.
Hasičská expozice. 

Do neděle 25. listopadu - JAROSLA-
VA BENDOVÁ – ENKAUSTIKA

Výstava Sjednocené organizace nevi-
domých a slabozrakých ČR konající se 
v rámci festivalu Dnů umění nevido-
mých na Moravě.

Středa 28. listopadu v 16 hodin -
URBÁNNÍ PROJEKT
Nové metody v plánování měst na příkla-
du Valašského Meziříčí (Barcelony,
Madridu, Sevilly atd.). Přednáší Ing. arch.
Zdeněk Trefil.

Do neděle 13. ledna 2013 – MÉĎA 
Z BRODSKÉ
Výstava plyšových medvídků ze sou-
kromé sbírky, doplněna o preparát Míši 
z Brodské. 

Do neděle 13. ledna - KDYŽ
VČELAŘIL PRADĚDEČEK
Výstava o včelách, včelařství, medu 
a perníkářství. 
Otevřeno denně, mimo pondělí, od 9.00
do 17.00 hod. www.muzeumvalassko.cz

MORAVSKÁ GOBELÍNOVÁ
MANUFAKTURA 

Úterý 27. listopadu v 18 hodin -
ZAPOMENUTÉ HISTORKY MEZI-
ŘÍČSKÉ

Každou středu od 19 hodin -
KONCERTOVÁNÍ PETRA BAZALY
http://www.gobelin.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Úterý 13. listopadu v 18 hodin -

TOMÁŠ KUBEŠ
VÚDU AFRIKA - tajemný kult a putování
po Západní Africe. Beseda s dataprojekcí.

Úterý 20. listopadu v 18 hodin -
MIROSLAV FULÍN 
ŽIVOČICHOVÉ SLOVENSKÉ PŘÍ-
RODY – Netopýři
Beseda s dataprojekcí ve spolupráci 
s ČSOP.

Úterý 27. listopadu v 18 hodin - JIŘÍ
MANA
WHISKY, NÁPOJ GENTLEMANŮ.
Beseda s dataprojekcí.

Do 31. prosince - MARTIN
ŠTVERÁK - TOULKY VÝCHODEM
Výstava fotografií zobrazující Východ,
objektivem Martina Štveráka, ve vestibu-
lu knihovny. 
ADOPTUJ PANENKU A ZACHRÁ-
NÍŠ DÍTÉ
Do projektu se můžete zapojit nákupem
"adopcí" zhotovené panenky za částku
600 Kč, což je suma potřebná k očkování
jednoho dítěte v rozvojových zemích
proti šesti smrtelným dětským chorobám.
Panenky k adopci nabízí oddělení pro
dospělé čtenáře. www.mekvalmez.cz

KZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
S-Klub

Středa 14. listopadu v 19.00 hodin -
Sál KZ - ORIGINAL BOLSCHOI
DON KOSAKEN 
Koncert vynikajícího mužského sboru,
který usiluje o zachování stylové interpre-
tace ruské sakrální a světské písně.
Vstupné 250 Kč.

Čtvrtek 22. listopadu v 16.00 hodin -
Sál KZ - SEJDEME SE PŘI
DECHOVCE
Podzimní setkání s Dechovou hudbou
města Valašské Meziříčí. Vstupné 50 Kč. 

Středa 28. listopadu v 19.00 hodin -
Sál KZ - CO JINDE NEUSLYŠÍTE 
Eva Holubová a Mojmír Maděrič.
Vstupné 300 Kč.

Letošní léto bylo na houby skoupé,
avšak podzim nám vše vrchovatou
měrou vynahradil.

Sníh si letos pospíšil. V sobotu 27. října
na nás ráno čekalo bílé překvapení.

Foto archív města Valašské Meziříčí.
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M ů ž e  t i t a n o v á  b ě l o b a
z a c h r á n i t  n a š i  p l a n e t u ?

Novinky Krahulík okouzlují svou výjimečností

Nezbytné je  mít  dobré l idi
Týdeníkům 5+2 dny se podařilo od března 2012 pokrýt během pěti měsíců republiku milionovým nákladem.
Společnost AGF Media patřící do skupiny Agrofert, která tyto regionální týdeníky od července celorepublikově
vydává, se tak zařadila mezi největší tuzemské vydavatele tištěných titulů. Jaký je recept na rychlý a úspěšný start do
světa tištěných médií jsme se zeptali nejpovolanější osoby – ředitele a místopředsedy představenstva společnosti
AGF Media,  Vladimíra Jungera,  k terý  celorepubl ikovou s íť  regionálních týdeníků v  neuvěři te lně krátké
době a takzvaně na zelené louce vybudoval.

Co bylo na počátku tohoto projektu
nejtěžší a co všechno je třeba zabezpečit,
aby bylo možné začít vydávat nový týde-
ník?

Je to, jak říká často pan Babiš, 
o lidech. Nejdůležitější, vlastně nezbyt-
né, je mít dobré lidi.

V jednom rozhovoru jste zmínil, že
původně bylo celorepublikové pokrytí
plánováno na dva roky. Vám se ale
podařilo pokrýt celou Českou republiku
za necelých pět měsíců. Co vám v tak
rychlém startu nejvíce pomohlo a co
bylo jeho hlavním důvodem?

Opět. Lidé. Když jsem měl výborný
základní tým, ukázalo se, že by to snad
bylo možné a začal jsem zkracovat ter-
míny. Rychlý start je lepší ze všech před-
stavitelných důvodů, jen jsem se zpočát-
ku bál jej slíbit. Ještě se to nikde tak rych-
le nepovedlo. Výhody jsou jak redakční, tak
inzertní. Redakce jsou dnes všechny 
a může nastat období konsolidace, vylepšo-
vání, inzerce může prodávat celou repub-
liku.

První úspěšná etapa je za vámi. Na co
se budete v řízení společnosti zaměřovat
nyní?

Vlastně jsem odpověděl. K tomu ještě při-
bude vytvoření webu www.5+2dny.cz, což
bude zpravodajský web postavený opět na
regionálním zpravodajství. Naším cílem
je, aby tento web byl deníkem, tedy aby
tam z každého okresu byla každý den
alespoň jedna nová zpráva. Rádi bychom
na web zařadili i videa. Opět, jako 
v tištěné formě, naším cílem není konku-
rovat celostátním zpravodajským
webům, chceme obsadit místní zpravo-
dajství.

Jak byste ve stručnosti charakterizo-
val nové týdeníky 5+2 dny?

Jsme regionální zpravodajské týde-

níky, nebo zpravodajsko-inzertní týde-
níky s převahou místních zpráv. Naše
téma je život v regionu, v okrese, 
v malém městě, to dobré i to špatné.
Neřešíme íránský jaderný program.

Kde čerpáte náměty pro jednotlivé
regionální mutace? Existují i nějaká
centrální témata, která jsou pro všechny
regionální týdeníky společná?

Zaměstnáváme v každém okrese dva
redaktory, takže oni přinášejí témata, oni
znají svůj okres, kde žijí. V každém čísle
máme stránky z okresů, které se netisk-
nou v jiných okresech. Máme pak strán-
ky krajské, ty jsou pro daný kraj společné 
a pak stránky celostátní, které vyjdou
všude. A centrální témata reagují na pro-
blémy, které se týkají všech. 

Jakým způsobem se mohou nyní čte-
náři s vašimi týdeníky seznámit a stát se
jejich pravidelnými čtenáři?

Zpočátku jsme noviny, které jsou
zdarma, roznášeli výhradně do schránek,
postupně umísťujeme stojany, ze kterých
si je čtenáři mohou brát. Stojan má tu
výhodu, že si noviny vezme ten, koho
zajímají, u schránek náhodně roznese-
ných poštou to nevíme. Příští rok chceme
dávat již přes polovinu novin do stojanů,
dnes je to asi 30 %. 

Pro ty čtenáře, kteří nechtějí chodit pro
noviny do stojanu a nemohou se samo-
zřejmě spolehnout, že je budou dlouho-
době dostávat do schránky, máme
možnost tzv. „schránkového“. Pokud
zaplatí za doručení náklady, které s ním
máme, tedy 7 korun, což je cena adresné
donášky, tak pak mu bude náš týdeník
chodit spolehlivě domů.

Jak zjišťujete spokojenost čtenářů 
s obsahem vašich týdeníků? 

Zatím jsou ohlasy od čtenářů formou

Tak to tady ještě nebylo! Že by třeba
právě nás jako jediného tuzemského
výrobce titanové běloby čekala role spa-
sitelů? Že bychom se mohli podílet na

záchraně života
na Zemi?

Vždyť stačí, že
oxid titaničitý se
může uplatnit
kromě pigmento-
vých aplikací na
fungování v tak-
zvaných „Smart

paints“ neboli chyt-
rých barvách. A to ať už ve funkci samou-
pravujících se, bioaktivních, samorozvrstvu-
jících se nebo samočistitelných nátěrových
hmot.  Ale záchrana světa? A je přitom
možné, že právě pigment, na který jsme jako
výrobci tak hrdí, to v budoucnosti dokáže. 

Projekt, který zachrání Zemi
V  měsíci květnu byl v časopise TCE

(jedná se o on-line magazín pro che-
mické inženýrství) zveřejněn článek
bývalého britského vládního poradce 
a chemického inženýra Petera
Davidsona o projektu, který může zabrá-
nit alarmujícímu nárůstu koncentrace
oxidu uhličitého v atmosféře. Díky
tomuto projektu by nemuselo dojít ke
katastrofickému scénáři, který v sobě
přináší globální oteplování, a s ním sou-
visející výskyt četnějších krutých obdo-
bí sucha, hurikánů a tornád. Dále nárůst
hladin moří a tak postupný zánik někte-
rých níže položených oblastí. Koncept
navrhuje rozptylování částic oxidu tita-
ničitého do stratosféry, kde tyto částice
vzhledem ke svým vlastnostem, jako je
vysoký index lomu, stabilita, netoxicita 
i běžná dostupnost výroby, jsou zcela
ideální pro odraz části dopadajícího slu-
nečního záření zpět do vesmíru. Stačí
mít optimální střední velikost kolem 0,2
mikrometrů a takovou povrchovou úpra-
vu, která umožní stabilitu ve stratosféře
po několik roků. 

Realita nebo fikce?
Myšlenka může znít jako sci-fi, ale

koncept ve skutečnosti napodobuje
ochlazující účinky, které pro Zemi
nastaly po velkých sopečných erupcích.
Když například v roce 1991 vybuchla
sopka Mount Pinatubo na Filipínách,
přineslo to celosvětový pokles teplot
přibližně o 0,5 °C. Erupce totiž způsobi-
la rozptýlení 20 milionů tun oxidu siřiči-

tého do stratosféry, kde se vytvořila
jemná mlha kyseliny sírové, která se
během několika měsíců rozšířila po
celém světě. Velikost sopečných aeroso-
lových částic odpovídá vlnové délce slu-
nečního svitu, a tak odrazila jeho malou
část (asi 1%) a tudíž i jeho teplo zpět do
vesmíru. Avšak použití kyseliny sírové
je komplikováno pro obtížný transport 
a možné riziko snížení úrovně ozónové
vrstvy. Rovněž její nižší index lomu
(1,5), větší velikost aerosolových částic
a sedmkrát nižší rozptylovací schopnost
přivedla vědce k preferenci oxidu titani-
čitého (viz obrázek 1). 

Balónem k lepšímu ovzduší
Podle vědeckých výpočtů by stačilo

dostat 20 km nad zemský povrch
asi 1 500 kg titanové běloby za jeden
rok, což odpovídá ročnímu průměrnému
pokrytí zemského povrchu tloušťkou 
o jednom nanometru. Ale jak dostat pig-
ment tak vysoko, aby to bylo finančně
únosné? Překvapení je na místě.
Speciálním balónem přivázaným na
odolném dutém laně k lodi, ve kterém
bude pod tlakem proudit v superkritické
kapalině (N2/H2) oxid titaničitý (viz
obrázek 2). Těsně pod balónem bude
pak speciální přístroj na bázi jedno-
duchého mikronizéru ve spojení s ultra-
zvukem rozptylovat nosný plyn s části-
cemi do okolí.  Princip použití supertla-
kového  balónu je přitom v NASA již
dlouho známý. Za 50 až 150 let takové-

ho postupného dávkování pigmentu nad
zemský povrch bude úroveň CO2
v ovzduší opět na datech z roku 1800.
Vize se zdá být promyšlená. Teď už jen
dotáhnout „detaily“. Jsme zvědavi, co
uslyšíme o tomto geo-inženýrském
konceptu za několik let. Zatím přejme
„naší“ bělobě šťastné zítřky.

Eva Jehlářová, Precheza, a. s.
(zpracováno na základě článku

Petera Davidsona „Up and away“,
TCO, 05-2012)

Jak je z grafu patrné, v posledních padesáti letech došlo k nárůstu CO2 o  100 ppm, a přitom
v letech 1 000 – 1 800 nepřesahovala úroveň 280 ppm.

dopisů, mailů, telefonů, nebo když
navštíví redakci,  v naprosté většině
kladné. Časem přistoupíme ke sledování
tzv. čtenosti. Vstoupíme do nějakého
projektu typu „media-projekt“, kde se
zjišťuje, kolik lidí čte určitou tiskovinu.
Je to velmi dobré pro prodej inzerce.

Mohou sami čtenáři nějak ovlivnit
obsah týdeníků?

Mohou tím, že nám napíší nebo zavo-
lají, upozorní na nějaké téma nebo problém
a my o tom napíšeme.

Bude společnost do budoucna roz-
víjet nějaké další aktivity na mediálním
trhu?

To záleží na investorovi. Stojíme dost
peněz, je tu řada možností, jak využít
naši zpravodajskou síť, ale nerad bych
mluvil o něčem, co ještě není ani projed-
náno natož schváleno.

Mirka Žirovnická, 
AGROFERT HOLDING, a. s.

V í t e ,  ž e . . .
Tentokrát vám rubrika „Víte, že ...“

přináší odpovědi na otázky, kdo je a co
dělá kanec prubíř, co je to jednodenní
kuře a jak probíhá jeho líhnutí a také jak
fungují biologické čističky odpadních
vod. Informace o kanci prubíři nám
dodal odborník zemědělského sektoru
Ing. Radek Košál, pojem jednodenní
kuře a proces jeho výroby přiblížil ředi-
tel společnosti Afeed CZ Ing. Zbyněk
Tvrdoň a poměrně složitou funkci biolo-
gického čištění odpadních vod nám
vysvětlil vedoucí odboru životního pro-
středí ve společnosti Synthesia Ing. Jan
Pokorný.

Kdo je / co dělá KANEC PRUBÍŘ?
Kanec prubíř ale také třeba beran pru-

bíř je zootechnické označení pro zvíře
využívané v přirozené plemenitbě, ale 
i při inseminaci k vyhledávání říje ple-
menných prasnic. Kanec prubíř se pro-
chází v uličce mezi ustájenými prasnice-
mi a svojí přítomností působí na nervo-
vá centra prasnice, která je takto silně
erotizovaná jeho přítomností, zejména
pak jeho specifickým kančím pachem
(feromonální stimulace). U silně eroti-
zovaných prasniček či prasnic dochází 
k projevům reflexu nehybnosti, kdy
prasnice najednou ustrne a nevnímá své
okolí, pevně stojí a je svolná k páření. 
Tedy s nadsázkou řečeno kanec prubíř je
takovým „sexuálním idolem“ prasnic.   

Co znamená pojem jednodenní
kuře a jak probíhá jeho líhnutí?

Pojem jednodenní kuře je odborný
termín pro kuře, které se vylíhlo z nása-
dového vejce. Je to ve skutečnosti kuře,
které dosáhlo stáří 1 dne. Inkubační
doba, tj. od oplození vejce do vylíhnutí
nového jedince trvá u slepic 21 dnů.
Vejce, ze kterých se kuřata líhnou, se
nazývají mezi chovateli jako násadová
vejce. Násadová vejce se získávají od
slepic k tomuto účelu samostatně chova-
ných a nazýváme je tzv. rodičovská
hejna. K samotnému líhnutí již dnes
nedochází tak, že slepice sedí na vejcích
a zahřívá je. Celý proces líhnutí je hodně
specifický a vyžaduje odborně vyškole-

ný personál. Líhnutí probíhá v  líhních,
což jsou specializovaná pracoviště, která
jsou vybavena líhňařskými zařízeními,
která napodobují podmínky, jako když
slepice sedí na vejcích. Celý proces je
automatizován a je řízen pomocí speciálních
počítačů.  Jednodenní kuřata rozděluje-
me podle toho, jak se dále využívají 
k chovu, na masný nebo nosný užitkový
typ. Jak již vyplývá ze samotného
názvu, masný typ kuřat je určen k pro-
dukci masa, jedná se o tzv. brojlerové
kuře. Druhou skupinu tvoří kuřata, která
jsou chována k produkci konzumních
vajec. Nelze jeden ani druhý typ
vzájemně zaměňovat, neboť šlechtitelé
dali rodičovským populacím do gene-
tické výbavy směr, jakým způsobem
bude kuře dále využíváno. Představou
mnohých lidí je, že pokud nechají napří-
klad brojlerové kuře pro vlastní chov,
tak se jim vylíhnou kuřata, která budou
stejná jako ta, co nakupují v obchodě na
maso. To je omyl, jelikož se jedná o hyb-
ridního jedince - křížence, který vznikl 
z více různých populací. Proto i vylíhlé
potomstvo se bude podle zákonů geneti-
ky různě „štepit“, tj. každý jedinec bude
vypadat odlišně. 

Jak fungují čističky odpadních
vod?

Čištění odpadních vod probíhá v zařízení,
které je označováno jako čistírna odpadních
vod (též „čovka“, ze zkratky ČOV). Při
čištění odpadních vod se uplatňuje celá
řada technologických postupů založe-
ných na fyzikálně-chemických, bioche-
mických a biologických principech. Čis-
tírny mohou být mnoha typů. Rozdělují

se hlavně podle velikosti a typu čistíren-
ského procesu. Nejčastěji používaným
typem je mechanicko-biologická čistír-
na odpadních vod. 

Nejprve dochází k mechanickému
čištění odpadních vod, při kterém je
odpadní voda zbavena mechanických
nečistot (štěrk, hrubé plovoucí nečistoty,
písek, kal, plovoucí nečistoty). 

Srdcem ČOV je biologický stupeň
čištění, který probíhá v aktivačních
nádržích. Zde dochází působením směs-
ných kultur aerobních bakterií (pracují
za přístupu vzduchu) k odstraňování
znečištění vody, tj. organického zneči-
štění a sloučenin prvků dusíku a fosforu.
Jinak řečeno, odstraňují z vody ty
nežádoucí látky, které člověk svou čin-
ností do vody vnesl.  Znečištění obsa-
žené v odpadní vodě je zdrojem substrátu
(potravy) pro tyto bakterie a umožňu-
je jejich množení a produkci tzv.
aktivovaného kalu. Aktivovaný kal
přeměňuje organické sloučeniny 
v surové vodě na oxid uhličitý, vodu 
a čpavek a ten pak dalším zpraco-
váním na dusičnany. Nežádoucí
dusičnany jsou denitrifikačními bak-
teriemi přeměňovány na plynný dusík,
oxid uhl ič i tý  a  vodu.  

Po biologickém čištění zpracovaná
voda vstupuje do dosazovací nádrže, ve
které dochází k oddělení vyčištěné vody
od aktivovaného kalu vlivem jeho sedi-
mentace. Vyčištěná voda je pak vypouštěna
do povrchových vod. 

Redakce AGF magazínu

Pod značkou Krahulík jsme letos při-
nesli na trh dvě novinky, které jsou na
poli uzenářských výrobků zcela unikátní.  

Jelení klobása
Je trvanlivá klobása s podílem jele-

ního masa více než 50 %. Právě v tom
tkví její výjimečnost. I když se na trhu
výrobky se zvěřinou objevují, vesměs
jde vždy jen o velmi malý podíl. 
V našem případě dává poctivé složení
klobáse opravdu exkluzivní chuť zvěři-
ny. Doporučujeme podávat se skleničkou
kvalitního červeného vína. Skvělá je 
i k zakousnutí společně s oroseným půl-
litrem piva.

Karé á la losos
Netradiční výrobek je tato fermento-

vaná, lehce vyuzená jemná vepřová
pečeně, nakrájená na
tenké plátky ve své
konzistenci. Její struk-
tura svou jemností
nápadně připomíná
křehké maso z lososa.
Odtud také dostala svůj
přívlastek. Tím však
jakákoli podobnost 
s rybím masem končí.

Vyniká plnou masovou chutí nejkva-
litnějšího vepřového, která se skvěle
snoubí s dobrým vínem, zeleninou 
i ovocem a vybraným pečivem. Své
místo ale nachází i v teplé, zvláště pak
středomořské kuchyni, například 
v těstovinách či na italské pizze. 

Marketingové oddělení,  Krahulík –
MASOZÁVOD Krahulčí, a. s.
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