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Ano, lyžuji moc ráda. Lyžování patří
mezi mé nejoblíbenější sporty. Proto
každoročně s přáteli vyrážíme na týden-
ní pobyt do francouzských Alp. Letošní
zimu jsem našla zálibu i ve skialpinismu,
ke kterému mě přivedl manžel. Doufám,
že mé nadšení neopadne, protože začátek
je docela těžký. 

Ing. Iva
Pitrunová,
odbor výzkumu

Ing. Radvana
Holíková,
REACH

Ano! Je to můj velmi oblíbený sport
(rekreační) a úžasný duševní relax - vřele
doporučuji. Sjezduji i běžkuji. Mám štěs-
tí, že běžkařské tratě jsou poměrně blíz-
ko, a tak je stále čím se kochat - hlavně,
aby sněžilo a tělo chtělo!  Ovšem začátečníkům
nad 50 sjezdovky skoro ani nedoporuču-
ji, jedině snad v brnění - hustota nebez-
pečných sjezdařů na svazích českých
stoupá.  

Ing. Bohumil
Kapusta,
OVTaI

Ano, lyžuji každoročně již od svého dět-
ství. Lyžovat jsem se naučil na lyžař-
ských kurzech na Kyčerce ve Velkých
Karlovicích. Od té doby se pro mě rekreační
lyžování stalo zimním sportem číslo
jedna. Lyžování je také jediný sport 
v zimním období, který provozujeme
celá rodina společně, i když děti nyní již
preferují snowboard.

Martin Švrčina,
HZSP

Abych se přiznal, tak nelyžuji. Loni jsem
si ale koupil na Vánoce snowboard,
takže mé první kroky po novém roce
vedly na svahy. Po prvním dni, který
doprovázely samé pády, jsem si ovšem
myslel, že toho nechám. Postupnou pílí
jsem však docílil poměrně krásného
zážitku ze sjezdu bez pádu. Takže všem
vřele doporučuji strávit nevšední zážitky
na našich nebo zahraničních horách.

Hasiči v roce 2012
V loňském roce 2012 vyjížděl náš hasič-

ský záchranný sbor DEZA, a. s. v rámci pod-
niku k jednomu požáru (spalovna pevných
odpadů), mimo areál taktéž jednou k požáru.
Jednou jsme měli technologický zásah, náš
sanitní vůz absolvoval 6 převozů do nemoc-
nice ve Valašském Meziříčí. V 56 případech
jsme vyjížděli k planým poplachům.

Na úseku prevence jsme asistovali 
u 249 hlídek při provádění požárně
nebezpečných prací a udělilo se 1957
povolení ke svařovacím pracem.

Jiří Šebesta

R e v i t a l i z a c e  z e l e n ě  v  D e z e

H l a v n í  t é m a / D E Z A

NABÍDKA PRO
ZAMĚSTNANCE

Sociální odbor zajistil pro zaměstnan-
ce rehabilitační pobyt v lázních
Luhačovice.
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PLES SPOLEČNOSTI
DEZA, a. s.

a jaký byl letos.
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JAKÁ JE UHLÍKOVÁ STOPA
TITANOVÉ BĚLOBY

Co je to uhlíková stopa a jak je na tom
bílý pigment.
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Lyžujete?

Kvetoucí terasy Junákova
Na počátku jara nepřehlédnutelné kvetou-

cí terasy Junákova s lákavým výhledem na
Valašské Meziříčí přímo vybízejí k procház-
ce. Málokdo navíc tuší, že na tomto kopci
rádi hnízdí takové ptačí „celebrity“ jako je
ťuhýk obecný, krutihlav obecný a pěnice
vlašská. Kromě nich si junákovské stráně
oblíbili i ohrožení motýli a netopýři.
Podmínky, ve kterých v posledních letech
žijí, už ale dávno nejsou vyhovující. Keře
jsou přehoustlé a nevhodné ke hnízdění,
tráva je pro motýly příliš vysoká. 

Na takovou výzvu slyšelo vedení firmy
DEZA, a. s. a podpořilo obnovu junákov-
ských teras. Rožnovští ochránci přírody 
z organizace ČSOP Salamandr v loňském
létě provedli na ploše čtyř hektarů výřezy
dřevin a pokosení a úklid přerostlé trávy. Do
prací se zapojili i klienti občanského sdruže-
ní Iskérka pro osoby s duševním onemocně-
ním z Rožnova pod Radhoštěm. Provedená
péče se bude zajisté líbit nejen ptákům,
motýlům, broukům a netopýrům, ale i oby-
vatelům Poličné, Valašského Meziříčí 
a okolí. Při svých procházkách tu najdou klidné
a krásné místo s výhledem na své město. 

(Van)

A n d r e j  B a b i š  z a v í t á  d o  Z l í n s k é h o  k r a j e

Lídr politického hnutí ANO 2011 a majitel společnosti Agrofert Holding, a. s. Andrej Babiš
navštíví ve čtvrtek 14. února Zlínský kraj. Při své cestě se setká především se zaměstnanci svých
firem. Mezi nimi ale rád uvítá také příznivce nově vzniklého politického hnutí a každého, kdo pro-
jeví zájem o setkání.

Přijďte si popovídat od 14.10 hodin do jídelny DEZA, a. s. ve Valašském Meziříčí, Masarykova 753.

První občanka Krhové
Dne 14. ledna se narodilo první mimin-

ko samostatné obce Krhová Natálie. Je
jím dcera zaměstnanců Dezy Martiny 
a Marka Cimalových.

drobné kousky speciálně tvarovaným
nožem. Ty zůstávají ležet na pozemku, a
tím odpadá starost kam s travním odpa-
dem.  
Postupně se nám podařilo pozvednout kva-
litu travnatých ploch. Použitím moderních
metod greenmanagementu v areálu závodu
dosahujeme hospodaření s nulovým
množstvím odpadů. Odpadá tedy jejich
nákladná manipulace, skladování a likvida-
ce. Tak dokážeme udržet výborný stav
zelených ploch za podstatně nižší cenu než
při použití konvenčních metod.
Postupným kácením přestárlých a nemoc-
ných stromů, které svým stavem předsta-
vovaly určité  riziko pro majetek Dezy,
zdraví i životy lidí, se nám podařilo
zásadně omladit ekologické pásy stáva-
jících výsadeb. Citlivě provedenou těžbou
jsme zachovali perspektivní podrost, kva-
litním stromům podrostu jsme tak dali pro-

Environmentální politika, to jsou přede-
vším stamilionové ekologické investice do
výrobních zařízení. Ale je to například 
i údržba a obnova zeleně v areálu firmy. 
I tím přispívá Deza  k neustálému zlepšo-
vání životního prostředí. 
Prvním krokem v obnově zeleně bylo řeše-
ní sečení a likvidace pokosené trávy. Od
roku 2005 začaly být uplatňovány nejmo-
dernější postupy a kvalitativní standardy 
v oblasti údržby
zeleně. Jednou 
z velkých změn byl
přístup k nakládání
s posečenou trávou.
Současně se seče-
ním se začalo pro-
vádět mulčování
travních porostů.
Jde  o ekologickou
likvidaci trávy.
Princip spočívá 
v tom, že se travní
porost při správ-
ném systému seče-
ní rozemele  na

stor, světlo a živiny, takže ve velice
krátkém čase začaly znovu plnit svou hygi-
enickou  funkci.
Pečlivá, vytrvalá a dlouhodobá péče nese
své ovoce. Nejen zaměstnanci, ale 
i návštěvníci firmy si všímají, jak jsou tráv-
níky a stromy v Deze upravené (dobře
udržované). Na podzim loňského roku se 
k prováděné údržbě zeleně pozitivně
vyjádřili i auditoři, kteří v Deze prová-
děli certifikační audit environentálního
systému řízení EMS podle požadavků
ISO 14 001.
Úroveň stavu zeleně ve firmě je dobrou
vizitkou přístupu Dezy k otázce život-
ního prostředí. Dokazuje péči a zájem 
o zlepšování kvalitního pracovního
prostředí. Čistý, udržovaný areál 
s úhledně upravenou zelení napomáhá
vytvářet dobré jméno firmy a je též jas-
ným signálem pro okolí. 
Péče o zeleň nespočívá pouze v údržbě
travních porostů. Její součástí je i péče 
o stromy.  
Tuto problematiku vám přiblížíme v ně-
kterém z jarních čísel Valašského chemika.

Miroslav Hořanský

Změny v podnikovém archivu                         
Funkci archivářky převzala 1. 1. 2013

po odchodu Františky Smetové do důcho-
du Veronika Pastrnková. Současně došlo
též ke změně emailové adresy na
archiv@deza.cz.

Ťuhýk obecný  
Foto archiv ČSOP Salamandr
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RESPONSIBLE CARE

T I R Á Ž

Příští číslo VALAŠSKÉHO CHEMIKA 
vyjde v úterý 19. března

uzávěrka bude 7. března 2013

P l e s  s p o l e č n o s t i  D E Z A ,  a .  s .
Plesová sezóna je v plném proudu a ples
nejvýznamnější meziříčské společnosti
nesmí v kalendáři tancechtivých chybět. 
Dne 19. ledna nám patřilo celé Kulturní
zařízení v zámku Žerotínů, od M-klubu 
v zámeckém sklepení přes kavárnu 
v přízemí až po velký sál, včetně salonku
i balkonu. 
Hned po příchodu si mohli
příchozí prohlédnout tradič-
ně bohatou tombolu, které
letos vévodil dar mimo-
řádného vzhledu. První
cenou bylo futuristické
hi-tech skládací kolo značky
Strida –  dopravní prostře-
dek, který jen tak na ulici
nepotkáte. 
Na ples se ale hosté chodí
především bavit – v M-klubu
mohli tančit na diskotéce, 
v divadelní kavárně hráli
skvělí muzikanti z cimbálov-
ky Polajka a ve velkém sále
skupina Elvis Band. Večer
byl zpestřen vloženým pro-
gramem, vystoupily dvě sku-
piny mažoretek a hodinu
před půlnocí promluvil 

a zazpíval skvělý imitátor Jan Mlčoch, na
jehož repertoáru jsou především písně
Karla Gotta.
A po půlnoci nastal očekávaný zlatý hřeb
večera, vylosování tomboly. Jako na
každém plese,  někdo vyhrál hodnotnou
věc, jiný drobnost a dalšímu zůstalo jen
to štěstí v lásce. Ale nikomu to náladu

nezkazilo a zábava pokračovala až do
nedělních ranních hodin. 
Ples byl povedený, všechny taneční par-
kety plné, co víc si přát. Snad jen aby ten
příští byl nejméně stejně dobrý.

Za odborovou organizaci, která ples
Dezy každoročně organizuje 

Michal Sváček

M e z i n á r o d n í  o r g a n i z a c e  c i v i l n í  o b r a n y

Vznik a vývoj
Předchůdcem dnešní ICDO byla

Asociace ženevských zón (Lieux de
Genėve Association), se sídlem v Paříži
(dále jen „Asociace“). Vznikla v roce 1931
z iniciativy francouzského chirurga, gene-
rála George Saint-Paula. Ženevskými
zónami byla neutrální území označována
také jako nebráněná města (chráněná
města), která po opuštění všemi přísluš-
níky ozbrojených sil nekladla nepřátelské
straně odpor. V neutrálních územích 
v době válečného konfliktu zde mohly
nalézt útočiště určité kategorie civilního
obyvatelstva, především ženy, děti,
nemocné a staré osoby. Podle Haagských
úmluv z roku 1907 platil zákaz útoku na
tato města. 

Zakladatel iniciativy George Saint-Paul
kladl již od počátku důraz na preventivní
přístup a prosazoval vytipování chráně-
ných měst už před vypuknutím konfliktu.
V souladu s uvedenou zásadou schválil
francouzský parlament v roce 1935 svou
rezolucí návrh Asociace vyzývající tehde-
jší Společnost národů k posouzení
možnosti vytvořit území, která by v přípa-
dě válečného konfliktu byla chráněna před
bojovými akcemi. Po smrti George Saint-
Paula v roce 1937 Asociace přesídlila do
Ženevy již pod označením Mezinárodní
asociace pro ochranu civilního obyvatel-
stva a historických budov v době války. 

První úspěšná aplikace principu ženev-
ských zón ve válečném konfliktu byla
během občanské války ve Španělsku (ve
městech Bilbao a Madrid) a války mezi
Japonskem a Čínou (ve městech Šanghai 
a Nanking). Ačkoliv zkušenosti byly velmi
omezené, prokázala se účelnost a prospěš-
nost této iniciativy. V průběhu druhé svě-
tové války však koncept nechráněných
měst zcela ztroskotal. 

Druhá světová válka byla provázena
mimořádnými zločiny páchanými na civil-
ním obyvatelstvu, podíl civilního obyva-
telstva na celkovém počtu obětí dosáhl 
50 %. V důsledku válečných zkušeností se
na diplomatické konferenci konané 
v Ženevě v roce 1949 přistoupilo k revizi
předpisů mezinárodního humanitárního
práva a tvorbě nových dokumentů. Jedním
z myšlenkových zdrojů konference byly 
i přístupy Henri George, následovníka
generála George Saint-Paula, prezento-
vané v jeho práci z roku 1947 s názvem
„Moderní válka a civilní ochrana“.

V roce 1958 došlo k přeměně
Mezinárodní asociace pro ochranu civil-
ního obyvatelstva a historických budov 
v době války na Mezinárodní organizaci
civilní obrany. Ačkoliv byl původní kon-
cept ženevských zón zachován, stále větší
pozornost byla věnována mimořádným

událostem v době míru, což bylo potvrzeno
statutem přijatým v roce 1966 v Monaku,
který vstoupil v platnost v roce 1972.

ICDO se podílela na tvorbě
Dodatkových protokolů I a II k Ženev-
ským úmluvám z roku 1949 přijatých 
v roce 1977 a významně podpořila imple-
mentaci myšlenky chráněných měst do
mezinárodního humanitárního práva. Podle
článku 59 Dodatkového protokolu I jsou
jimi místa a zóny podléhající zvláštní
ochraně označovaná jako nebráněná místa. 

ICDO přispěla do diskuze také při pří-
pravě návrhů mezinárodního rozeznáva-
cího znaku civilní obrany. Již v roce 1973
byly navrženy dvě možnosti jeho podoby,
a sice bledě modrý trojúhelník na bledě
oranžovém poli nebo dva i více vertikál-
ních bledě modrých pruhů na bledě oran-
žovém pozadí. ICDO prosazovala označe-
ní prostřednictvím dvou šikmých červe-
ných pásů na žlutém pozadí, které vyu-
žívala jako svůj emblém až do roku 1998.
Návrh odůvodňovala podobností symbolu
s již zavedeným znakem nemocničních 
a bezpečnostních zón, obsaženým v člán-
ku 6 přílohy I k Ženevské úmluvě IV 
o ochraně civilních osob za války. Snahy
ICDO byly motivovány především ome-
zením redundance symbolů. Nakonec
byla upřednostněna modifikace prvního
návrhu.

Vývoj organizace, od konceptu ženev-
ských zón až do současnosti, lze charakte-
rizovat rozšířením činností a změnou
jejího zaměření, čemuž odpovídá stále plat-
ný statut přijatý v Monaku. Těžiště pozor-
nosti se přesunulo z původního válečného
určení na prevenci katastrof všeho druhu 
a redukci jejich dopadů na civilní obyvatel-
stvo, což bylo opětovně potvrzeno 
v následně přijatých deklaracích. Změna
celkového zaměření organizace je logic-
kým důsledkem vyplývajícím z vývoje
bezpečnostního prostředí. 

Cíle a úkoly
Činnost organizace je upravena statu-

tem a vnitřní směrnicí z roku 1974 
v jejím posledním aktualizovaném znění 
z roku 2011. Při stanovení hlavních úkolů
ICDO vychází ze zásady, že každá země
by především sama měla být připravena na
nebezpečí, které ji může postihnout.
Jedině v tomto případě může být koordi-
nace externích záchranných opatření efek-
tivní. Proto si tato organizace vytkla za
svůj hlavní úkol přípravu civilní obrany na
státní úrovni s důrazem na organizaci 
a strukturu národní civilní obrany jednotli-
vých zemí, opírajících se o autoritu svých
vlád.

Základními cíli jsou podpora mezi-
národní spolupráce, posílení kapacity
národních struktur civilní obrany 
a podpora prevence katastrof. Za tímto
účelem organizace ICDO:

- podporuje vznik a rozvoj systémů
civilní obrany na národních úrovních,

- spolupracuje se specializovanými
vládními agenturami, odbornými organi-
zacemi,

- shromažďuje informace o možných
ohroženích a pro veřejnost poskytuje rady
o zásadách chování v nebezpečných situa-
cích,

- pomáhá členským zemím zvyšovat
informační povědomí o civilní obraně,

- vydává odborné zprávy a studie,
- pořádá odborná setkání, školení,

konference. 
ICDO není součástí „dceřiných“ orga-

nizací OSN, ale je především založena na
svébytném a dobrovolném respektování
společně přijatých závěrů členských zemí,
které bývají velmi často postihovány nej-
různějšími přírodními katastrofami.

Při plnění svého poslání úzce spolupra-
cuje s řadou mezivládních organizací,
například s Organizací spojených národů -
Úřadem pro koordinaci humanitární
pomoci (OCHA), sekretariátem

Mezinárodní strategie pro omezování
důsledků katastrof (ISDR), Světovou
zdravotnickou organizací (WHO),
Mezinárodním výborem Červeného kříže
a Mezinárodní federací společností Čer-
veného kříže a Červeného půlměsíce.

Významným počinem v oblasti mezi-
národní spolupráce bylo přijetí dokumentu
s názvem „Rámcová úmluva o pomoci 
v civilní obraně“ v roce 2000. Jeho

Mezinárodní organizace civilní obrany (International Civil Defence Organisation, dále jen
„ICDO“) je mezivládní organizací napomáhající rozvoji státních struktur civilní obrany.
Podporuje spolupráci a uplatňování preventivních přístupů jak v období války, tak v míru při
přírodních katastrofách a průmyslových haváriích. Její činnost je zaměřena především na roz-
vojové oblasti. Česká republika není členskou zemí ani pozorovatelským státem. Organizace
byla ustanovena v roce 1958, vychází však z tradic, jejichž počátky sahají až do třicátých let.

posláním je zmírnit nebo odstranit pře-
kážky při poskytování vzájemné pomo-
ci mezi zeměmi a zvýšit tak efektivitu
mezinárodní spolupráce v oblasti civil-
ní obrany. 

Za účelem popularizace civilní obrany
je, na základě rozhodnutí valného shro-
máždění ICDO z roku 1990, v některých
členských zemích slaven 1. březen jako
„Den civilní obrany“. Smyslem zavedené
tradice je především posílit povědomí
veřejnosti o problematice a vyzdvihnout
činnost záchranných složek. Průběh oslav
je provázen řadou doprovodných akcí 
v podobě debat, konferencí a dnů otevře-
ných dveří. Tematické zaměření dnů civil-
ní obrany se každý rok mění. Pro rok 2012
byla ústředním tématem „civilní obrana 
a domácí nehody“. 

Pro podporu rozvoje informační oblasti
vydává ICDO periodikum The
International Civil Defence Journal.
Nosnými tématy časopisu jsou civilní
obrana a nouzový management. Časopis
rovněž poskytuje informace o systémech
civilní obrany ve vybraných státech.
Periodikum vychází v pěti jazykových
mutacích (angličtina, arabština, čínština,
francouzština a ruština) v elektronické,
popř. i v tištěné podobě.

Struktura organizace
Organizační struktura je tvořena val-

ným shromážděním, výkonnou radou 
a sekretariátem. Činnost orgánů se řídí sta-
tutem a vnitřní směrnicí.

Valné shromáždění (dále jen „shromáž-
dění“) je nejvyšším orgánem složeným 
z delegátů členských zemí. Pravidelná set-
kání se konají alespoň jednou za dva roky
v některé ze členských zemí. Ve výjimeč-
ných případech může být na žádost
výkonné rady nebo členských států svo-
láno mimořádné zasedání. Oznámení 
o řádném zasedání shromáždění musí být
doručeno jeho členům alespoň tři měsíce
před vlastním jednáním. Zpráva o mimo-
řádném zasedání se zveřejňuje s předsti-
hem alespoň 45 dní. 

Každý stát je zastoupen jedním dele-
gátem, zpravidla vedoucím příslušné
ústřední struktury civilní obrany.
Shromáždění si volí ze svého středu prezi-
denta, viceprezidenta a další vedoucí pra-
covníky, rovněž jmenuje členy do
výkonné rady a tajemníka sekretariátu.
Dohlíží na finanční politiku organizace 
a schvaluje rozpočet. Rozhodnutí jsou při-
jímána na základě souhlasu dvou třetin
hlasujících. Podmínku usnášeníschopnosti
statut neupravuje.

Výkonná rada (dále jen „rada“) je
orgánem exekutivy scházejícím se alespoň
jednou za rok. V ojedinělých případech, na
základě požadavku většiny svých členů,
zasedá častěji. Oznámení o jejím řádném
zasedání musí být odesláno členům ales-
poň 60 dnů před zahájením setkání.
Informace o mimořádném zasedání je
dostupná nejpozději 30 dnů předem.

Funkční období členů rady je čtyřleté 
s poloviční obměnou každé dva roky.
Rada si volí svého předsedu a místopřed-
sedu. Rozhodnutí jsou přijímána na zákla-

dě vyslovení souhlasu většiny zástupců.
Podmínka schopnosti usnášet se je omeze-
na přítomností alespoň dvou třetin členů.
Pokud to vyžadují okolnosti, je rada
oprávněna zřizovat odborné komise, zpra-
vidla za účelem zajištění odbornosti nebo
plnění dílčích úkolů.

Sekretariát má na starost technické 
a administrativní řízení organizace. V čele
sekretariátu je generální tajemník jmeno-
vaný shromážděním na návrh rady.
Generální tajemník má k dispozici pod-
půrný a administrativní personál. Stálé
sídlo sekretariátu je v Ženevě. 

Generální tajemník vypracovává
návrh rozpočtu a předkládá jej radě,
která návrh postoupí shromáždění 
k případnému schválení. 

Členství
Členem ICDO se může stát jakýkoliv

stát, který přijme statut organizace 
a následně jej ratifikuje. Při porušování
stanovených povinností je shromáždění
oprávněno pozastavit výhody plynoucí 
z členství. Rozlišují se tři úrovně členství:

- členské státy, 
- pozorovatelské státy,
- přidružení členové.
Členské státy mají plná práva garanto-

vaná statutem organizace, tzn. hlasovací
právo a personální zastoupení v organizač-
ní struktuře. V současnosti je ICDO slože-
na z 51 členských zemí, z nichž většina
jsou africkými státy a státy jihozápadní
Asie. Členy jsou rovněž Ruská federace 
a Čína. 

Pozorovatelské státy mají omezené pra-
vomoci, zejména nedisponují volebním
právem. Do této kategorie spadají i některé
evropské země, například Francie,
Portugalsko, Slovensko, Srbsko, Švýcar-
sko. Statut pozorovatelského státu má cel-
kem 17 zemí. 

Přidruženými členy mohou být vládní 
i nevládní organizace. Patří sem například
Svaz civilní ochrany (Švýcarsko), Institut
civilní ochrany a nouzového managemen-
tu (Velká Británie), Národní asociace
odborníků civilní obrany (Španělsko).

Závěr
Mezinárodní organizace civilní obrany

je jednou z nejstarších humanitárních
mezivládních organizací na světě. Svojí
činností se aktivně podílí na rozvoji a pod-
poře systémů civilní obrany ve světě, a to
především prostřednictvím odborné 
a osvětové činnosti. Poskytuje platformu
vzájemné komunikace a spolupráce mezi-
národním organizacím, státům a nestátním
aktérům. Organizace se významně zaslou-
žila  o vytvoření současné podoby mezi-
národního humanitárního práva.
Vzhledem k jejímu současnému charakte-
ru není kromě Ruské federace a Číny čle-
nem ani jeden průmyslově a hospodářsky
vyspělý stát. V současné době se ICDO,
jako i jiné mezivládní organizace s huma-
nitárním zaměřením, potýká s nedostat-
kem financí.

Mgr. František PAULUS,
Institut ochrany obyvatelstva Lázně

Bohdaneč, foto archiv autora
Časopis 112, 2012/11
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V Z O  O S  E C H O  i n f o r m u j e
O d b o r y  /  I n f o

KONCERTY
Středa 13. února v 19.00 hodin v KZ
- BELFIATO QUINTET
Flétna, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh.
Čtvrtek 28. března  - JANÁČKOVA
FILHARMONIE OSTRAVA.
Zájezd do Beskydského divadla 
v Novém Jičíně. Cena 60 Kč/os.
DIVADLO
Čtvrtek 21. února v 19.00 hodin v KZ
- Ester Vilar – ŽÁRLIVOST
Konverzační hra vypráví vtipnou for-
mou příběh tří žen. Hraje Klicperovo
divadlo Hradec Králové. 
Cena 100 Kč/os.
POHÁDKA
Sobota 9. března v 16.00 hodin v KZ
- Astrid Lindgrenová - PIPI DLOUHÁ
PUNČOCHA
Divadlo Bajka Český Těšín. 
Cena 40 Kč/os.
Přihlášky na všechny akce od 12. 2.
2013 na odborech.

N a b í d k a  p r o  z a m ě s t n a n c e
S o c i á l n í  o d b o r /  I n f o

REHABILITACE 
V TEPLICÍCH NAD BEČVOU

Sociální odbor opět zajistil pro zaměst-
nance DEZA, a. s. ambulantní rehabilitač-
ní léčbu v Lázních Teplice nad Bečvou. 
Zahájena bude v úterý  12. 3. a ukončena 
11. 4. 2013 (jedná se o úterky a čtvrtky).
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 týdnu a vaše zdraví si to rozhodně
zaslouží. Novinkou, a nesporně i výho-
dou, je bazén v lázeňském domě Janáček,
kde probíhají procedury v celkové hodnotě
4 830 Kč. Na každou návštěvu je sestaven
jeden balíček – viz SEID.
Termíny:

12. 3. 28. 3.
14. 3. 2. 4.
19. 3. 4. 4.
21. 3. 9. 4.
26. 3 11. 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 od hlavní vrátnice DEZA, a. s.  Odjezd
z Teplic je v 17.30  hodin.
Zájemci o tuto rehabilitaci se mohou při-
hlásit na sociálním odboru u Radky
Skýpalové do 28. 2. 2013, tel. 2704.
V případě velkého počtu zájemců bude
proveden výběr s přihlédnutím k počtu
předchozích účastí  na rehabilitacích.
Seznam účastníků bude zveřejněn 4. března 
Tito účastníci pak na sociálním odboru
uhradí nejpozději do 8. 3. 2013 v hoto-
vosti poplatek 200 Kč.

T Ý D E N N Í  P O B Y T   
V  L U H A Č O V I C Í C H  

Sociální odbor zajistil pro své zaměstnan-
ce oblíbený 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 příro-
dy, ale především svým léčivým prame-
nům. Nabízí ideální podmínky k odpočin-
ku, relaxaci, kulturnímu vyžití a upevnění
zdraví. V Luhačovicích se léčí onemocně-
ní dýchacích cest, trávicího ústrojí, diabe-
tu a pohybového aparátu. 
Luhačovice – Wellness hotel Rezidence
Ambra****
Moderně vybavené zařízení, které se nachází
v klidném prostředí u lesa asi 450 m od cen-
tra lázeňského městečka. Oblibu u klientů si
získal klidem, pohodou a přátelskou
atmosférou, více na  www.hotel-ambra.cz
Ubytování ve dvoulůžkových pokojích –
koupelna se sprchovým koutem, WC, bal-
kon - kromě 5. etáže, TV, připojení k inter-
netu, telefon, lednička s minibarem, zabu-
dovaný vysoušeč vlasů, bezpečnostní
schránka, zdarma zapůjčení hotelových
županů. V hotelu se nachází bazén s pro-
tiproudy a whirlpool (v ceně).
Typ léčebného programu, tzv. Týdenní
relaxační pobyt. 
Cena pro zaměstnance: 3 900 Kč.
Cena pro rodinné příslušníky: 6 400 Kč.
Člen odborů a rodinný příslušník: mínus
500 Kč.
Obsahuje: 7x ubytování  *  stravu (začíná se
večeří a končí snídaní) *  lázeňský poplatek
* procedury: 1x slatinný obklad, 1x klasická
masáž částečná, 1x infrasauna, 1x masáž šíje
a ramen,  3x inhalace, 1x masážní křeslo, 1x
perličková koupel s přísadami, 1x masáž
nohou, 1x masáž obličeje a dekoltu nebo
střídavá nožní koupel, 1x vitamínová pleťo-
vá maska nebo zábal nohou, 1x laserové oše-
tření pleti nebo masážní křeslo – procedury
nelze měnit.
Doprava je individuální - na vlastní
náklady – parkování u hotelů i v podzem-
ní garáži (za poplatek).
Termíny (nástup v pátek)

3. 5. - 10. 5. 12.7. -  19.7. 
31. 5. -   7. 6. 2. 8. -   9. 8. 

7. 6. - 14. 6. 9. 8. - 16. 8. 
21. 6. - 28. 6. 23. 8. - 30. 8. 
28. 6. -   5. 7. 13. 9. - 20. 9. 

chloroprenového kaučuku, která byla
postavena v části průmyslového areálu
Baťových závodů u Štěrkoviště. Na
této výrobně pak strávil zbytek svého
pracovního života, a byl tedy i jeden ze
zakládajících  pracovníků, kteří byli
dislokováni do nově vzniklého národ-
ního podniku Organik v roce 1953.
Vedle dělnických profesí vykonával po
řadu let funkci směnového mistra výro-
by kaučuku, odkud nastoupil na funkci
vedoucího výroby dissouplynu (ace-
tylénu). Zažil i výbuch výrobny chlo-
roprenového kaučuku v roce 1959,
který změnil charakter výroby v části
areálu Organiku u Šterkoviště.  Pan
Zíšek  byl spolu se svými spolupracov-
níky (vzpomenuti byli např. pánové
Parkán, Polášek, Výmola, Hnilica, 
Tkáč a Ing. Šenkýř) vyslán na
Slovensko, kde v tehdy vznikajícím
závodě Duslo Šala zaváděli výrobu
syntetického kaučuku, stejně jako 
v Chemických závodech v Novácích se
účastnil zavádění výroby acetylenu. Za
svou práci zlepšovatele v rámci tehdej-
šího Československa byl vyhlášen jako
nejlepší pracovník chemického prů-
myslu. V roce 1974 odchází pan Zíšek
z Organiku - výrobny dissouplynu po
37 letech práce v chemii do důchodu.

Závěrem bych rád popřál panu
Jaroslavu Zíškovi pevné zdraví, šťastná
a klidná další léta a poděkoval za velmi
příjemné chvíle strávené s ním při
vzpomínání na zašlé časy i minulost
závodu. 

Bohumír Sotorník   

PO DĚKOVÁN Í
V lednu odešli do důchodu:

Lenhardová Anna - voda a odpady
Semerád Miroslav - 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 únoru slaví životní jubileum:

Skalka Jan - energertika
Hájek Pavel - zásobování a sklady
Pavlík Leopold - HZSP
Jurenková Dana - provozní

laboratoře 1. - 3. provozu
Pořický Milan - dehet

Jubilantům blahopřejeme.

V lednu  2013 nastoupili:
Cedidla Milan - energetika
Klemš Lukáš - vodní hospodářství
Kliment Jakub - energetika
Kopeček Robert - energetika
Němec Jan - údržba energetiky
Příkaský Jiří - dioktylftalát
Bc. Štěrba Jiří - personální úsek
Vahalová Kateřina - závodní stravování
Mgr. Trusinová Vanda      - provozní

laboratoře
Vítáme vás v našem pracovním 
kolektivu a přejeme vám hodně 

pracovních úspěchů.

V Í T Á M E  V Á S

Únor 30 let
Němeček Ivo - energetika

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
Leden 2013

Tesař Zdeněk - železniční doprava

12. ledna se Miroslavu Zubíčkovi
a Evě Kučové narodila dcera Adéla.
14. ledna se Markovi a Martině
Cimalovým narodila dcera Natálie.

Rodičům blahopřejeme a malé Adélce 
a Natálce  přejeme úspěšný start do života.

I N Z E R C E
PRODÁ SE vozidlo Dacia Pick-up 1,9D,
rok výroby 2003, najeto 60 933 km, barva
červená, cena vozidla 10 920 Kč.
Zájemci volejte na 571 011 610 nebo
724 011 610. 

BLAHOPŘEJEME
V únoru slaví životní jubileum tito
důchodci:
Rozehnalová Ludmila - 85 let
Riemer Osvald - 85 let
Vlčík Antonín - 80 let
Ing. Juchelka Zdeněk - 80 let
Vaculčíková Vlasta - 75 let
Mgr. Szabová Marie - 70 let
Wünsch František - 70 let
Balhar Ladislav - 70 let
Hruška Petr - 65 let

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

J a r o s l a v  Z í š e k  9 9  l e t
Dne 28. 1. 2013

oslavil bývalý spo-
lupracovník provo-
zu Organik pan
Jaroslav Zíšek 99
let svého života.
Návštěva, kterou
jsme spolu s pa-
nem Tichým u osla-
vence absolvovali,
byla pro moji

osobu velmi podnětná, neboť během ní
jsem se dozvěděl věci související    
s Organikem, které jsem dosud nevěděl
či netušil. Pan Zíšek spolu s panem
Tichým totiž po celou dobu vzpomína-
li na svůj profesní život a  dění ve
firmě. 

Pan Jaroslav Zíšek se v roce 1914
narodil v Lipové u Slavičína v rodině
zemědělce. Avšak celý svůj profesní
život pracoval v chemii. Nejprve však v
roce 1937 nastoupil na stavbu železni-
ční trati Vizovice – Lutonina, tj. trati,
kterou firma Baťa směrem na Vsetín
začala budovat, avšak nikdy se nepoda-
řilo ji dokončit. Po několika měsících
však přechází do tehdejších Baťových
závodů ve Zlíně do Výzkumného ústa-
vu vedeného prof. Landou na polopro-
vozní výrobu vinylacetátu. A acetylén 
a jeho polymery se mu staly na zbytek
pracovního života údělem. Ze Zlína
totiž odchází na výrobu vinylacetátu do
Baťových závodů v Otrokovicích - tato
výroba tehdy byla soustředěna na
budově 114, tj. na dnešní výrobě změk-
čovadel. Z provozu vinylacetátu pře-
chází na nově vybudovanou výrobu

BOWLING

Únorové koulení bude v pondělí 
25. února U klokana. Zajištěny jsou 4
dráhy od 14 hodin.
Přijďte včas a dobrou náladu s sebou.

Za KD zve Pavel Bernas

VZPOMÍNKA
29. ledna 2013 zemřel pan Petr Šimčík
ve věku nedožitých 70 let.

Čest jeho památce.

Pan Leopold Pavlík z HZSP oslaví 
17. února padesáté narozeniny.
Blahopřejeme.

KUŽELKY
Dne 28. 1. se v novém roce sešlo pár
důchodců opět v kuželně. Ženy toto
setkání ignorovaly, nedostavily se, a tak
15 mužů mělo šanci. Takový Rosťa
Stolář se uvolnil, protože ho ženy
nerozptylovaly a zvítězil s velkým roz-
dílem. Naopak Tonda Krupa se  sou-
středil na hru, bylo mu jedno, že tam
ženy nejsou, chtěl vyhrát, odešel
smutně, skončil jako druhý. Jako třetí
skončil snaživý Pavel Heidler. My

Šárka Zuzaňáková maluje a kreslí
ve svém osobním volnu a výtvarná
činnost je pro ni velkým koníčkem.
Vystudovala Univerzitu obrany 
v Brně obor – ekonomika obrany
státu, ochrana obyvatelstva.

Ve spolupráci se společností DEZA, a. s.
zpracovávala svoji bakalářskou i diplo-
movou práci.

Zájemci o rehabilitaci se mohou hlásit od
12. 2. do 29. 3. 2013 na sociálním odboru
u paní Skýpalové, tel. 2704 (od 8.00).
Následně bude proveden výběr účastníků
dle stanovených kritérií.
Úhrada pobytu: 30. 4. 2013.

NABÍDKA PERMANENTEK
1. Salón Laďa, V. M. - masáže,
cena pro zaměstnance 900 Kč/ 10 vstupů.
2. Studio Siluetka,V. M.  
-  lymfodrenáže á 500 Kč/10 vstupů,
- rekondiční stoly á 400 Kč/10 vstupů.
3. Manželé Rigovi, V. M.  
– masáže á 800 Kč/10 vstupů.
4. Studio Zdraví - p. Táborská, Machalská 
- lymfodrenáže á 750 Kč/10 vstupů.
5. René Juga, V. M. -   hodinová masáž
různých technik á 900 Kč/5 vstupů. 
6. Daniela Krupičková, Fitko v Abácii 
– Lymfoven á 750 Kč/10 vstupů.
7. Solná jeskyně Zašová 
-  á 500 Kč/10 vstupů.
8. Infra sauna, Fitko Abácii 
- á 250 Kč/5 vstupů na 30 minut.
9. Finská sauna, Rožnov 
- krytý bazén  á  630 Kč/ 10 vstupů.
10. Nově: Masáže -  Lenka Strnadlová, V. M. 
- á  900 Kč – nabídka na SEIDu.
11. Nově: Masáže – Vráblová Markéta,
V. M. - á 900 Kč/10 vstupů.
Prodej permanentek bude vždy od 8.00
pouze u paní Skýpalové v kanceláři č. 118,
119, přízemí AB.

DĚTSKÝ TÁBOR – TRUBISKA 2013
Na letní prázdniny jsou pro vaše děti
nachystány 3 turnusy dětského tábora ve
Valašské Polance známé jako Trubiska. 
Tábor bude v letošním roce pořádán 
v těchto termínech:
1. turnus: 29. 6. - 13. 7. 2013 - hlavní
vedoucí Ing. arch. Martina Ondrůšová
Téma: Cesta do Ameriky.
www.trubiska.cz
2. turnus: 13. 7. - 27. 7. 2013 - hlavní
vedoucí Jiří Zelenka
Téma: Cesta hromového oře.
www.trubiska.unas.cz

3. turnus: 27. 7. - 3. 8. 2013 - hlavní
vedoucí Radka Skýpalová
Téma: Putování s Willim Fogem
Týdenní turnus spíše pro menší děti nebo
pro ty, co chtějí být na táboře jenom týden.
Tábor je určen pro děti od 6 let do dovrše-
ní věkové hranice 15 let.
Cena za tábory
Cena pro děti našich zaměstnanců činí 1/3
celkových  nákladů, tj. 1 700 Kč. 
Cena pro ostatní děti byla pro tento rok
stanovena  na 3 900 Kč.
Cena za týdenní tábor 850 Kč/1 950 Kč.
Přihlášky na tábor je možno vyzvednout
na sociálním odboru a odevzdat tamtéž,
nejpozději do 14. 4. 2013. Do tohoto data
mají přednost děti zaměstnanců, od 15. 4.
2013 se mohou přihlašovat i ostatní děti
do naplnění kapacity.

V rámci plnění KS plánujeme i ozdravný
pobyt – letní tábor u moře. Po odzkou-
šení nového místa  jsme se rozhodli opět
pro chatky v kempu v Chorvatsku.
Termín: 16. 8. - 25. 8. 2013. 
Bližší informace vyjdou v dalším čísle
Chemika.

ostatní, též dobří hráči, jsme se pobavi-
li, v klidu zahráli, pivo popili a spoko-
jeně domů odešli.

Mirek Hlavatý

LYŽOVÁNÍ 
v rakouských Alpách – Lungau 
– 17. - 19. 3. 2013
Odbory pořádají třídenní lyžařský
zájezd. Odjezd v neděli 17. března 
v 7 hodin z Valašského Meziříčí, odpo-
ledne příjezd, relax, 18. - 19. března
lyžování, v úterý 19. března návrat do
Valašského Meziříčí.
Lyžařská oblast Lungau v Salzbursku
se rozprostírá mezi Nízkými Taurami
na severu a masivem Nockberge na
jihu. Nadmořská výška lyžařských teré-
nů je až 2 411 m.n.m. K dispozici je
lyžařům celkem 130 km sjezdových
tratí, z toho 52 km černých. Je zde
možnost využít i běžkařské tratě.
Ubytování: 
hotel Stofflerwirt***  v St. Michael. 
Ubytování ve dvou- a třílůžkových
pokojích, soc. zařízení na pokoji, jídel-
na, společenská místnost, sauna, pára,
whirpool. 

Strava: polopenze; snídaně - bufet,
večer výběr z menu, salátový bufet.
Cena zahrnuje: 2x ubytování ve
dvou- a třílůžkových pokojích s polo-
penzí,  vstup do wellnes, pojištění proti
úpadku, skipas na 2 dny lyžování 
v oblasti Katschberg, Grosseck,
Fanningberg, dopravu lux. busem.
Cena pro člena odborů a rodinného
příslušníka je 3 600 Kč/os., ostatní
zaměstnanci 4 600 Kč/os. Plná cena
zájezdu 5 900 Kč.
Cena včetně pojištění léčebných výloh.
Maximální kapacita zájezdu 45 osob.
Přihlášky můžete zasílat na odbo-
ry@deza.cz nebo telefonicky na 
č. 2192, do 15. února 2013.
Seznam účastníků bude zveřejněn 
20. února. Účastníci zájezd uhradí do
28. února. 
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Lovochemie a její produkty jsou histo-
ricky synonymem hnojiv využívaných 
v zemědělské prvovýrobě. Tato část
výrobkového portfolia tvoří hlavní objem
produkce a použití výrobků pro potřeby
klasického zemědělství a vždy budou na
prvním místě. 

Jak již nadpis napovídá, kromě tradi-
čních dusíkatých hnojiv dlouhodobě roz-
víjíme výrobu a prodej speciálních hnojiv
(granulovaných a kapalných). Tento seg-
ment je dynamicky se rozvíjející částí
výrobkového portfolia naší společnosti 
s velkou perspektivou.

Hnojiva již dávno nejsou pouze
základní N, P, K živiny či jejich kombina-
ce. Nezbytnou součástí jsou přídavky
mikroživin a organických složek. Z těch
bych jen namátkou jmenoval smáčedla,
adhezivní látky, fytohormony, aminokyse-
liny, humáty a regulátory růstu. Všechny
tyto látky je potřeba nakombinovat tak, aby
účinkovaly a navzájem se podporovaly,
nedošlo k jejich vzájemné negativní reakci
a v neposlední řadě, aby výsledný produkt
dokázal na trhu obstát i cenově. 

Koncentráty stopových prvků
Samostatnou kapitolou jsou koncent-

ráty stopových prvků. Těmi dokážeme
doplňovat potřebné živiny nejen v rostli-
nách, ale např. hnojivem SELENOL
dokážeme prostřednictvím selenizova-
ných rostlin doplnit nezbytný selen 
v potravním řetězci živočichů včetně
člověka. To vše vyžaduje sehraný tým
odborníků, výzkumem počínaje, přes
výrobu, marketing, prodej až po logistiku
a poradenskou službu přímo u koncového
spotřebitele. Speciální výrobky vyžadují
promyšlenou obchodní strategii a silnou
marketingovou podporu. 
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Nový začátek pro Agrofert Deutschland
Nově vybudovaný areál firmy Agrofert Deutschland v saské Bischofswerdě 
u Drážďan byl slavnostně otevřen 12. října 2012. Při příležitosti slavnostního otevře-
ní se sešlo téměř 400 účastníků z agrárního odvětví.

Bilancujeme
Blíží se konec roku a pomalu nastává

čas na bilancování letošní sezóny.  
V sezoně, která nebyla díky vývoji počasí
zrovna optimální, prodej listových hnojiv
z produkce Lovochemie opět rostl a tým
regionálních terénních zástupců se rozšířil
z 6 na 8 lidí. Potvrdilo se, že naše sázka na
zemědělskou odbornost, spolu se znalostí
konkrétního regionu se vyplatila.
Počáteční rozpaky odběratelů ze spojení
osiv a hnojiv vystřídala spokojenost 
s možností širší komunikace s prověře-
ným a spolehlivým partnerem.

Slevy i soutěž
V podpoře produktů jsme kromě jar-

ních a podzimních slev navázali na loň-
skou soutěž. V letošním roce  byl hlavní
cenou soutěže automobil Škoda CITIGO
a 10 dalších cen. Do soutěže se mohl při-
hlásit každý, kdo odebral 1000 litrů
vybraného hnojiva a zodpověděl na zada-
nou soutěžní otázku. 

Konkurence je obrovská
Intenzivně pracujeme na podpoře gra-

nulovaných speciálních hnojiv. Hlavní
důraz klademe na individuální přístup  
s osobním jednáním s potencionálními
zákazníky. O každou tunu, kterou může-
me dodat místo konkurenčního zboží, se
musíme doslova poprat. Naše hnojiva
můžete vidět nově v akci v prodejnách
Mountfield v celé ČR a na Slovensku spo-
lečně s ostatními produkty společnosti
Rašelina Soběslav. Pokud byste ve
volném čase navštívili stránky
www.Mall.cz , tak i tam najdete naše hno-
jiva, která touto formou přes internet od
letošního roku  prodáváme. 

Rok 2012 je nástupem masivní podpo-
ry a propagace prémiového hnojiva
Lovogreen. Hlavním segmentem uplatně-
ní jsou golfová a fotbalová hřiště, zahrady,
veřejná zeleň, atd. Lovogreen  byl prezen-
tován prostřednictvím cílené reklamní
kampaně určené nejen profesionálům, ale
rovněž i konečnému spotřebiteli. 

Kvalitní propagace
Samotné práce na novém obchodním

modelu začaly v roce 2011 změnou

Andrej Babiš, vlastník skupiny
Agrofert, zdůraznil ve své zahajo-
vací řeči, že pro Agrofert
Deutschland nyní začíná nové
období. Věří také ve spolupráci se
zemědělci z východního Německa,
a to především při  obchodu s řep-
kou. Řepka bude mimo jiné
dodávána do zařízení na výrobu
bionafty v Preolu v Lovosicích,
který je vzdálený asi 120 km. 

Babiš hovořil i o dalším rozvoji
společnosti Agrofert Deutschland.
Do roku 2016 se rozšíří počet
zaměstnanců z nynějších 31 na více
než 100 a obrat vzroste na více než 
1 miliardu eur. Při prvním testování
nového zařízení na zpracování obilí 
a skladovací cisterny byla zazname-
nána pozitivní bilance. Koncem roku
2012 bude znovu zahájen pravidelný
skladový provoz.

V rámci posilování podpory prodeje
železitých pigmentů bylo mimo jiné
přistoupeno k obnově propagačních,
tzv. kufříkových vzorníků. Tyto vzor-
níky jsou hmatatelnou demonstrací
odstínů našich železitých pigmentů 
v reálné aplikaci. Precheza, a. s. se tak
stala světově druhým držitelem speci-
ální funkční miniformy, jež umožňuje
vytvářet zmenšené vzorky zámkových
dlažeb. 

Kufříkové vzorníky jsou vyráběny
Laboratoří stavebních hmot v různých
obměnách již od roku 2002. Jedná se
vždy o ucelenou sadu betonových
vzorků, jež prezentují kompletní sorti-
ment odstínů železitých pigmentů. 

Změna vzhledu
Za dobu přípravy těchto vzorků se

jejich vzhled změnil již podruhé.
Původní tvar kvádru s ostrými hrana-
mi byl nahrazen kvádrem s hranami
oblými. Teprve po několika konzulta-
cích v průběhu let 2011 a 2012 se
podařilo najít vhodného dodavatele
speciální formy umožňující tvořit
kufříkové vzorky jako zmenšené kopie
skutečných zámkových dlažeb. Byl
vybrán motiv tradičního tvaru „I“ 
a náročná práce v německém Lengen-
feldu mohla započít. Po technických
návrzích byla odsouhlasena varianta
laserem vypálené formy se speciálním
frézovaným a leštěným razníkem.
Forma je koncipována jako „vysoko
obrátková“. Oproti původním varian-
tám tak lze vyrobit nově až deseti-
násobek původního denního množství.
To nyní umožňuje pružně reagovat na
podněty obchodního úseku a požado-
vaná množství vzorníků v termínu
dodávat.

První pozitivní ohlasy
Po odladění všech nových receptur 

s pigmenty Fepren je vzorník v ofici-
ální distribuci od konce května.  První
pozitivní ohlasy na nový vzhled vzor-
níku byly evidovány na Precheza
Conference 2012 od oblastních distri-
butorů. Další ohlasy jsou očekávány 
v rámci veletrhů a výstav, jež jsou tra-
dičně technickým a obchodním úse-
kem aktivně navštěvovány. Nesporný
dík tak za celou přípravu a vývoj
formy patří firmám KOBRA Formen
GmbH a Prest, a. s.

Jan Přikryl České technologické 
centrum pro anorganické pigmenty, a. s. 

základní grafické podoby. Výsledkem
jsou nové webové stránky, nové pytle
(velikost balení do 20, 10 a 5 kg), inzerce
a propagační materiály. To vše jako celek
napomáhá k budování značky a zvyšo-
vání image tohoto produktu. Program
hnojiv pro výživu trávníků spolu s odbor-
ným poradenstvím je od letošního roku
systematicky představován a propagován.
Díky této práci se nám v tomto roce poda-
řilo rozšířit spolupráci s řadou prestižních
golfových a jiných subjektů, což se proje-
vilo nárůstem prodejů. Pokračování toho-
to trendu očekáváme i v příštím roce.
Pokud chceme výsledky naší činnosti
kvantifikovat, meziročně se podařilo
zvýšit prodeje oproti roku 2011 
o 55 %. Našim cílem pro nadcházející rok
2013 je přetavit kvalitu Lovogreenu 
v další spokojené zákazníky. To vše ve
spojení s dalšími produkty společnosti
Lovochemie, které vhodně doplňují 
a rozšiřují sortiment pro správnou a efek-
tivní výživu trávníku. 

Nejen podzimní novinky
U všech odběratelů postupně rozšiřuje-

me sortiment z oblasti trávníkových hno-
jiv o další novinky. Mezi ně patří i levně-
jší trávníková hnojiva NPK
15-5-5+14S+2MgO+0,5Fe
a jeho podzimní verze
NPK 7-7-15+12S+0,5Fe,
která doplňují program
hnojiv na trávníky o levněj-
ší verzi určenou do hobby
segmentu. K zakoupení
jsou již nyní v distributor-
ské síti již zmiňovaného
Mountfield, a. s., dále 
v Rašelina, a. s. a Fores-
tina, a. s. 

V roce 2013 plánujeme
posílit prodej do zahraničí,
zejména na Slovensko, do
Maďarska a do Německa.
Na těchto trzích je již naše
společnost velmi úspěšná 
s jinými výrobky a z těchto
trhů zaznívá zájem i o Lo-
vogreen. Potenciál profesi-

L i s t o v á  h n o j i v a  a  s p e c i a l i t y  z  L o v o c h e m i e      

Jaká je uhlíková stopa titanové běloby
Mezivládní panel pro změnu klimatu, kterého se účastní vědci a instituce z celého světa, označil v roce 2007 možnou
změnu klimatu na Zemi jako jednu z největších výzev, které budou čelit národy, jejich vlády, podnikatelský sektor 
a občané v průběhu dalších desetiletí. Předpokládá se, že vlivem lidské činnosti dochází k zesílení působení skle-
níkového efektu, zejména v důsledku spalování fosilních paliv. Plynů, které skleníkový efekt intenzifikují je celá řada,
např. metan, oxid dusný, fluorované uhlovodíky, avšak nejrozšířenějším skleníkovým plynem, který vytváří člověk, je
oxid uhličitý - CO2. 

MŽP ČR uvádí ve svém materiálu,
že přirozená koncentrace oxidu uhliči-
tého před průmyslovou revolucí byla
280 ppm (tzn. částic CO2 v 1 miliónu
částic vzduchu), zatímco dnes je to téměř
400 ppm. Dopady změny klimatu budou
nesporně ovlivňovat celý svět a tedy 
i Českou republiku. Očekává se, že u nás
bude ohroženo zejména hospodaření 
s vodou, s následkem delších období
sucha a zvýšeného rizika povodní.

Uhlíková stopa
Uhlíková stopa je číslo udávající

množství skleníkových plynů, které se
váže na konkrétní výrobu, výrobek, pro-
ces či činnost. Může to být vztaženo na

naprosto běžnou lidskou činnost jako je
bydlení, relativně běžné výrobní procesy
jako je pekárna či zemědělská farma,
případně na velmi komplexní výrobní
systémy jako jsou zpravidla chemické
továrny. V takové bilanci se berou 
v úvahu všechny zdroje skleníkových
plynů. Vztáhneme-li to na chemickou
výrobu, jde hlavně o používání energií,
včetně té elektrické, která si vnáší do
chemické výroby svou uhlíkovou stopu
ze své výroby v elektrárnách, dále 
o vlastní energetické zdroje, spalovací
procesy (např. sušárny či kalcinační
pece), chemické reakce přímo vytváře-
jící skleníkové plyny (např. neutralizace
kyselých vod), spalování a skládkování
případných odpadů, doprava surovin,
meziproduktů, výrobků a odpadů všemi
možnými dopravními prostředky. Finální
uhlíková stopa se pak vyjádří jako abso-
lutní množství CO2, které zkoumaná čin-
nost produkuje. Pokud činnost produku-
je i jiné skleníkové plyny, jejich množst-
ví se přepočte na společný jmenovatel -

na množství CO2 dle jejich relativního
efektu na oteplování. V případě uhlíkové
stopy výrobku se výsledek ještě vztáhne
na 1 tunu tohoto výrobku. Výrobková
uhlíková stopa může pokrývat celý
životní cyklus výrobku - počínaje těžbou
suroviny, v našem případě ilmenitu,
výrobou dalších potřebných chemických
surovin a energií, přes vlastní výrobu
zkoumaného výrobku až po jeho použití,
např. v nátěrových hmotách či plastech,
a po finální odstranění konečných výrob-
ků ve fázi odpadu, vše vždy se zahrnutím
vlivu dopravy. Někdy je však praktičtěj-
ší, jako je tomu i v případě výrobků
Prechezy a obecně u široce využívaných
chemikálií, omezit výpočet uhlíkové
stopy pouze na část životního cyklu - od
výroby surovin až po okamžik, kdy hod-
nocený výrobek opustí bránu podniku.

Metodika výpočtu
Na problematiku změny klimatu zare-

agovali i výrobci titanové běloby (TB)
sdružení v Asociaci výrobců TB
(TDMA), jejímž členem je i Precheza. 

V roce 2010 bylo dohodnuto, že bude
vyhodnocena celoodvětvová uhlíková
stopa titanové běloby. Výroba TB je však
složitá. Kromě toho, že existují dvě
základní naprosto odlišné technologie,
má každá výrobna své specifické uspo-
řádání ve vztahu ke vstupům do výroby 
a k řešení vedlejších výrobků. Z toho
důvodu dospěli členové TDMA k závě-
ru, že je nutné zpracovat společnou
metodiku, která ujednotí způsob výpočtu
uhlíkové stopy pro všechny výrobce 
a výrobny, a která by zároveň respekto-
vala principy mezinárodních norem pro
hodnocení životního cyklu výrobků a pro
výpočet uhlíkové stopy. Vývoj takové
metodiky byl při zapojení všech členů
TDMA dokončen na konci roku 2011 
a následně byl proveden výpočet, do
kterého byly zapojeny všechny výrobny
TB na světě v rámci TDMA s použitím
vstupních dat roku 2010. Bližší
podrobnosti k metodice a výpočtu
lze nalézt na webových stránkách
TDMA (www.tdma.info) v sekci
Sustainability. Výsledkem je, že uhlíko-
vá stopa titanové běloby je v rámci
odvětví jeho výroby na hodnotě 5,2 tun
CO2/ tunu výrobku.

Příznivé postavení Prechezy
Nyní může čtenář namítnout - no, a co

s tím? Význam tohoto čísla je v tom, že
může sloužit k porovnání s jinými výrob-
ky, např. v případě odběratelů, kteří apli-

kují v dodavatelském řetězci principy
trvale udržitelné ekologické politiky. Pro
porovnání z odvětví pigmentů: dle
německého svazu chemického průmyslu
je uhlíková stopa organických pigmentů
26 tun CO2/ tunu výrobku (s rozpětím
cca ± 50 %), kovových a perleťových
pigmentů 8 tun CO2/ tunu výrobku (± 30
%), anorganických pigmentů a plniv 6
tun CO2/ tunu výrobku (± 50 %). Hlavně
však může hodnota uhlíkové stopy slou-
žit samotným výrobcům TB jako výkon-
nostní ekologický ukazatel, kde se jejich
výrobny z pohledu ovlivnění klimatu
nacházejí ve vztahu celoodvětvovému
ukazateli. Metodika samotná pak
pomáhá identifikovat klíčové oblasti,
kde je možno dosáhnout dalšího zlepše-
ní. Tím dále snižovat uhlíkovou stopu 
a tedy vliv výrobny na životní prostředí.
Z tohoto pohledu je pozice Prechezy
příznivá - výrobna TB v Precheze má
totiž nižší uhlíkovou stopu než je
průměrná hodnota za celé odvětví výro-
by TB. Průběžně jsou však činěny další
kroky ke zlepšení tohoto ekologického
parametru - zejména řadou akcí cílených
na úsporu energií či snahou o využití
přímých emisí CO2 z výroby. Je při tom
evidentní, že další zlepšování uhlíkové
stopy má nejen pozitivní ekologický, ale
i ekonomický dopad.

Pavel Mikulík, Precheza, a. s.

Rekonstruovaná centrála Agrofert Deutschland byla slavnostně otevřena

Dietmar Klose, Rüdiger Geserick, Andrej Babiš a Dr. Wolfgang Weiss přestřihávají
symbolickou pásku. Foto SKW Piesteritz

Propagace FEPRENŮ 
nyní  na světové úrovni

onálního i hobby trhu je v dobách útlumu
významný, a to i přes velkou konkurenci,
která zde na trhu existuje. Našim ne-
skromným cílem je, aby se značka
Lovogreen stala synonymem kvalitního
trávníkového hnojiva. Tento cíl se nám již
v minulosti podařil naplnit s hnojivem
Cererit a jeho použitím pro výživu zeleni-
ny. Také u tohoto výrobku došlo ke změně
grafické podoby, s novou vizualizací jste
se mohli setkat nejen v prodejní síti, ale 
i v celoplošné inzerci stejně jako 
u Lovogreenu. 

Rozšířená nabídka
Naším cílem pro rok 2013 je udržet

dynamiku růstu prodeje tak, jako tomu
bylo v loňském roce. Pro další růst je
nutné intenzivnější využití  zázemí skupi-
ny v tuzemsku a zahraničí, úpravy výrob-
ního zařízení a vybudování skladového 
a manipulačního zázemí v podniku. 
V roce 2013 plánujeme rozšíření výrob-
kového portfolia. Připravujeme novinku 
v péči o trávník, pozadu nezůstanou ani
listová hnojiva, kde připravujeme uvedení
tří novinek.

Děkujeme všem, kteří nám v roce 2012
pomohli a věříme v úspěšné pokračování
naší dosavadní spolupráce.  

Jiří Valenta, Jan Bradáč, 
Lovochemie, a. s. 
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