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Jak jste strávil/a dovolenou?
Ing. Blanka 
Štajerová,
voda 
a odpady

Tento rok jsem jeden týden dovolené 
strávila v Železných horách. Poča-
sí nám přálo, a tak jsme mohli okolí 
Sečské přehrady na kolech tak trochu 
prozkoumat. Zdejší krajina a údolí řeky 
Chrudimky nás okouzlily.
Další týden jsem, jako již po několik 
let, strávila v Kychové na Vsetínsku  
s partou žen, které se věnují paličko-
vání. Pod vedením zkušené lektorky 
jsme tentokrát vytvářely krajky podle 
historických podvinků.  Taková dovo-
lená s lidmi podobně naladěnými, bez  
televize a katastrofických zpráv a  bez 
starostí o rodinu má taky své kouzlo.

Jiří Čunek,
těžké aromáty 
a naftalen

Letošní dovolenou jsem si rozdělil na 
dvě části. V té první jsem sám jezdil na 
motorce po celé republice a užíval si 
klidu a krás Česka. Druhou část jsem 
věnoval rodině a kamarádům, se který-
mi jsem strávil týden v Alpách - v okolí 
Zell am See.

Kamila 
Meruňková,
odbor 
výzkumu

Letos je má dovolená zaměřena jedním 
směrem. Částečně v průběhu roku na 
výuku, větší část pak na výkon praktic-
ké části kurzu chovatele zvířat v ZOO. 
Svou dovolenou jsem tedy strávila  
v ZOO Ostrava na úseku chovu slo-
nů. Byla jsem týden zařazena do pra-
covních povinností ošetřovatele slonů  
a vše si vyzkoušela na vlastní kůži. Prá-
ce to je náročná, ale velice zajímavá. 
Přežili jsme všichni, já i sloni ☺.

Bc. Radim 
Přikryl,
zásobování 
a sklady

Vydali jsme se na několik dní do Tos-
kánska, krásného kraje plného vinic, 
olivovníků a památek. Jet tam ovšem 
na přelomu července a srpna nebyl nej-
šťastnější nápad, protože tou dobou pod-
le mě i v pekle muselo být chladněji. 
Na druhou stranu to mělo svá pozi-
tiva po návratu - i když bylo v Česku  
o deset stupňů méně, lidé tady byli po-
lomrtví horkem, nám to ale přišlo jako 
příjemný chládek. 
Myslím, že příští dovolenou strávíme 
někde daleko na severu.

 Aktuality na úseku ochrany životní-
ho prostředí a řízení kvality červenec 
– srpen 2013
Dne 18. července proběhlo ústní pro-
jednání změny integrovaného povolení 
pro „Soubor chemických výrob – zá-
kladní závod DEZA, a. s., Valašské 
Meziříčí“. Předmětem změny je přede-
vším povolení realizace zařízení na vy-
užití druhotného energetického zdroje 
– kotle na spalování smoly. Vydání roz-
hodnutí se předpokládá začátkem září.  
 Hmyzí aktuality
Že i v zemědělsky využívané krajině mů-
žeme  občas nalézt lokality, které svědčí 
ohroženému hmyzu, lze ukázat na příkla-
du okolí Valašského Meziříčí. Pro před-
stavu, v letech 2011-2013 bylo zjištěno 
takovýchto 11 druhů brouků, 22 druhů 
motýlů a 3 druhy vážek, přitom 8 druhů 
je celoevropsky ohrožených (tzv. naturové 
druhy). Tři nejzajímavější představujeme.
Lesák rumělkový - byl dříve vzácný druh 
zachovalých přírodně bohatých lesních 
komplexů. V dnešní době rozšiřuje svůj 
výskyt na nejrůznější biotopy a byl nale-
zen dokonce přímo v areálu Dezy. 

Kudlanka 
n á b o ž n á 
- jedná se 
o sucho  
a teplomil-
ný stepní 
druh hoj-
ný na jižní 
M o r a v ě ,  

v posledních letech ale expanduje na 
sever. Je známa pro svůj manželský ka-
nibalismus (samička po páření sežere 
samečka).
Vážka jasnoskvrnná - vyhledává lesní  
a luční tůně, extenzivně obhospodařo-
vané rybníky. V okrese Vsetín je známa 
pouze z 5 lokalit, od roku 2008 byla ale 
potvrzena pouze na 2 z nich.  
 Vzácní motýli v okolí Dezy 
Motýli patří 
mezi nejlepší 
bioindikátory 
kvality úze-
mí. Přestože 
se o okolí Va-
lašského Me-
ziříčí inten-
zivně zemědělsky hospodaří, lze nalézt 
několik pro motýly hodnotných ploch, 
zejména suché trávníky, sady a záhum-
ky nebo okolí malých potoků. 
Celkem bylo nalezeno 22 druhů ohro-
žených motýlů. Nepřehlédnutelní jsou 
otakárek fenyklový a nově i otakárek 
ovocný. Překvapením je výskyt 5 ce-
loevropsky ohrožených druhů, např. 
modráska očkovaného a přástevníka 
kostivalového. Na druhou stranu, třeba 
modráska černoskvrnného nebo hořco-
vého, už v oblasti neuvidíme.
Výzkum hmyzu včetně motýlů v okolí 
provozovny Deza, a. s. prováděla v le-
tech 2010-2012 rožnovská organizace 
ČSOP Salamandr a to v rámci zákona  
o předcházení ekologické újmě.  

Martin Krupa, ČSOP Salamandr
 Začátek astronomického podzimu
Slunce vstupuje do znamení Vah dne 
22. září ve 22 hodin 43 minut SELČ 
(středoevropského letního času). Nastá-
vá podzimní rovnodennost, na severní 
polokouli začíná astronomický podzim. 
V okamžiku podzimní rovnodennosti 
Slunce prochází nebeským rovníkem 
(přechází ze severní polokoule na jižní), 
den i noc jsou stejně dlouhé. Severní  
i jižní polokoule jsou stejně přivráceny ke 
Slunci a jsou také rovnoměrně Sluncem 
ozařovány. 

Projekt „Partnerství pro chemii“ vstupuje do finále
Zdá se to být relativně nedávno, kdy byl u nás ve společ-

nosti poprvé představen společný projekt Univerzity Pardubice  
a koncernu Agrofert s názvem „Partnerství pro chemii“. 
Ve skutečnosti to jsou již téměř dva roky, během kte-
rých bylo realizováno několik klíčových aktivit. Veške-
rá činnost směřovala k prohloubení vzájemné spolupráce  
a lepší informovanosti pracovišť Univerzity Pardubice  
a chemických výrobních podniků koncernu.

V rámci projektu byl spuštěn komunikační portál 
www.ceskachemie.cz, který představuje chemii jako perspek-
tivní obor, který má smysl studovat, ale hlavně v něm poté i pra-
covat. Nejpodstatnějším přínosem celého projektu jsou však 
možnosti, které jsou studentům nabízeny. Jedná se především 
o možnost absolvovat ve vybraných podnicích krátkodobou 
nebo dlouhodobou stáž. Je to ideální příležitost, jak získat praxi 
nebo i jen lepší představu, jak to v průmyslu všechno vlastně 
funguje. 

Říká se, že nic netrvá věčně, a platí to i u tohoto projektu. Ten již 
vstupuje do pomyslného finále. Do jeho konce zbývá jen pět měsíců, 
během kterých proběhnou poslední dlouhodobé stáže. V průběhu 
trvání projektu jsme zaznamenali enormní nárůst zájmu studentů  
o naši společnost, což nás těší. V poslední etapě přivítáme pět 
studentů. Ale nepředbíhejme a pojďme se ohlédnout za letoš-
ním létem. 

Letní brigády byly ve společnosti DEZA, a. s. zaplněny pře-
vážně studenty z Univerzity Pardubice. Klasická forma brigády 
pro ně byla přetransformována do podoby krátkodobé stáže, 
během které se každému studentovi individuálně věnoval při-
dělený odborný pracovník. Cílem stáží je totiž seznámit stu-
denta s chodem vybraného pracoviště a umožnit mu detailněji 
pochopit širší souvislosti. Letní krátkodobé stáže se u nás zú-
častnilo 9 studentů. Rád bych vám je v krátkosti představil…

První podle abecedního 
pořadí je Lenka Bajero-
vá. Je studentkou oboru 
Klinická biologie a che-
mie a k naší společnosti 
má blízko tím, že bydlí  
v Rožnově pod Rad-
hoštěm. V Deze už 
v rámci projektu strávi-
la druhé léto, konkrétně  
v laboratořích meziope-

rační kontroly pro provozy Benzol, MTVCH a Fenol pod ve-
dením RNDr. Ptáčkové. A jaký je na celou věc její pohled? 
„Jsem maximálně spokojená, protože tu získávám, pro nás 
mladé tak důležitou, praxi. Nejvíce však oceňuji možnost pra-
covat samostatně na nejrůznějších přístrojích. Letos jsem se 
detailněji seznámila např. s obsluhou plynového chromato-
grafu, na kterém se kontroluje kvalita nejrůznějších produktů  
z provozu Benzol. Ráda bych podotkla, že mě nejvíce těší důvě-
ra, kterou jsem tu dostala“.

Michal Bednář je studentem oboru Klinické biologie 
a chemie a bydlí přímo ve Valašském Meziříčí. Možnost stáží 
u nás ve společnosti ho natolik oslovila, že tu byl již podruhé. 
V loňském roce byl na provoze Ftalanhydrid a letos detailně 
poznal Vodní hospodářství. Seznámil se zde s úpravnou vody, 
technologií čištění odpadních vod a mimo jiné prošel i analy-
tické laboratoře. „Je to tu úplně jiné než ve škole. Měl jsem 
ideální příležitost poznat, jak funguje nepřetržitá chemická vý-
roba, a vlastně všechno, co s tím souvisí.“ V laboratořích spa-
lovny Michal dostal možnost seznámit se s přístrojem emisní 
spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem a analyzátorem 
rtuti. „Za tuto příležitost jsem velice rád“, říká a hned vzápětí 
dodává: „Letošní stáž je výjimečná v tom, že se také účastním 
výměny katalyzátoru v reaktoru určeném pro výrobu ftalanhyd-
ridu. Na začátku to nevypadalo na obtížnou práci, ale musím 
říct, že je to únavné. Pracuje se totiž ve stísněných prostorech.“

Jan David je na tom velice podobně, studuje stejný obor 
a letos byl u nás také druhé léto. Po dokončení bakalářské 
práce by se rád začal věnovat studiu Organické chemie. Polo-
vinu svojí stáže strávil na provoze Dehet, kde se pod vedením  
Ing. Pavla Čáně věnoval přípravě podkladů pro aktualizaci inter-
ní dokumentace. „Jsem velice rád za tuto příležitost. Kromě pár 
vydělaných peněz to pro mě byla velice zajímavá a neocenitelná 
zkušenost. Letošní stáž navíc hodnotím podstatně lépe. Pavel 
Čáň se mi totiž věnoval naplno, a za to mu patří můj veliký dík“.

 Sabina Danicsová 
letos půjde do třetího 
ročníku oboru Zdra-
votní laborant a byd-
lí ve Frýdku Místku.  
O projektu se dozvěděla 
od kamaráda a hlavní-
mi důvody, proč se ho 
účastní, jsou získat praxi, 
zkušenosti s prací v la-
boratoři a naučit se něco 
nového. „Moje očekávání 
se splnilo a vůbec nelituji, 

že tu jsem. Měla jsem možnost seznámit se s postupem analýzy 
pracovního ovzduší, ale také fenolátů, naftalenu, pyrenu a dal-
ších látek“ svěřuje se Sabina. „Hlavně jsem tu potkala spoustu 
ochotných lidí, kteří mi vždy poradili a maximálně se mi věno-
vali“, doplňuje. S úsměvem ještě dodává, že ji v naší jídelně 
většinou docela chutnalo, což zajisté také oceňuje.

Karel Chuděj studuje ve 3. ročníku obor Chemie a technic-
ká chemie. Stáž strávil na provoze Ftalanhydrid. Měl zde mož-
nost detailněji se seznámit se samotnou výrobní technologií, 
ale byl i u odstavování oxidačního reaktoru. Důvodem, proč 
na stáž šel, bylo na vlastní oči vidět reálné technologické zaří-
zení. A jak sám říká, skutečnost předčila jeho očekávání. „Měl 
jsem možnost tu vidět spoustu zařízení do posledního detailu. 
Prostě toto v knížkách nenajdete a na přednáškách neuslyšíte.“ 
Po odstavení reaktoru Karel pomáhal s jeho čištěním a poslé-
ze se účastnil výměny katalyzátoru. „Opět jsem se na vlastní 
kůži přesvědčil o platnosti Murphyho zákona „Může-li se něco 
pokazit, pokazí se to“. Z čehož vyplývá, že nic není tak snadné, 
jak vypadá a všechno trvá déle, než předpokládáme“, dodává 
s úsměvem Karel.

Michaela Kovářová bydlí v Kr-
hové a je studentkou druhého roční-
ku oboru Klinická biologie a chemie. 
Stáž absolvovala v analytických la-
boratořích „elektrometod“. Hned na 
začátku našeho rozhovoru říká, že má 
k této části analytické chemie blíz-
ko. Svoji bakalářskou práci totiž bude 
dělat na elektroforéze, která právě 
patří mezi elektrochemické metody. 
„Měla jsem ideální příležitost prak-
ticky poznat obsluhu všech přístrojů,  
a tím upevnit své znalosti. „Mys-
lím, že mi pobyt v této laborato-
ři docela pomůže do dalšího stu-
dia na Univerzitě Pardubice“, říká. 
„Ano, se stáží jsem velice spokojená 
a podle mého názoru byla smyslu-

plná. Proto si taky zařizuji možnost absolvovat  
v Deze ještě navazující dlouhodobou stáž“, dodává Míša. 

Otto Nagel studuje ve 3. ročníku obor Chemie a technic-
ká chemie. V Deze byl poprvé na praxi před čtyřmi lety ještě  
v rámci studia chemické průmyslovky v Hranicích na Moravě. 
Tehdy plnil katalyzátor do „malého“ oxidačního reaktoru, letos 
do „velkého“. „I když jsem věděl, co ta práce obnáší, musím 
říct, že mě to letos překvapilo. Není to vůbec žádná sranda 
naplnit 14 000 ks trubek podle přesně definovaného postupu. 
V průběhu plnění probíhá neustálá kontrola, na všechno poté 
dohlíží specialista z Německa. Mnohdy mi ta práce připadala 
nekonečná.“ Otto první část stáže strávil na provoze Těžké aro-
máty. Pomáhal tu s přípravou na přechod na nový řídící systém. 
„Se stáží jsem spokojen. Vydělal jsem si tu nějaké peníze, ale 
hlavně rozšířil své praktické a životní zkušenosti. Zcela nové 
pro mě bylo pochopit principy soužití pracovníků a fungování 
směn pro zajištění nepřetržitého provozu“, dodává Otto.

Lenka Šimorová studuje druhým rokem obor Farmakoche-
mie a medicinální materiály. V budoucnu by se ráda věnovala 
výzkumu v oblasti léčiv. V nabídce stáže viděla ideální příleži-
tost získat praxi, zjistit, jak to v průmyslu chodí a hlavně mít co 
napsat do životopisu. 

Studenti na prázdninové praxi

(pokračování na straně 2)

Lenka Bajerová u přístroje Orsat

Sabina Danicsová u předpřípravy 
vzorků

Michaela Kovářová  
u přípravy roztoků

ALEŠ NAVRÁTIL NA SVĚTOVÝCH 
POLICEJNÍCH A HASIČSKÝCH 
HRÁCH V SEVERNÍM IRSKU 2013

50 LET VÝROBY NA PROVOZE 
BENZOL

DEN S UZENÁŘEM 
JAROMÍREM KOTOUNEM

Člen HZSP DEZA, a. s. na svých 4. světo-
vých hrách.

Historie provozu benzol. Jak se dělají uzeniny – fotoreportáž.
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vyjde v úterý 15. října

uzávěrka bude 3. října 2013 

Projekt „Partnerství pro chemii“ vstupuje do finále
Proto ani chvilku neváhala. Hned na začátku však muse-

la řešit dilema, jestli zvolí stáž ve společnosti Precheza nebo  
u nás. Ano, zvítězila Deza ☺.  Lenka pracovala v laboratoři 
plynové chromatografie s hmotnostní detekcí, kde se seznámila 
s jejím chodem a analýzami, které se tu provádějí. Říká: „Nej-
více na stáži oceňuji podrobnou komplexní prohlídku závodu 
a jednotlivých pracovišť. Myslím, že mi to pomůže lépe zacílit 
moje další směřování ve škole. Určitě patří veliké díky všem, 
kteří se mi tady plně věnovali“, dodává vzápětí.

Poslední studentkou je Šárka Švecová, která úspěšně dokon-
čila druhý ročník oboru Chemie a technická chemie. Nabídka 
na absolvování krátkodobé stáže ji oslovila hned na začátku 
tohoto projektu. Jak sama dodává, v nabídce viděla ideální pří-

ležitost jak získat praxi v laboratoři. Navíc se chtěla věnovat 
chemii z praktického hlediska. „Moje očekávání se splnilo, 
měla jsem možnost seznámit se tu s pro mě novými analytický-
mi metodami a typy analýz. Zajímavou zkušeností pro mě bylo 
provádění kalibrace přístroje na elementární analýzu pomocí 
„nového“ standardu“. Šárka nakonec dodává: „Byla jsem tu 
na stáži dvakrát a jsem ráda. Velice oceňuji ochotný přístup 
spolupracovníků a přátelský kolektiv na pracovišti.“

Léto je u konce. Nezbývá nic jiného než věřit, že podzim 
bude stejně tak krásný a pro studenty tak úspěšný jako pobyt 
u nás ve společnosti. Se všemi se tímto ještě jednou loučíme  
a přejeme hodně zdaru do dalšího studia. Pracovníkům Dezy pa-
tří velký dík za čas a ochotu, se kterou se studentům věnovali.

Roman Sívek

Dokončení z titulní strany

A l e š  N a v r á t i l  n a  S v ě t o v ý c h  p o l i c e j n í c h 
a  has i č ských  hrách  v  Severn ím Irsku  2013

Náš spolupracovník Aleš Navrátil se 
zúčastnil ve dnech 1. – 10. 8. 2013 Svě-
tových policejních a hasičských her. 
Tentokrát se konaly v největším městě 
Severního Irska Belfastu. 

- Aleši, stá-
vá se už téměř 
tradicí, že jste 
p r a v i d e l n ý m 
účastníkem svě-
tových hasič-
ských her…

Pravda je, že 
od roku 2010, 
tedy od Jižní 
Koreje, jsem ne-
vynechal žádné 
takovéto světové 
klání. V porov-
nání s kolegy 

z reprezentačního týmu nás takových 
pravidelných účastníků moc není. Vět-
šinou je to o 8 lidech stabilního kádru  
a zbytek se mění a střídá. 

- Čím to je? 
Stále patřím mezi nejmladší členy 

týmu, nemám vlastní rodinu, závazky. 
Navíc moje rodina a zaměstnavatel mě 
neskutečně podporují. Na rozdíl od ko-
legů z týmu. Myslím si, že tím to je.

- Můžete tyto hry porovnat s před-
chozími ročníky?

Tyto hry byly spojeny i s policejní-
mi složkami a považují se za větší akci. 
Takže srovnávat to mohu jenom s New 
Yorkem 2011. Abych byl upřímný, tak 
se to ani srovnat nedá. V Americe byly 
strašné zmatky a převládal chaos. Měs-
to jako takové nechtělo mít se hrami nic 
společného, a tak se k tomu tak i posta-
vilo. V Belfastu nás čekal už po příletu 
na letiště organizátor, který nám dal 
stručné informace a pomohl nám k prv-

nímu kroku. Ve městě byly na každém 
rohu obrovské upoutávky na hry jako  
v roce 2010 v Jižní Koreji. Zahájení 
bylo velkolepé, přenášelo je BBC. Dis-
ciplína T.F.A. se odehrávala ve vyhlá-
šené loděnici Herland & Wolff, kde se 
před více jako 100 lety vyráběla známá 
loď Titanic. To vše podtrhovalo atmo-
sféru celého závodu.

- Překvapilo vás něco v Severním 
Irsku?

Samozřejmě a bylo toho hodně. Vě-
děl jsem, že na severu mají krásnou 
přírodu, ale netušil jsem, že až tak nád-
hernou. Nedá se to moc popsat, ani fo-
tografie nevykreslí skutečnost. Dále mě 
překvapilo klima a vůbec ovzduší. Jsou 
tam ideální podmínky pro sportování. 
Nikde jinde se mi nedýchalo lépe než 
právě v Belfastu. Za jeden den se tam 
vystřídají 4 roční období, což taky bylo 
příjemné. Navíc, když tam prší, tak prší 
tak nějak jinak – příjemně.

- Kde byli čeští sportovci ubytováni? 
Měli jste daleko na sportoviště?

Ubytovaní jsme byli na vysokoškol-
ských kolejích asi 30 minut autem od 
centra. Na patře jsme měli ubytované 
ukrajinské hokejisty, kteří se ani jednou 
neusmáli, a kluky z Brazílie, naše nej-
větší soupeře v disciplíně T.F.A., kteří 
byli naopak veselí celé noci.

- Ve kterých disciplínách jste starto-
val? S jakými výsledky?

Startoval jsem v disciplíně T.F.A. 
jednotlivci, kde jsem skončil desátý. 
Nastoupil jsem také následující den  
v mezinárodní štafetě, která měla podo-
bu exhibiční.

- Jak jste se dostal do této štafety?
Po závodě mírně zklamaný a una-

vený jsem seděl v rohu a najednou 
pořadatel hlásil moje jméno. Šel jsem 
za ním a tam mi nabídl další den start 
v mezinárodní štafetě, která měla být  
zpestřením této soutěže s tím, jestli 
souhlasím.

- Proč vybrali právě vás z ČR?
Štěstí, náhoda, ale taky jsem měl ve 

svém individuálním závodě povedený 
první úsek, na který mne taky obsadili.

- Odkud pocházeli závodníci vybra-
ní do štafety? Jak jste se umístili?

Byli jsme z Česka, Rakouska, Sever-
ního Irska a USA. Naše mezinárodní 

Nejen zlato přilákalo dobrodruhy 
na americký kontinent

„Už vidím pevninu!“ křičí 
lodivod na přídi jedné z Co-
lumbových lodí a, stejně jako  
v roce 1459, se i letos rozhodla 
hrstka statečných zdolat Atlantik 
plný překážek a podmanit si divo-
ký kraj Severní Ameriky.

V uších nám ještě zní písničky  
z včerejšího táboráku, slunce se 
již netrpělivě drásá zpoza hori-
zontu nad naše hlavy a i my, ještě 
čerstvě přicestovalí dobrodruzi na 
americký kontinent, se se stejnou 
vervou jako slunce zdráháme na tábo-
rové nástupiště. „Našli jsme šifru, na 
Klondike je zlatá žíla!!“ Krompáče, 
lopaty a pevné nervy sebou, začal nám 
orienťák ve znamení Zlaté horečky ☺

… Znavení, ale šťastní, žízniví, ale 
s náručí plnou zlatých lesknoucích se 
kamínků a s vyhlídkou proměnit zla-
to v americký dolar se pak odpoledne 
američtí dobrodruhové mohou těšit  
z večeře ve znamení severního polár-
ního kruhu (po celodenním putování  
v horku mezi různými nalezišti zlata je 
toto osvěžení příjemným oddechem).

V táboře ovšem na českou výpravu čeka-
li mimo Eskymáků podávajících zmrzliny 
také indiánští domorodci, kteří v noci pro 
ty nejodvážnější přichystali zkoušku sta-
tečnosti. A ta byla letos opravdu speciální! 
V transu, vyvolaným mytickým zpěvem 
a bubnováním domorodých šamanských 
kmenů, přecházeli nejodvážnější jedinci 
bosky přes rozžhavené lávové kameny 
a dokázali tak svojí duševní sílou zdolat  
i nemožné :-).

Naše 14denní putování se také neobe-
šlo bez pořádného výcviku zdravovědy. 
Tento kurz byl letos interpretován jed-
nodušší formou, ale mnohem účinnější 
(důkazem toho jsou i některé bonmoty 
táborníků, narážejících na poznatky zís-
kané v tomto zdravotním kurzu). 

„A budeš na tomhle betonu ležet 
klidně celý večer!“ napomíná vedoucí 
táborníka. Druhý táborník se přihlá-
sí a říká: „Ale aspoň bude na pevném 
podkladu a já mu můžu udělat masáž 
srdce“.  Naši cestovatelé tak dva týd-
ny zvládli bez jakékoliv větší újmy na 
zdraví a náš školený zdravotník tak če-
lil pouze zákeřným klíšťatům. 

Následující ráno se celý tábor pro-
měňuje v ústav plných tlouštíků. Tento 
den je ve znamení obezity a pro děti 
ještě s mastnými prsty od hranolek  
a s obrovským polštářem na břichu 
se stávají některé hry neproveditelné. 
Každý se ovšem náramně baví. V tábo-
ře je vybudován McDonald, podávají se 
koblihy různých příchutí a polev, baná-
nové koktejly, hamburgery, hranolky, 
zkrátka všechno nezdravé, co každý den 
v Americe děti konzumují. Další ráno 
se ovšem všichni táborníci i vedoucí  
s radostí vrací ke krajíci chleba s máslem  
a čajem a jsou rádi, že už žádný den 
obezity nebude ☺.

Další táborový týden byl možná ještě 
více nabitý hrami a akcemi než přede-
šlý, ale i tak všichni táborníci s úžasnou 
energií a vervou plnili všechny úkoly. 
Druhou půlku 14denního cestování po 
americkém kontinentě začali naši malí 
dobrodruzi v Disneylandu. A proto-
že si našich turistů v Americe patřičně 
hleděli, mohli v tomto zábavném cent-
ru mimo jiné také navštívit kadeřnický  
a masážní salón. Musíte uznat, že ta-
ková masáž může přijít po týdenním 
putování docela vhod ☺. Disneyland 
byl opravdu našlapaný atrakcemi všeho 
druhu, od střelby ze vzduchovky začína-
je, po jízdu na divokém býkovi konče.

Za doprovodu undergroundové pís-
ničky Na kolena od Ivana Hlase, kterou 
křičí celý autobus a která doprovázela 
snad všechny táboráky, pak autobu-
sem prcháme z Trubisek, v očích slzy  
a v hlavě nám jako správným dobro-
druhům vrtá opět další cíl naší cesty. 
Co to bude příště??

Vedoucí 1. turnusu

Stavba výrobní haly mezi vlečkou DEZA  
a firmou CIE Automotive aneb co staví na poli za Dezou?

Ten, kdo projíždí po silnici Valašské 
Meziříčí – Hranice (nebo obráceně), si 
od června začal všímat, že se na poli 
naproti CIE Automotive něco staví.  
A protože stavba přímo sousedí také  
s provozní budovou Dopravy Deza  
a kolejištěm Deza a já mám okna kan-
celáře přímo tím směrem, byl jsem po-
žádán, abych napsal krátkou informaci.

Již před časem jsme se jako sou-
sedící subjekt ke stavbě vyjadřovali  
a proto víme, že vedle nás roste výrobní 
hala společnosti SONAVOX CZ s.r.o. 
se sídlem v Rožnově pod 
Radhoštěm. Víme, že se 
jedná o halu na výrobu 
reproduktorů. Z dostup-
ných zdrojů také vím, že 
SONAVOX je významný 
výrobce audiotechniky  
a zejména reproduk-
torů s celosvětovou pů-
sobností. Česká společ-
nost SONAVOX vznikla 

Trubiska 2.  turnus

Valachiarun zve na další závody

Již tradičně i letošní II. turnus proběhl 
v indiánském duchu kmene Kua-Kua. 
Jako indiáni jednotlivých kmenů, ztvár-
něných jednotlivými družinami, bojova-
li o nejsilnější postavení ve vedení proti 
Oglalům. Za jednotlivé etapové hry zís-
kávaly družiny podle své strategie obilí, 
dřevo či kamení pro rozšiřování svých 
vesnic a posilnění svého kmene. 

Náplň tábora nepochybně tvoři-
ly také hry v přírodě, na fotbalovém 
hřišti, v lese či celotáborová turnajová 
utkání. Družiny měly možnost změřit 
své síly v kýblované, petangue nebo 
oblíbené hře hututu. 

Naši bojovníci kmene Kua-Kua se 
naučili řadu dovedností jako je střel-
ba lukem, hod lasem, šifry, morseov-
ku, lakros a spoustu dalších. Vizitkou 
správného indiána je však získávání 
Orlích per, které měly děti možnost pl-
nit v průběhu celého tábora. 

Nezvykle prosluněné dny na Trubis-
kách zpestřil pěší výlet na Vařákovy 

Občanské sdružení Valachiarun, 
spolupořadatel běžeckého závodu 
„DEZA VALACHIARUN aneb Desítka 
okolo komína“ zve velké i malé zájem-
ce o běhání na další závody, tentokrát 
ve Vsetíně. 

Šestý ročník běžeckých závodů pro 
celou rodinu TES Valachiarun 2013 
odstartuje v sobotu 21. září od vsetín-
ského gymnázia v Žerotínově ulici. 
Nedílnou součástí sportovního dopo-
ledne jsou MINI běhy pro děti, které se 
i letos poběží zadarmo. Je pro ně při-
praveno 250 startovních čísel a pamět-
ních medailí. Tratě jsou dlouhé 350, 
700 a 1050 metrů a povedou kolem 
rybníčku ve vsetínské Panské zahradě. 
Na start se mohou postavit děti od dvou 
do patnácti let. V každém ročníku naro-
zení budou vyhlášeni tři nejlepší. 

Součástí běžeckých závodů pro ce-

paseky, kde jsme opékali špekáčky, 
zpívali písničky a spali pod jasnou noč-
ní oblohou. Pod širým nebem se také 
uskutečnila diskotéka v rytmech Hawa-
je spolu s vystoupením našich mladých 
talentů. Odměnou za vystoupení byl 
bar plný míchaných drinků, sladkých  
a slaných dobrot. 

Po dvou příjemně strávených týdnech 
proběhlo závěrečné vyhodnocení všech 
her a každý táborník si domů odnesl ně-
kolik cen. Táborem nic nekončí, těšíme 
se na vás na našich víkendovkách.

Jiří Zelenka

Dne 28. srpna se uzavřel život naší kolegyně paní Irmy Spilkové. Odešla neče-
kaně ve věku 53 let. Letos v červenci dovršila 25 let odpraco-
vaných v naší akciové společnosti. Během této doby pracovala  
v různých administrativních funkcích na obchodním, technic-
kém a ekonomickém úseku. Od roku 2002 bylo jejím pracoviš-
těm informační středisko. Odešla tichá, skromná pracovnice. 
Svojí každodenní prací přispívala k dobrému jménu naší firmy. 
Čest její památce.                                             Spolupracovnice                     

Vzpomínka

Před startem v Tita-
nic Quarter

S Brazilci - nejlepším týmem světa před 
Belfast City Hall

Vlajka Dezy v rukou irské policie

štafeta dosáhla nejlepšího výsledku ze 
všech, avšak závodili jsme mimo ofici-
ální soutěž, jen pro radost.

- Letos jste dokončil studium na vy-
soké škole. Měl závěrečný finiš před 
státnicemi nějaký vliv na vaši sportov-
ní přípravu?

Výhodou bylo, že jsem chtěl kom-
penzovat studium pohybem, takže jsem 
nějaký pohyb měl, ale nebylo to nic 
speciálního, co by bolelo. Spíše jsem 
před státnicemi sportoval proto, abych 
si psychicky odpočinul. Takže vliv na 
moji přípravu to určitě mělo, ale ne na-
tolik, aby mě to vyřadilo z provozu. 

- Závěrem?
Chci poděkovat mému zaměstnava-

teli podniku DEZA, a. s. včetně vede-
ní. Také posílám pozdrav do kuchyně. 
Zvláštní poděkování patří Robertu 
Skýpalovi za příkladnou práci pro své 
podřízené a také mým kolegům na ha-
sičárně.

Děkuji za rozhovor 
Miriam Kallerová

Pan Jiří Šebesta z HZS oslavil 
26. srpna padesáté narozeniny. 

Blahopřejeme.

lou rodinu TES Valachiarun 2013 je 
extrémní Horský běh v délce 18 km  
s převýšení 730 metrů a také silniční 
rovinaté tratě pro běžce i neběžce v dél-
kách 5 km a 10 km, které vedou podél 
řeky Bečvy po asfaltové cyklostezce 
směrem na Ústí u Vsetína a Janovou  
a zpět do cíle. 

Veškeré bližší podrobnosti k závodu 
najdete na webu www.valachiarun.cz.

v roce 2011 jako pobočka čínského  
a německého SONAVOXu.

První bagr vjel na vytyčený pozemek 
6. června 2013 a dnes z okna vidíme, 
že se dokončuje vnější plášť a finišují 
terénní úpravy kolem haly. Na stavbě 
se totiž pracuje téměř nepřetržitě.

Kdysi v polích osamocená provozní 
budova vlečky tak už nyní vypadá jako 
jedna z budov průmyslového areálu.

Petr Menc, 
vedoucí provozu Doprava
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50 LET VÝROBY NA PROVOZE BENZOL
Provoz benzol je v rámci akciové společnosti Deza jedním ze dvou hlavních pilířů výroby. Jeho náplní je zpracování surového koksárenského benzolu a následná výroba 
čistých kapalných aromatických uhlovodíků, zejména benzenu. Na konci letošního roku si připomeneme 50. výročí od zahájení výroby.

Ohlédnutí do historie
Konec 50. let dvacátého století byl  

v chemickém průmyslu ve znamení ori-
entace na výrobky z plastických hmot. 
Ukázalo se, že umělé materiály jsou 
schopny v mnoha případech úspěšně 
nahradit materiály kovové, dokonce že 
je v mnoha směrech předčí svými vlast-
nostmi a samozřejmě i cenou. Jednou 
ze základních surovin pro výrobu plas-
tů je benzen, který je ve velkém množ-
ství přítomen v koksárenském benzolu. 
Vlivem prudce se rozvíjejícího hutnic-
kého průmyslu spojeného s výrobou 
koksu bylo na trhu dostatečné množství 
této cenné suroviny.

Proto vláda ČSR svým rozhodnu-
tím ze dne 20. ledna 1960 schválila 
výstavbu nového chemického závodu 
„na zelené louce“ ve Valašském Me-
ziříčí. Stavba byla oficiálně zahájena 
16. listopadu téhož roku. Úkolem no-
vého závodu bylo převzetí výrobního 
programu ostravského závodu, jehož 
technologie již byla zastaralá a kapacit-
ně nevyhovující. Vysoká úroveň synte-
tických výrob z benzolových výrobků, 
hlavně benzenu a toluenu, vyžadovala 
podstatné zvýšení čistoty těchto látek. 
V nově budovaném komplexu proto 
byly zvoleny v té době nejmodernější 
existující technologie. V případě ben-
zolky se jednalo o nahrazení původní 
kyselinové rafinace moderní hydroge-
nační rafinací, která produkuje rafinát  
o vysoké čistotě, ze kterého lze násled-
ně vyrobit benzolové výrobky v poža-
dované kvalitě. Ve Valašském Meziříčí 
tak vyrostla technologie německé firmy 
Lurgi na zpracování surového benzolu 
a následné destilace benzolového ra-
finátu s kapacitou 160 kt ročně, která 
byla uvedena do zkušebního provo-
zu  za přítomnosti tehdejšího ministra 
průmyslu 1. prosince 1963. Jednalo se  
o zprovoznění prvního výrobního cel-
ku v novém závodě, když krátce před-
tím zahájily činnost obslužné provo-
zy – energetika, vodní hospodářství  
a železniční doprava. Začátek provozu 
nového zařízení, v nových podmínkách 
a s novými pracovníky, byl poměrně slo-
žitý, přestože probíhal pod vedením sku-
piny zahraničních odborníků a zkušených 
pracovníků z ostravského závodu. I když 
vlastní najetí proběhlo téměř bez problé-
mů, zakrátko nastaly časté výpadky elek-
trické energie, páry, chladicí vody, nebo se 
provoz potýkal s nedostatkem koksového 
plynu, obtížnou regulací tepelného režimu  
v reaktorech apod. Se všemi závada-
mi se tehdy mladý kolektiv pracovníků 
(téměř bez výjimky všichni do 25 let) 
vypořádal velmi brzy, novou technolo-
gii dokázal provozovat po celou dobu 
na vysoké odborné i pracovní úrovni  
a vyrábět produkty v požadované kvalitě 
se zřetelem na minimalizaci výrobních 
nákladů.

Stručný popis jednotlivých 
částí provozu

Hydrogenační rafinace surového 
benzolu

Hydrogenační rafinace surového 
benzolu je základním článkem celého 
provozu. Za přítomnosti vodíku se při 
vysokých teplotách a tlaku na katalyzá-
toru v reaktorech ze směsi látek obsa-
žených v surovém benzolu odstraňují 
příměsi (nenasycené sloučeniny, sirné, 
dusíkaté a kyslíkaté deriváty uhlovodí-
ků), které brání přímému destilačnímu 
dělení na produkty požadované kvality. 
Pro reakce probíhající v reaktorech je 
třeba přísunu vodíku. Jeho pohyb za-
řízením rafinace zajišťují kompresory 
umístěné v kompresorovně. Produk-

tem hydrogenační rafinace je benzolo-
vý rafinát, vedlejšími produkty potom 
odpadní voda čpavková, koncový plyn  
a neodpařený benzol, který se násled-
ně rozdestiluje na část využitelnou  
v rafinaci a na nehydrogenovaný zby-
tek, který je spolu s dehtem zpracován 
na provoze dehet.

Původním zdrojem vodíku pro hyd-
rogenační reakce probíhající v reakto-
rech byl koksový plyn (cca 50 % obj. 
vodíku), který procházel před vstupem 
do zařízení vysokotlakou vodní vy-
pírkou. Koksový plyn sloužil rovněž  
k předehřevu reakční směsi před reak-
tory. Jeho stále se zvyšující postupná 
deficitní bilance vedla k přechodu na 
předehřev reakční směsi spalováním 
zemního plynu a k výrobě vodíku v tzv. 
štěpicí stanici benzinu parním refor-
mingem směsi kapalných uhlovodíků. 
Vysokotlaká vypírka byla nahrazena 
vypírkou aminovou. Kvalita vodíku 
před vstupem do reaktorů se tak zvýšila 
na 80 % obj.

O technické dokonalosti zařízení ra-
finace svědčí několik skutečností: 

1) naše  jednotka má  nejvyšší výrob-
ní kapacitu ze všech, které kdy firma 
Lurgi vyprojektovala a dodala,

2) produktem je vysoce kvalitní vy-
sokotlaký rafinát s velmi nízkým obsa-
hem celkové síry - do 1 ppm,

3) výrobní článek pracuje po celou 
dobu své existence spolehlivě a bez 
větších potíží.

V blízké době dojde v tomto uzlu 
k důležitým změnám. V souvislosti 
se záměrem nahradit ubývající zdro-
je surového benzolu petrochemickým 
pyrolyzním benzinem a snížit ztráty 
aromatických uhlovodíků jejich přeště-
pováním dojde v příštím roce k výmě-
ně katalyzátorů ve všech reaktorech.  
V závěru letošního roku bude zprovoz-
něna nová jednotka, která bude vyrábět 
vodík nejvyšší kvality (99,9 % obj.). 
Tato skutečnost spolu s novým katalyzá-
torem umožní změnu technologických 
parametrů v hydrogenační rafinaci, ze-
jména snížení celkového tlaku v zaříze-
ní. V příštím roce je plánována výměna 
kompresorů čerstvého vodíku. Stávající, 
koncipované právě na koksový plyn, 
byly navrženy na podstatně vyšší výkon, 
kterého již dnes není, a po zprovozně-
ní nové výroby vodíku nebude, třeba. 
Dojde k výrazné úspoře elektrické ener-
gie. Naším dalším záměrem je navržení  
a realizace úpravy vstupní suroviny před 
jejím odpařováním. Toto opatření za-
mezí nadměrnému zanášení stávajících 
odpařováků a umožní zvýšit prosazení 
bez ovlivnění výsledné kvality rafinátu.

Destilace benzolového rafinátu
Na hydrogenační rafinaci navazuje 

kontinuální destilace benzolového ra-
finátu, která probíhá na systému deseti 
rektifikačních kolon. Všechny kolony 
pracují za atmosférického tlaku, pou-
ze hlavní kolona za mírného přetlaku.  
V této koloně dochází k rozdělení ra-
finátu na dva řezy – benzenovou a to-
luenovou frakci. Benzenový řez, ob-
sahující benzen a lehké nearomatické 
uhlovodíky, je dále zpracováván ve 
třech kolonách tzv. azeotropickou des-
tilací s acetonem. Výsledkem jsou dva 
produkty: benzen vysoké kvality a tzv. 
benzenový předkap, který slouží k vý-
robě vodíku. Toluenová frakce obsahu-
jící těžší podíly benzolového rafinátu je 
postupně zpracována na systému tří na 
sebe navazujících dvojic kolon. Takto 
se vyrobí čistý toluen, technický xylen 
(směs všech tří izomerů xylenu a ethyl-
benzenu), solventní nafty (směs indanu 
a tri- a tetramethylbenzenů) a benzeno-
vá mezifrakce (směs benzenu, toluenu 

a nearomatických uhlovodíků v roz-
mezí varu mezi benzenem a toluenem). 
Destilačním zbytkem je hydrogenova-
ný zbytek, který se pro svůj vysoký ob-
sah naftalenu a tetralinu zpracovává na 
provoze naftalen.

Změny v technologickém zařízení 
destilace v průběhu let byly dány zvy-
šujícími se požadavky na kvalitu vý-
robků, zejména benzenu, a úsporu tepla 
při destilačních procesech. V době vý-
stavby destilační jednotky postačovala 
kvalita benzenu měřena ukazatelem 
čistoty bodem krystalizace 5,30 oC (což 
odpovídá obsahu nearomátů 2 700 ppm), 
během sedmi let již byla tato kvalita 
nedostačující. Proto byla v roce 1970 
postavena a zprovozněna azeotropic-
ká destilace benzenu, následně v roce 
1995 vyměněna tunelová patra v hlavní 
destilační koloně za tři sekce oriento-
vané výplně od firmy Sulzer a v roce 
1997 provedena nadstavba této kolo-
ny o další sekci orientované výplně. 
Tyto úpravy umožnily dosažení vyš-
ší čistoty benzenu o bodu krystalizace 
min. 5,40 oC (obsah nearomátů max. 
1500 ppm), popř. při nižším prosaze-
ní dosažení tří devítkového benzenu  
(99,9 % hm.) s bodem krystalizace min. 
5,45 oC.

V roce 1995 prošly destilační a část 
rafinační jednotky změnami zaměře-
nými na úsporu tepla. Hlavní změnou 
bylo využití tepla těžších produktů pro 
topení produktových vařáků předchá-
zejících kolon. Výrazná úspora tepla  
v páře sice byla dosažena, na dru-
hé straně ale došlo k úzkému svázání 
zadní části destilace s přední. Jakýko-
liv problém v zadní části destilace se 
okamžitě negativně projevil na kvalitě 
benzenu nebo toluenu, rovněž najíždě-
ní destilační jednotky bylo delší. Čás-
tečné uvolnění bylo dosaženo zpětnou 
montáží parního vařáku na toluenovou 
kolonu, čímž se stabilizovalo topení 
azeotropické kolony benzenu při potí-
žích v zadní části destilace.

V následujícím období se zaměříme 
na zvýšení účinnosti dělení v hlav-
ní destilační koloně s cílem dosažení 
vyššího prosazení při výrobě benzenu 
kvality A  a  snížení ztrát benzenu do 
mezifrakce. Dále bychom chtěli snížit 
ztráty benzenu v odtahovaném před-
kapu a snížit obsah kondenzačních 
produktů acetonu v benzenu. Všechny 
uvažované kroky směřují k jedinému 
cíli, a to zajistit výrobu vysoce kvalit-
ního, na evropském trhu konkurence-
schopného, benzenu při zachování jeho 
maximální výtěžnosti a optimálních 
provozních nákladů.

Štěpicí stanice benzinu
Na štěpicí stanici benzinu dochází  

k výrobě vodíkového plynu tzv. parním 
reformingem, tj. štěpením uhlovodíků 
vodní parou na katalyzátoru za vyso-
kých teplot bez přítomnosti kyslíku.

Na stávajícím zařízení se vodíkový 
plyn vyrábí diskontinuálním způsobem 
na dvou řadách, které jsou synchroni-
zovány tak, že navenek se výroba jeví 
jako kontinuální. Technologický pro-
ces se skládá z fáze topné, kdy dochází  
k ohřevu katalyzátoru na teplotu po-
třebnou ke štěpení spalováním uhlo-
vodíků v přebytku vzduchu, a z fáze 
štěpné, ve které dochází k vlastnímu 
štěpení uhlovodíků za přítomnosti 
vodní páry. Vzniklý vodíkový plyn po 
ochlazení dále prochází tzv. konverzí, 
jejímž účelem je snížení koncentrace 
oxidu uhelnatého jeho reakcí s vodní 
parou opět na katalyzátoru. Vznik-
lý produkt obsahuje kolem 65 % obj. 
vodíku. Před vstupem do reaktorů  
v rafinaci dále prochází aminovou vy-
pírkou k odstranění podstatné části 
oxidu uhličitého, a tím obsah vodíku 
vzroste na 80 % obj. Jak bylo zmíněno 
výše, vodík je nutný k průběhu hydro-
genačních reakcí v reaktorech hydroge-
nační rafinace surového benzolu. 

Do zprovoznění této jednotky v roce 
1965 byl v hydrogenační rafinaci pou-
žíván jako zdroj vodíku koksový plyn. 
Ten byl ale považován za celostátní 
energetický zdroj s deficitní bilancí, 
což znamenalo časté odstavování rafi-
nace a zhoršení ekonomických ukaza-
telů provozu. Spuštění štěpicí stanice 
přineslo plynulý chod výroby a po-
stupné snižování nákladů na výrobu 
vodíku. Kapalné uhlovodíky obsažené 
v benzinu byly nahrazeny uhlovodíky 
obsaženými v benzenovém předkapu. 
Cena benzinu je totiž výrazně vyšší než 
cena vlastního produktu. Benzin byl již 
pouze dokupován pro vykrytí rozdílu 
mezi výrobou předkapu a jeho spotře-
bou pro štěpení.

V současné době probíhá výstavba 
nového parního reformeru, který má 
být uveden do zkušebního provozu  
v říjnu tohoto roku. Princip výroby 
vodíku sice zůstává stejný, uspořádá-
ní je však odlišné, moderní. Výroba 
bude probíhat kontinuálním způsobem  
v trubkovém reaktoru a vzniklý vodí-
kový plyn bude následně procházet 
molekulovými síty, na kterých se za-
chytí všechny plyny kromě vodíku. 
Tím se dosáhne jeho vysoké čistoty 
- 99,9 % obj. Navíc vodík odcházející 
z této jednotky bude stlačený a umož-
ní výměnu stávajících čtyřstupňových 
kompresorů čerstvého plynu a zrušení 
mokrého plynojemu vodíku.

Čisticí stanice plynu 
Čisticí stanice plynu je dalším vý-

znamným uzlem provozu. Při hydroge-
načních reakcích vzniká ze sirných slou-
čenin obsažených v surovém benzolu 
sirovodík, který z rafinace odchází spolu 
s jinými plyny v tzv. koncovém plynu 
nebo v tzv. odpadní vodě čpavkové. 
Sirovodík je plyn prudce jedovatý, je-
hož spálením vzniká oxid siřičitý - plyn 
škodlivý pro životní prostředí (podílí se 
na vzniku tzv. kyselých dešťů).

Právě ochrana ovzduší vedla záhy 
po zahájení výroby k zahájení výstav-
by čisticí stanice plynu. Zařízení této 
jednotky umožňuje zbavit koncový 
plyn nežádoucího sirovodíku před jeho  
spálením na teplárně, a tím eliminovat 
únik oxidu siřičitého do ovzduší. Kon-
cový plyn nejprve prochází aminovou 
vypírkou, ve které se sirovodík oddělí. 
Následně se z aminu opětovně desorbu-
je a zpracovává na produkt významně 
méně škodlivý nebo úplně neškodlivý.

Původně, až do roku 2007, byl siro-
vodík zpracováván na koncentrovanou 
kyselinu sírovou tak, že byl nejprve spá-
len v peci v přebytku vzduchu, vzniklý 
oxid siřičitý byl následně na katalyzá-
toru oxidován na oxid sírový a ve spe-
ciálním kondenzátoru poté docházelo 
ke kondenzaci kyseliny sírové. Tímto 
procesem se vyrobila až 95% kyselina 
sírová. Nevýhodou tohoto procesu byla 
zejména skutečnost, že v průběhu tech-
nologického procesu vznikaly agresiv-
ní látky s výrazným korozivním účin-
kem. To se projevovalo nejen na stavu 
vlastního zařízení jednotky, ale rovněž 
na zařízeních vzdálenějších (např. na 
stavu pláště plynojemu vodíku).

Stav technologického zařízení a stá-
le se zvyšující legislativní požadavky 
v ochraně životního prostředí vedly  
k rozhodnutí ukončit stávající způsob 
likvidace sirovodíku a vybudovat no-
vou jednotku, která by komplexně vy-
řešila likvidaci sirovodíku z plynných 
proudů a zároveň umožnila efektiv-
nější způsob likvidace odpadní vody 
čpavkové, než tomu bylo doposud 
na vodním hospodářství. Stavba byla 
zahájena v roce 2005 a celek dán do 
zkušebního provozu v roce 2007. Není 
bez zajímavosti, že se jedná o technolo-
gii BAT (nejlépe dostupná technologie)  
a že investiční náklady na její pořízení 
byly v rámci Dezy historicky nejvyšší. 
Sirovodík z vypírky je zpracováván na 
neškodnou kapalnou síru tzv. Clausovým 
procesem. Principem této technologie je 
částečné spalování sirovodíku na oxid si-
řičitý, který reaguje následně s nezreago-
vaným sirovodíkem za přítomnosti kata-
lyzátoru na síru. Výhodou tohoto procesu 
je rovněž spalování čpavkovosirovodí-

kového plynu, který vzniká stripováním 
odpadní vody čpavkové.  Tím dochází 
k navýšení produkce síry. Účinnost této 
technologie je vysoká a koncentrace oxi-
du siřičitého odcházejícího v odplynu do 
ovzduší je hluboko pod stávajícím přís-
ným emisním limitem.

EKO
Sílící legislativní tlak na ochranu 

ovzduší si v roce 1994 vyžádal vý-
stavbu centrální jednotky likvidace 
znečištěné vzdušniny, pro kterou se 
vžil zkrácený název EKO. Znečiště-
ná vzdušnina vzniká při manipulaci  
s vyráběnými produkty nebo surovi-
nou, zejména při plnění nádrží, zá-
sobníků a cisteren. Pohyb znečištěné 
vzdušniny z jednotlivých zdrojů do 
centrální jednotky čištění byl zajišťo-
ván dmychadlem umístěným za vypír-
kou. Uhlovodíky absorbované v pra-
cím oleji byly následně desorbovány 
v desorpční koloně pomocí stripování 
vodní párou a po kondenzaci vráceny 
do suroviny k opětovnému zpracování. 
Zbytkový obsah uhlovodíků ve vzduš-
nině byl následně dopálen v dvoustup-
ňové katalytické spalovně na neškodné 
látky. Nevýhodou tohoto procesu byly 
dvě skutečnosti: 

1) kvůli platinovému katalyzátoru  
v katalytické spalovně nemohla být čiště-
na vzdušnina obsahující sirné sloučeniny, 

2) prací olej se postupně sytil vlhkostí 
a vytvářel velmi složitě dělitelnou emulzi. 

To vedlo k nutnosti častého čištění 
okruhu a k časté výměně pracího oleje. 
Navíc i kapacitně přestala původní jed-
notka postupně stačit.

Proto bylo přistoupeno ke změně 
technologie čištění a v roce 2009 byla 
uvedena do provozu na místě původ-
ní technologie nová jednotka s výko-
novou rezervou pro připojení nových 
tras, která odstranila výše uvedené 
nedostatky. Vzdušnina přivedená do 
centrální jednotky  z jednotlivých zdro-
jů prochází nejprve tzv. vymražením  
a nezachycené uhlovodíky jsou násled-
ně dopáleny v termické spalovně. Vy-
mražení tvoří dvě řady vzduchových 
tunelů, v každém z nich se nachází 
dvojice výměníků. Řady pracují střída-
vě, zatím co v jedné dochází k ochla-
zení proudící vzdušniny a k vymražo-
vání uhlovodíků, zejména benzenu, ve 
druhé dochází k tání již vymrazených 
uhlovodíků. Zkapalněné uhlovodíky se 
vrací ke zpracování do suroviny. Celý 
proces je automatický a je řízen řídicím 
systémem Honeywell.

Terminál autocisteren
V roce 2008 byl uveden do provozu 

nový terminál pro expedici benzolo-
vých produktů a kapalné síry v auto-
cisternách nebo tzv. tank kontejnerech 
umístěných na silničním podvozku, 
který vyrostl vedle požární nádrže. Dů-
vodem výstavby byla především změna 
v portfoliu našich odběratelů kapalných 
rozpouštědel, tj. toluenu, xylenu a sol-
ventních naft po roce 2000. Naše pro-
dukty tak mohly být expedovány zá-
kazníkům, kteří nemají přímé napojení 
na železniční síť, nebo pro které je zá-
sadní časový faktor přepravy. Původní 
předpoklad plnění tří automobilových 
cisteren týdně se v současné době ustálil 
na dvaceti až dvaceti pěti. Výjimkou již 
dnes není plnění osmi až devíti cisteren 
za den. Plná oprávněnost této stavby se 
ukázala v krizovém roce 2009, kdy byla 
expedice prakticky celé produkce ka-
palných rozpouštědel realizována právě 
prostřednictvím terminálu autocisteren.

Terminál je dvoustopový. V jed-
né stopě je možno plnit kapalnou síru  
a spouštět surový benzol, ve druhé  
potom probíhá plnění kapalných roz-

Pohled na stavbu benzolky na jaře 1962 Slavnostní uvedení benzolky do provo-
zu 1. 12. 1963 – zleva ministr průmyslu  
Ing. Půčík a vedoucí závodu ve výstavbě 
Ing. Čeplý

Reaktory v hydrogenační rafinaci surového 
benzolu

Kompresory cirkulačního plynu

Celkový pohled na současný provoz benzol
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pouštědel. Rovněž tento proces je řízen 
řídicím systémem Honeywell, ale pro 
manipulaci s plnicími hadicemi, z bez-
pečnostních důvodů a ve smyslu před-
pisů ADR je nutná přítomnost obsluhy.

Řídicí systém
Od roku 2005 se začala realizovat 

zásadní přeměna řízení technologic-
kých procesů. Původní řízení pomocí 
pneumatických obvodů bylo postupně 
na jednotlivých úsecích nahrazováno 
moderním elektronickým řídicím sys-
témem Honeywell. Řízení se tak pro 
operátory stalo mnohem komfortněj-
ší, rychlejší a, v případě destilačních 
procesů, rovněž jemnější a stabilnější. 
Elektronický řídicí systém navíc umož-
nil trendování vybraných veličin a je-
jich archivaci v historiánu. Uchování 
měřených veličin operátor využívá 
především při technologických pro-
blémech v určitém uzlu, protože mu 
pomáhá v orientaci ve vzniklé situaci 
a podstatně urychluje jeho reakci. Pře-
chod na nový řídicí systém si vyžádal 
přestavbu velínu, který se stal moder-
ním zázemím pro všechny pracovníky 
provozu. V dnešní době jsou již veš-
kerá pracoviště provozu napojena na 
řídicí systém a postupně dochází k mo-
dernizaci akčních členů a měření v poli.

Závěr
Jak jsem již uvedl, provoz benzol 

prošel ve své padesátileté historii dy-
namickým vývojem, jehož cílem bylo 
neustálé zvyšování kvality vyráběných 
produktů, snižování dopadů výroby 
aromatických uhlovodíků na životní 
prostředí, zejména na kvalitu ovzduší, 
a snižování výrobních nákladů, přede-
vším snižování spotřeby tepla. Po celou 
dobu své existence provoz prokazoval 
stabilní výkony a vysokou odbornou 
úroveň svých pracovníků. Tyto skuteč-
nosti ho právem vždy řadily a stále řadí 
mezi základní pilíře chemické výroby 
v naší akciové společnosti. Zásluhou 
pravidelné údržby zařízení, středních 
oprav a investičních akcí, realizova-
ných zejména v posledním desetiletí, 
je dnes provoz ve velmi dobrém tech-
nickém stavu a díky připravovaným, 
popř. rozpracovaným akcím dalšího 
rozvoje či modernizace existuje reálný 
předpoklad, že si vysoký kredit udrží  
i v budoucnu.

Za celou dobu fungování provozu 
bylo zpracováno k 31. srpnu 2013 cel-
kem 6,5 miliónů tun surového benzolu 
a vyrobeno 4,4 miliónů tun benzenu. 
Průměrné roční zpracování surového 
benzolu činí 130 kt. Rekordním ro-
kem s celkovým zpracováním 160 kt 
surového benzolu byl rok 1976, rokem  
s absolutně nejnižším zpracováním  
68 kt se stal krizový rok 2009. 

V padesátileté historii  na benzol-
ce pracovali 202 pracovníci. Pokud 
připočítáme zaměstnance údržby a la-
boratoří, kteří v minulosti spadali pří-
mo pod provoz, dostaneme číslo 491.  
V tomto výčtu jsou zahrnuti lidé, kteří 
se podíleli na zahájení výroby, lidé, kteří 
zůstali benzolce věrni po celý svůj ak-
tivní pracovní život, ale i ti, kteří z růz-
ných důvodů kolektiv dříve nebo poz-
ději opustili. Je potěšitelné, že výměna 
pracovníků se nikdy výrazně negativně 
neodrazila v úrovni obsluhy. Velmi si 
vážíme zejména těch, pro které se ben-
zolka stala „srdeční záležitostí“, nejen 
pouhým „místem výkonu práce“. Všem 
pracovníkům, kteří se na dobrém jmé-
nu benzolky podíleli a v současné době 
podílejí, patří upřímné poděkování. Od 
zahájení výroby do dneška provoz řídilo 
8 vedoucích a 8 technologů.V součas-
nosti zde pracuje celkem 47 pracovníků, 
z toho 10 technicko-hospodářských, 32 
pracovníků obsluhy zařízení, kteří pra-
cují v nepřetržitém třísměnném provo-
zu, a 5 pracovníků obsluhy železničních 
ramp a terminálu autocisteren.

Ing. Ladislav Křenek, 
vedoucí provozu benzol

Fotografie Ing. Jiří Paďour, 
archiv, redakce

Vedoucí a technologové v padesátileté historii provozu 
vedoucí:     technologové:
Ing. Ladislav Kudela   Ing. Josef Plachý
Bohumír Talaš    Ing. Jiří Ottopal 
Pavel Hauptfeisch    Ing. Buhumil Kapusta 
Ing. Ivo Hanáček    Ing. Jaromír Horák
Ing. Jiří Pražák    Ing. Milan Mekina
Ing. Libor Tyšer    Ing. Ladislav Křenek 
Ing. Martin Rykala    Ing. Jiří Paďour 
Ing. Ladislav Křenek   Ing. Tomáš Majdloch 

Abrman Radek
Adámek Josef
Adámková Milena
Baďuřík Michael
Bambuch Pavel
Bartončík Eduard
Beránek Michal
Beránková Anna
Bětík Oldřich
Bohůnek Radim
Brňovják Václav
Bruthans Zdeněk
Bubílek Vítězslav
Burda Michal
Butor Ivo
Cahlík Jindřich
Cihlář Josef
Crha Karel
Dančák Svatopluk
David Josef
Davidová Barbora
Dorňák Bronislav
Dorňák Radim
Drechsler Arnošt
Dvořáková Eva
Faldýn Miroslav
Faltýnek Zbyněk
Filip Zdeněk
Franěk František
Frenštacký Jaroslav
Gabko Milan
Goláň Jaroslav
Gregor Vladimír
Gregorčík Bohuslav
Gregorčík Martin
Hadaš Antonín
Hadaš Martin
Hanáček Ivo, Ing.
Hasmanda Josef
Hasmanda Ondřej
Haša Stanislav
Hauptfleisch Pavel
Heryán René
Hladiš Milan
Hlavatý Tomáš
Horák Jaromír, Ing.
Hrabovský Jaroslav
Hrabovský Jiří
Hubík Jaroslav
Hucl Pavel
Hurta Zdeněk
Hýža Vladimír
Chrástecký Jan
Janda Jiří
Janošová Ivana
Jaroň Zdeněk
Juřica David
Juřík Bedřich
Juřík Martin
Kabeláč Eduard
Kapusta Bohumil, Ing.
Karmazin Jan
Kerschbaum František
Kirner Viktor
Koláček Alois
Konvičný Karel
Kopecký Jan
Korec Vojtěch
Kovář Ivo
Kovář Svatopluk
Kovář Svatopluk st
Král Tomáš
Králík Stanislav
Kretek Pavel
Křenek František
Křenek Ladislav, Ing.

Křivda Vladislav
Kubešová Marie
Kubín Miloslav
Kudela Ladislav, Ing.
Kundrátová Pavla
Kupka Bohumír
Kuzdřál Pavel
Laštůvka Jiří
Laurinec Petr
Lazar Karel
Ligas Oleg
Lípa Miroslav
Luska Leopold
Macháň František
Majdloch Tomáš, Ing.
Maléř František
Malina Ondřej
Malík Antonín
Malík Bohuslav
Martínek Jan
Matalík Jaromír
Matějka Jindřich 
Mekina Milan, Ing.
Měrka Josef
Michna Vojtěch
Mikoláš Martin
Mikulčáková Irena
Milfeder Augustin
Minář Jaroslav
Mrnuštík Karel
Mrnuštíková Hana
Mrnuštíková Marie
Müller Jaromír
Nevrla František
Nohál Josef
Nohálová Dana
Novák Marian
Novák Miroslav
Novák Pavel
Novák Pavel ml.
Novotný Milan
Ochman Rudolf
Olejník Radek
Ostřanský Vojtěch
Ottopal Jiří, Ing.
Paďour Jiří, Ing.
Palacký Lubomír
Pastrnek Miroslav
Pavlíček Svatopluk
Pavlíčková Marie
Pečeňa Karel
Pilčík Tomáš
Píša Vladimír
Podzemná Zdeňka
Pomkla Zdeněk
Pospíšil Petr
Pražák Jiří, Ing.
Pšenica Stanislav
Rackiewicz Zdeněk
Rais Ladislav
Rajnoch Miroslav
Rieger Walter
Rykala Martin, Ing.
Saidur Rahman, Ing.
Sekerka Jan
Síkora Josef
Skalka Pavel
Slivoník Alexandr
Slívová Šarlota
Slovák Jan
Slovák Jaroslav
Smejkal Milan
Smilek Lukáš
Smilek Milan
Sobotka Milan
Staněk Petr

Steiner Stanislav
Stoklasa Vlastimil
Strakoš Vít
Streit Stanislav
Střílka Petr
Suchanec Radek
Surovec Zdeněk
Svozilová Arya
Šebestová Jarmila
Šejda Miroslav
Šerá Anna
Ševčík Milan
Šimčík Antonín
Šimíček Milan
Šimončič Milan
Šimončičová Jaroslava
Šimurda Jaroslav
Šimurda Martin
Škařupová Ludmila
Škorňa Lubomír
Šubrt Jiří
Švábek Jiří
Švejdík Ondřej
Talaš Bohumír
Talaš Jiří
Tobola Evžen
Tomaštík Jiří
Tomaštík Jiří ml.
Tovaryš Ladislav
Trčka Antonín
Tvrdoň Dušan
Tyšer Libor, Ing.
Vaculík Miroslav
Vagáčová Marie
Valuch Tomáš
Vašulín Petr
Veselý Aleš
Vlček Michal
Vostál Dušan
Vráblová Marie
Vrečková Miroslava
Wolf Antonín
Wollner Ivan
Zálešák Stanislav
Zapalačová Jaroslava
Zemánek Jakub
Žiačik Štefan
Žilinský Alois
Žilinský Josef
Žmolík Josef

Víte, že…
• surový benzol je čirá, nažloutlá až hnědá kapalina s charakteristickým zápachem, 
která vzniká jako vedlejší produkt při výrobě koksu vypíráním koksového plynu  
v pracím oleji a jeho následnou destilací?
• surový benzol je po chemické stránce velmi složitou směsí, která obsahuje přes 
tisíc identifikovaných složek?
• hlavní složkou surového benzolu je benzen (německy benzol), jehož obsah se 
pohybuje v rozmezí 60-80 %?
• benzen je základní aromatický uhlovodík s jedním benzenovým jádrem, jehož struk-
turu objevil v roce 1865 německý chemik Friedrich August Kekulé von Stradonitz 
na základě svého snu, ve kterém 6 opic vytvořilo kruh tak, že vždy následující opička  
v řadě držela předcházející za její ocas?
• benzen je základní látkou v organické syntéze, který se používá pro výrobu izolač-
ních materiálů (polystyren), nylonových vláken a polyuretanových hmot užívaných  
v automobilovém a  stavebním průmyslu?
• kromě benzenu jsou v surovém benzolu dominantními složkami jeho methylho-
mology (toluen a xyleny)?
• toluen se používá jako ředidlo barev a laků?
• toluen se používá i při výrobě jiných sloučenin? Typickým příkladem může být vý-
roba trhaviny TNT (trinitrotoluenu) nebo polyuretanových polymerů pod označe-
ním TDI (toluendiisokyanátů), z nichž pevné se používají na výrobu konstrukčních 
nebo izolačních materiálů a z pěnových se vyrábí čalounění nábytku, automobilů  
a spotřebního zboží.
• xylen, ale i ostatní aromatická rozpouštědla, se používají jako rozpouštědla  
v různých průmyslových odvětvích?
• konečným produktem odsíření surového benzolu je elementární síra?

Kontinuální destilace benzolového rafi-
nátu před rokem 1970 

Kontinuální destilace benzolového rafinátu 
v současnosti

Původní štěpicí stanice benzinu, jaro 
2013

Zařízení nové štěpicí stanice benzinu,  
srpen 2013

Zařízení čisticí stanice koncového plynu a 
výrobna kyseliny sírové - před rokem 2007

Clausova jednotka na výrobu kapalné síry 
2013

EKO s vypírkou a katalytickou spalovnou 
2000

Nové EKO s vymražováním a termickou 
spalovnou 2009

Pneumatické obvody pro ovládání tech-
nologických procesů do  roku 2005

Analogové karty elektronického řídicího 
systému Honeywell 2005

Původní velín benzolky Velín po přestavbě v roce 2005

Kolektiv pracovníků benzolky v devade-
sátých letech minulého století  Pracovníci benzolky 2013

Půvab destilačních kolon Terminál autocisteren 2013Zásobníky surového benzolu a benzenu 
2013

Nebe nad komínem Clausovy  
jednotky

Seznam pracovníků provozu benzol od roku 1963

Seznam všech pracovníků ben-
zolky včetně pracovníků údržby 
a laboratoří od zahájení provozu 
v roce 1963 najdete na elektro-
nické nástěnce SEID.
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NAŠI  JUBILANTI
V srpnu oslavili životní jubileum:

Hrabovský Ivan              - anthracen
Polášek Miroslav    - dehet
Hadaš Vladimír - provozní údržba 
 4. a 9. provozu
Šebesta Jiří - HZS

V září slaví životní jubileum:
Adámek Jiří - voda a odpady
Palát Jaroslav - voda a odpady
Kolečková Zdeňka  - provozní 
 laboratoře 1. a 3. provozu
Macek Václav - provozní údržba 
 6. provozu

Jubilantům blahopřejeme.

Červen 2013
Janovský Milan - antrachinon Organik

Červenec a srpen 2013
Bača Radek         - ftalanhydrid
Fárková Anna     - závodní stravování
Hauer Ondřej  - fenoly
Ing. Trefilová Daniela      - laboratoře  
         benzol (MD)
Zaorálek Jiří        - ftalanhydrid
Horák Libor  - dehet

Srpen 40 let
Jugová Alena - odbor výzkumu

Srpen 35 let
Došek Rostislav   - provozní údržba  
     4. a 9. provozu

Srpen 30 let
Křetinská Dagmar  - oddělení přepravy
Smahel Jindřich - voda a odpady

Srpen 25 let
Lukášová Eva   - provozní laboratoře
       4. a 9. provozu
Langhammerová Petra - voda a odpady
Ing. Lukáš Petr - úsek pro správu  
              majetku, finance a ekonomiku

Září 40 let
Osmanský Josef        - autodoprava

Září 35 let
Jakubíček Josef               - Organik

Září 25 let
Dub Karel                 - teplárna

13. května se Karlu Blablovi a Danie-
le Harčárové narodil syn Tomáš.
13. června se Josefovi a Ludmile 
Chvatíkovým narodil syn Daniel.
11. srpna se Jaromírovi a Jitce On-
druchovým narodil syn Tobiáš.
20. srpna se Jaroslavovi a Evě Ober-
majerovým narodila dcera Denisa.
23. srpna se Bohumírovi a Monice Ja-
níkovým narodila dcera Eliška.
6. září se Martinovi a Anežce Zgaba-
jovým narodila dcera Ema.

Rodičům blahopřejeme a dětem  
přejeme úspěšný start do života.

PRODÁM byt 2+1 v Zašové, os. vl., 
volný ihned, cena 650 000 Kč.  
Tel. 777 310 471.

V červnu 2013 nastoupil:
Stoklásek Radek         - anthrachinon  
    Organik

V červenci a v srpnu nastoupili:
Ing. Adámek Ondřej         - technická  
    skupina
Dostál Aleš        - ftalanhydrid
Horáček Tomáš  - fenoly
Bc. Hrabovszká Hana - laboratoře VH
Hradil Roman         - provozní údržba
Jurčáková Jana      - laboratoře dehet
Orság Jan          - ftalanhydrid
Plachtovič Lubomír - dehet
Ing. Pohořelská Denisa - laboratoře benzol
Sekyra Luboš                - naftalen
Volf  Karel               - naftalen

Vítáme vás v našem pracovním 
kolektivu a přejeme Vám hodně 

pracovních úspěchů.

PODĚKOVÁNÍ

JAK JSOU TU DLOUHO

NAŠI NEJMENŠÍ

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

VÝSTUPY PRACOVNÍKŮ

V červnu odešli do důchodu:
Nachtmann Zdeněk  -  technická skupina
Matušinec Alois  - dehet
V srpnu odešel do důchodu:
Valčík Radomír  - dehet
Vedení akciové společnosti vám děkuje 

za celoživotní práci a do dalších let 
přeje hodně zdraví a osobní spokojenosti.

VÍTÁME VÁS

INZERCE

BLAHOPŘEJEME
V srpnu oslavili životní jubileum tito 
důchodci:
Rusková Jaromíra  - 85 let
Novák František  - 85 let
Ing. Macháč Josef  - 80 let
Stoklasa Vlastimil  - 75 let
Klanicová Marie  - 70 let
Temňáková Jolana - 70 let
Knedlová Vlastimila - 70 let
Daněk  Svatopluk  - 70 let
Čížková Helena  - 65 let
Frydrych Ladislav  - 65 let
V září slaví životní jubileum tito 
důchodci:
Zahradníčková Františka - 85 let
Kolesová Milada Ostrava - 85 let
Slováček Zdeněk  - 80 let
Hradil Václav  - 80 let
Dostálová Marie  - 75 let
Domiterová Karolína - 70 let
Vítová Eva  - 70 let
Pyšová Marlies Ostrava - 70 let
Bělocký Antonín  - 70 let
Janotová Marie  - 65 let
Sedlář František  - 65 let
Střílková Zdeňka  - 65 let
Drechsler Arnošt  - 65 let
Šlézar Alois  - 65 let
Knápková Eva  - 65 let
Man Stanislav  - 65 let
Stolářová Jaroslava - 60 let

BOWLING
V pátek 27. září ve 14 hodin  se sejdou 
důchodci na Sokolské ulici, aby si za-
hráli bowling. Objednány jsou 4 dráhy.

 Srdečně zve Goláň.

KUŽELKY
Po delší přestávce se můžeme opět se-
jít v kuželně na zimním stadionu, a to  
v pondělí 30. září ve 14 hodin. Zajiš-
těny jsou všechny dráhy. Kdo nebude 
hrát, tak může vypít piva, co hrdlo ráčí. 
  Příznivce kuželek zve Mirek Hlavatý.

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
Vedení a. s. Deza, sociální odbor, výbor 
klubu důchodců a Podniková rada VZO 
OS ECHO vás srdečně zvou v pátek 
4. října v 10.30 hodin na setkání dů-
chodců do Kulturního zařízení v Kel-
či. Odvoz je zajištěn. Na programu je 

ANKETA
Odbory připravily pro zaměstnance 
společnosti DEZA, a. s. anonymní an-
ketu na www.odbory-deza.cz.

DIVADLO
Středa 18. září v 19.00 hodin - sál KZ - 
Robert Thomas - MANDARÍNKOVÁ 
IZBA
Bratislavské hudobné divadlo.
Komedie plná francouzského espritu  
a šarmu nabízí zajímavé příběhy lidí 
ve vtipných, krátkých jednoaktovkách  
s překvapivým přímo detektivním zá-
měrem. Hrají: Maroš Kramár, Zuzana 
Tlučková, Pavol Topolský, Bibiana On-
drejková.
Cena: 100 Kč/os.

KONCERT
Středa 25. září v 19.00 hodin - sál KZ 
- BRNĚNSKÉ INSTRUMENTÁLNÍ 
TRIO
Vladislav Bláha – kytara * Jiří Novotný 
– housle * Jaromír Zámečník – bajan
Cena: 60 Kč/os. 
Přihlášky na obě akce na odborech od 
2. září 2013

SÁLOVÁ  KOPANÁ
Odbory oznamují všem zájemcům o sá-
lovou kopanou, že je od 1. 10. 2013 do 
30. 4. 2014 opět zajištěna tělocvična na 
ISŠ Palackého ulici, a to vždy každou 
středu v 18.00 – 20.00 hodin.

RAJECKÉ TEPLICE

Odbory nabízejí 3denní relaxační pobyt 
v termálních lázních Rajecké Teplice  
v termínu od pátku 4. 10. do neděle 
6. 10. 2013.
Rajecké Teplice, které jsou známé již 

VZO OS ECHO INFORMUJE
Odbory  /  In fo

vystoupení zástupců vedení Deza, a. s.  
a hostů, zpráva o činnosti klubu dů-
chodců, občerstvení a volná zábava. Na 
setkání se budou prodávat permanentky 
na bazén, saunu, a masáže. Zároveň se 
bude vybírat členský příspěvek. Každý 
důchodce obdrží pozvánku s návratkou.

ZÁJEZD
Výbor KD při DEZA, a. s. pořádá 
v úterý 8. října zájezd do Moravské 
Třebové. Na programu je  prohlídka 
hradu Svojanov a prohlídka města Po-
lička. Odjezd od autobusového nádraží 
v 7.30 hodin. Cena pro bývalého za-
městnance je 150 Kč a pro rodinného 
příslušníka 200 Kč. V ceně je doprava  
a vstupné na hrad Svojanov. Přihlášky 
přijímá paní Tomášová na tel. 605 775 194  
od 21. září.  Peníze na zájezd se budou 
vybírat na výroční schůzi v Kelči dne  
4. 10. 2013.

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ ORGANIK
Vedení DEZA, a. s., výbor klubu dů-
chodců a ZO OS ECHO DEZA, a. s. 
provoz Organik Otrokovice vás zvou 
ve středu 30. října ve 14.00 hodin na 
setkání s důchodci. Setkání se uskuteč-
ní v sále restaurace „Selská krčma“, ná-
městí 3. května, Otrokovice.
Na programu je vystoupení zástupců 
DEZA, a. s., provoz Organik Otrokovi-
ce a hostů, beseda na téma Významná 
výročí: 80 let vzniku chemické výroby 
v Otrokovicích * 60 let vzniku provozu 
Organik * 40 let vzniku Klubu důchod-
ců provozu Organik, beseda s jubilanty, 
občerstvení, tombola, volná zábava.
Těšíme se na vaši účast, kterou prosím, 
potvrďte do 30. října paní Smolíkové, 
tel. 577 926 428 nebo panu Tichému, 
tel. 577 938 200. S sebou si přineste 
dobrou náladu a příspěvky do tomboly.

VZPOMÍNKA
30. května zemřela paní Marie Vojtko-
vá z Organiku ve věku 85 let.
11. července zemřel pan Vojtěch 
Buchta z Organiku ve věku nedožitých 
92 let. 
6. srpna zemřela paní Kateřina Trybu-
lová z Ostravy ve věku 87 let.

Čest jejich  památce.

Odbor KČT TJ Valašské 
Meziříčí pořádá v  sobo-
tu  21. září  43. ročník 

pochodu, 26. ročník cyklopřejezdu  
a 3. letošní vycházku „Za toulavým 
náprstkem“. (Akce pro rodiče s dětmi).
Start:  Hvězdárna Valašské Meziříčí 
od 9.00 do 10.00 hodin. 
Cíl: Hvězdárna Valašské Meziříčí do 
16.00 hodin. V cíli možnost seznámení 
s vybavením    hvězdárny, za příznivých 
podmínek pozorování Slunce, pro děti 
budou připraveny astronomické pohád-
ky a zajímavé soutěžní hry o ceny. 
Startovné:  30 Kč. 
Trasy: Pěší 9 a 25 km. Cyklo 45 a 75 km.
Všechny příznivce turistiky a pochodů 
srdečně zve odbor KČT a Hvězdárna 
Val. Meziříčí. www.kctvm.wz.cz

přes 600 let. Patří k nejkrásnějším  
a nejkvalitnějším lázním na Slovensku. 
Nacházejí se uprostřed krásné přírody 
Strážovských vrchů a Malé Fatry v ob-
lasti bohaté na minerální vody. Lázně 
vděčí za svou slávu hlavně termálním 
pramenům, které mají teplotu 38 °C  
a vynikající léčebné účinky hlavně na 
pohybový aparát. Rajecké Teplice prošly 
v posledním období velkou rekonstrukcí, 
která zkvalitnila nabízené služby. Jako 
první lázně na Slovensku začaly nabízet 
wellness služby. Chloubou Rájeckých 
Teplic je Léčebný dům Aphrodite, kde se 
nachází jeden z nejkrásnějších vodních 
a saunových světů na Slovensku.
Hotel Velká Fatra*** je situován 
v centru lázeňského městečka, pře-
mostěním spojený přímo s lázeňským 
domem Aphrodite, ve kterém hosté 
absolvují všechny procedury. V lázeň-
ském komplexu lze využít vstupu do 
6 léčebných bazénů s různou teplotou 
vody. Dva bazény jsou vnitřní (léčebný 
a rehabilitační) a čtyři venkovní (kli-
dový, plavecký, turecké lázně a bralo). 
Pro milovníky saun je připraven sau-
nový svět (tepidárium, arabská, solná, 
mentolová, finská a bylinková sauna). 
Pokoje jsou vybaveny telefonem, TV, 
rádiem, ledničkou a koupelnou s WC.
Základní cena za jednu osobu je 3 459 Kč, 
pro člena odborů  + rodinného příslušníka  
1 800 Kč, pro zaměstnance + rodinného 
příslušníka 2 300 Kč. 
Cena s Relax balíčkem (1x perličková 
olejová koupel, 1x klasická masáž - 30 
min., 1x reflexní masáž chodidel - 30 
minut) za jednu osobu je 3 856 Kč,  pro 
člena odborů  + rodinného příslušníka 
je 2 000 Kč, pro zaměstnance + rodin-
ného příslušníka je 2 500 Kč.
V obou cenách je zahrnuta doprava 
lux. busem, 2x ubytování ve dvoulůž-
kových pokojích, polopenze, vstup do 
vodního a saunového světa, fitness, 
lázeňský poplatek a cestovní pojištění. 
Závazné přihlášky v kanceláři odbo-
rů nebo na tel. 2192, email: odbory@
deza.cz v termínu 19. 9. – 27. 9. 2013.

Podzimní putování Valašskem

Dne 29. června 2013 nás navždy opustil náš spolupracovník 
a kamarád pan Pavel Kučera.  Celý svůj život věnoval Deze 
a  především provozu ftalanhydrid, kde se stal platným a uzná-
vaným členem pracovního kolektivu, který svými radami a činy 
pomohl vyřešit nejednu složitou situaci. Chtěli bychom mu tou-
to cestou poděkovat a říci mu, že dlouho zůstane v našich vzpo-
mínkách.                                        Spolupracovníci a kamarádi

Vzpomínka
Dne 24. července 2013 zemřela ve věku nedožitých 51 let po dlouhé a těžké 

nemoci naše bývalá kolegyně, paní Jitka Kopřivová. V Deze 
pracovala od roku 1981, a to na personálním úseku a na odboru 
technické kontroly, kde odvedla kus vynikající práce. Pamatuje-
me na ni jako na milou, obětavou a usměvavou kamarádku plnou 
pohody a optimismu. Ten jí také dlouho pomáhal překonávat 
obtíže spojené se zákeřným onemocněním. Nepoddávala se, bo-
jovala a snažila se žít svůj život plnohodnotně až do konce. Spor-
tovala, vypomáhala skautskému oddílu, učila lyžovat děti včetně 

nejmenších, vedla konverzační  kroužek angličtiny. Bude nám všem moc chybět. 
Zůstane pevně v našich myslích. Čest její památce!                      Aleš Martiška

Vzpomínka

Pan Jiří Adámek z provozu voda 
a odpady oslavil 10. září 

šedesáté narozeniny. 
Blahopřejeme.

Pan Václav Macek z provozní 
údržby 6. provozu oslavil 16. září 

padesáté narozeniny.  
Blahopřejeme.
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Noviny sú  a vždy boli zrkadlom vyspelosti a vzdelanosti národa

Vašim prvním zaměstnáním byla 
pozice „vedoucí obchodního odděle-
ní“ v Moravském novinovém naklada-
telství. Tehdy Vám bylo 24 let. Čím jste 
přesvědčil zaměstnavatele, aby Vám 
svěřil tak významnou pozici?

Áno, bola to moja prvá mediálna po-
zícia a dodnes si pamâtám slová môjho 
staršieho skúseného kolegu: noviny sú 
čiernobiele, buď odídete do dvoch me-
siacov, alebo si ich zamilujete navždy. 
Dva mesiace prešli a noviny sa ma dr-
žia už 13 rokov.

Vydavatelství Ecopress má většina 
lidí v povědomí ve spojení s Hospo-
dářskými novinami. Jaké další tituly 
vydáváte?

V roku 2010 Ecopress kúpil vyda-
vateľstvo odborných titulov Sanoma 
Magazines Slovakia. Tým sa naše port-
fólio rozrástlo o brandžové časopisy 
Stratégie, Sestra, Obchod, Horeca Ma-
gazine, Diabetik,  Zdravotnícke noviny, 
Student life, dvojmesačník pre bežcov 
Run. Vydávame tiež odbornú publiká-

ciu Daňový sprievodca alebo ročenku 
Svet v exkluzívnej spolupráci s The 
Economist.

Provozujete také nějaké webové 
portály?

Zároveň v portfóliu máme okrem 
spravodajského webu hnonline.sk aj 
niekoľko niekoľko odborných webov 
ako napr. Stratégie.sk apod. Před zhru-
ba 3 rokmi sme začali byť aktívnejší 
aj v event. biznise a dnes organizujme 
ročne cca 50 eventov (diskusné fóra, 
konferencie, semináre apod.).

Nedávno jste uvedl, že mediální trh 
musí na Slovensku čelit důsledkům 
ekonomické krize, a proto vnímáte 
vstup silného investora za velmi důle-
žitý. Jaké výhody bude mít pro vaše vy-
davatelství zázemí v holdingu Agrofert?

Pozitívne hodnotím vyjadrenie pána 
Babiša o zachovaní nezávislosti chodu 
redakcií, a to je momentálne tá najväč-
šia výhoda, akú môže nezávislé mé-
dium v tejto dobe mať. Samozrejme 
vnímam možné skupinové synergie  

v aktivitách, ktoré dnes Ecopress ex-
terne ponúka ako napr. konferenč-
né a vzdelávacie aktivity, softvérové  
a aplikačné služby, ako aj napr. vyda-
vateľský servis pre firemné časopisy/
propagačné materiály.

Plánujete v nejbližší době nějaké 
změny?

Áno, po 6 rokoch prejdú koncom 
mája Hodpodárske noviny obsahovým 
a grafickým redizajnom, to isté čaká 
začiatkom jesene aj náš portál hnonli-
ne.sk. Táto aktivita bude spojená aj so 
zavedením novej filozofie distribúcie  
a predaja  obsahu naprieč všetkými plat-
formami. Súčasne pripravujeme ďalšie 
rozvojové aktivity, ako napr. poskyto-
vanie tzv. business intelligence dát pre 
komerčný a štátny sektor, čo v nepo-
slednom rade môže byť veľmi zaujíma-
vý zdroj informácií aj pre spoločnosti  
v rámci holdingu.

Mají podle vás tištěné noviny  
z dlouhodobého hlediska na trhu šan-
ci? Většina mladší populace dnes hle-
dá informace na počítačích a noviny 
pro ně nejsou dostatečně atraktivní.

Knihy boli odsúdené na zánik pred 20 
rokmi, rozhlas zhruba před 10timi….
Výkon tlačených medií při pohľade na 
tvrdé dáta vôbec nie je taký „kritický“ 
ako sa s obľubou píše. Samozrejme,  

z môjho pohľadu majú noviny šancu   
a určite aj za 20 rokov ich na stánkoch 
uvidíte. To, čo sa musí prispôsobovať,  
je obsah  a prístup k jeho spracovaniu  
ako aj nájdenie si nového biznis mo-
delu, ktorý nebude môcť z jednej jeho 
časti dlhodobo fungovať na predaji plo-
chy v novinách. 

Máte pocit, že obecná úroveň dneš-
ní žurnalistiky klesá a podřizuje se ko-
merčním tlakům?

Nemyslím si, ak aj niekde takéto 
praktiky sú, sú ľahko identifikovateľné 
a vždy je to beh na krátku trať. Treba 
si uvedomiť, že noviny sú a vždy boli 
zdrkadlom vyspelosti a vzdelanosti 
národa a ak chceme, aby správy v nich 
boli pozitívnejšie a kultivovanejšie,  
v prvom rade by sme sami 
mali niečo robiť preto, aby 
sme boli úspešnejší, vzde-
lanejší a naše medziľudské 
vztahy kultivovanejšie. Ná-
stup internetu a sociálnych 
sietí defacto iba odráža, 
kam ako národy spejeme 
- k rýchlosti, povrchnosti  
a rozkrádaniu.

Souhlasíte s tvrzením, 
že novináři pod velkým ča-
sovým tlakem dostatečně 
neověřují informace, které 

Skupina Agrofert rozšířila své aktivity v mediální oblasti a stala se stoprocentním vlastníkem slovenské společnosti Ecopress, která je především vydavatelem deníku Hospodárske noviny. Generálním ře-
ditelem Ecopressu je již pátým rokem Ing. Milan Mokráň. V rozhovoru představuje nejen aktivity a plány společnosti Ecopress, ale ochotně odpovídá i na otázky týkající se celého trhu s tištěnými periodiky.

Můj největší koníček: Dcéra, 3,5roka ☺
Jak nejčastěji relaxuji: Aktívne, väčšinou to je hokej, tenis 
a golf. Posledný rok sa dosť pravidlené trápim aj na BOSU.
Co nejraději čtu: Posledné približne 2 roky sú to zväčša uspá-
vanky, rozprávky ☺. Nadčasovou je pre mňa kniha od Ladislava 
Mňačka Ako chutí moc. 

zveřejňují? Jakým způsobem si vaši 
novináři informace ověřují?

Toto je veľmi závislé od každej jed-
nej redakcie a manažmentu v nej.

U nás platia striktné pravidlá, ako sa 
má s informáciami pracovať. Noviná-
ri sú povinní vždy mať zdroj overený  
a dať priestor na vyjadrenie aj pro-
tistrane. Od konca mája zavádzame 
dokonca oveľa prísnejšie pravidlá, ale 
zároveň sa snažíme v jednotlivých ob-
lastiach novinárov vzdelávať, aby boli 
naozaj kompetentní v obore, o akom 
píšu.

Mirka Žirovnická, 
AGROFERT HOLDING, a. s.

D e n  s  u z e n á ř e m  J a r o m í r e m  K o t o u n e m

Farmářské máslo je mlékárenským 
výrobkem roku 2013

P e n a m  v y h r á l  o c e n ě n í 
C h l é b  r o k u  2 0 1 3Voňavý párek, klobásku nebo lahodný uherák známe většinou až z pultů prodejen nebo servírovaný doma na talíři. Co ale 

předchází tomu, než se uzenina dostane do prodejen a následně na náš stůl? Samotnému výrobnímu procesu předchází příjem su-
roviny. Každá surovina na příjmu dostane identifikační štítek. Poté začne navažování, každý výrobek má svoji přesnou recepturu 
a všechny ingredience musí mít přesnou gramáž. Pak už směřuje maso a další přísady do kutrů či míchaček. Jsou to vlastně takové 
velké mixery, kde se maso více či méně naseká, dle potřebné struktury výrobku a zejména pak dokonale promíchá s kořením  
a dalšími přísadami.  Po zamíchání se dílo převeze ve vozících na tzv. narážky. Tady už jednotlivé produkty získávají tvar. Naráží 
se buď do přírodních či umělých střívek a střev dle druhu výrobku. Odtud pak uzeniny zavěšené na tzv.  klecích putují k tepelné-
mu opracování. Po tepelné úpravě jsou uzeniny automaticky přemístěny do chladících komor a zchlazené pak putují na baličku. 
Zabalené salámy, klobásy a párky pak čeká cesta na prodejny a ke spotřebitelům.

Mlékárna Hlinsko, která už sedmde-
sát let patří mezi přední české zpracova-
tele mléka, bodovala v letošním ročníku 
soutěže Mlékárenský výrobek roku. Její 

Farmářské máslo ob-
sadilo první místo  
v kategorii „Másla  
a mléčné pomazán-
ky“ a úspěch slavilo 
i trvanlivé mléko pro 
děti Kravík.

Jedenáctého roč-
níku soutěže se zú-
častnilo 23 tuzem-

ských výrobců, kteří do hodnocení 
přihlásili celkem 69 výrobků. Velmi 
dobře si v soutěži vedla Mlékárna 
Hlinsko, a. s., která tento titul získala 
v kategorii „Másla a mléčné pomazán-

Dne 6. června 
2013 se uskutečni-
lo klání nejlepších 
pekařů a pekáren 
v České republice 
na Dnech chleba, 
které každoročně 
pořádá Svaz pe-

kařů a cukrářů. Penam získal nejvyš-
ší možné ocenění „Chléb roku 2013  
v kategorii řemeslný chléb“, které 
bude hrdě nosit  Zábrdovický řemeslný 
chléb z pekárny Hepek.

„Jsme velmi potěšeni, že práce na-
šich pekařů a pekařek byla doceněna 
odborníky z celé České republiky. Na-
vazujeme tak na ocenění z loňského 

ky“ za Farmářské máslo. Další výrobek 
Mlékárny Hlinsko - Trvanlivé mléko 
pro děti Kravík porota zařadila mezi 
finalisty v kategorii „Tekuté mléčné 
a syrovátkové výrobky“. Slavnostní 
předávání cen se uskutečnilo v úterý 
28. května v Tereziánském sálu Břev-
novského kláštera v Praze. „Ocenění 
našich výrobků nás velmi potěšilo. 
Nejvyšší místa ve vyhlašovaných ka-
tegoriích obsadily opravdu kvalitní 
mléčné výrobky, mezi které bezpochy-
by Farmářské máslo a také mléko pro 
děti Kravík patří,“ zhodnotila Veronika 
Pácaltová, marketingová manažerka  
z Mlékárny Hlinsko, a. s.

Marketingové oddělení, 
Mlékárna Hlinsko, a. s.

roku, kdy Zábrdovický chléb získal 
ocenění „Řemeslný chléb vynikají-
cí kvality“ a konzumní chléb získal 
ocenění „Chléb vynikající kvality“,“ 
těmito slovy vyjádřil radost z ocenění 
Václav Bozděch, technolog Penamu,  
a dodal: „Chléb je, byl a vždy bude vi-
zitkou dobrého pekaře. V našem úsilí 
i nadále nepolevíme a budeme našim 
zákazníkům přinášet pečivo nejvyšší 
kvality.“ Zábrdovický chléb se může 
pochlubit i logem KLASA a označe-
ním Český výrobek – Garantováno 
Potravinářskou komorou České re-
publiky.

Marketingové oddělení, 
PENAM,a. s.

Ocenění převzali (zleva) Milan Prchal, vedoucí výroby pekárny Hepek, Ladislav Heb-
ký, poradce ředitele Penamu, Václav Boztěch, technolog Penamu, Jaroslav Kurčík, 
generální ředitel Penamu, David Huzlík, výkonný ředitel Penamu a Andrej Babiš, 
předseda představenstva AGROFERT HOLDING

Postup výroby uzenin nám přiblížil mi-
str uzenář čili hlavní technolog spo-
lečnosti Kostelecké uzeniny, Jaromír 
Kotoun. Hned na začátku ale upozorňu-
je, že ačkoliv výroba je vysoce automa-
tizovaná, stále je důležitá ruční práce  
a lidé, kteří jsou v kontaktu s dílem a musí 
o něj pečovat od začátku do konce.

9.00 Vše je připraveno k převozu na 
narážení. Každý vozík má své číslo  
a přísná evidence nás provází celým 
procesem.

10.00 Při naražení do střívka je důle-
žité, aby uzenina splňovala stanovené 
parametry např. váhu, délku, průměr 
čili kalibr. 

12.00 Následuje tepelná úprava. Pár-
ky, salámy i další speciality projdou 
komorami, v nichž se vaří a udí.

12.15 Tepelné opracování je pro každý 
produkt jiné. Správnou teplotu a čas 
hlídá moderní technika.

13.00 Po tepelné úpravě jsou výrobky 
zchlazovány v chladícím tunelu. 

14.00 Před balením musí být zboží do-
chlazeno na vnitřní teplotu max.5°C.

14.30 Závěrečná fáze – balení. A příle-
žitost výrobky opět zkontrolovat.

15.00 A jsme na konci cesty, z expedice 
už výrobky míří do obchodů.

6.00 Kontrola na příjmu surovin je 
nezbytná, zajímá nás nejen váha, ale 
i kvalita.

7.30 Při míchání masa se do kutru při-
dává koření dle receptury.


