
Velmi kladně lze rovněž hodnotit skutečnost, že průběžná 
aktualizace řízené dokumentace nepolevila ze strany vypra-
covatelů ani po úspěšné recertifikaci systémů, kdy napří-

klad v letošním kalendářním roce 
2016 již evidujeme hned několik 
nových vydání. Vyzdvihla bych 
zejména kompletně novou organi-
zační směrnici OS č. 805 – Vytvá-
ření jednotného vizuálního stylu, 
jež zapříčila změnu šablony říze-
né dokumentace, a to jak OS, tak 
PGŘ, ale obsahuje i kompletně no-
vou podobu Logomanuálu, firem-
ního loga, písma, vizitek, obálek, 
hlavičkového papíru, emailového 
podpisu, razítek atd., v jejíž návaz-
nosti byla samozřejmě zpracována 
i kompletní aktualizace OS Q č. 01.

Všem vypracovatelům řízené 
dokumentace, kteří se v roce 2015 
podíleli na její masivní aktualiza-
ci, bych ráda tímto velmi podě-
kovala. Věřím, že se nám všem 
tuto úroveň řízené dokumentace 
společnosti podaří zachovat i do 
budoucna.

Mgr. Gabriela Konečná

Nový vedoucí spalovny odpadů
Od začátku letošního roku má spalov-
na odpadů nového vedoucího. Je jím  
Bc. Ondřej Esteřák.
Narodil se 18. ledna 1977 ve Vsetí-
ně. Učební obor s maturitou mecha-
nik – opravář absolvoval v roce 1996. 
Bakalářské studium v oboru procesní 
inženýrství na Univerzitě Tomáše Bati 
ve Zlíně zakončil v roce 2014. V sou-
časnosti studuje 2. ročník navazujícího 
magisterského programu. 
Do Dezy nastoupil v srpnu 1997 jako 
strojník spalovny odpadů, od roku 2002 
pracoval jako strojník energetických 
zařízení, poté od ledna 2010 do konce 
roku 2015 zastával místo velináře.
Má 1 syna.
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Jaká je vaše nejoblíbenější  
kniha?

Kabeláčová 
Iva,
železniční 
doprava

Nejraději čtu knihy od Mary Higgins 
Clarkové a J. K. Rowlingové.

Václav  
Macek, 
údržba vodní 
hospodářství

Vladimír 
Hrstka,
spalovna 
průmyslových 
odpadů 

Bc. Pončíková 
Edita, 
technolog 
vodní 
hospodářství

Nemám jednoznačně oblíbenou kni-
hu, dávám přednost knihám o historii, 
dávných civilizacích, různým ency-
klopediím, apod. Nyní čtu knihu Velká 
encyklopedie počasí a klimatu, kterou 
jsem dostal na Vánoce. 

,,Až si budeme vědomi své úlohy, byť 
zcela bezvýznamné, pak teprve bude-
me šťastni.“
(Malý princ, Antoina de Saint-Exupéry)

ZDRAVÍ Z RAKYTNÍKU PERSONÁLNÍ ODBOR  NOVÉ DRUHY PRETIOXŮ 
PŘINÁŠÍ I EKOLOGICKÁ ŘEŠENÍ 
PRO PRŮMYSL

Podpora zdraví zaměstnanců. Tábor rodičů s dětmi na Trubis-
kách.
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Není jedna. Knížky si vybírám podle 
nálady a dalších okolností. Rád mám 
českou klasiku, především knihy Oty 
Pavla. Ten nikdy nezklame. Ale napo-
sled jsem si znovu s chutí přečetl Jirot-
kova Saturnina.

Aplikační oblasti nových výrobků.

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE DEZA V ROCE 2015
Stejně jako v předešlých letech, i v průběhu roku 2015 pro-

bíhala průběžná aktualizace řízené dokumentace společnosti, 
kdy se nám stalo, že od předešlé certifikace systému QMS 
uběhly již 3 roky, tudíž u větší části řízené dokumentace byli 
její vypracovatelé požádáni v souladu se zněním OS Q č. 01 – 
Tvorba a údržba dokumentace o provedení periodické revize. 
Systém řízené dokumentace se samozřejmě i dolaďoval, sla-
ďoval a průběžně aktualizoval v návaznosti na proběhnuvší 
recertifikaci systémů QMS a EMS, jež úspěšně proběhla  
v DEZA, a.s. v průběhu měsíce října 2015. Aktuální platné 
certifikáty, viz níže náhled, mají, jak pro systém QMS, tak pro 
systém EMS platnost až do 15. září 2018. 

Jak mohli zaznamenat všichni, aktualizace řízené dokumen-
tace se nám v průběhu roku 2015 opravdu povedla, kdy jsme 
při lednových statistikách došli k číslu, a to, že za rok 2015 
bylo celkem provedeno 51 aktualizací řízené dokumentace 
společnosti typu OS, tj. 12 aktualizací organizačních směrnic 
typu QMS, 6 aktualizací OS typu EMS, 1 aktualizace OS typu 
OHSAS, 29 aktualizací klasických OS, 3 aktualizace OS typu 
Havárie + byly vydány celkem 3 nové PGŘ a 1 kompletně 
nový PVŘ.

K nejvýznamnějším bych zahrnula aktualizaci PGŘ č. 03/14 
– Střediskový seznam, aktualizaci Organizačního řádu, Pří-
ručky kvality, Příručky EMS, vydání nové OS systému OH-
SAS OS č. 204 a v neposlední řadě zejména vydání  kom-
pletně nové OS nahrazující Etický kodex, a to OS Q č. 32 
– Program Compliance – Pravidla etického chování v DEZA, 
a.s., jež obsahuje 3 samostatné přílohy, a to Etický kodex 
zaměstnanců DEZA, a.s., Politiku compliance DEZA, a.s.  
a Prohlášení zaměstnance. 

Všechny tyto aktualizace sledují zejména naši interní audi-
toři, kdy se tito zaměřují na praktickou aplikaci jednotlivých 
ustanovení nové řízené dokumentace v praxi, což je velmi 
dobře seznatelné z jejich zpráv z interních auditů, jež jsou 
k dispozici za posledních 12 let všem v systému SEID, viz 
odkaz: \\seid-server\data\rizena_dokumentace\soubory\iso\
zpravy z INTERNICH AUDITU\interni audity.html.

Nový dispečer
Od 1. února 
pracuje na dis-
pečinku závodu 
nový dispečer – 
Tomáš Bětuňák.
Narodil se 2. září 
1975 ve Valaš-
ském Meziříčí. 
V roce 1994 ab-
solvoval učební 
obor s maturi-

tou chemik – operátor. Další speciali-
zační studium v oboru průmyslový vo-
dohospodář ukončil na Energetickém 
institutu v Praze závěrečnou zkouškou 
v roce 1997. Do Dezy nastoupil v červ-
nu 1994 jako chemik na provoz vodní 
hospodářství, od roku 1998 pracoval na 
tomto provozu jako velinář, posledních 
8 let pak jako směnový mistr.
Je ženatý, má 2 syny.

D u b n o v é  p r o v ě r k y  B O Z P  v  D E Z A ,  a . s .
Na základě příkazu GŘ č. 03/2016 proběhnou v měsíci dub-

nu 2016 pravidelné roční prověrky BOZP na všech pracoviš-
tích naší společnosti. 

Jde o povinnost vyplývající z požadavků zákoníku práce  
- § 108 odst. 5).: „Zaměstnavatel je povinen orga-
nizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti 
ochrany zdraví při práci na všech pracovištích  a zaříze-
ních zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací 
nebo zástupcem zaměstnanců pro oblast bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci a zjištěné nedostatky od-
straňovat.“

Uvedený Příkaz generálního ředitele č. 03/16 sta-
novuje povinnosti, jmenování komisí, způsob za-
jištění prověrek včetně vypracování zpráv a návrhů 
odstranění závad.

V příkazu uváděný přehled zaměření kontrol 
koresponduje  s požadavky, které jsou základem 
pro zaváděný systém řízení rizik BOZP dle nor-
my OHSAS 18001. Dílčí prověrkové komise tak  
v praxi uplatní postupy, které budou obdobně vyu-
žívány při komplexních interních auditech (v při-
měřeném rozsahu).

Dále je třeba upozornit na dodržování termí-
nu zasílání zpráv, a to jak v písemné formě, tak  

      Letní čas v České republice
V roce 2016 se v České republice zavá-
dí letní čas, a to v neděli 27. března, kdy 
se ve 2 hodiny středoevropského času 
(SEČ) posune časový údaj na třetí hodinu 
středoevropského letního času (SELČ). 
Noc bude tedy o jednu hodinu kratší.

      AGROFERT RUN 2016 - hledáme 
dobrovolníky 
V sobotu 21. května se koná další roč-
ník oblíbené sportovně společenské 
akce AGROFERT RUN. Chcete pomo-
ci při organizaci?
Pak se hlaste u Ing. Kallerové, linka 
2372, email m.kallerova@deza.cz.

i elektronicky, aby bylo možno včas vypracovat sou-
hrnnou zprávu, která bude předložena k projednání  
v podnikové komisi DEZA, a.s. a podnikové radě odborů.                                             

technik BOZP

     Nová povinnost pro chodce – reflex-
ní prvky
Dvacátého února vstoupila v platnost 
novela zákona o provozu na pozem-
ních komunikacích. Mimo jiné přináší 
novou povinnost užití reflexního prvku 
při nedostatečné viditelnosti. Přispěje 
ke snížení rizik střetů osob s vozidly na 
místech, která nejsou dostatečně osvět-
lena a zároveň na nich chybí chodník.
Novelizované ustanovení zní: Pohybu-
je-li se chodec mimo obec za snížené 
viditelnosti po krajnici nebo po okraji 
vozovky v místě, které není osvětleno 
veřejným osvětlením, je povinen mít 
na sobě prvky retroreflexního materiá-
lu umístěné tak, aby byly viditelné pro 
ostatní účastníky provozu na pozem-
ních komunikacích. 
Tato povinnost platí už několik let i na 
Slovensku.

Společnost knih lze volit lépe než 
společnost lidskou. Tím spíše si mezi 
knihami vybírej přátele pro celý život. 
Lucius Annaeus Seneca
Kniha je jako kapesní zahrádka. 
Arabské přísloví
Příteli, ze sedmera rajských radostí 
si vyber knihu, ženu a víno. Co knize 
chybí, žena má – co ženě chybí, kni-
ha dá ti zas. A zlaté víno, v kterém čas 
svou všechnu moudrost uložil, dá svět 
ti vidět plný krás. Však ženy stárnou  
a zkysnout mohou vína – tvou zůstane  
a věčně krásnou kniha. 
Nápis na veřejích jedné čínské knihovny
Z historie evropské knihy, Pravoslav 
Kneidl, Nakladatelství Svoboda, Praha 
1989

*****



Pro vyšší hodnoty míry nespoko-
jenosti má však řešení periodický 
charakter, tedy nálada ve společnosti 
nedosáhne ani za dostatečně dlouhou 
dobu ustáleného stavu, pokud nedojde 
ke snížení hodnoty tohoto parametru - 
jinak řečeno, nevylepší-li se nějakým 
opatřením situace společnosti. Překro-
čí-li však hodnota míry nespokojenosti 
mezní hodnotu, v popisované situaci 
k > 3,6 se časový vývoj podílu nespo-
kojených jedinců společnosti se stane 
chaotickým. V chaotickém stavu není 
pak možná jakákoliv prognóza dalšího 
vývoje. Je evidentní, že takový stav je 
v každém případě nežádoucí a pro další 
vývoj populace velmi nepředvídatelný  
a tedy nebezpečný. 

Z hlediska pochopení vlastností tako-
véto modelové společnosti je nepochyb-
ně zajímavé posoudit její asymptotické 
chování v dlouhodobé časové perspek-
tivě. Jak je zřejmé z obrázku 10, na 
kterém je znázorněna závislost podílu 
nespokojených jedinců ve společnosti 
za dostatečně dlouhou dobu na hodnotě 
míry nespokojenosti k.

Z obrázku je zřejmé, že při hodnotě 
parametru k = 2,8 dostoupí podíl nespo-
kojenců mezní hodnoty  2/3 , kdy stav 
společnosti je ještě stabilní. Další, byť 
malé zvýšení vlivu negativních vlivů na 
takovou společnost vede zprvu k jejímu 
oscilujícímu stavu a při dalším zvýšení 
nepřívětivých vlivů posléze v takové 
společnosti nastane chaos. K tomu lze 
poznamenat, že pokud se v průzkumech 
veřejného mínění v různých zemích 
konstatuje velká nespokojenost obča-
nů s politickou či ekonomickou situací 
(obvykle nad 60 %), dochází pak k pádu 
vlády a k předčasným volbám (např. ČR 
– 2013). V situaci, kdy se nepopulární 
veřejní činitelé rozhodnou k nějakým 
dalším represivním opatřením, pak bo-
hužel dochází k chaosu a občanským 
válkám, ze kterých mají profit jen a jen 
výrobci zbraní a vlastníci akcií zbrojař-
ských firem. Totální katastrofou je pak 
stav, kdy zbrojaři a generálové se spojí 
a poroučejí vládě (varování Dwighta Ei-
senhowera z roku 1961, Petránek J. Na 
co jsem si ještě vzpomněl. Radioservis 
2014).

Vedení každé společnosti musí včas 
rozpoznat, kdy podíl jejich nespokoje-
ných občanů začne nebezpečně narůs-
tat, a na základě toho včas učinit taková 
rozhodnutí, která potlačí vliv negativ-
ních jevů na nálady ve společnosti, a tím 
zamezí jejímu přechodu do chaotického 
stavu. 
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RESPONSIBLE CARE

T I R Á Ž

Příští číslo VALAŠSKÉHO CHEMIKA
vyjde v úterý 26. dubna 2016

uzávěrka bude 14. dubna 2016 

Pan Ing. Petr Lukáš 
z finančního úseku oslavil 

21. března padesáté narozeniny. 
Blahopřejeme.

Chemická technologie a lidské společenství
Jiří Hanika, Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

 Sociální model vývoje společnosti
V uzavřené lidské společnosti s defi-

novanou hranicí (stát, fotbalový stadion, 
firma, …) můžeme pro jednoduchost 
předpokládat existenci dvou skupin jedin-
ců, kteří jsou buď spokojení, nebo nespo-
kojení se svojí situací. V takovém případě 
můžeme pozorovat následující jevy:

• spokojení jedinci vzbuzují závist 
ostatních členů společnosti. 

• nespokojení jedinci kolem sebe šíří 
nespokojenost tím, že své pocity sdělují 
ostatním.

• nespokojení jedinci takovou společ-
nost opouštějí tím více, jak nespokoje-
nost narůstá, a to třeba emigrací, změ-
nou zaměstnání, v rodině pak rozvodem 
či dokonce sebevraždou…

Při formulaci triviálního modelu mů-
žeme předpokládat, že celkový počet 
jedinců v dané společnosti, třeba státu, 
je na počátku konstantní, neboli stejný 
počet občanů se za jednotku času (den) 
narodí, resp. zemře. V takovém případě 
můžeme zavést bezrozměrný podíl ne-
spokojených jedinců k jejich celkovému 
počtu, který můžeme považovat za je-
jich koncentraci n, nebo dokonce za ak-
tivitu (tedy veličinu běžně používanou  
v chemické termodynamice). Tento po-
díl se může měnit v intervalu n = <0;1>. 
V souladu s přijatými předpoklady pro 
časovou změnu nespokojenosti dn/dt 
můžeme, na základě analogie s chemic-
kou kinetikou, formulovat diferenciální 
rovnici v následujícím tvaru s kinetic-
kou konstantou k (mírou nespokojenos-
ti) a se zřejmou počáteční podmínkou, 
podle které je aktivita nespokojených 
jedinců na počátku rovna n0:

dn/dt = k n (1-n) – n    t = 0    n = n0 
Za předpokladu ideálního chování 

obou skupin (to znamená, že jejich ak-
tivitní koeficienty jsou jednotkové) se 
můžeme dále zabývat jen jejich kon-
centracemi. Kinetická konstanta k pak 
představuje souhrn všech negativních 
jevů ve společnosti i těch, které na spo-

lečnost působí z vnějšku. Druhý člen na 
pravé straně kinetické rovnice odpovídá 
třetímu předpokladu modelu. Přestože 
je uvedená kinetická rovnice integrova-
telná analytickým postupem, můžeme 
pro názornost zvolit numerické řešení, 
které se hledá po pravidelných časových 
krocích. Takový postup velmi dobře od-
povídá diskrétní povaze vývoje našeho 

reálného života, neboť události nevní-
máme a informace o nich nedostává-
me spojitě, nýbrž postupně v časových 
krocích. Tedy i naše spokojenost nebo 
nespokojenost se vyvíjí nespojitě (třeba 
v časovém intervalu den, měsíc, volební 
období,…). Připusťme také, že hodnota 
míry nespokojenosti k se může v zásadě 
změnit skokem, a to po nějaké kladné či 
nepříjemné události ve společnosti. 

Nejjednodušší metoda řešení této li-
neární diferenciální rovnice je založena 
na představě Eulera. Leonhard Paul Eu-
ler (1707-1783) byl průkopnický švý-
carský matematik a fyzik. Je považován 
za nejlepšího matematika 18. století  
a možná i za jednoho z nejlepších ma-
tematiků vůbec. Podle jeho jednoduché 
metody se derivace nahradí diference-
mi, čímž diferenciální rovnice přejde na 
diferenční rovnici. Pro jednotkový ča-
sový interval (třeba hodina, den, …) se 
kinetická rovnice přemění na následují-
cí rekurentní formuli, 
podle které je možné 
určit, jaký bude stav 
v příštím okamžiku, 
známe-li součas-
ný stav systému. Ze 
znalosti podílu ne-
spokojených jedinců  
v okamžiku i lze snad-
no určit tento podíl  
v následujícím čase  
i+1: 

ni+1 = k ni (1 – ni)      
Pro počáteční pod-

mínku pak platí:  
 i = 0;  n = n0  
Výsledek výpočtu 

podle této rekurentní 
formule pro počá-
teční, velmi malou 
hodnotu podílu nespokojenců ve spo-
lečnosti 

n0 = 0,01
je znázorněn na obrázku 9 pro několik 

hodnot míry nespokojenosti k.

 Z obrázku je zřejmé, že zvýšení ki-
netické konstanty k, tedy míry nespo-
kojenosti ve společnosti, dochází k po-
stupnému nárůstu podílu nespokojených 
členů populace. Při numerickém řešení 
modelu se ukazuje, že pro relativně níz-
ké hodnoty parametru k < 2,8 dosáhne 
podíl nespokojených jedinců hodnoty:

nⱷ = 1 – 1/ k  

6.

(Pokračování příště)

J e ž í š e k  z  A g r o f e r t u
Vážení zaměstnanci koncernu AGROFERT, 
chtěla bych touto cestou poděkovat vám všem, kteří 

jste přispěli do sbírky vánočních dárků „Pomáháme 
Ježíškovi“!

Dostali jsme od vás přes 500 dárků, kte-
ré potěšily celkem 118 dětí. Děkovné dopisy  
a emaily dostáváme ještě nyní, za všechny mi dovolte 
citovat alespoň některé z nich:

 „Moc Vám děkujeme za krásné dárečky, děti jsou nad-
šené. Dnes od rána si syn staví lego a dcera ještě včera po rozbalení dárečku hned všechny 
malovátka zkoušela :). Ještě jednou Vám všem strašně moc děkujeme!“ 

„Moc Vám děkuji za rozzářené oči mého syna u vánočního stromečku. Děkuji za Vaši prá-
ci. Děkujeme moc všem za nádherné a krásně zabalené dárečky, splněná přáni od Ježíška.“

 „Dobrý den, chtěla bych Vám poděkovat za krásné dárky k Vánocům, které jsem od 
Vás dostala díky Fondu na pomoc rodičům - samoživitelům v nouzi. Mám z nich velikou 
radost. Tiskárna, kterou jsem od Vás dostala, mi usnadní přípravu k výuce ve škole, jeli-
kož si konečně mohu vytisknout do školy vše, co je potřeba…“.

„Mockrát Vám jménem mým a mých dětí děkuji za Vaši laskavost, štědrost a otevřené 
srdce. Díky dárkům ze sbírky, kterou jste uspořádali, byly u nás doma Vánoce opět plné 
radosti a především překvapení. Dětem překvapením svítily oči a mě znovu překvapilo 
- dojalo, že někomu náš osud, osud mých dětí není lhostejný. Nebudu přehánět, když 
napíšu, že díky Vám mají pro mě, mou rodinu Vánoce zase své kouzlo…“

Vážená nadace a milí dárci, již v minulém roce jste mně a mým synům jako nadace hodně 
pomohli a opravdu si vás vážím a mnohokrát dekuji za vše... Pak jsem se zúčastnila vašeho 
projektu Pomáháme Ježíškovi a musím říct, že ještě teď mam slzy v očích. Tento rok měli 
kluci opravdu nadstandartní Vánoce a já vám chci z celého srdce poděkovat. Všem, kdo 
nám pomohl a přispěl dárečkem. Byly to krásné dárečky. Opravdu moc všem děkujeme!“ 

„….moc jsem Vám za sebe a hlavně za děti chtěla poděkovat za dárečky pod stromeč-
kem. Dovolím si říct, že to byly po dlouhém čase ty opravdové kouzelné Vánoce!“

Ještě jednou děkuji za spolupráci a doufám, že s vámi můžeme počítat i při další vá-
noční sbírce.

Zuzana Tornikidis, ředitelka Nadace Agrofert
Pozn.: Též zaměstnanci Dezy se připojili ke sbírce a i jejich zásluhou mělo několik dětí 

šťastnější Vánoce.

Z D R A V Í  Z  R A K Y T N Í K U
Většina strávníků již asi zaregistrovala, že počátkem března se v naší závodní jídelně 

v rámci rozšíření nápojového sortimentu objevila novinka – neslazený čaj obohacený 
rakytníkovým koncentrátem. Nejedná se však zdaleka jen o další variantu prostředků  
k uhašení žízně, ale též o významný prvek pro podporu zdraví zaměstnanců.

Rakytník řešetlákový (Hippophae 
rhamnoides) je ovocný keř, který pat-
ří mezi léčivé rostliny tradiční indické, 
tibetské i mongolské medicíny. U nás 
se donedávna vyskytoval víceméně 
jen jako okrasný keř, avšak jeho léčivé 
účinky z něj i v naší oblasti udělaly plo-
dinu s významným přínosem pro lidské 
zdraví. Rakytník je možno považovat 
za důležitou polyvitaminózní rostlinu 
- je výjimečný pro svůj obsah důleži-
tých vitaminů, aminokyselin, tříslovin, 
bioflavonoidů.

Je znám pro svou vysokou hladinu vi-
taminu C (jeho obsah je zde 10x vyšší 

než v pomeranči) a je přirozeným zdrojem provitaminu A, vitaminu B1, B2, B6, E, K 
a F. Pozitivně působí na celkový stav organismu, napomáhá správné funkci trávicího 
systému podporou tvorby žluči a trávicích enzymů, reguluje krevní oběh. Má značné 
biostimulační účinky, jimiž dochází ke zvyšování imunity; příznivě ovlivňuje hladinu 
cholesterolu a cukru, dodává energii a snižuje míru únavy a vyčerpání.

Rakytník působí také příznivě na pokožku, zlepšuje stav kloubů při revmatismu, vy-
kazuje i proti nádorové účinky. Vynikající je pro očistu organismu od toxických látek.

Firma dodávající naší společnosti 100% rakytníkovou šťávu, jejíž výchozí surovinou 
jsou plody rakytníku řešetlákového, garantuje zachování přirozené chuti a čerstvosti - 
bez použití sladidel či jiných přísad. 

                                                                                  Odbor ŘISO a ŽP – hygiena práce

Foto Martin Stromšík

Ve dnech 11. – 13. března uspořádal VIVATSPORT ve spolupráci s odborovou or-
ganizací lyžařský zájezd na Skalku do Kremnických vrchů. I přes nedostatek sněhu, 
který letos vládne nejen u nás, ale i na Slovensku, si na své přišli milovníci bílé 
stopy i sjezdového lyžování. 

Velikonoce jak je máme rádi
S jarem přicházejí i velikonoční svátky, které připadají vždy na první neděli po prv-
ním jarním úplňku. Velikonoce se pojí s řadou tradic, některé jsou již dávno zapo-
menuty a jiné se zachovaly dodnes. V české tradici je klíčovým dnem pondělí po 
Božím hodu velikonočním, tento den jsou dívky vyšlehány pomlázkou od chlapců, 
aby takzvaně neuschly a zůstaly celý rok zdravé.
V každém pojetí jsou tyto svátky spojeny s vítáním jara. V tomto roční období se lidé 
snaží přenést velikonoční atmosféru i do svých domovů, například v podobě obilí za-
sazeného v miskách, trhání zlatého deště, přípravou pomlázek a zdobených vajíček. 
Kombinace tradic a moderního pojetí Velikonoc nás provází i na velikonoční tabu-

li, zkuste během letošních oslav pohostit 
své blízké a koledníky některými z výrobků  
z velikonočního sortimentu od značky Penam:
Pro koledníky jako dělané!
Přesně takové jsou velikonoční ovocné per-
níčky. Měkké, lahodné a s veselými obrázky. 
Kdo si vybere roztomilé kuřátko, hravého za-
jíčka nebo usměvavou ovečku? 
Velikonoční beránek 
 a zajíček
Tradice jsou krásným 
zvykem, který bychom 

měli zachovávat pro další a další ge-
nerace. A mezi ty velikonoční patří  
i velikonoční beránek nebo zajíček na 
slavnostním stole. Pokud se obáváte do-
mácího pečení, spolehněte se na osvěd-
čenou recepturu od Penamu.  Beránka 
nebo zajíčka stačí dozdobit mašličkou  
a koledování může začít. 
Mazanec jako od maminky
Na Vánoce pečeme vánočku, na Velikonoce mazanec, ta-
ková je letitá tradice. Pokud si nejste jisti, že by se vám 
tato dobrota v domácím prostředí povedla, nebo jednoduše 
nejste pečící typ, vsaďte na mazanec od Penamu, který 
obsahuje kvalitní suroviny a je pečen dle prověřených re-
ceptů pekařských mistrů. 

Marketingové oddělení PENAM, a. s.

Pan Ing. Petr Švec 
z provozu dehet oslaví 26. března 

padesáté narozeniny. 
Blahopřejeme.

Obr. 10: Limitní hodnota podílu nespokojených jedinců ve 
společnosti v závislosti na parametru modelu k
Stav populace: A – ustálený; B – periodický; C – chaotický

B

Obr. 9: Vliv míry nespokojenosti na časový vývoj podílu nespokojených jedinců 
 stabilita;            periodické oscilace;  chaos-------- ...........



10 - 16 hodin – výstava papírových mo-
delů a modelů z Lega.
10 – 16 hodin – prezentace Armády ČR.
13 – 13.30 a 15 – 15.30 hodin - ukáz-
ka akrobacie velkých leteckých modelů 
s komentovaným doprovodem v podá-
ní leteckých modelářů Hranice na hřišti  
TJ Kelč. 

Výstava motocyklů pod názvem „Moto-
cykly našich dědů“.

Srdečně zvou modeláři Kelč, město 
Kelč a TJ Kelč.

Bližší informace podá Pajdla Miroslav, 
tel. 774 830 144.

DEZA A MY VALAŠSKÝ CHEMIKstrana3 VALAŠSKÝ CHEMIK

NAŠI  JUBILANTI
V březnu slaví životní jubileum

60 let
Ing. Kallerová Miriam - tiskové  
  středisko

50 let
Ing. Bergerová Pavla           - Organik 

Otrokovice
Kerschbaumová Eva          - provozní

 laboratoř 4. a 5. provoz
Ocelíková Eva       - Organik Otrokovice
Ing. Lukáš Petr       - finanční úsek
Ing. Švec Petr  - dehet
Peti Stanislav  - dehet

Jubilantům blahopřejeme.

Březen 30 let
Schvager Miroslav  - naftalen

Březen 25 let
Marcinov Leoš         - Organik Otrokovice

Dne 14. února se Radkovi a Evě 
Zahradilovým narodil syn Richard.

Rodičům blahopřejeme a malému 
Ríšovi přejeme úspěšný start do života.

V únoru nastoupili:
Čáň Rostislav                          - dehet
Pavlíček Jan  - antracen
Polách Jiří              - ftalanhydrid
Pořičký Vladislav                 - energetika
Skalka Tomáš       - HZS
Švihel Jan   - naftalen
Tazbirek Radek                - energetika

Vítáme vás v našem 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

V únoru odešli do důchodu:
Čáň František      - dehet
Skalka Jan  - teplárna
Bambuch Jiří - výrobní dispečink

Vedení akciové společnosti vám děkuje 
za celoživotní práci a do dalších let přeje 

hodně zdraví a osobní spokojenosti.

VÍTÁME VÁS

BLAHOPŘEJEME
V březnu slaví životní jubileum tito 
důchodci:
Skýpalová Ludmila - 90 let
Ing. Krupička Josef - 85 let
PhDr. Šustek Lubomír - 80 let
Segeťová Blažena - 70 let
Matocha František - 70 let
Ing. Bezděk Jiří - 70 let
Skýpala Robert - 65 let
Podešva Pavel - 65 let
Steiner Jaroslav - 65 let

Únor
Ing. Janošová Vilma  - obchodní úsek
Květák Radim      - HZS

VÝSTUPY PRACOVNÍKŮ

INZERCE
PRODÁM rozkl. postel s úl. prostorem, 
vhodná i jako sedačka, v dobrém stavu, za 
1 500 Kč, rozměry 200 x 90 cm. Ve vy-
bavení jsou dva čalouněné polštáře. Foto 
zašlu na e-mail. Tel. 602 948 158.  

BOWLING
Dne 26. 2. 2016 proběhlo další  

setkání důchodců při bowlingu. U děv-
čat zvítězila Z. Porubová s 382 kolky 
před M. Ondruškovou s 338 kolky a na 
třetím místě skončila  H. Svobodová  
s 336 kolky. To u mužů byl nejlepší  
L. Martinka se 411 kolky před L. Ur-
banovským se 409 kolky a jako třetí se 
umístil P. Heidler s 399 kolky. Doufám, 
že další termín v úterý 29. března bude 
všem vyhovovat. Místo konání U Klo-
kana od 14 do 16 hodin.     Zve J. Goláň 

VOLNÝ ČAS
MĚSTSKÁ KNIHOVNA 

Do soboty 26. března - VĚRA SKOČ-
KOVÁ - WALLACHIA QUILT
Výstava valašských ručně vyráběných 
quiltů ve vestibulu knihovny. 
Pátek 1. dubna 
- NOC S ANDERSENEM
Nocování na hrášku, pro děti ve věku  
6 - 10 let. 
www.mekvalmez.cz 

MUZEUM REGIONU VALAŠSKO
Zámek Kinských Valašské Meziříčí

Do neděle 27. března – VZPOMÍNKA 
NA LEOPOLDA CHRISTA
Výstava u příležitosti 110. výročí naroze-
ní akademického sochaře a krásenského 
rodáka Leopolda Christa. 
Do neděle 3. dubna 
- VELIKONOCE V MUZEU
Tradiční velikonoční výstava. 

Od pátku 1. dubna do soboty 30. dubna 
- DEN ZEMĚ 
Výstava věnovaná historii a významu 
Dne Země – 22. duben. 

VZPOMÍNKA
Dne 12. února zemřel pan Ĺubomír 
Baláž ve věku 60 let.

Čest jeho památce.

CYKLUS REHABILITACÍ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM 
Oblíbený cyklus rehabilitací bude probíhat v těchto termínech v hotelu Relax a ho-
telu Energetik.
Termíny (úterý a čtvrtek): 29. 3. * 31. 3. * 5. 4. * 7. 4. * 12. 4. * 14. 4. * 19. 4.  
 21. 4. * 26. 4. * 28. 4. 
Autobus bude přistaven ve 14.00 hodin u Dezy, ve 14.10 hodin zastaví na autobuso-
vém nádraží u novinového stánku na Zašovské ulici. Návrat po 18. hodině.
Každému zaměstnanci je v rámci 5 návštěv v obou hotelech umožněna: 3x masáž * 
koupel * sauna * bazén. 
Cena: 200 Kč / osoba – doneste paní Skýpalové.
VÍKENDOVÝ REHABILITAČNÍ 
POBYT 
Pro ty z vás, kteří se přihlásili na pobyt 
v Rájeckých Teplicích a zúčastnili se jej 
loni, je pro velký zájem nachystán nový 
termín 15. - 17. 4. 2016.
Cena: Pro zaměstnance: 2 500 Kč.
Pro rodinného příslušníka: 3 000 Kč.
Pro člena odborů: mínus 150 Kč /osoba.
Zájemci hlaste se na personálním odboru u 
paní Skýpalové, tel. 2704 do 30. 3. 2016. Platba v hlavní pokladně u tohoto termínu do 
4. 4. 2016 nebo na účet  605851/0100, var. symbol 201603, do zprávy: vaše příjmení.
TÁBOR RODIČŮ S DĚTMI
Personální odbor zařídil na letošní rok tábor pro rodiče s dětmi pod vedením  
Mgr. Zdeňka Svobody a Mgr. Moniky Svobodové. Tábor je určen pro menší děti, kte-
rým rodiče ukáží kouzlo Trubisek a jeho areál, spaní ve stanech ve spacácích i naše mi-
lované kadibudky ☺. Přihlášky si může-
te vyzvednout na personálním oddělení,  
u paní Skýpalové –  tel. 2704.
Termín: 16. 7. - 22. 7. 2016 
(sobota – pátek).
Cena: 1 000 Kč/ osoba.
Téma: Souboj indiánských kmenů
Motivace k táboru
Mnoho zim přijížděli do posvátných lo-
višť Trubisek indiáni kmene KUA KUA na letní táboření. Mladí bojovníci již vy-
rostli a dnes mají své vlastní mladé bojovníky. A posvátná loviště znovu ožívají. Již 
slyším, jak čháŋčheǧa (buben) svolává nejen mladé bojovníky, ale i stařešiny kmene 
a také nové bojovníky, kteří chtějí ukázat svým čhiŋkší (synům) a čhuŋkší (dce-
rám), jaký může být život mimo města a vesnice. Otevření jsme i rudým bojovníkům  
z jiných kmenů, ale také bledým tvářím, které chtějí žít životem v souladu s přírodou.
Vedle krásného lesa a potoka, kde si vyhrají mladší i starší bojovníci, se můžete 
zapojit (pokud budete chtít) do zápolení mezi jednotlivými bojovníky nebo jejich 
skupinami. Pokud jste některé z indiánských či táborových dovednosti (střílení  
z luku, hod lasem, rozdělávání ohně, …) zapomněli, nebo snad jste byli doposud  
o ně ochuzeni, tak nyní nastal čas si je osvojit. Budeme také společně stavět týpí, 
provedeme obřad potní chýše nebo budeme rozjímat u slavnostního ohně.

Těšíme se na setkání s vámi. Howgh.
Týdenní turnus pro nejmenší  (III. turnus) se letos bohužel neuskuteční.

NABÍDKA  PRO ZAMĚS TNANCE
Personá ln í  odbor /  In fo

KUŽELKY
V pondělí 25. dubna proběhne turnaj 

v kuželkách mezi důchodci, a to jako 
obvykle na zimním stadionu od 14 do 16 
hodin. Máme slíbené všechny dráhy. Je 
tam zajištěno pohoštění, jako je pivo, káva 
a jiné pochutiny, má to ale malou vadu  - to 
pohoštění si musí platit každý sám.

Za klub důchodců zve Mirek Hlavatý

Pondělí 11. dubna - sraz v 17.00 hodin 
v zámku Kinských 
-  KAM PADALY BOMBY?
Komentovaná procházka konaná v den vý-
ročí bombardování Valašského Meziříčí. 
Čtvrtek 21. dubna od 9.00 do 17.00 ho-
din  - DEN ZEMĚ 
Zábavný den v zámku Kinských a přileh-
lém parku.
Sobota 30. dubna - sraz v 6.30 hodin  
u vstupu do zámku Kinských 
- VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
Ranní procházka městem spojená s po-
znáváním ptáků (sídliště Křižná, Rož-
novská Bečva a Zámecký park u zámku 
Kinských). Exkurzi vede: RNDr. Karel 
Pavelka. 
Do neděle 22. května 
- OCELOVÁ KŘÍDLA NAD VALAŠSKEM
Výstava věnovaná leteckým bojům nad 
Valašskem v průběhu druhé světové války. 
Do neděle 22. května  - VALAŠSKO  
V ODBOJI ZA 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Partyzáni: hrdinové, nebo zločinci? 

Zámek Vsetín
Do neděle 1. května 
– VALAŠSKO – MŮJ DOMOV
II. ročník fotosoutěže. 
Kategorie: Dospělí – téma Příroda nebo 
lidé a kultura *  Děti do 15 let – téma  
Z Valašska 
www.muzeumvalassko.cz

GALERIE KAPLE
Do úterý 29. března – PETR HAJDYLA 
– PROPADY REALITOU
Výstava malíře a grafika Petra Hajdyly.

GALERIE SÝPKA
Do pátku 15. dubna – NÁBOR
Galerie Sýpka představí aktuální prá-
ce studentů a pedagogů ateliéru Malby  
I. Fakulty umění Ostravské univerzity.  Ba-
labán D., Rodek V., Sumec I., Brtusová V., 
Bulová K., Cyrusová G., Dalecká H., Cho-
vancová M., Paulová K., Zelenková G.

EVANGELICKÝ KOSTEL
Úterý 5. dubna v 19.00 hodin – BENE-
FIČNÍ KONCERT LUCIE REDLOVÉ
Koncert valašskomeziříčské písničkářky 
pro hospic Citadela. Sponzorské vstupné 
od 100 Kč, prodej v kostele hodinu pře-
dem, předprodej v Diakonii ČCE – hos-
pic Citadela.

MUZEUM ŘEZNICTVÍ
Středa 23. března v 17 hodin – PETER 
GABRIEL – GROWING UP
Filmový klub. Vstupné 30 Kč.

Paní 
Marie Hradilová 
oslaví 26. března 
90. narozeniny.

 Blahopřejeme.

Otevřeno: pondělí až pátek od 8.00 do 
16.00 hodin.

VODOVODY A KANALIZACE 
VSETÍN

Sobota 26. března v 10 hodin – DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V rámci Světového dne vody proběhnou 
exkurze na těchto provozech:
Čistírny odpadních vod: Vsetín * Valaš-
ské Meziříčí * Zubří.
Úpravny vody: Karolinka * Valašské Me-
ziříčí * Rožnov pod Radhoštěm.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 
DOMEČEK 

Sobota 26. března od 9.00 hodin 
– KERAMIKA
Pro rodiče s dětmi, děti i dospělé. Objed-
návky předem - hegerova-ddm@seznam.
cz do 23. 3. 2016. Cena 50 Kč.
Do pátku 15. dubna 
– LENKA S LEONIDOU
Výstava fotografií v Galerii M. Borovičky.
Sobota 26. března od 10.00 do 16.00 
hodin - MALBA ENERGETICKÝCH 
OBRAZŮ AKRYLOVÝMI/ OLEJO-
VÝMI BARVAMI
Malování léčivých a harmonizačních ob-
rázků. Objednávky předem -  hanaholca-
kova@seznam.cz. Cena 700 Kč.
Čtvrtek 31. března od 15.30 do 17.00 
hodin - TVOŘIVÁ DÍLNA
Pro rodiče s dětmi, děti od 6 do 15 let. 
Informace: hanaholcakova@seznam.cz. 
Cena 50 Kč.
www.domecekvalmez.cz 

DŮM KULTURY VSETÍN
Dolní náměstí

Zelený čtvrtek 24. března od 9.00 ho-
din - VALAŠSKÉ VELIKONOCE NA 
VSETÍNĚ
Dopoledne - zábavný pořad „Veselý dvo-
rek“ s živými zvířátky. Od 14.30 hodin 
- Dětský folklorní soubor Vsacánek. Pro-
gram zakončí dechová hudba Kotáranka  
z Lužné. Velikonoční jarmark po celý den. 
Vstup volný. V případě nepříznivého po-
časí je možná změna programu.

ZÁMEK LEŠNÁ
Do pondělí 28. března 
– VELIKONOCE NA ZÁMKU
Jarní květinová výzdoba historických in-
teriérů.
Do středy 31. srpna – ŽENA TŘÍ STALETÍ
Výstava hodin k výročí Marie Ebner-Es-
chenbach (1830 - 1916).
Otevřeno: po-pá od 10 do 16 hodin,  
so-ne a svátky od 9 do 16 hodin.
www.muzeumvalassko.cz 

Foto Michal Sváček

TURISTIKA
I letošní první vycházka bude na Ja-

vorník, ale pro změnu na kelečský, a to  
v úterý 12. dubna. Sejdeme se na ná-
draží ČD, odjezd je v 9.26 hodin do Raj-
nochovic, dále autobusem do Podhradní 
Lhoty. 

Srdečně zve výbor KD.

Foto Mirek Hlavatý

TOULAVÝ NÁPRSTEK                 
Odbor klubu českých turistů pořádá v sobotu 2. dubna  

23. ročník
VÝSTUPU NA MALOU LHOTU OKOLÍM 
VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ  
A 1. LETOŠNÍ VYCHÁZKU „ZA TOULAVÝM 
NÁPRSTKEM“.
(Akce pro rodiče s dětmi).
Start je samostatný, trasa a způsob dopravy individuální.
Cíl je v restauraci Pod dubem na Malé Lhotě  
v době od 11 do 14 hodin. Možnost občerstvení.
Odbor KČT při TJ Valašské Meziříčí zve širokou ve-
řejnost, především děti a mládež na procházku jarní 
přírodou.

V sobotu 12. března se konal již 40. ročník atletické soutěže Valašská laťka. DEZA, a. s. 
je jedním z tradičních sponzorů tohoto výjimečného sportovního svátku.

Kelečští modeláři zvou širokou veřej-
nost na výstavu amatérských plastiko-
vých a papírových modelů všech katego-
rií ve dnech 23. a 24. dubna ve velkém 
sále Kulturního domu v Kelči. 

Pokud máte zájem obohatit tuto 
výstavu, která je pro velký zájem ná-
vštěvníků pořádána již sedmým rokem, 
přijďte a doneste své modely v sobotu  
23. dubna od 12 do 14 hodin do Kultur-
ního domu. Vstup zdarma. Občerstvení 
zajištěno.                                
Sobota 23. dubna 
10 - 12 hodin - přejímka modelů (případ-
ně celou sobotu).
12 - 18 hodin - výstava modelů KIT 
SHOW KELČ.
14 - 15 hodin 
- ukázka rádiem řízených terénních bugin.
14 - 18 hodin – rádiem řízené modely 
tanků a nákladních aut.
Neděle 24. dubna
10 - 16 hodin - výstava modelů KIT 
SHOW KELČ.

V Ý S T AVA  M O D E L Ů
K I T  S H O W
K E L Č  2 0 1 6

          

POZVÁNKA NA JARNÍ SRAZ  
8. – 10. 4. 2016 

Těšíš se na tradiční jarní sraz na Trubiskách plný zábavných her a skvělých zážitků? Máme pro 
tebe skvělou zprávu! 
 
Venku už stupně rostou, kytičky kvetou,… no prostě JARO JE TADY!  

Doraz za námi dne 8. dubna na vlakové nádraží ve Valašské Meziříčí v 16:00 hodin. 
 
S sebou: pevnou obuv, teplé oblečení dovnitř i ven, přezůvky, spacák, jídlo na pátek, 150 Kč na 
jídlo a 50 Kč na jízdné (bude-li společné) a samozřejmě jako vždy dobrou náladu!! 
 
Návrat do Valašského Meziříčí bude v neděli v 16:22 hod. 
 

hodin.
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Nové druhy PRETIOXů přináší i ekologická řešení pro průmysl aneb Aplikační oblasti nových výrobků

V loňském roce byla uvedena do 
provozu nová pilotní linka nepigmen-
tových specialit, jejímž úkolem je 
produkce nepigmentových materiálů  
v takovém množství, které postačuje 
pro zkušební výrobní testy u zákazníků 
a získání cenných informací a praktic-
kých zkušeností před stavbou provoz-
ní linky. Jedním z výrobků je CG300. 
Jedná se o nepigmentový anatas. Jedno  
z jeho uplatnění je výroba katalyzátoru, 
který se používá při přeměně sulfanu 
(sirovodíku) na elementární síru během 
zpracování zemního plynu a ropy. Na 
počest vynálezce tohoto procesu, který 
má enormní ekologický přínos a je jím 
produkováno značné množství elemen-
tární síry, je tato technologie, katalyzá-
tor i získávaný produkt spojována s jeho 
jménem. Nebylo by od věci se podívat, 
kdo Carl Friedrich Claus vlastně byl.

Carl Friedrich Claus se narodil 9. lis-
topadu 1827 v městečku Schmalkalden 
(Durynsko). V době narození Carla 
Friedricha mělo kolem 5 000 obyvatel.  
V dnešní době je populace zhruba čtyř-
násobná. Jeho otec Christian Claus, 
profesí „Kurfürstlicher Postmeister“ 
(kurtfiřtský poštmistr) a matka Eli-
se žili v domě s číslem 357 na ulici 
Steingasse v levém rohu Salzbrücke 
(náměstí v historickém centru Schmal-

kalden). Podle dostupných 
informací se předpokládá, 
že Carl Friedrich se narodil 
v domě s číslem 2, kte-
rý stojí přímo na ná-
městí Salzbrücke. Měl 
jednoho mladšího sou-
rozence, bratra Ludwiga 
Ernsta, který se narodil  
9. května 1835, tedy 
necelých 7 měsíců po 
úmrtí jejich otce. Krát-
ce na to se zbytek rodi-
ny přestěhoval do města 
Marburg, kde se začala 
odvíjet kariéra Carla Fried-
richa Clause jako chemika.  
30. listopadu 1846 nastu-

puje na zdejší univerzitu a 19. prosin-
ce 1846 je zapsán jako řádný student 
chemie. Po zimním semestru 1847 
- 1848 univerzitu na nějakou dobu 
opustil a odcestoval do USA. Po pár 
měsících se ale navrací a od 8. listo-
padu 1848 se opět věnuje studiu až 
do jeho ukončení po zimním semestru 
1849/1850. Nutno podotknout, že bě-
hem studií měl dobrou společnost. Ve 
stejné době na univerzitě v Marburgu 
studoval John Tyndall (fyzik, 1820 - 
1893) a Edward Frankland (chemik, 
1825 - 1899). Jako profesor fyziky  
a chemie zde v té době působil Robert 
Bunsen (1811 - 1899). V létě 1852 
odjel do Anglie, kde požádal o občan-
ství. To mu po tříleté čekací lhůtě bylo 
uděleno. Oženil se s Marií Braunovou  
a měli spolu pět dětí. Dcery Paulinu, 
Elizabeth a Catherine L., syny Willi-
ama H. a Carla Friedricha. Jeho žena 
Marie zemřela 25. dubna 1885. 4. červ-
na 1900 se ve věku 72 let žení podru-
hé za 48letou Caroline Barry.  29. září 
1900 Carl Friedrich senior umírá. 

Carl Friedrich junior šel ve šlépějích 
svého otce a také vystudoval chemii. Jak 
otec, tak syn Carl Friedrich Claus byli 
vedeni v roce 1898 jako členové Společ-
nosti chemického průmyslu (SCI).

O profesním životě Carla Friedricha 
Clause seniora příliš záznamů kromě 

Agrofert vstoupil do nové digitální éry

Při prvním pohledu na www.agrofert.cz v novém kabátě si asi řeknete, že na ta-
kových stránkách není přece vůbec nic složitého. Ale zdání klame. Z po-
hledu uživatele je web opravdu jednoduchý a přehledný, což byl také hlav-
ní záměr. Chtěli jsme, aby členění stránek bylo intuitivní a aby se návštěvník 
stránek na jeden či dva kliky myší dostal k požadovaným informacím.  
A to jak z počítače, tak třeba i z mobilního telefonu nebo tabletu. Největší objem prá-
ce ale představovala „střeva“ – potřebovali jsme nové stránky napojit na řadu stáva-
jících interních systémů, odkud se na web dostávají informace o dceřiných firmách,  
o volných pozicích, aktualitách, akcích a řada dalších dat. K ruce jsme si proto vzali 
odborníky a programátory z agentury Symbio Digital, ale i tak přípravy spuštění 
zabraly téměř rok. 

Samotný web www.agrofert.cz byl ale jen první fází celého projektu. V současnosti 
programujeme či jsme již spustili sedmnáct rozsáhlejších webových stránek a desít-
ky internetových „vizitek“ pro celkem více než stovku dceřiných společností Agro-
fertu, které využívají stejný systém a prvky jako centrální web. Pokud se všechny 
jedničky a nuly správně poskládají, na začátku roku 2016 budeme mít hotovo.  Ales-
poň do té doby, než nás technologický rozvoj zase předběhne – a kdo ví, třeba příště 
už budeme www.agrofert.cz předělávat pro použití ve virtuální realitě.   

Kateřina Kuchařová, AGROFERT, a. s.

Clausův proces se využívá i v Deze, a to na likvidaci 
sirných exhalací na provozu benzol.   Foto Jiří Paďour

Ve čtvrtek 1. října, po páté hodině odpolední, zatajilo sedm lidí dech. Tři nedý-
chali na centrále Agrofertu na pražském Chodově, čtyři v agentuře Symbio Digital 
v pražských Holešovicích. Napjatě sledovali, zda se spuštění dlouho připravova-
ného projektu zdaří. A povedlo se. Na internetu se objevily nové webové stránky 
koncernu Agrofert.

Co má společného síra a oxid titaničitý? Ze síry se za použití oxidu titaničitého jako nosiče katalyzátoru dělá kyselina sírová. Ta se používá při výrobě oxidu titaničitého. A oxid titaničitý se používá při výrobě síry 
ze sirovodíku. Tak se nám to hezky uzavřelo. Ale přece na tom konci ještě něco chybí. Jméno Carl Friedrich Claus a s ním spojené termíny Clausův proces, Clausův katalyzátor a Clausova síra.

patentových spisů není. Nejdůleži-
tějším z nich je „Vynález, jak vyrobit 
elementární síry oxidací sirovodíku se 
vzduchem při zvýšené teplotě za pou-
žití oxidu kovu jako katalyzátoru“ - ně-
mecký patent č. 28758 a britský patent 
5958, oba z roku 1883. Po modifikaci 
se tento postup používá dodnes a je 
znám jako Clausův proces. Síra vyro-
bená tímto procesem Clausova síra. 
Termín Clausův proces byl vůbec po-
prvé použit v britském patentu 07269, 
který obdržel Wladimir von Baxanoff, 
Eugene Hildt a Carl Friedrich Claus se-
nior v roce 1898.

Tato technologie má značný ekologic-
ký význam. Umožňuje zpracování sulfa-
nu (H2S) izolovaného z rafinérských 
plynů parciální katalytickou oxidací na 
síru. Původní proces, jak ho navrhnul 
Carl Friedrich Claus, byl jednostupňo-
vý. Byl založen na následující reakci (1).

2H2S + O2 →2S + 2H2O  (1)
Tato reakce je exotermní, tj. uvolňu-

je se při ní značné množství tepla. Při 
zpracování plynů obsahujících vysoké 
koncentrace H2S vyvstávaly značné 
obtíže s jeho odvodem. Proto byl vy-
vinut proces dvoustupňový, kde je od-
vod tepla mnohem snáze zvládnutelný.  
V prvním stupni, který je nazýván 
tepelný, je třetina H2S spálena (2) ve 
spalovací peci. Teplota v peci dosahu-
je až 1 200 °C. Spaliny jsou vedeny do 
kondenzátoru (trubkový tepelný výmě-
ník), kde dochází k jejich ochlazení, 
teplo je předáváno chladící vodě a je 
získávána nízkotlaká pára. Již zde malá 
část obsaženého H2S a SO2 zkondenzu-
je na elementární síru.

H2S + 3/2 O2 →SO2 + H2O  (2)
Ochlazené spaliny, které teď obsa-

hují H2S a SO2 v poměru 2 : 1, jsou 
vedeny do druhého stupně zpracování, 
který je nazýván katalytickým. Ten je 
tvořen katalytickými konvertory, kte-
ré obsahují katalytické lože s pevným 
katalyzátorem. Dochází k reakci H2S 
a SO2 za vzniku elementární síry (3). 
Za konvertorem je řazen opět konden-

zátor, kde dochází k odloučení vzniklé 
elementární síry. Katalytický stupeň se 
skládá až ze třech konvertorů s násled-
ně řazenými kondenzátory. U prvního 
konvertoru je dosahováno konverze 
přibližně 85 % na elementární síru,  
u druhého 95 % a u třetího 98 %.  
U nejmodernějších jednotek se třemi 
konvertory bývá uváděn dosahovaný 
stupeň konverze na elementární síru až 
99,8 %. Zjednodušeně lze uvést, že re-
akce v konvertorech pobíhá při teplotě 
kolem 250 °C. Ve skutečnosti je po-
stupně snižována, jak ubývá obsah H2S 
a SO2 v plynu konverzí na elementární 
síru. Teplota v prvním konvertoru se 
běžně pohybuje kolem 305 °C, ve dru-
hém na úrovni 225 °C a v posledním 
již pouze kolem 200 °C. Získaná síra je 
velmi vysoké čistoty nad 99,0 %.

SO2 + 2H2S → 3S + 2 H2O  (3)
Hloubka katalytického lože v kon-

vertorech se běžně pohybuje mezi 90 až 
120 cm. Katalyzátorem je porézní oxid 
hlinitý (alumina) s velmi vysokou hod-
notou měrného povrchu, jehož hodnota 
se běžně pohybuje na úrovni 300 m2/g. 
Katalyzátor nepodporuje pouze průběh 
uvedených reakcí, ale dochází na něm 
také k hydrolýze karbonylsulfidu COS 
(4) a sirouhlíku CS2 (5), které vznika-
jí jako nežádoucí vedlejší produkty ve 
spalovací peci v důsledku přítomnosti 
jistého podílu uhlovodíků ve zpracová-

vaném plynu. Většina je odstraněna již 
v prvním konvertoru. 

COS + H2O → H2S + CO2 (4)  
CS2 + 2H2O → 2H2S + CO2 (5)   
Oxid hlinitý byl jako katalyzátor při 

tomto procesu používán od samého po-
čátku zavedení technologie až do sou-
časnosti. V době objevu technologie 
průmyslová výroba oxidu titaničitého 
ještě neexistovala. Později bylo vý-
zkumem zjištěno, že je možné použít  
i oxid titaničitý s krystalovou struktu-
rou anatasu a obdobně vysokou hod-
notou měrného povrchu jako v přípa-
dě oxidu hlinitého. Oxid titaničitý má 
oproti oxidu hlinitému tu výhodu, že 
je odolnější vůči tepelnému stárnutí  
a vykazuje také vyšší aktivitu pro hyd-
rolýzu COS a CS2, což pak umožňuje 
provozovat zejména první konvertor za 
výrazně nižších provozních teplot. Ne-
výhodou je vyšší cena. 

Pavel Kovář, PRECHEZA, a. s.

AXENS CRS-31 obsahuje 94 % TiO2. Foto Jiří Paďour

I n v e s t i c e  v  P e k á r n ě  Z e l e n á  l o u k a 

Pekárna Zelená louka svou úspešností 
předčila původní očekávání. Výrobní 
kapacita byla naplněna, a proto bylo 
rozhodnuto o pořízení zcela nové 
chlebové linky o výkonu 1 000 chlebů  
o hmotnosti 1,2 kg za hodinu. Zvý-
šil se tak celkový výkon pekárny na 
3 000 chlebů za hodinu.  Tato změna 
si vyžádala rozsáhlé stavební úpravy 
– přístavbu i úpravu současných částí 
pekárny. V návaznosti na novou linku 
se rozšířilo také surovinové hospodář-
ství a výroba kvasu, která lince před-
chází.  Zvětšila se i část pekárny, kde 
se myjí a skladují přepravky. Navýšení 
výrobní kapacity si vyžádalo i rozšíře-
ní expedice a reexpedice, celková plocha 
se téměř zdvojnásobila – původní plocha  
2 089 metrů čtverečních  je nově rozší-
řena o dalších 2 382 metrů čtverečních.  
Počet expedičních ramp pro rozvážková 
auta se zvýšil o 18 míst na celkový počet 
42. Kamiony mají teď nově 7 expedič-
ních ramp.
„Clean room“ - novinka ve zpraco-
vání pečiva
Významnou novinkou této pekárny je 
tzv. clean room, neboli čistá místnost, 
která se dnes používá v mnoha odvět-
vích. Své místo má i v potravinářství. 
Jedná se o část pekárny - balírny, kde se 
upečený produkt chladí, krájí a balí. Ří-
zením prostředí a dodržováním přísné 
hygieny zaměstnanců je zde dosaženo 
velmi vysoké čistoty balení výrobků 
a tím prodloužení jejich trvanlivosti. 
Klíčovou částí této místnosti je účinný 
HEPA filtr (název vyplývá z anglic-
kého „high efficiency particulate air 
filter“ tedy „vysoce účinný filtr vzdu-
chových částic“), který zachytí částice 
větší než 0,3 mikronu. Pro představu, 
jeden mikron je tisíckrát menší než je-
den milimetr. To se velmi těžko před-
stavuje. Jednoduše řečeno to znamená, 
že když se chleby krájí, chladí a balí  
v tak čisté místnosti, nemusí obsahovat 
chemické konzervanty. 

Pekárna Zelená louka v Herinku u Prahy zažila v posledních měsících plno rušných dnů. Ten, kdo ji navštívil naposledy 
před rokem, by nyní byl určitě překvapen.  Areál se rozšířil, proběhly rozsáhlé stavební úpravy a vzniklo nové parkoviště pro 
zaměstnance.  A proč tyto všechny změny?

Nově rozšířená expedice v ostrém provozu

www.facebook.com/AgrofertRUNwww.agrofertrun.cz

ZÁBAVNÝ A SPORTOVNÍ PROGRAM
ZÁVOD NA 10 km 
RODINNÝ BĚH NA 2 km  
+ DĚTSKÉ BĚHY  V ORIGINÁLNÍM PROSTŘEDÍ
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AREÁL DEZA, a. s. / VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VSTUP
ZDARMA

PARÁDNÍ DEN PRO BĚŽCE  
I CELOU RODINU
PARÁDNÍ DEN PRO BĚŽCE  
I CELOU RODINU

hlavní mediální partnerhlavní 
sportovní partner

DEZA  DESÍTKA  OKOLO KOMÍNA

Celý proces stavby probíhal v souladu s pře-
dem daným harmonogramem. V první polovi-
ně října byla linka v předstihu otestována, tes-
ty proběhly bez problémů a kvalita upečených 
výrobků splnila vysoká očekávání. K 1. listo-
padu 2015 byla nová chlebová linka oficiálně 
spuštěna. Zákazníci už tedy mohou posoudit, 
jak jsme byli úspěšní. 

Marketingové oddělení PENAM, a. s.


