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Představení společnosti 

DEZA, a. s. se sídlem ve Valašském Meziříčí je výrobcem aromatických uhlovodíků a dalších 
chemických látek se 120letou tradicí. Ke své výrobě společnost využívá dvě základní suroviny 
  

1) surový benzol, 2) černouhelný dehet, které nakupuje v koksovnách v rámci téměř celé Evropy. 
S roční zpracovatelskou kapacitou 450 000 tun černouhelného dehtu a 160 000 tun surového 
benzolu patří mezi významné podniky v oboru na světě. 

Kde sídlíme? Celkový pohled na společnost 

Pohled na sklad a technologii 



Představení společnosti 

Hlavní předmět činnosti 

• Výroba chemických látek určených pro další průmyslové využití. 

• Výroba tepla a elektrické energie. 

 

Základní ekonomické ukazatele 

• Počet zaměstnanců 980. 

• Roční obrat 9,5 miliard Kč. 

• Počet produktů 36. 

• 60 % výrobků je exportováno do více než 40 zemí. 

 

Systémy řízení 

• Systém řízení jakosti podle ISO 9001 od roku 1996. 

• Systém řízení životního prostředí ISO 14001 od roku 2012. 



Historie společnosti 

1892  Počátek destilace dehtu v Ostravě. 

1945 Znárodnění Komanditní společnosti Julius Rütgers. 

1960  Stavba závodu ve Valašském Meziříčí. 

1963 Zprovoznění prvního výrobního provozu. 

1967 Sídlo společnosti přeneseno do Valašského Meziříčí. 

1990 Samostatná akciová společnost DEZA, a. s. 

1994  Společný podnik CS CABOT, spol. s r.o. 

1996   Ukončení výroby v ostravském závodě. 

1999  Začlenění do skupiny AGROFERT. 

2012 120. výročí od založení společnosti. 



Výrobní program společnosti 

Surový benzol 
• Benzen 

• Toluen, xylen, směsná rozpouštědla 

• Smola 

• Karbazol, anthracen  anthrachinon 

• Surovina pro výrobu sazí  CS Cabot 

• Naftalen  ftalanhydrid  změkčovadla 

• Fenoly, kresoly, xylenoly 

• Fluoren  fluorenon 

• Acenaften, pyren 

Dvě základní suroviny 

Vlastní aplikovaný výzkum a vývoj  

o Zaměřený převážně na analytickou podporu výrob. 

o Zaměřený na požadavky zákazníků ve vztahu ke kvalitě. 

o Zaměřený na vývoj a výrobu oxidačního katalyzátoru na výrobu anthrachinonu. 

Surový dehet 



Výroba ve společnosti  

1) Velkotonážní zpracování produktů z koksování uhlí a navazující výroby 

a. Zpracování surového benzolu  

b. Zpracování černouhelného dehtu           

Průběžně řešeny úkoly z oblasti chemického inženýrství (návrh účinnosti destilačních kolon, optimalizace spotřeby 

energií apod.), analytické chemie a životního prostředí (identifikace nečistot v produktech, chemických látek v životním 

prostředí apod.). 

Principielně dlouhodobě stabilní výroby 

Pohled na destilaci benzolu Pohled na výrobnu anthracenu  a naftalenu 



2) Střednětonážní výroba převážně v koncových výrobních větvích 

a. Výroba změkčovadel PVC (ftaláty) 

b. Výroba anthrachinonu 

Hledají se vhodné alternativy  změny výrobního programu tj. řešení z oblasti organické 

technologie. 

Výroby v potenciálním ohrožení 

Výroba ve společnosti  

Pohled do výrobny změkčovadel Pohled na výrobní linku anthrachinonu 



Možné oblasti zájmu pro spolupráci s Univerzitou Pardubice 

Oblast bakalářských/diplomových prací 

Řešení úkolů z oblastí 

• chemického inženýrství,  

• analytické chemie,  

• organické technologie,  

• fyzikální chemie. 

 

 Oblast krátkodobých a dlouhodobých stáží 

• Možnost stáží na 11 výrobních provozech ve společnosti. 

• Možnost stáží v 7 provozních laboratořích ve společnosti. 

 

Vhodné pro studenty od 3 roka studia 



Partnerství pro chemii 
CZ.1.07/2.4.00/31.0062 
1. 2. 2012 – 31. 1. 2014 

Partneři projektu: 

Prezentace byla realizována v rámci projektu Partnerství pro chemii  

za podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost z fondů EU a MŠMT 



Děkuji za pozornost 

 

 

www.deza.cz 

Tel.: +420 571 691 111 (recepce) 

E-mail: info@deza.cz  


