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Ropa (zemní olej, lidovû nafta) je
známa lidem od starovûku. V antic-
k˘ch a stfiedovûk˘ch spisech se ãasto
neudává rozdíl mezi asfaltem a bitu-
menem (Ïivice), naftou a petrolejem.
AÏ v období rozvoje destilaãní tech-
niky s kondenzací vznikl termín petro-
lej (zemní olej). Tuh˘ bitumen byl
oznaãován podle provenience napfi.
jako Ïidovsk˘ (od Mrtvého mofie)
nebo indick˘, zatímco tekuté pro-

dukty jako synonyma nafty. V oblasti
úrodného pÛlmûsíce mezi fiekami Nil
a Indus je známo bezmála dva tisíce
nalezi‰È bitumenu a ropy. Vykopávky
v Mezopotámii v lokalitû Hit na bfiehu
Eufratu prokazují, Ïe jiÏ pfied pûti aÏ
‰esti tisíci lety byla v této oblasti tû-
Ïena ropa, zde zvaná nafet. Babylo-
Àané a Sumerové pouÏívali na území,
jeÏ ob˘vali (dne‰ní Irák), smoln˘ zby-
tek ropy (asfalt) jako vodotûsnou
maltu pfii stavbách a k tûsnûní lodí.
Na nádvofiích domÛ a ulicích sumer-
ského mûsta Ur se na‰ly zbytky asfal-
tové dlaÏby, asfalt byl totiÏ v okolí

P o ã á t k y  v y u Ï í v á n í  r o p y  
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Sbírání ropy u Agrigenta (Sicílie), 16. století



hojnûj‰í neÏ dfievo. EgypÈané pfiipra-
vovali z ropy kolomazi a produkty
z ropy balzamovali mumie. âíÀané
svítili zemním olejem pfied více neÏ
dvûma tisíciletími. 
Mnoho antick˘ch autorÛ popisuje zá-
palné smûsi z nafty s pfiídavkem 
síry, pryskyfiice a bitumenu k vojen-
sk˘m úãelÛm, aplikované od zápal-
n˘ch ‰ípÛ aÏ po plamenomety. ¤ekové
poznali ropu ve váleãn˘ch taÏeních
Alexandra Velikého (336 aÏ 323
pfi.n.l.) a naz˘vali ji nafta. K váleãn˘m
úãelÛm jako námofiní zbraÀ plovoucí
po vodû (s obsahem páleného vápna,
které reagovalo s vodou za v˘voje
tepla) se zaãal pouÏívat tzv. fieck˘
oheÀ teprve ve stfiedovûku. Roku 678
ji pouÏil ¤ek Kallinikos v námofiní
bitvû u Kyziku proti ArabÛm. 
V Arménii, Gruzii a v oblastech se-
verního Kavkazu nedaleko mûsta
Baku u Kaspického mofie se tûÏil
zemní olej od nepamûti. V˘znamn˘
benátsk˘ cestovatel Marco Polo se
o nûm zmiÀuje po svém návratu
z Orientu koncem 13. století. Ropa
se tam tûÏila v kopan˘ch studních
a pouÏívala do léãiv˘ch mastí k ho-
jení koÏních nemocí lidí i zvífiat.
Zemním olejem se tam také svítilo
v úzk˘ch hlinûn˘ch lampách s voln˘m
bavlnûn˘m knotem. 
Destilaãní technika v láhvov˘ch ná-
dobách z pálené hlíny, kameniny
nebo kovu s kondenzací par v pfied-
loze je objevem koptick˘ch alchy-
mistÛ v Alexandrii v prvních tfiech
stoletích na‰eho letopoãtu. Ta pfie‰la

mnohem pozdûji, kolem roku 1200
vlivem arabské vûdy pfies Salerno
v Itálii a Toledo ve ·panûlsku do Ev-
ropy. Pfii destilaci ropy v baÀce s ná-
stavcem za vyuÏití parní láznû nebo 
popelu jako pískové láznû, oddestilo-
vala do pfiedlohy ãirá kapalina, za-
tímco tmav˘ olej zÛstával na dnû de-
stilaãní baÀky.
Sask˘ mineralog a lékafi Georgius
Agricola (1494-1555), kter˘ pÛsobil
v Jáchymovû v království ãeském, si
zajistil nehynoucí slávu sv˘m po-
sledním latinsky psan˘m dílem „De re
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„¤eck˘ oheÀ“ pouÏívan˘ pfii námofiní bitvû – zobrazení kolem roku 1300

Baku v 17. století podle E. Kaempfera
(dne‰ní ÁzerbájdÏán)



metallica libri XII“, jeÏ byla dvû stû
let povaÏována za nejlep‰í odbornou
knihu o hornictví a hutnictví. Uvádí
v ní v souvislosti s praÏením rud ob-
sahujících síru a bitumen na ohni‰-
tích nebo destilací v pecích, Ïe odpa-
dající bitumen slouÏí k v˘robû po-
chodní, kolomazí, ke konzervaci
dfieva pfied vlivy poãasí, jako antiko-
rozní pfiípravek pro Ïelezo a mûd,
k osvûtlování a také lék proti epilep-
sii, dnû a moru. Kapaln˘ bitumen
naz˘vá petrolejem, protoÏe tryská ze
skal, pÛsobením chladu tuhne a pÛ-
sobením tepla se odpafiují lehké 
podíly. 
Tento olej se pouÏíval od 15. století
do lamp k osvûtlování místo olivo-
vého oleje pfiedev‰ím na Sicílii a po-
zdûji v 18. století slouÏil k osvûtlo-
vání ulic severoitalsk˘ch mûst Janov
a Parma.
V˘znamná evropská nalezi‰tû ropy
jsou na severní a jiÏní stranû Karpat
tj. v Haliãi (Polsko) a v Rumunsku.
Jedny z prvních destilací ropy v Ru-
munsku se uskuteãnily mezi roky

1417 a 1460 ve mûstech Bistria
a Bra‰ov, ale k rozvoji rumunského
zpracování minerálních olejÛ v‰ak
do‰lo aÏ v letech 1840 aÏ 1860 a to
tak, Ïe na poãátku 20. století pfied-
bûhlo produkci haliãskou. 
Popis haliãsk˘ch ropn˘ch polí po-
chází z roku 1721 v oblasti mûsta
Boryslaw. Zfiejmû nezávisle na sobû
pfii‰li mezi léty 1780 a 1880 pol‰tí,
rumun‰tí, ru‰tí a ãe‰tí praktici na
nápad ropu destilovat a pouÏívat
k osvûtlování jenom podíl vroucí

mezi 150 °C aÏ 250 °C, zvan˘ pet-
rolej (skalní olej). V letech 1810
a 1817 dob˘vali Joseph Hecker a Jo-
hann Mitis v haliãské Boryslawi ve
vût‰ím mnoÏství zemní olej a destilo-
vali z nûj olej svítiv˘. Po neúspû‰n˘ch
pokusech byl podnikatelsk˘ zájem

o haliãskou ropu minimální, coÏ do-
kazuje, Ïe se roku 1840 prodalo jen
2 400 tun ropy jako maziva.
O loÏiskách ropy a zemního plynu
v okolí pfiístavního mûsta Baku u Kas-
pického mofie zpravují Arabové, Per-
‰ané i evrop‰tí cestovatelé. Podle
Alexandra von Humboldta tam bylo
roku 1829 kolem 82 studní. Roku
1863 byla v Baku postavena v˘konná
rafinérie a o 10 let pozdûji bylo
v provozu nejménû 23 rafinérií ropy. 
Poãátky prÛmyslového zpracování
ropy spadají do poloviny padesát˘ch
let 19. století. V letech 1853 aÏ 1855
se objevily první petrolejové lampy
k osvûtlování domácností a rychle
nahradily dfiívûj‰í olejové lampy. Je
fiada vynálezcÛ, kter˘m se petrole-
jová lampa pfiipisuje. Mezi jin˘mi je
to Polák, lvovsk˘ lékárník Ignacy Lu-
kasiewicz (1822-1882) a Ameriãan
Benjamin Silliman z New Havenu
(1779-1864). Petrolejová lampa na-
byla dÛleÏitosti po roce 1859, kdy
byla nalezena první bohatá loÏiska
ropy v Titusville v Pensylvánii. Dne
27. srpna toho roku objevil americk˘
plukovník E.I. Drake (1819-1880) vr-
tem v hloubce 25 metrÛ vydatná lo-
Ïiska ropy a brzy nato byla zahá-
jena její tûÏba. Vznikala první vrtná
pole a zaãaly se stavût první tovární
rafinérie ropy. PouÏívání petroleje ke
svícení poloÏilo základy ropnému
prÛmyslu ve svûtû. 
Vedlej‰ími produkty rafinerií byly
tûÏ‰í oleje, kter˘mi se mazaly stroje
a parafin pro v˘robu svíãek. Lehãí
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Petrolejová lampa na po‰tovní známce

Plukovník E. I. Drake



podíl ropy – benzín – tehdy zÛstával
neprodejn˘m balastem. Obrat zpÛso-
bil vynález automobilu se spalovacím
motorem na kapalná paliva a naru‰il
prvenství páry, která kralovala v do-
pravû déle neÏ jedno století. Teprve
poãátkem 20. století se stal hlavním
produktem zpracování ropy benzín,
jehoÏ spotfieba stoupala velmi rychle.
Také vynález Dieselova motoru zajis-
til dalekosáhlé moÏnosti uplatnûní
motorové nafty místo osvûtlovacího
petroleje, jehoÏ odbyt dramaticky
poklesl, kdyÏ svítiplyn a elektfiina na-
hradily petrolejové a acetylenové
lampy. DieselÛv motor v dal‰ím v˘voji
pfiedstihl parní motory a zaãal slouÏit
v dopravû pozemní i vodní a ne-
mnoze pfii v˘robû elektrické energie.
Energetickou základnou techniky
v 19. století bylo uhlí, ale s rozvojem
motorismu vystoupila do popfiedí ka-
palná paliva z ropy. Po poloÏení zá-
kladÛ prÛmyslové tûÏby i zpracování
ropy v poslední ãtvrtinû 19. století
a zahájení „automobilového dobro-
druÏství“ zapoãala na pfielomu
19. a 20. století éra kapaln˘ch paliv
vyroben˘ch z ropy.

Ropa a její deriváty se staly ve
20. století nejdÛleÏitûj‰í strategickou
surovinou a pfiinesly euroamerické
civilizaci zv˘‰enou Ïivotní úroveÀ.
Mûfiítkem vzrÛstajícího hospodáfi-
ského v˘znamu ropy byl vzestup její
tûÏby a zpracování. Do roku 1870 se
ve svûtû vytûÏilo a zpracovalo celkem
asi jen tfii ãtvrti milionu tun ropy.
Teprve v dal‰ích letech rostla tûÏba
i spotfieba rychleji, takÏe roku 1914
pfiekroãila jiÏ 50 miliónÛ tun.
Úkolem rafinérií minerálních olejÛ
bylo získat z ropy komponenty, kte-
r˘ch bylo zapotfiebí. Kromû petroleje
to byl topn˘ olej a pak mazací oleje,
asfalt a je‰tû pozdûji benzín a moto-
rová nafta. KdyÏ se poãátkem 20. sto-
letí zaãal rozvíjet motorismus, po-
znalo se brzy, Ïe destilaãní zpraco-
vání ropy naprosto nestaãí dodávat
stále rostoucí mnoÏství benzínu, pro-
toÏe ropa obsahovala v prÛmûru jen
asi 20 % benzínu. Proto se hledaly
zpÛsoby jak pfiemûnit i dal‰í tûÏ‰í
ropné frakce na benzín. Cestou bylo
zavedení sekundárních zpracovatel-
sk˘ch procesÛ. NejdÛleÏitûj‰ím se
stalo krakování, po roce 1910 nej-
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Rafinérie ropy v Baku kolem roku 1912

Benjamin Silliman

Ignacz Lukasiewicz



prve tepelné a pozdûji katalytické.
Tûmito metodami se zv˘‰il podíl zís-
kaného benzínu a zlep‰ila se zisko-
vost rafinérií minerálních olejÛ.
Kromû benzínu se stala hlavní 
pohonnou látkou motorová nafta. V˘-
voj spotfieby tûchto dvou pohonn˘ch
látek neprobíhal ve svûtû stejnû. Za-
tímco v USA a tehdej‰ím SSSR se dá-
valo pfiednost benzínu, v Evropû stále
stoupala spotfieba motorové nafty.
âeská republika, resp. rozvoj hlav-
ních rafinérií, jejich zásobování ro-

pou a odbyt hlavních v˘robkÛ na je-
jím dne‰ním území, byla souãástí
tohoto svûtového v˘voje.  Vedle
boufilivé a rozmanité více neÏ sto-
leté historie rafinérského zpraco-
vání ropy se na na‰em území uplat-
nila koncem první poloviny 20. sto-
letí i cesta ke kapaln˘m palivÛm
hydrogenaãními postupy vycházejí-
cími z uhlí jako fosilní suroviny.
Také o této alternativní technologii
se zmíníme v historick˘ch souvislos-
tech následujících kapitol.
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Získávání skalního oleje (ropy) z knihy„De re metallica libri XII“ od Georgia Agricoly (1494-1555)  

ZpÛsoby destilace ropy ve stfiedovûku
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V Rakousko-Uhersku, kam patfiily âe-
chy s Moravou do roku 1918, se tû-
Ïila ropa pfiedev‰ím ve v˘chodní
ãásti fií‰e – Haliãi (jihov˘chodní Pol-
sko a ãást Ukrajiny; od Krakova ke
Lvovu). Zpracovávala se nejdfiíve
pfiímo v haliãsk˘ch rafinériích, které
v‰ak brzy svou kapacitou nestaãily
udrÏet krok s tûÏbou. Rafinérie
v ostatních zemích této velké podu-
najské monarchie vznikaly aÏ od
osmdesát˘ch let minulého století.
Podle statistiky z roku 1887 bylo
z celkového poãtu 64 rakousk˘ch ra-

finérií umístûno tehdy 56 v Haliãi.
Oblast Haliãe byla v roce 1908 na
tfietím místû ve svûtové tûÏbû ropy.
V rakousk˘ch rafinériích se zpracová-
vala pfiedev‰ím ropa haliãská. V tûchto
rafinériích se pozdûji kromû limitova-
ného dovozu rumunské a americké
ropy v˘znamnûji zaãala uplatÀovat
také kavkazská ropa.
âeská úãast ve v˘voji ropného prÛ-
myslu je dodnes potvrzována napfi.
i v˘razem gatch (gatsch), coÏ je ka-
‰ovitá hmota vznikající pfii v˘robû pa-
rafinu. Obsahuje parafin a olejovou
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Pfiívozské závody, které se nacházely na území 
dne‰ní Ostravy okolo roku 1900

Mapa Rakouska-Uherska vãetnû ãesk˘ch zemí a Haliãe z roku 1869

�



frakci, která se odstraÀuje filtrací v li-
sech. Slovo gaã v rÛzné pravopisné
úpravû vzniklo z ãeského ka‰e – ká‰.
V âechách zahájila v˘robu první to-
várna na rafinování petroleje v roce
1887 v Zábofií u T˘nce nad Labem,
která po krátkém trvání vyhofiela
a zanikla roku 1893. Na Moravû
byla téhoÏ roku zaloÏena Bohumín-
ská rafinérie, akciová spoleãnost,
hrabûtem Larischem v Novém Bohu-
mínû. Roku 1893 koupila tuto rafiné-
rii spoleãnost Mineralölrafinerie, Ak-
tiengesellchaft z Budape‰ti. Ta
znaãnû roz‰ífiila v˘robu, takÏe se
tato rafinérie stala jedním z nejvût-
‰ích podnikÛ v tehdej‰ím Rakousku-
Uhersku. K této akciové spoleãnosti
patfiily také dal‰í rafinérie v Rijece
(nyní Chorvatsko) a v Bra‰ovû (nyní

Rumunsko). Bohumínsk˘ závod byl
nostrifikován roku 1922, kdy se ve-
dení pfiestûhovalo z Vídnû do Prahy,
pfievzat pardubickou firmou Fantovy
závody a v dÛsledku silné konku-
rence byla v˘roba roku 1930 zasta-
vena. Dále na Ostravsku vznikly Pfií-
vozské továrny na ãi‰tûní olejÛ zalo-
Ïené v roce 1888 Dr. Maxem Böh-
mem. Pfiívozské závody minerálních

olejÛ se pozdûji staly akciovou spo-
leãností, na níÏ se podílela holand-
ská firma Holandische Maatschapij,
Amsterdam. Závod byl vyprojektován
na zpracování haliãské ropy, ale
zpracovával téÏ kavkazskou ropu.
V Pfiívoze se ukázalo, Ïe haliãská
ropa poskytuje kromû tehdej‰ího
hlavního produktu – petroleje –
i dobré mazací oleje.
Dal‰í rafinérii, Fantovy závody, a.s.,
zaloÏil vídeÀsk˘ obchodník David
Fanta roku 1889 v Pardubicích.
Zpracovávala zpoãátku jen kavkaz-
skou ropu, ale brzy pfie‰la také na
ropu haliãskou. Haliãská ropa obsa-
hovala 50 % petroleje a její destilace
byla obtíÏnûj‰í neÏ u ropy kavkaz-
ské, coÏ vyÏadovalo rekonstrukci
závodu v roce 1904. Po rekonstrukci
produkce rafinérie tak vzrostla, Ïe
její v˘robky se zaãaly vyváÏet do
Nûmecka a ·v˘carska. FantÛv závod
zavedl kromû v˘roby petroleje, ben-
zínu a mazacích olejÛ i v˘robu
parafinu, z nûhoÏ se zaãaly vyrábût
svíãky. Odbytové úspûchy zapfiíãinily
dal‰í v˘stavbu závodu s potfiebn˘m
zv˘‰ením základního kapitálu,
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Fantovy závody, Pardubice

Komanditní spoleãnost Kralupská rafinérie minerálních olejÛ Lederer a spol.



a proto David Fanta zaloÏil roku
1907 akciovou spoleãnost. Kapacita
závodu, kter˘ zpracovával koncem
století 60 000 tun ropy, se po pfie-
stavbû zv˘‰ila na 150 000 tun roãnû.
Spoleãnost mûla dva poboãné zá-
vody v Uhrách, prodejní sklady ve
vût‰ích mûstech, vlastnila 14 lodí
a na 500 Ïelezniãních cisteren. 
Následovala v˘stavba rafinérie mine-
rálních olejÛ v ·umperku, zaloÏená
v polovinû devadesát˘ch let 19. sto-
letí, kterou získala v roce 1928 bra-
tislavská obchodní spoleãnost
Apollo-Nafta a odstavila ji v polo-
vinû tfiicát˘ch let. 
Komanditní spoleãnost Kralupská ra-
finérie minerálních olejÛ Lederer
a spol. byla zaloÏena v roce 1900
a zapoãala v˘stavbou továrních ob-
jektÛ a Ïelezniãní vleãky na pozem-
cích o plo‰e 6 ha mezi tratí do
Kladna a jiÏním okrajem mûsta. Tam

byla je‰tû téhoÏ roku zahájena v˘-
stavba kralupské petrolejky. Její sou-
ãástí byla administrativní budova, la-
boratofie, kotelna, dva v˘‰kové ko-
míny, benzinová, petrolejová a ole-
jová desti lace, odparafinování
a rafinace olejÛ, tukárna, expedice,
baterie skladov˘ch nádrÏí, potrubní
rozvody a jiná pomocná zafiízení.
Na Ïelezniãní vleãce se tehdy k po-
sunu cisteren pouÏívaly v˘hradnû
koÀské potahy. Zpracovatelská kapa-
cita byla 20 000 t roãnû. Vyrábûl se
petrolej na svícení, minerální mazací
oleje, vaseliny a téÏ parafiny na
svíãky. Rafinérie, jíÏ se fiíkalo petro-
lejka, zpracovávala roku 1910 ropu
z v˘znamného ropného stfiediska
v Haliãi – Boryslaw. Podle archivova-
n˘ch v˘kazÛ bylo za 100 kg borys-
lawské ropy získáno: 5 kg benzínu,
38 kg petroleje, 5 kg parafinu, 1 kg
tûÏk˘ch olejÛ k mazání, 20 kg plyno-

v˘ch a ostatních nerafinovan˘ch
olejÛ, 3 kg asfaltu a 28 kg ãinily po-
mûrnû vysoké ztráty. Provoz rafinérie
provázely ekologické problémy, ha-
várie a poÏáry aÏ do první svûtové
války, která pfiivodila stagnaci kra-
lupské petrolejky.
K dÛleÏit˘m rafinériím náleÏela ko-
línská rafinérie petroleje, patfiící
âeské akciové spoleãnosti pro rafino-
vání petroleje, zaloÏená roku 1901
nûkolika majetn˘mi obãany se zá-
kladním kapitálem pÛl miliónu ra-
kousk˘ch korun. Zpoãátku se ropa
pfiiváÏela v Ïelezniãních cisternách
na vlastní vleãku a posun po závodû
se provádûl párem volÛ, které zapfia-
hali do vagonÛ. Teprve pozdûji pfii‰ly
do provozu lokotraktory a akumu-
laãní lokomotivy. Pfies dobré tech-
nické vybavení závod trvale zápasil
s finanãními a odbytov˘mi potíÏemi.
Roku byl 1925 pronajat a roku 1929
prodán americké spoleãnosti Vacuum
Oil Company, a.s. se sídlem v Praze.
Velké investice vloÏené touto spoleã-
ností do podniku a vybudovaná pro-
dejní síÈ podle americk˘ch zku‰eností
pfiinesly pak firmû trval˘ vzestup se
znaãn˘mi zisky. Závod zpracovával
zpoãátku haliãskou ropu, pozdûji
i dolnorakouskou, na kotlové desti-
laci a vyrábûl petrolej na svícení,
benzín a olejov˘ destilát.

�

Rafinérie ropy na území Rakousko-
Uherska ustavily nûkolikrát od roku
1893 kartelová sdruÏení, která v‰ak
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nebyla tr valá a klíã pfiidûlen˘ch
smluvních kvót pro zpracování ropy
se nedodrÏoval. Poslední kartelová
úmluva pfied první svûtovou válkou
rozdûlovala mnoÏství zpracovávané
ropy podle kontingentního klíãe. Ze
sedmi rafinérií, které pfied první svû-
tovou válkou zpracovávaly 365 kt
ropy a po válce mûly zhruba 380 kt
kapacity, pfiipadalo 40 % na Fantovy
závody Pardubice a na zb˘vajících
‰est rafinérií pfiipadalo po cca 10 %
(Bohumínská rafinérie, Apollo Brati-
slava, Ostrava – Pfiívoz, Lederer
Kralupy nad Vltavou, ·umperk a Ko-
lín). Kar telové spojení existovalo
i pozdûji za první âeskoslovenské
republiky.
Ropa se v tûchto dobách rozdûlovala
v rafinériích destilací na tfii podíly,
a to na lehkou frakci (benzín), jenÏ
byl tehdy obtíÏn˘m a neprodejn˘m
odpadem, stfiední frakci tj. petrolej
na svícení a na zbytek, coÏ byla
tûÏká frakce, z níÏ se asi 2 % vyuÏí-
valo jako mazivo. Destilace ropy
probíhala v leÏat˘ch kotlích o kapa-
citû 10 aÏ 100 tun ropy. Destilace
ropy zaãínala pfii 50 aÏ 60 °C
a první frakce – surov˘ benzín (cca
10 % obj.) – pfiecházela do 135 aÏ
160 °C. Pak se zavedla do kotle pfie-
hfiátá vodní pára a do 300 °C pfie-
cházel petrolejov˘ destilát (cca 75 %
obj.). V kotli zbyl mazut, kter˘ se
pfievedl do dal‰ích olejov˘ch kotlÛ,
kde se dále destiloval. Destilace ma-
zutu se provádûla ve vakuu vodní pa-
rou a destilát kondenzoval na nûkolik

frakcí. Destilaãním zbytkem byl as-
falt. Pfii parafinické surovinû se jí-
maly jedna nebo dvû frakce parafi-
nového oleje, pfii neparafinické suro-
vinû se olej dûlil na deset i více frakcí
podle jejich fyzikálních vlastností.
Izolovan˘ parafinov˘ desti lát se
ochlazoval v krystalizátorech solan-
kou na cca –5 °C. Vykrystalovan˘
parafin se z chladících ploch nepfietr-
Ïitû se‰kraboval. Z vychlazené smûsi
se pak parafin oddûloval od oleje
v kalolisech. Odfiltrovan˘ parafin
zvan˘ gaã se zbavoval zadrÏeného
oleje v potn˘ch komorách. Filtrát
z kalolisÛ se oddestiloval na Ïáda-
nou viskozitu. Parafin se rafinoval
kyselinou sírovou a následnû odbar-
vovací hlinkou.
Destiláty ropy se rafinovaly v agité-
rech koncentrovanou kyselinou síro-

vou a pak louhem. Tato rafinace byla
vynalezena a zavedena jiÏ v roce
1860 v Baku rusk˘m chemikem Eich-
lerem a odtamtud se roz‰ífiila do
ostatních tehdej‰ích ropn˘ch center
jako do Pensylvanie, Haliãe a Ru-
munska. K rafinaci se pouÏíval mo-
nohydrát kyseliny sírové dodávan˘
ponejvíce ze západoãesk˘ch továren
firmy J. D. Starck.
Rafinérské v˘robky podle dÛleÏitosti
tehdy byly: petrolej, benzín, mazací
oleje (rafinované, tj. vfietenové a lo-
Ïiskové a nerafinované, tj. vulkánové
pro loÏiska Ïelezniãních vagonÛ
a válcové pro mazání parních strojÛ),
fiídké oleje (plynov˘ a modr˘ olej),
rafinovan˘ parafin, pfiírodní vaselina,
petrolejov˘ asfalt a petrolejov˘ koks.
Dal‰í rozvoj jednotliv˘ch ãesk˘ch ra-
finérií nastal po prvé svûtové válce.
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Rozpad rakousko-uherské monarchie
po první svûtové válce vytvofiil pro
prÛmysl na území âeskoslovenské re-
publiky (vzniklé v roce 1918 z ães-
k˘ch zemí a Slovenska, k nímÏ se pak
pfiipojila Podkarpatská Rus, dne‰ní
Zakarpatská Ukrajina) novou situaci.
Spotfiebitelsk˘ trh klesl na ãtvrtinu,
pfiiãemÏ na ãeském území byly umís-
tûny tfii ãtvrtiny celého prÛmyslu b˘-
valé monarchie. ¤ada odvûtví prÛ-
myslu vãetnû rafinérií ztratila ãást
tradiãního odbytu sv˘ch v˘robkÛ tím,

Ïe nûkteré oblasti se dostaly za hra-
nice novû vzniklé republiky.
TûÏba tuzemské ropy na západním
Slovensku (Gbely) a pozdûji na jiÏní
Moravû (Hodonín) nepfiesáhla do
roku 1938 30 000 tun roãnû a kryla
tehdy sotva 10 % kapacity tuzem-
sk˘ch rafinérií. Proto se dováÏela
pfieváÏná ãást ropy zpoãátku z Ruska,
Ameriky a tehdej‰í Persie (Írán), po-
zdûji témûfi v˘hradnû z Rumunska.
Z Rumunska se dováÏela ve vût‰í mífie
tzv. pakura, coÏ byla smûs benzino-
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vého destilátu ropy nebo mazutu,
aby se mohly obejít pfiedpisy, které
uvalovaly vût‰í clo na dovoz v˘robkÛ
neÏ dovoz surovin. 
Nástup elektrifikace po první svûtové
válce podstatnû omezil zájem o v˘-
robu svíãek a petroleje na svícení,
zato v‰ak rozvoj automobilového
a také leteckého prÛmyslu si vyÏádal
v rafinériích vedle zachování olejo-
vého programu také rychlé roz‰ifio-
vání v˘roby automobilov˘ch i letec-
k˘ch benzínÛ a také motorové nafty
pro Dieselovy motory. 
Tehdej‰í technologick˘ proces v rafi-
nériích byl zpoãátku stejnû jednodu-
ch˘ jako pfied válkou. K rozdestilo-
vání ropy a produktÛ slouÏily kotlové
destilace a olejové destiláty se rafi-
novaly koncentrovanou kyselinou sí-
rovou. K v˘robû parafinu z lehkého
olejového destilátu se pouÏívala na-
víc tzv. lisová parafinka, k dorafino-
vání pak kontaktní rafinace hlinkou.
Ve tfiicát˘ch letech se zaãaly po-
stupnû modernizovat, po vzoru svûto-
vého v˘voje, technologické procesy
ve v‰ech ãesk˘ch rafinériích. V rafi-
nériích v Kolínû, Pardubicích, Morav-
ské Ostravû, a také ve slovenské rafi-
nérii Apollo v Bratislavû (zaloÏené
roku 1895) se zavádûly místo kotlo-
v˘ch destilací v˘konnûj‰í vakuové
kotlové destilace ropy, které byly po-
zdûji nahrazeny vakuov˘mi trubko-
v˘mi destilacemi. 
V bratislavském Apollu bylo navíc
postaveno podle americké licence
první termické krakování u nás. To

umoÏÀovalo získávat z tûÏk˘ch rop-
n˘ch desti laãních zbytkÛ benzín
s lep‰ím oktanov˘m ãíslem a petrole-
jov˘ koks. Na Slovensku v Dubové
byla ze strategick˘ch dÛvodÛ dále
vybudována v roce 1935 nová státní
rafinérie vybavená vakuovou desti-
lací. Zpracovávala neparafinickou
ropu ze státních ropn˘ch polí u Gbel
a rafinovala surov˘ benzín dováÏen˘
z Rumunska. AÏ na tuto státní rafiné-
rii byly v‰echny rafinérie v majetku
zahraniãních spoleãností: americk˘ch
(Kolín), ‰v˘carsko-holandsk˘ch (Par-
dubice), francouzsk˘ch (Bratislava)
a jin˘ch (Moravská Ostrava).
V˘znamn˘m alternativním smûrem
pouÏívání kapaln˘ch motorov˘ch pa-
liv, kter˘ byl u nás nejintenzivnûji
prosazován mezi obûma svûtov˘mi
válkami, bylo pouÏívání lihobenzino-
v˘ch smûsí. 
Po francouzském a nûmeckém vzoru
i na nátlak vlivn˘ch agrárních kruhÛ
se zapoãalo také v ãeskoslovensk˘ch
rafinériích s v˘robou lihobenzino-
v˘ch smûsí obsahujících 50 % etha-
nolu, 30 % benzenu a 20 % benzínu.
AÏ do roku 1932 konkuroval tento
v˘robek autobenzínu obsahujícímu
jen ropn˘ benzín.
V letech krize 1929-1936 bylo
v âeskoslovensku zavedeno zákonem
povinné mísení 20 % bezvodého et-
hanolu s ropn˘m benzínem. 
S ohledem na hospodáfiskou situaci
v prÛmyslu destilace dfieva bylo dále
stanoveno, Ïe ethanol byl ãásteãnû
(ze 3 %) nahrazován bezvod˘m met-

hanolem. S rostoucím rozvojem mo-
torismu bylo tak umoÏnûno namíchat
do benzínu asi 50 kt ethanolu roãnû,
coÏ bylo v roce 1935 20 % spotfieby.
PouÏívání lihobenzinov˘ch smûsí s ben-
zolem jako motorového paliva zaniklo
u nás aÏ zaãátkem padesát˘ch let.
Kromû automobilového benzínu se
vyrábûla také motorová nafta, která
se získávala jako kapalná frakce
uhlovodíkÛ s body varu 220 aÏ
370 °C pfii destilaci rop v jakosti
zimní a letní.
V‰echny tehdej‰í rafinérie vyrábûly
vfietenové a loÏiskové oleje s bodem
tuhnutí nepatrnû pod 0 °C, jak to
umoÏÀovalo lisové odparafinování.
Mazací oleje s niÏ‰ím bodem tuhnutí
se vyrábûly z dováÏené neparafinické
ropy napfi. Bustenari Medium z Ru-
munska. Kvalitní motorové oleje se
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vyrábûly pouze mísením dovezen˘ch
komponent. Vacuum Oil Company
v Kolínû dováÏela pro motorové oleje
Mobil komponenty z firemních sester-
sk˘ch rafinérií, Fantovy závody v Par-
dubicích mísily autooleje Fantolin
z komponent dováÏen˘ch od firmy
Continental z USA. DováÏely se také
válcové oleje pro pfiehfiátou páru
a jiné speciální oleje. Mísením a pro-
dejem speciálních mazacích olejÛ se
kromû rafinérií zab˘valy také dal‰í
men‰í firmy.
Teprve po roce 1940 byly ãeské rafi-
nérie doplnûny dal‰ími procesy, coÏ

jim umoÏnilo vyrábût témûfi v‰echny
druhy olejÛ. V kolínské rafinérii byla
zfiízena v˘robna oleje pro letecké
motory. Byla tam postavena selektivní
rafinace ‰irokého vakuového zbytku
pouÏívající propan a smûs fenolu
a kresolu (proces Duosol), coÏ nebylo
v Evropû bûÏné. Stejná jednotka byla
v provozu v rafinérii Vacuum Oil
Company v Hamburku. Rafináty
z oddûlení Duosol obsahovaly ole-
jové sloÏky tzv. brightstocky, které
zvy‰ovaly mazivost a byly cenûny
pro pouÏití do motorov˘ch olejÛ pfie-
dev‰ím leteck˘ch. Dále bylo uvedeno

do provozu také odstfiedivkové ben-
zinové odparafinování, rafinace hlin-
kou za tepla a tukárna tj. v˘robna
plastick˘ch maziv nebo mazacích
tukÛ. V pardubické rafinérii bylo uve-
deno do provozu odstfiedivkové roz-
pustidlové odparafinování (proces
Barisol) pracující se smûsí dichloret-
hanu a benzenu. Dále byla posta-
vena selektivní rafinace systémem
Suide-Nowak-Pöll (rozpustidlo trikre-
sol), dûlení fází odstfiedivkami a rafi-
nace hlinkou za tepla. Tyto jednotky
v‰ak jiÏ nebyly uvedeny do provozu.
V˘roba vápenat˘ch i sodn˘ch maza-
cích tukÛ byla postavena jiÏ v roce
1930. Po dvojnásobném bombardo-
vání na sklonku války byl v‰ak par-
dubick˘ závod v roce 1945 v tros-
kách. Stejné technologické jednotky
pro v˘robu olejÛ byly v té dobû uve-
deny do provozu v Pfiívozské rafiné-
rii, kde bylo postaveno i odasfalto-
vání zbytku propanem.
JiÏ pfii vzniku prvních rafinérií ropy
na konci 19. století, zejména v‰ak
mezi obûma svûtov˘mi válkami, se
tvofiila ãeská v˘zkumná základna pro
technologie paliv a stejn˘ vysoko‰kol-
sk˘ obor. Zakladatelem ãeské paliváfi-
ské ‰koly se stal profesor Ferdinand
Schulz, kter˘ se habilitoval jako
asistent profesora Karla Andrlíka.
F. Schulz byl jmenován fiádn˘m profe-
sorem roku 1920, kdy se osamostatnil
Ústav technologie paliva a svítiv na
âeském vysokém uãení v Praze. Pro-
fesor Schulz teoreticky rozpracoval
rafinaci minerálních olejÛ kyselinou
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sírovou a sepsal první ãeské uãebnice
paliváfisk˘ch technologií.
Novû byl zfiízen Ústav chemické tech-
nologie paliv a minerálních olejÛ pfii
âeské vysoké ‰kole technické v Brnû,
kter˘ vedl profesor Rudolf Vondráãek.
K nejv˘znamnûj‰ím osobnostem patfiili
pozdûj‰í profesor V·CHT Stanislav
Landa, zfiizovatel v˘zkumného centra
u firmy BaÈa ve Zlínû roku 1933 (kde
pozdûji pracoval i Otto Wichterle)
a pováleãn˘ technick˘ fieditel âesko-
slovenské továrny na motorová paliva
v ZáluÏí u Mostu. Ve své vûdecké
práci se profesor S. Landa zab˘val
syntézou uhlovodíkÛ, objasÀováním
vlastností a struktury parafinÛ. V ropû
tûÏené na Moravû u Hodonína objevil
uhlovodík tricyklodekan, kter˘ byl na-
zván adamantan. Adamantan v mole-
kulovém modelu a struktufie se stal
symbolick˘m námûtem ãeskosloven-
ské po‰tovní známky, která byla vy-
dána roku 1966 u pfiíleÏitosti stole-
tého jubilea âeskoslovenské spoleã-
nosti chemické pfii âeskoslovenské
akademii vûd. 

Adamantanová chemie byla jedním
z oborÛ podrobnû studovan˘ch po
druhé svûtové válce na Vysoké ‰kole
chemicko-technologické v Praze. Sta-
nislav Landa zaloÏil v roce 1952 na
V·CHT katedru technologie ropy
a petrochemie, která vychovala fiadu
odborníkÛ pro technologickou praxi
i v˘zkum. Ve vûdecké a pedagogické
práci v oboru zpracování ropy po-
kraãovali jeho Ïáci, zejména Jifií
Mosteck˘ a Otto Wiesser.
V meziváleãném období (1923) vznikl
v Praze Ústav pro hospodárné vyuÏití
paliv, kter˘ zaloÏila Spoleãnost maji-
telÛ dolÛ a po nûm v roce 1927 Ústav
pro vûdeck˘ v˘zkum uhlí v Praze na
Rokosce. V˘znamn˘m pfiedstavitelem
a prvním fieditelem tohoto ústavu byl
doc. Hans Tropsch, Nûmec narozen˘
v Plané u Mariánsk˘ch Lázní, spolu-
pracovník F. Fischera z Mühlheimu.
Oba vyvinuli technologii v˘roby ka-
paln˘ch uhlovodíkÛ syntézou z CO
a H2. Po odchodu doc. Hanse Trop-
sche do USA se jeho nástupcem
v praÏském ústavu stal Bfietislav 
·imek.
Ve tfiicát˘ch letech se konaly také
v âeskoslovensku pfiípravy k zave-
dení v˘roby kapaln˘ch paliv z uhlí,
zejména ve Spolku pro chemickou
a hutní v˘robu v Ústí nad Labem,
u spoleãnosti Vacuum Oil Company
v Kolínû a v závodû Explosia Semtín.
Také firma BaÈa si postavila svou malou
rafinérii ropy v rámci areálu chemic-
k˘ch v˘rob v Otrokovicích. Provoz rafi-
nérie byl zahájen v roce 1934 a pra-

coval vÏdy jen krátkou dobu v roce,
aby firma neztratila podle platn˘ch
pfiedpisÛ v˘robní licenci. Jinak firma
nakupovala kapalná paliva u rafinér-
sk˘ch spoleãností sdruÏen˘ch kartelem
v rámci podnikatelsk˘ch dohod za sní-
Ïenou cenu, vynucenou moÏností po-
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stavení velké rafinérie. Pfies fiadu v˘-
hod pro firmu mûl provoz rafinérie
i dost technick˘ch a ekonomick˘ch ne-
v˘hod, a proto byl po pûtileté ãinnosti
v roce 1939 zcela zastaven.
Ropa byla téÏ zpracovávána kotlo-
vou desti lací v podniku Petrolea
Úvaly. Jeho majitel p. Uhlík nakupo-
val roãnû jeden vagon stfiíkané pa-

kury (50 % benzínu a 50 % topného
oleje) v Rumunsku, která se dovezla
jako surovina s v˘hodn˘m proclením.
Tím udrÏoval právo licence postavit
si rafinérii, coÏ v‰ak neuãinil za
úplatek 1 milión Kã roãnû od kartelo-
vého sdruÏení.
Na základû návrhu svého technické-
ho a obchodního fieditele Dr. Gustava

·ebora získávala Komanditní spoleã-
nost Julius Ruttgers v Moravské Ostra-
vû primární destilací surového ben-
zolu tzv. motorov˘ benzol, kter˘ byl
po dlouhá léta sloÏkou motorov˘ch
paliv. Smûs benzínu, motorového ben-
zolu a kvasného lihu byla distribuo-
vána pod oznaãením zelen˘ benzín. 
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V˘robní postupy pro pohonné hmoty
v ãesk˘ch rafinériích se v podstatû
nezmûnily aÏ do konce druhé svûtové
války. Od té doby zaãal hrát rozho-
dující roli ve v˘robû pohonn˘ch látek
v nové âeskoslovenské republice zá-
vod vystavûn˘ Nûmci bûhem druhé
svûtové války v ZáluÏí mezi mûsty

Most a Litvínov. Role v‰ech zbyl˘ch
mal˘ch rafinérií zaãala b˘t druhotná
z hlediska v˘roby motorov˘ch paliv
a postupnû se profilovaly mimo v˘-
robu pohonn˘ch látek.
Specifickému v˘voji l i tvínovského
kombinátu a historii rafinérií v Kralu-
pech nad Vltavou, spolu s ohlédnutím

za historií ostatních rafinérií, budou
vûnovány dal‰í kapitoly, vãetnû
krátké zmínky o tûÏbû a pfiepravû
ropy, distribuci ropn˘ch produktÛ
a rafinérském v˘zkumu na území
dne‰ní âeské republiky.
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Roční spotřeba rafinérských produktů podle údajů z roku 1923

Produkt kt za rok kg na 1 obyvatele za rok
Petrolej 40 3,0
Benzín 10 0,8
Plynov˘ olej 6 0,5
Mazací oleje 30 2,5
Celkem 86 6,8

Pozn.: V Rakousku-Uhersku pfied první svûtovou válkou byla spotfieba petroleje na svícení na 1 obyvatele za rok 6,3 kg.

Rafinerie ropy v ČSR podle údajů z roku 1923

Název Rok zaloÏení Kapacita (kt)
Rafinérie David Fanta Pardubice 1889 150
Bohumínská rafinérie, a.s., Nov˘ Bohumín 1888 50
Rafinérie Apollo Bratislava 1895 50
Pfiívozská rafinérie minerálních olejÛ Pfiívoz 1889 45
Rafinérie minerálních olejÛ Lederer a spol. Kralupy 1900 30
Rafinérie minerálních olejÛ ·umperk 1895 25
Kolínská rafinérie petroleje Kolín 1901 30
Celková kapacita rafinerií 380
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Hnědouhelná báze
Bohatá nalezi‰tû star‰ího hnûdého
uhlí v mostecké pánvi pod Kru‰n˘mi
horami v severozápadních âechách
vedla Nûmecko po obsazení sudet-
sk˘ch pohraniãních oblastí v roce
1938 k projekci a v˘stavbû jednoho
z posledních hydrogenaãních zá-
vodÛ, kter˘ch jiÏ pfied zahájením
druhé svûtové války bylo uvedeno do

provozu v Nûmecku a pozdûji vojen-
sky anektovan˘ch zemích celkem
osm. Podstatou této technologie byla
vysokotlaká hydrogenace ãerného
nebo hnûdého uhlí pfiípadnû uhel-
n˘ch dehtÛ na benzín, zvlá‰tû le-
teck˘, potfiebn˘ pfiedev‰ím pro vá-
leãné letectvo. Dal‰ími hlavními v˘-
robky byly automobilové benzíny,
zkapalnûné topné plyny, motorová
nafta, pozdûji i leteck˘ petrolej
a vedlej‰ími produkty zejména jedno-
mocné a dvojmocné fenoly.
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Poãátky budování rafinérského kombinátu na v˘robu motorov˘ch paliv – rok 1941

Celkov˘ pohled na litvínovsk˘ kombinát
paãátkem padesát˘ch let

�



V prÛbûhu patnácti let od roku 1927
do roku 1942 byla uvedena do vel-
koprovozÛ nová, sloÏitá a nikde
pfiedtím nepfiezkou‰ená vysokotlaká
hydrogenaãní technologie, která pfii
nedostatku vlastní ropy mûla Nû-
mecku zaruãit dostatek pohonn˘ch
hmot zvlá‰tû pro vojenskou techniku.
V uvedené dobû se v Nûmecku vysta-
vûlo onûch osm hydrogenaãních zá-
vodÛ. První byl v Leunû o kapacitû
100 kt/rok leteckého benzínu. Byl
vyprojektován a vyuÏíván na zpraco-
vání saského mlad‰ího hnûdého uhlí
z okolních dolÛ a byl uveden úspû‰nû
do provozu v roce 1927. Také dal‰í
tfii hydrogenaãní závody zpracová-
valy hnûdouheln˘ dehet, dva ãerné
uhlí a jeden ãernouheln˘ dehet, coÏ
bylo technologicky podstatnû nároã-
nûj‰í. Dehty se získávaly z uhlí zahfií-
váním na teploty 600-700 °C bez
pfiístupu vzduchu tzv. nízkotepelnou
karbonizací. Hlavním produktem byl
pevn˘ zbytek zvan˘ polokoks a dále
se získával topn˘ plyn. V roce 1939
mûly uvedené závody kapacitu 
celkem 1,3 milionu tun benzínu. 
Do roku 1945 bylo dále rozestavûno
dal‰ích 10 závodÛ s kapacitou
3,6 milionÛ tun benzínu a 350 tisíc
tun uhlovodíkov˘ch plynÛ. NejdÛleÏi-
tûj‰ím v˘robkem byl leteck˘ benzín,
jehoÏ v˘roba ãinila ve váleãné dobû
aÏ 65 % ze v‰ech produktÛ. Hydroge-
nací se téÏ zpracovávaly ropné desti-
laãní zbytky a to pfii tlaku 70 MPa.
Jedin˘ podobn˘ nenûmeck˘ závod
vznikl pfied válkou v anglickém Billing-

hamu a tlakovou hydrogenací se
v nûm zpracovalo anglické ãerné uhlí.
Hydrogenaãní technologie zpraco-
vání fosilních paliv na benzín vychá-
zela z prvních poznatkÛ o zkapal-
nûní uhlí pÛsobením vodíku pod tla-
kem, nejprve v roce 1872 vyzkou‰e-
n˘ch francouzsk˘m profesorem
Marcelinem Berthelotem vodíkem „ve
stavu zrodu“. Na poãátku dvacátého
století pak navázal na tyto práce Fri-
edrich Bergius, kter˘ pfiezkou‰el tla-
kovou hydrogenaci molekulárním vo-
díkem a pozdûji se nalezly také první
katalyzátory pro tento úãel. Pfii reali-
zaci u firmy BASF (Badische Anilin

und Soda Fabrik) po první svûtové
válce se ukázalo, Ïe je nezbytné
pouÏít sífie odolné katalyzátory
a rozdûlit tlakovou pfiemûnu vysoko-
vroucích kapaln˘ch podílÛ vznikají-
cích z uhelné hmoty na nûkolik tech-
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První fieditel závodu Dr. Paul Damm (v civilu)
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nologick˘ch stupÀÛ. Tím se získaly ve
vût‰ích v˘tûÏcích produkty analo-
gické benzínÛm a motorové naftû
z rÛzn˘ch typÛ rop. Ty byly potfiebné
zejména pro pohon záÏehov˘ch Ot-
tov˘ch motorÛ a vznûtov˘ch Dieselo-
v˘ch motorÛ, pohánûjících motorová
vozidla vyrábûná jiÏ tehdy ve stále
vût‰ích sériích.
V prvním stupni hydrogenace (tzv.
tûÏké fázi) se z prá‰kového uhlí nebo
z dehtov˘ch zbytkÛ vroucích nad
320 °C získal ‰tûpením za pfiítom-
nosti vodíku a jemnû rozpt˘leného
prá‰kového katalyzátoru v kapalné
fázi produkt obsahující cca 50 % po-
dílÛ vroucích do 320 °C. 
Ty se destilaãnû oddûlily od zbytku.
Zbytek a katalyzátor recirkulovaly
znovu do jednotky tûÏké fáze. Desti-
lát do 320 °C se rozdestiloval na

benzín vroucí do 220 °C, kter˘ se po
odfenolování stejnû jako zbytek nad
220 °C vedl do hydrogenaãní jedno-
tky druhého stupnû.
Dehtov˘ destilát bylo nutno zbavit aÏ
30 % neuhlovodíkov˘ch derivátÛ kata-
lytickou hydrogenaãní rafinací ve dru-
hém stupni (v tzv. stfiední fázi) na
pevnû uloÏeném heterogenním kataly-
zátoru. Získávan˘ produkt byl jiÏ
velmi podobn˘ smûsi benzínu, petro-
leje a motorové nafty z ropy. Neobsa-
hoval prakticky Ïádné nenasycené
uhlovodíky; obsah sirn˘ch, dusíkat˘ch
a kyslíkat˘ch látek v nûm klesl pfie-
váÏnû pod 0,1 % hm., obsah aroma-
tick˘ch uhlovodíkÛ na 5 aÏ 15 % hm.
Vznik nov˘ch lehk˘ch (benzínov˘ch)
podílÛ v hydrogenátu byl nevelik˘
a ‰el pfiedev‰ím na vrub rafinaãních
produktÛ z kyslíkat˘ch látek (fenolÛ).

Ve tfietím stupni (tzv. lehké fázi) se
pak hydrokrakovacím postupem na
jiném také pevnû uloÏeném katalyzá-
toru zvy‰oval obsah benzínu na úkor
stfiedních destilátÛ, pfiiãemÏ se oba
v˘robky navíc zkvalitÀovaly souãas-
nou isomerizací alkanÛ a cyklanÛ. 
V‰echny tfii stupnû hydrogenace
dehtÛ pracovaly pfii t laku kolem
30 MPa (hydrogenace mletého ãer-
ného uhlí vyÏadovala tlak kolem
70 MPa) a pfii teplotách 300 aÏ
470 °C, za pfiítomnosti katalyzátorÛ.
Ty pro‰ly rychle hlubok˘m zdokonalo-
vacím v˘vojem. Duchovním otcem
hydrogenaãních katalyzátorÛ, ze-
jména molybdenov˘ch a wolframo-
v˘ch, i nûkolikastupÀov˘ch hydroge-
naãních postupÛ byl technick˘ pra-
covník nûmecké spoleãnosti I.G. Far-
benindustrie Mathias Pier. 
Dal‰í dodateãnû vyvinutou technolo-
gií produkující vysokooktanové aro-
matické benzíny pfiedstavoval postup
nazvan˘ hydroformování. 
Pfii tomto postupu se pod tlakem 5 aÏ
6 MPa pfiemûÀovaly cyklanické deh-
tové benzíny získané hydrogenací na
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Pfiíkaz fií‰ského ministra letecké dopravy 
k zahájení v˘stavby provozu DHD

Pfiíprava pozemkÛ pro v˘stavbu zamûstnaneck˘ch domkÛ – dne‰ní Osada v Litvínovû
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aromatické uhlovodíky zejména ben-
zen aÏ trimethylbenzeny. Produkt se
míchal s isoparafinick˘mi frakcemi
lehké fáze na kvalitní letecké benzíny. 
Kromû toho se zaãaly stavût jednotky
pro v˘robu isooktanu tehdy novou al-
kylaãní technologií z butenÛ a isobu-
tanu. Tato je‰tû nyní stále Ïivá tech-
nologie se vyvíjela za války postupnû
a pfiecházelo se z isobutylalkoholu
jako první suroviny na n-butan do-
stupn˘ ve vût‰ích mnoÏstvích. Postup
alkylace zahrnoval dehydrataci uve-
deného alkoholu nebo dehydroge-
naci n-alkanu, polymeraci alkenÛ
s hydrogenací dimérÛ nebo koneãnû

jen alkylaci butenÛ isobutanem za
pfiítomnosti kyseliny sírové nebo fluo-
rovodíku, jak se dosud v moderních
rafineriích provádí.

Od německého závodu
k československému
Ihned po vstupu NûmcÛ do ãeského
pohraniãí v fiíjnu roku 1938 do‰lo
k vyvlastnûní pozemkÛ ãesk˘ch maji-
telÛ a o rok pozdûji vznikla spoleã-
nost Sudetenländische Treibstof f-
werke A.G., jejímÏ nejvût‰ím akcio-
náfiem byl mamutí koncern Hermann
Göring Werke. Rychle se rozhodlo
o v˘stavbû hydrogenaãního závodu

v oblasti Mostecka na bázi mostec-
kého hnûdého uhlí. JiÏ v roce 1938
se provedly mûfiiãské práce. Generál-
ním projektantem byl profesor Carl
Krauch, nejvût‰í odborník pro v˘-
stavbu tûchto závodÛ. Slavnostní v˘-
kop byl proveden 5. kvûtna 1939
Konradem Henleinem, pfiedstavitelem
sudetonûmecké strany, kter˘ pfiijel
místo Hermana Göringa, druhého
muÏe nacistického Nûmecka. Byly
naplánovány 4 etapy v˘stavby. 
V závodû se mûlo zpracovávat
6,6 milionÛ tun uhlí a vyrábût 670 ti-
síc tun pohonn˘ch hmot roãnû. V po-
váleãné fázi se oãekávalo o 100 %
zv˘‰ení v˘roby. V první ãásti se mûlo
postavit 80 karbonizaãních pecí, v˘-
robna vodíku, 16 hydrogenaãních
komor, jednotky destilací, elektrárna,
teplárna a kyslíkárna.
JiÏ v roce 1939 se zaãalo se staveb-
ními pracemi a do roku 1942 zde pra-
covalo pfies 30 000 zamûstnancÛ rÛz-
n˘ch národností, zvl. FrancouzÛ, âe-
chÛ, sovûtsk˘ch zajatcÛ, SrbÛ a ItalÛ.
Závod v ZáluÏí u Mostu v severozá-
padních âechách byl posledním
z hydrogenaãních závodÛ vyprojek-
tovan˘ch nûmeck˘mi techniky v le-
tech 1927 aÏ 1942. Na zaãátku
války se dokonãovaly vedle sedmi zá-
vodÛ dva dal‰í a se závodem Blech-
hammer byl závod v ZáluÏí poslední
v této fiadû.
První benzín byl vyroben 15. pro-
since 1942 a za surovinu slouÏilo
hnûdé uhlí ze severoãesk˘ch dolÛ
Herkules, Kolumbus, Quido a dal-
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‰ích. V˘robna kyslíku ze vzduchu
a na ni navazující v˘roba vodního
plynu a vodíku se uvedly do provozu
zaãátkem roku 1943. ·lo o tehdy
nejvût‰í kyslíkárnu v Evropû. Zaãala
se vyrábût i motorová nafta a svíti-
plyn. V záfií 1943 pracovalo v zá-
vodû 30 000 lidí a naplno jiÏ praco-
valy hydrogenaãní komory v‰ech
fází. V tomto závodû se v roce 1943
jiÏ zpracovávalo roãnû aÏ 360 kt
hnûdouheln˘ch dehtÛ. VyuÏíval se
dehet získan˘ nízkotepelnou karboni-
zací mosteck˘ch hnûd˘ch uhlí v Lur-
giho pecích s pfiím˘m ohfievem spali-
nami najet˘ch jiÏ v roce 1941. Pro-
voz trval aÏ do dubna 1944. 
První spojeneck˘ nálet se uskuteãnil
12.5.1944 a na závod dopadlo
1650 pum o váze 50-200 kg. Pfies
zamlÏování, protileteckou ochranu

a ochranu stihaãkami se uskuteãnilo
celkem 19 úspû‰n˘ch náletÛ Spo-
jencÛ a 16.1.1945 byl závod defini-
tivnû vyfiazen z provozu a pokraão-
valy jen úklidové práce. V roce 1945
byly pfiesto na území závodu zahá-
jeny v˘stavby dvou dal‰ích jednotek
zafiazen˘ch do klasické hydroge-
naãní technologie, a to 150 kt hydro-
forming a 24 kt alkylace. V dubnu
1945 zde bylo je‰tû 15 000 zamûst-
nancÛ a 8. kvûtna 1945 sovûtské jed-
notky osvobodily závod.
I kdyÏ se váleãná v˘roba benzínu no-
vou progresivní technologií dafiila,
specifické vlastnosti mosteckého uhlí
proti sask˘m typÛm zpÛsobovaly jiÏ
tehdy závaÏné problémy ve velkov˘-
robû. Ty se bûhem války nedaly vyfie‰it.
Pfies fiadu tûÏk˘ch leteck˘ch úderÛ
v letech 1944-1945 byl mosteck˘
hydrogenaãní závod krátce po skon-
ãení války v ãeské reÏii schopen opût
omezeného provozu. Gustav ·ebor,
technick˘ a obchodní fieditel firmy
Ruttgers, byl hned po osvobození po-
vûfien ministrem prÛmyslu Bohumilem
Lau‰manem, aby obnovil v˘robu mo-
torov˘ch paliv a zajistil potfiebné
mnoÏství paliv pro obnovu národního
hospodáfiství. JiÏ 3. ãervna 1945 byl
vyroben první benzín a 5. ãervna byl
pfiedán závod do národní správy.
V závûru roku 1945 pracovalo zde
jiÏ 2100 zamûstnancÛ a vyrobilo se
49 000 t motorov˘ch paliv. Pfiitom
byl vysokotlak˘ provoz bez mezi-
skladu vodíku odkázán na souhru
produkce paliv a spotfieby vodíku, tj.

mezi kompresí na vodíkárnû a dopl-
Àováním vodíku do vysokotlakého
okruÏního plynu pro hydrogenaãní
jednotky. Pfies poruchy a nedostatek
odborníkÛ se zahájily i v˘vojové
práce k roz‰ífiení v˘roby na 300 kt
motorov˘ch paliv, na v˘robu fenolÛ
a uvaÏovalo se jiÏ i o v˘robû amo-
niaku a methanolu.
V‰echny nûmecké hydrogenaãní zá-
vody pfiipadly po válce SpojencÛm.
Sovûtsk˘ Svaz pfiedal závod 26. ãer-
vence 1946 ãeskoslovenskému státu.
První název âeskoslovenská továrna
na motorová paliva, a.s. z roku 1945
byl v roce 1946 zmûnûn na Stalinovy
závody, n.p. ZáluÏí. Jako takov˘ byl
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najet na plánovanou v˘robu ãesk˘mi
pracovníky ãásteãnû za pomoci nûko-
lika nûmeck˘ch odborníkÛ jiÏ bûhem
prvních dvou let po válce. V té dobû

se jiÏ vyrábûl autobenzín, motorová
nafta, technické benzíny, leteck˘
benzín a technické plyny. Byly zpro-
voznûny sklady pohonn˘ch hmot
v Hnûvicích, které pozdûji pfiipadly
distribuãní organizaci Benzina. Prv-
ním fieditelem záluÏského podniku
byl Ing. Milo‰ Svitavsk˘ a prvním
technick˘m fieditelem byl jiÏ zmínûn˘
budoucí profesor V·CHT v oboru pa-
liv doc. Stanislav Landa.
Technologické schema „hydráku“
(pozdûji „staliÀáku“), jak se tehdy fií-
kalo tomuto podniku, zahrnovalo
zpracování kvalitního mosteckého
uhlí (coÏ je star‰í hnûdé uhlí) tûÏe-
ného pfieváÏnû na rozsáhl˘ch povr-
chov˘ch lomech ObráncÛ míru, âes-
koslovenské armády a dal‰ích v blíz-
kosti mûsta Mostu. Uhlí se tfiídilo na
tfii frakce podle velikosti zrna. Nej-
jemnûj‰í prach a podíl do 5 mm se
pouÏíval pro v˘robu páry a elektric-

kého proudu v závodní teplárnû.
Stfiední frakce, 5 aÏ 20 mm, se zply-
Àovala moderním zpÛsobem s kyslí-
kem a vodní parou pod tlakem 2 MPa
v tlakov˘ch generátorech systému
Lurgi. Vznikl˘ svítiplyn byl velmi kva-
litním v˘robkem se spaln˘m teplem
okolo 16 kJ/m3. Frakce s nejvût‰ím
zrnem 20 aÏ 80 mm se karbonizo-
vala ve vysokokapacitních pecích
Lurgi pfiím˘m ohfievem spalinami. Pfii
650 °C se získávalo z uhlí asi 12 %
hmotov˘ch dehtov˘ch frakcí. PfieváÏná
ãást uhelné hmoty pfiecházela do po-
lokoksu, kter˘ se upravoval a zãásti
dodával jin˘m spotfiebitelÛm, zãásti
zpracovával zplyÀováním ve Winkle-
rov˘ch generátorech na syntézní plyn
a dále na vodík potfiebn˘ pro hydro-
genaci dehtÛ. Z pÛvodních 60 pecí
pracovalo trvale okolo 50 a získá-
valo se dennû zhruba 1000 tun
dehtu. K tomuto dehtu se pfiidávaly
také hnûdouhelné dehty získávané
z ãesk˘ch beztlakov˘ch plynáren
a pozdûji také z dal‰ích tlakov˘ch
plynáren UÏín (u Ústí nad Labem)
a Vfiesová (v sokolovské uhelné
pánvi). K dispozici tak bylo v prÛ-
bûhu let 1945 aÏ 1965 aÏ 500
kt/rok dehtÛ, z ãehoÏ cca 70 % bylo
z karbonizací hnûdého uhlí v pecích
Lurgi. Ty byly v provozu aÏ do roku
1972. Pozdûji se zpracovávalo jen
okolo 150 kt pfiiváÏen˘ch dehtÛ pfie-
váÏnû z mosteckého hnûdého uhlí,
jednak pro v˘robu kapaln˘ch pohon-
n˘ch hmot hydrogenací, jednak pro
topné oleje.
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Mostecké hnûdouhelné dehty byly
bohaté na fenolické látky zvl. fenol,
kresoly a xylenoly. Z dehtového de-
stilátu vroucího do 320 °C se izolo-
vala je‰tû frakce do 230 °C, ze které
se vyrábûla extrakcí louhem sodn˘m
a karbonatací oxidem uhliãit˘m smûs
fenolÛ a dále technické fenolické pro-

dukty – fenol, kresoly a xylenoly. Pa-
ralelnû se zpracovávaly i karboni-
zaãní vody, z nichÏ se rozpou‰tûdlo-
vou extrakcí butylacetátem získávaly
pyrokatechin a jeho homology.
Smûsn˘ extrakt se zpracovával pfie-
váÏnû na technické produkty a zãásti
se získával krystalick˘ pyrokatechin.

Tyto produkty nalezly postupnû odbyt
v zahraniãí i doma. Odfenolovan˘
uhlovodíkov˘ fiez do 230 °C se vracel
do suroviny stfiední fáze.
Kapalné uhlovodíkové smûsi získá-
vané z této fáze slouÏily po nezbyt-
n˘ch úpravách louhováním, stabili-
zací a destilací pfiedev‰ím k v˘robû
autobenzínÛ, motorové nafty a v sou-
vislosti s rozvojem proudov˘ch leta-
del i k v˘robû leteckého petroleje
(oznaãeného tehdy LRX) podle teh-
dej‰ích ãeskoslovensk˘ch norem. Au-
tobenzíny se zaãaly v padesát˘ch le-
tech aditivovat dováÏen˘m tetra-
ethylolovem. V˘robky se hodily pro
tehdej‰í nízkokompresní záÏehové
motory i pro Dieselovy motory ná-
kladních vozÛ a autobusÛ vãetnû vo-
jenské techniky a pro trysková leta-
dla. V prÛbûhu let oktanová ãísla au-
tobenzínÛ stoupala od pováleãn˘ch
64 na 77 a 84 (Normál a Speciál)
a pak postupnû na evropskou úroveÀ.
Letecké benzíny, které ztrácely v mí-
rové dobû postupnû svÛj v˘znam,
byly aÏ do konce ‰edesát˘ch let vyrá-
bûny postupem vycházejícím z pÛ-
vodní nûmecké receptury. Ta spoãí-
vala v míchání isoparafinické frakce
z lehké fáze vroucí do 100 °C a tûÏ‰í
aromatické frakce hydroformingu
zhruba v pomûru 1:1. Pfiitom vznikl
neethylizovan˘ leteck˘ benzín s okta-
nov˘m ãíslem 78 a z nûho pak vyso-
koethylizovan˘ leteck˘ benzín LB 95.
Obû frakce se získávaly v dal‰ích
dvou hydrogenaãních jednotkách,
‰tûpením pod tlakem vodíku na lehké
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fázi nazvané také benzinace a na
tzv. jednotkách DHD (Dehydrierung-
hochdruck), kde se provádûla kataly-
tická dehydrogenace cyklanÛ pod
tlakem vodíku tj. hydroformování.
Postupn˘ nárÛst ropn˘ch surovin si
v dal‰ích letech vyÏádal oddûlené
postupy od technologie zpracování
dehtÛ a pozdûji i v˘stavbu rafinér-
sk˘ch technologick˘ch zafiízení. 
Od roku 1946 byl roz‰ífien poãet
karbonizaãních pecí, zlep‰en jejich
chod a v˘roba benzínu. V roce 1946
se jiÏ vyrobilo 130 000 t pohonn˘ch
hmot, z ãehoÏ bylo 60 % autoben-
zínu, 25 % motorové nafty a zbytek
petrolej a zkapalnûné uhlovodíkové
plyny. Dále se vyrábûly technické
benzíny, leteck˘ benzín 78 a zaãal se
vyrábût tryskov˘ petrolej.
JiÏ v této dobû se do závodu pfiivá-
dûly ropné destiláty v desetisících 
tunách. V˘roba vodíku se stabilizo-
vala. Na hydrogenaci pracovalo cel-
kem aÏ 10 komor ve tfiech fázích.
V roce 1948 se zahájila v˘roba
methanolu a formaldehydu a do tr-
valého provozu se uvedla první ko-
mora DHD. Po roce 1949 se v˘roba
motorov˘ch paliv soustfiedi la do
provozu 03 a toto oznaãení se pou-
Ïívalo aÏ do roku 1995.
Na zaãátku padesát˘ch let se zcela
stabilizovala v˘roba v záluÏském
podniku a na osmi jednotkách hydro-
genace a dehydrogenace se tehdy
vyrábûly z dehtÛ kapalné pohonné
hmoty pro celou tehdej‰í âeskoslo-
venskou republiku. 

Podobnû pracovaly v té dobû také
závody v b˘valé NDR Böhlenu 
a Leunû. Západonûmecké závody
v Scholvenu a v Ludwigshafenu se
pfiemûnily po válce na ropné rafinérie
a v modernizovan˘ch hydrogenaã-
ních jednotkách se pfievádûly ropné
zbytky na destilovaná kapalná paliva
v tzv. kombi-komofie (DHC proces).
V provozu závodu v ZáluÏí se musela
ihned po válce fie‰it celá fiada pro-
blémÛ, jejichÏ pÛvod pocházel pfiede-
v‰ím z charakteru mosteckého uhlí.
Dehty vznikající nízkotepelnou karbo-
nizací tohoto star‰ího hnûdého uhlí
byly aromatiãtûj‰í, obsahovaly tuhé
uhelné ãásteãky ve formû prachu
a byly bohaté vysokomolekulárními
asfalteny. Také obsah kyslíkat˘ch
a dusíkat˘ch derivátÛ byl vy‰‰í neÏ
u dehtÛ ze sask˘ch mlad‰ích hnûd˘ch
uhlí. Navíc, zvlá‰tû ke konci padesá-
t˘ch let, se do dehtÛ dostávaly arse-

nové organické slouãeniny v koncent-
racích aÏ stovek ppm (10 –6). Ty po-
cházely z arsenopyritÛ pfiimísen˘ch
v uhlí tûÏeném v nov˘ch lokalitách.
DÛsledkem byly krat‰í pracovní peri-
ody komor tûÏké fáze pfii hydroge-
naci dehtov˘ch zbytkÛ v kapalné fázi,
zhor‰ené odbourávání asfaltenÛ hyd-
rogenací na oleje, vysoká spotfieba
katalyzátoru na bázi Ïeleza a zaná-
‰ení v˘mûníkÛ tepla. Na druhém
stupni pak docházelo k rychlému za-
ná‰ení pevnû uloÏeného katalyzátoru
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(aÏ na nûkolik procent hmotnosti ka-
talyzátoru) arsenem. Také pfii benzi-
naci na lehké fázi se zfiedûn˘ wol-
framdisulfidov˘ katalyzátor rychleji
desaktivoval zbytky neodstranûn˘ch
dusíkat˘ch organick˘ch zásad, jichÏ
obsahoval pÛvodní dehtov˘ destilát
pûtkrát více neÏ u sask˘ch dehtÛ.
Ekonomiãnost v˘roby benzínu
z dehtÛ se stávala na konci padesá-
t˘ch let stále problematiãtûj‰í, neboÈ
údrÏba vysokotlakého zafiízení z vy-
soce legovan˘ch ocelí, spotfieba vo-
díku aÏ 10 % hmot. na dehty a ztráty
zplynûním více neÏ 20 % i vysoká
energetická nároãnost byly pfii srov-
nání se zpracováním dodávan˘ch
typÛ rop neúmûrnû vysoké. 

Přechod na ropnou bázi
Na základû ekonomického vyhodno-
cení, které bylo provedeno na zaãátku
‰edesát˘ch let, se dospûlo k rozhod-
nutí o zásadní zmûnû dehtové surovi-
nové základny na ropnou. Zpraco-
vané mnoÏství ropy bylo totiÏ v roce
1956 vy‰‰í neÏ mnoÏství v‰ech dehtÛ
a v roce 1961 jiÏ bylo trojnásobné.
Od roku 1963 se postupnû odstavila
nejnákladnûj‰í a nejproblematiãtûj‰í
hydrogenace dehtov˘ch zbytkÛ
v tûÏké fázi, omezil se fiez dehtov˘ch
destilátÛ nejprve na 280 °C a po-
zdûji na 225 °C, pfiiãemÏ se je‰tû
tento lehk˘ fiez zbavoval cca 30 %
jednomocn˘ch fenolÛ extrakcí lou-
hem sodn˘m. Ty se potom získaly de-

stilací na v˘robnû tzv. vedlej‰ích pro-
duktÛ. Dehtové zbytky nad 225 °C,
pocházející po odstavení karbonizací
z dehtÛ tuzemsk˘ch plynáren, se pak
dlouhodobû vyuÏívaly jako nízko-
sirné topné oleje, neboÈ ropné zbytky
pocházející z rop dodávan˘ch ze
SSSR, byly nûkolikanásobnû bohat‰í
sírou.
Také na spotfiebu vodíku nároãné
hydrogenaãní ‰tûpení v lehké fázi
bylo nakonec v roce 1971 odsta-
veno. V roce 1972 se odstavila také
karbonizace uhlí a v˘roba karboni-
zaãního dehtu. Souãasnû se pfieru‰ila
v˘roba vodíku z polokoksu ve Wink-
lerov˘ch generátorech. Dále se zpra-
covávaly jen dováÏené dehty, tuzem-
ské i zahraniãní.
Ropa se tak stala zcela dominantní
surovinou pro v˘robu pohonn˘ch
hmot v ZáluÏí tak jako tomu bylo
v nejvût‰í rafinérii tehdej‰ího âesko-
slovenska Slovnaftu vybudovaného
v ‰edesát˘ch letech v Bratislavû s ka-
pacitou okolo 7 aÏ 8 milionu tun
ropy roãnû.
RÛzné typy rop se postupnû dováÏely
do ZáluÏí od roku 1951, zprvu z Ra-
kouska, Bulharska, Rumunska i Ma-
ìarska, postupnû v‰ak pfiedev‰ím ze
Sovûtského svazu. JiÏ od roku 1946 se
v‰ak vozily do závodu rÛzné ropné
frakce (petrolejové destiláty) a zbytky,
z nichÏ se destilací vyrábûly pohonné
látky vedle v˘roby z dehtÛ. 
Ropy ze Sovûtského svazu, saratov-
ská a muchanovská, se dováÏely do
roku 1964 a po nich aÏ do poãátku
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70. let to byla ropa roma‰kinská. Od
té doby se zpracovává smûs západo-
sibifisk˘ch rop, dnes naz˘vaná REB –
ruská exportní smûs.
Ropy se nejprve dopravovaly cister-
nami. V bfieznu 1962 byl postaven
ropovod DruÏba do Bratislavy
a v roce 1965 byl ropovod prodlou-
Ïen aÏ do ZáluÏí.
Zpracování rop probíhalo na jednot-
kách urãen˘ch pÛvodnû pro zpraco-
vání dehtÛ, ale oddûlenû, neboÈ
ropné suroviny se nemísily s dehty.
Z ropy se vydestilovaly lehãí frakce
a atmosférick˘ zbytek – mazut byl su-
rovinou pro tûÏkou fázi. Technologie
na této fázi byla stejná jako pfii zpra-
cování dehtÛ, pouze s tím rozdílem,
Ïe ropné asfalty se hÛfie odbourávaly
a spotfieba katalyzátoru byla vût‰í.
Na tûÏké fázi probíhalo ‰tûpení
a také ãásteãnû odsífiení. Zjednodu-
‰enû lze tento proces charakterizovat
moderní terminologií jako hydrokra-
kování ropn˘ch zbytkÛ s katalyzáto-
rem ve vznosu. Produkt z tûÏké fáze
se rozdestiloval a zbytek se vracel do
procesu. Destilát se rafinoval na ko-
mofie stfiední fáze a následnû se vy-
destiloval benzín, petrolej a moto-
rová nafta. Benzín se pak rafinoval
louhem sodn˘m.
S cílem prohloubit zpracování dodá-
van˘ch rop a získat více svûtl˘ch
produktÛ byla v roce 1959 rekon-
struována jedna atmosférická desti-
laãní jednotka na jednoduchou vaku-
ovou destilaci (M-2 destilace). Na té
se z mazutu získal ‰irok˘ vakuov˘

olejov˘ destilát a zbytek – asfalt. Va-
kuov˘ olejov˘ destilát se zpracová-
val dvojím zpÛsobem. Zpoãátku se
hlavnû hydrokrakoval na komofie
lehké fáze, která mûla upravenou
katalytickou náplÀ tak, Ïe v prvních
dvou reaktorech byl rafinaãní kataly-
zátor a ve dvou posledních katalyzá-
tor ‰tûpn˘. Pfii ‰tûpení vznikala pfie-
dev‰ím benzinová frakce a ménû mo-
torové nafty.
Ve stejném roce 1959 se zaãal
hydrogenovat také olejov˘ destilát
pod vysok˘m tlakem na rafinaãním
katalyzátoru a po oddestilování leh-
ãích frakcí a nízkoviskózitního oleje
se vyrábûl tzv. olejov˘ hydrogenát.
Olejov˘ hydrogenát se zaãal expedo-
vat do rafinerie Koramo Kolín, kde
po odparafinování a dorafinaci
aktivní hlinkou se získal kvalitní zá-
kladov˘ olej dosud pouÏívan˘ pro v˘-
robu mazacích olejÛ. 

Na konci ‰edesát˘ch let se tak po-
stupnû zmûnila struktura hydroge-
naãního závodu na typickou kon-
verzní ropnou rafinérii navíc spoje-
nou s následn˘mi petrochemick˘mi
v˘robami.
V roce 1964 aÏ 1965 byla uvedena
do provozu 300 kt pyrol˘za benzínu
a plynÛ na ethylen a propylen a na
pyrol˘zu navázaly nejprve syntézy
ethanolu a ethylbenzenu a v roce
1969 téÏ v˘roba oxoalkoholÛ z pro-
pylenu, oxidu uhelnatého a vodíku
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podle japonské modifikace technolo-
gie oxosyntézy.
To v‰e uÏ probíhalo v Chemick˘ch
závodech âeskoslovensko-sovûtského
pfiátelství (CHZ âSSP), jak byly Stali-
novy závody na zaãátku ‰edesát˘ch
let (1962) pfiejmenovány. Od roku
1975 se pfied tento název zaãal uvá-
dût název Chemopetrol, k.p., coÏ byl
koncern (VHJ) zahrnující i dal‰í zá-
vody napfi. Kauãuk, Benzinu, Koramo
Kolín, Paramo Pardubice a nûkterá
v˘zkumnû-v˘vojové pracovi‰tû.

Atmosféricko-vakuová
destilace a reforming
V rafinérské ãásti závodu byla uve-
dena do provozu v roce 1967 atmo-
sféricko-vakuová desti lace (AVD)
s kapacitou 1 miliónu tun ropy/rok

a produkovala tfii frakce viskozitnû
odli‰n˘ch olejov˘ch vakuov˘ch desti-
látÛ vroucí od 360 do 580 °C . 
ProtoÏe pfii hydrokrakování vakuo-
v˘ch destilátÛ na olejové hydroge-
náty, které se dodávají do rafinérií
mazacích olejÛ, vzniklo 30 aÏ 60 %
lehãích frakcí vãetnû plynÛ, pfiispûla
jejich v˘roba i ke zv˘‰ení v˘roby mo-
torov˘ch paliv.
Zbytek z vakuové destilace – asfalt –
se prodával jako silniãní asfalt a od
roku 1973 se tento vakuov˘ zbytek
zaãal také pouÏívat jako surovina
pro parciální oxidaci v postupu Shell
pfii zplyÀování k v˘robû vodíku
a syntézního plynu pro amoniak
a methanol místo primárnû získáva-
ného mazutu. Tato jednotka nahra-
dila Winklerovy generátory odsta-

vené v roce 1972. Na úseku vysoko-
tlaké hydrogenace se dvû jednotky
tûÏké fáze pfiemûnily na stfiedotlaké
procesy odsifiování ropné motorové
nafty nebo ‰iroké ropné frakce na
kobalt – molybdenovém katalyzátoru
s pfiím˘m prÛchodem vodíku.
Na dal‰ích dvou jednotkách tûÏké
fáze bylo zavedeno zpracování smûsi
ropné motorové nafty s dehtov˘m od-
fenolovan˘m benzínem vroucím do
225 °C vysokotlak˘m a pak stfiedotla-
k˘m reÏimem postupnû se selektivnûj-
‰ími katalyzátory, na nichÏ se ménû
hydrogenovaly aromáty a spotfiebo-
valo se ménû drahého vodíku.
Na odstaven˘ch jednotkách benzi-
nace (lehká fáze) se také postupnû
zdokonaloval proces hydrorafinace
a hydrokrakování motorové nafty
a vakuov˘ch destilátÛ zpoãátku na
wolfram-niklovém klasickém kataly-
zátoru nebo na kombinacích kataly-
zátorÛ hydrorafinace a ‰tûpení. Po-
zdûji se postupy a katalyzátory dále
vyvíjely k v˘robû surovin pro v˘robu
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mazacích olejÛ. Tato litvínovská tech-
nologie je jedno z posledních vyuÏití
klasick˘ch vysokotlak˘ch hydroge-
naãních jednotek na svûtû.
Pro odsifiování ropné motorové nafty
ze sirn˘ch rop proudících ropovo-
dem DruÏba byla vyprojektována
a postavena na zaãátku sedmdesá-
t˘ch let stfiedotlaká hydrorafinaãní
jednotka o kapacitû cca 600 kt mo-
torové nafty umístûná mezi star˘mi
vysokotlak˘mi jednotkami. Pfiedsta-
vuje jednotku standardní hydrorafi-
naãní technologie s kobalt-molybde-
nov˘m katalyzátorem a vyuÏívá se
i nyní pro odsifiování k doplnûní
hydrorafinaãní kapacity.
V roce 1967 aÏ 1968 se standardi-
zovaly kapalné pohonné hmoty a to
zvlá‰tû autobenzíny. Dfiíve se vyrá-

bûlo podle ãeskoslovensk˘ch norem
nûkolik druhÛ autobenzínÛ s oktano-
v˘mi ãísly 55, 62, 72 a 84, dále mo-
torová nafta, leteck˘ petrolej ozna-
ãen˘ jako LRX a pozdûji PL-3 aÏ
PL-6, zkapalnûné propan-butanové
plyny, fiada lehk˘ch a tûÏk˘ch tech-
nick˘ch benzínÛ a dodával se pri-
mární benzín pro pyrol˘zu v objemu
aÏ 250 kt/rok. Od sedmdesát˘ch let
se pak vyrábûly tfii typy autobenzínÛ:
Regular 80 pro staré typy automo-
bilÛ, Special 90 a Super 96 pro nové
typy vozÛ ·koda a zahraniãní vozy,
jichÏ tehdy zaãalo rychle pfiib˘vat.
I pfies ethylizaci slouãeninami olova
na 0,53 aÏ 0,77 g Pb/litr benzínu
nestaãily dosavadní benzinové frakce
kvalitou a postupnû ani mnoÏstvím
k v˘robû, zvlá‰tû kdyÏ potfieba v˘-
roby nejménû kvalitního a snadno
pfiipravitelného Regularu rychle kle-
sala, tak jak stoupaly kompresní po-
mûry vyrábûn˘ch automobilÛ v celém
svûtû a také u nás.

Pomûrnû vysok˘ podíl hydrogenaãních
a hydrokrakovacích postupÛ pfii zpra-
cování dehtÛ a ropy umoÏnil v˘robu
motorové nafty s nízk˘m obsahem síry
a v˘hodn˘m cetanov˘m ãíslem prak-
ticky jiÏ od pováleãn˘ch let. JiÏ v roce
1953 byl obsah síry u letní a zimní
nafty 0,4 % hmot. a u speciálního
druhu 0,2 % hmot., zatímco v evrop-
sk˘ch státech byl tehdy je‰tû povolen
obsah do 0,7-1,0 % hmot.
Hlavním problémem rafinérie v Zá-
luÏí na zaãátku sedmdesát˘ch let
bylo nízké oktanové ãíslo v autoben-
zínech, neboÈ v rafinérii chybûly re-
formingové jednotky, které se jiÏ od
let 1962-3 provozovaly ve Slovnaftu.
Obû dehydrogenaãní jednotky opat-
fiené jiÏ zastaral˘m molybdenov˘m
katalyzátorem nedávaly u ropn˘ch
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benzínÛ kvalitní produkt a tak se jiÏ
v roce 1969-1970 po fiadû zkou‰ek
probíhajících od roku 1961 pfiesta-
vûla jedna z jednotek dvoustupÀovû
na nov˘ proces – katalytick˘ refor-
ming – se tfiemi nov˘mi moderními
reaktory s platinov˘mi katalyzátory.
Bylo to témûfi dvacet let po vzniku
této technologie vynalezené v USA
Vladimírem Haenselem u firmy UOP
a nûkolik let po nábûhu první jednot-
ky katalytického reformingu ve Slov-
naftu Bratislava. Ta byla postavena
aÏ po období dodávky do rafinerie
v Homsu (Syrie), která byla vyprojek-
tována Chemoprojektem Brno.
V roce 1973 jiÏ produkovala tato se-
miregenerativní jednotka v roãních
pracovních cyklech 150 kt reformátu
s oktanov˘m ãíslem 92 s vysokou se-

lektivitou. To bylo o 10 jednotek více
neÏ v roce 1970 a odpovídalo to
tehdej‰ímu evropskému standardu.
Proces byl vyvinut ve V˘zkumném
ústavu pro chemické vyuÏití uhlovo-
díkÛ a nazván Conforming. V˘‰e
uveden˘ nov˘ typ platinového kata-
lyzátoru na bázi aluminy Condea
mûl propracované modifikované po-
stupy aktivace, stabilizace i reakti-
vace, jakoÏ i fiízení podmínek v re-
aktorech k dosahování oktanového
ãísla 92-95 v roãních pracovních pe-
riodách.
Ze získávaného reformátu jiÏ bylo
moÏno vyrábût také autoparkem stále
více poÏadované zv˘‰ené mnoÏství
autobenzínu Super 96. Aromatick˘
koncentrát z reformátu navíc surovi-
novû doplÀoval aromatick˘ pyrol˘zní

benzín vznikající pfii v˘robû aromátÛ
C6 – C8 (benzen, toluen, xyleny –
BTX) na nové jednotce extrakce aro-
mátÛ najeté v roce 1968.
Pyrol˘zou primárního benzínu a uhlo-
vodíkov˘ch plynÛ vznikající surov˘
pyrol˘zní benzín se dvoustupÀovû
hydrogenoval, a to jak v prvním tak
i ve druhém stupni, na star˘ch hyd-
rogenaãních jednotkách stfiední fáze
opatfien˘ch elektrick˘mi pfiedehfiívaãi
a vysokoaromatick˘ produkt zba-
ven˘ olefinÛ a síry se tehdy vedl na
novou jednotku extrakce aromátÛ
jako hlavní surovina. Tam se vyrá-
bûly ãisté aromatické uhlovodíky –
benzen, toluen a xyleny pro petro-
chemické procesy a pouÏívané jako
rozpou‰tûdla. Na extrakci aromátÛ
s kapacitou 78 kt aromatick˘ch uhlo-
vodíkÛ BTX se pouÏíval jako extrak-
ãní ãinidlo diethylenglykol. Po havá-
rii 300 kt pyrol˘zní jednotky v roce
1974 se jedinou surovinou pro ex-
trakci stal platformát (produkt jedno-
tky katalytického reformingu). Nako-
nec byla vyfiazena extrakce toxic-
kého benzenu a od té doby se
vyrábûly jen ãist˘ toluen a smûs
ethylbenzenu a xylenÛ.
V˘roba leteck˘ch benzínÛ se po od-
stavení dehtové lehké fáze fie‰ila nej-
prve dovozem leteckého benzínu za-
loÏeného na alkylátovém benzínu
z Böhlenu v Sasku a pozdûji se po-
stupnû pfiecházelo na vyuÏívání také
vlastních frakcí jak pro vyrábûn˘
bezolovnat˘ BL – 78 tak vysokoolov-
nat˘ BL – 95.
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VyuÏívání asfaltov˘ch zbytkÛ pro v˘-
robu vodíku a syntézních plynÛ pro
amoniak a methanol redukovalo
mnoÏství vysokosirn˘ch tûÏk˘ch rop-
n˘ch zbytkÛ a rafinérsk˘ závod se
pfiemûÀoval na progresivní typ kon-
verzní rafinérie. Pomûrnû rychle se
vyrovnal podnik i s dÛsledky tûÏké
havárie pyrol˘zní jednotky v roce
1974. Pfii této havárii, 19. ãervence
1974, do‰lo k tûÏkému po‰kození
ãásti zafiízení a zemfielo 17 osob. PÛ-
vodní pyrol˘zní jednotka jiÏ nenajela,
i kdyÏ nûkteré k ní patfiící technolo-
gické jednotky byly mimo oblast v˘bu-
chu. Tyto jednotky, zvlá‰tû hydroge-
naãní rafinace pyrol˘zního benzínu,
se vyuÏily pozdûji jinak. Napfi. zv˘-
‰ené mnoÏství v˘roby reformátu bylo
dosaÏeno rekonstrukcí druhé 120 kt
dehydrogenaãní jednotky na platfor-
ming v roce 1974 vãetnû zafiazení
150 kt odsifiovací jednotky a striperu
pfied reformovací ãást. Kapacita re-
formingov˘ch jednotek tak vzrostla
o 80 % na 270 kt/rok. Na této rekon-

struované jednotce byl pouÏit v roce
1975 nov˘ bimetalick˘ reformovací
katalyzátor Cherox obsahující vedle
platiny germanium. 

Kompaktní blok a hydrokrak
Na zaãátku osmdesát˘ch let si rychle
vzrÛstající motorizace v âeskosloven-
sku vyÏadovala, vedle novû najeté
tfiímilionové rafinerie v Kralupech
nad Vltavou v roce 1975 a ‰esti aÏ
devíti milionového Slovnaftu na Slo-
vensku, dal‰í roz‰ífiení kapacit pro
v˘robu kapaln˘ch pohonn˘ch hmot
v Litvínovû. Od roku 1950 do roku
1980 vzrostl totiÏ u nás poãet osob-
ních automobilÛ tfiináctkrát, náklad-
ních automobilÛ a autobusÛ pûtkrát,
motocyklÛ ãtyfiikrát a zemûdûlsk˘ch
strojÛ také pûtkrát. 
V roce 1981-1982 byla proto uve-
dena do provozu tzv. Nová rafinérie
Litvínov (NRL) prakticky se stejnou ka-
pacitou jako tzv. Nová rafinérie Kra-
lupy. MnoÏství zpracované ropy se
tak zv˘‰ilo v litvínovské rafinérii

v roce 1982 aÏ na 5 mil. tun za rok
a hlavnû pfii ekonomicky v˘hodnûj-
‰ích podmínkách neÏ ve star˘ch
adaptovan˘ch zafiízeních jen ãás-
teãnû rekonstruovan˘ch z pÛvodní nû-
mecké technologie zpracování dehtÛ.
Kompaktní blok NRL se skládal z at-
mosférické destilace o kapacitû zpra-
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cování 3 miliónÛ tun ropy roãnû, tfií
hydrogenaãních stfiedotlak˘ch jedno-
tek o kapacitû 600 kt benzínu, 300 kt
petroleje a 600 kt plynového oleje.
Byly pouÏity vlastní litvínovské kata-
lyzátory ochranné znaãky Cherox
pro v‰echny pochody hydrorafinace
i pro 300 kt reforming. Byla tak pfii-
pravena v˘roba moderních typÛ auto-
benzínÛ a dal‰ích motorov˘ch paliv.
Ty se postupnû zdokonalovaly také
zavádûním nejvhodnûj‰ích aditiv.
Byl zcela odbourán benzín Regular
BA 80 a oba zb˘vající BA 90 Speciál
a BA 96 Super obsahovaly progre-
sivní smûs vysoce úãinn˘ch smûsn˘ch
alkylÛ olova (tetraethyl a tetramethyl-
olova) a detergentní aditivum druhé
generace SAP firmy Shell. 
V roce 1983 byl zahájen provoz jed-
notky isomerizace lehkého benzínu

podle technologie Penex firmy UOP
o kapacitû 120 kt/rok. 
Z lehkého benzínu obsahujícího pen-
tany a hexany se pfii velmi mírn˘ch
podmínkách vyrábûl isomerizát s ok-
tanov˘m ãíslem zv˘‰en˘m o 12 jed-
notek. Zafiazením isomerizátu do au-
tobenzínového poolu se vyrovnala
oktanová ãísla podél destilaãní kfiivky
v˘robku a vytvofiily se podmínky
k produkci nov˘ch druhÛ autoben-
zínÛ, které se zaãaly v té dobû
v Evropû prosazovat v dÛsledku tlaku
na sniÏování emisí CO, uhlovodíkÛ
a NOx ze záÏehov˘ch motorÛ auto-
mobilÛ. Isomerizát se stal téÏ cennou
surovinou pro v˘robu nov˘ch isohe-
xanov˘ch rozpou‰tûdel.
V souladu s v˘vojem v západní Evro-
pû se zaãaly postupnû vyrábût kon-
cem osmdesát˘ch letech autobenzíny
se sniÏujícím se obsahem olova 0,40
pak 0,25 a 0,15 g/litr a pro export
i pro vlastní ãeskoslovensk˘ autopark
posléze bezolovnat˘ benzín Natural
95 (Eurosuper). 
Nová ethylenová jednotka nahradila
v roce 1980 pÛvodní jednotku hava-
rovanou v roce 1974 a stala se jed-
nou z nejvût‰ích ve stfiední Evropû.
Z nové jednotky s kapacitou 450 kt
ethylenu zaãaly odpadat ve znaã-
n˘ch mnoÏstvích kapalné benzínové
podíly, frakce C5, frakce BTX a frakce
C9. Frakce BTX slouÏila k v˘robû ben-
zenu v dealkylaãní jednotce Pyrotol,
lehká C5 a tûÏká C9 frakce se staly
kvalitními frakcemi pro v˘robu auto-
benzínÛ. Pyrol˘zní benzinové frakce

s vysok˘mi oktanov˘mi ãísly zejména
v˘zkumnou metodou se tak staly 
v˘znamnou souãástí nov˘ch pfiede-
v‰ím nízko – a bezolovnat˘ch auto-
benzínÛ.
V˘roba autobenzínÛ dosáhla na
konci osmdesát˘ch let 600 aÏ
700 kt/rok. Olovnaté typy se vyrá-
bûly s tetraethylolovem bez haloge-
nov˘ch vyna‰eãÛ (dibrom – a dichlo-
rethanu), ãímÏ emise olovnat˘ch
slouãenin z motorÛ postupnû klesaly.
Souãasnû se vyrábûlo 1,3 aÏ 1,4 mil.
tun motorové nafty a 70 kt leteckého
petroleje vedle 1,8-2,2 mil. tun top-
n˘ch olejÛ.
V roce 1983 byl sníÏen obsah síry
v motorové naftû na max. 0,25 %
hmot. (letní a zimní druh) a na 0,2 %
hmot. u speciální nafty. Od roku 1987

48

Benzínová destilace v bloku 34





byly jiÏ vyrábûny motorové nafty s ob-
sahem síry max. 0,15 % hmot. 
âeskoslovenská spotfieba ropy dosá-
hla v roce 1980 maxima 19 milionÛ
tun. Byla vyuÏívána aÏ z 80 % pro
energetické úãely – zejména pro
motorová paliva, topné plyny
a topné oleje. Po vzestupu cen ropy
poklesla spotfieba aÏ do devadesá-
t˘ch let na 13 milionÛ tun, z nichÏ
polovinu zpracovávaly ãeské rafiné-
rie a polovinu Slovnaft Bratislava.
Domácí tûÏba ropy na moravsko-
slovenském pomezí okolo 100 kt
roãnû kryla pouze 1 % spotfieby.
Ostatní ropa se dováÏela z 90 %
z Ruska ropovodem DruÏba a krát-
kodobû ke konci roku 1990 a v roce
1991 z arabsk˘ch zemí Blízkého

a Stfiedního v˘chodu i z Afriky ropo-
vodem Adria pfies Jugoslávii a Ma-
ìarsko na jiÏní Slovensko.
Spojení rafinérské v˘roby s ethyleno-
vou jednotkou pfiineslo je‰tû dal‰í zá-
vaÏn˘ krok k dokonãení pfiechodu na
zcela moderní konverzní rafinérii.
Spoãívalo v instalaci hydrokrakovací
jednotky firmy Universal Oil of Cali-
fornia (UNOCAL) o kapacitû 0,8 mi-
lionu tun vakuov˘ch destilátÛ produ-
kovan˘ch na souãasnû instalované
vakuové destilaci v roce 1987. Na
jednotce vyrábûn˘ hydrokrakát
vroucí v rozmezí 360-550 °C je od té
doby tfietí hlavní surovinou pro pyro-
l˘zní jednotku vedle primárního ben-
zínu a plynového oleje. V˘tûÏky ethy-
lenu a propylenu pfii pyrol˘ze hyd-

rokrakovaného vakuového destilátu
jsou obdobné jako pfii zpracování
primárního benzínu.
Hydrokrakování probíhá takov˘m
zpÛsobem, Ïe ‰irok˘ vakuov˘ destilát
se nejprve rafinuje v prvním reaktoru
za tlaku 17 MPa za pfiítomnosti vo-
díku na ne‰tûpném katalyzátoru na
nízk˘ obsah dusíku a síry a ve dru-
hém reaktoru probíhá hlavní hydro-
genaãní ‰tûpení na dal‰ím katalyzá-
toru. Pfii základní konverzi 40-45 %
a celkové objemové rychlosti 0,8 h-1

má hydrokrakát vyhovující vlastnosti
z hlediska suroviny pro pyrol˘zu.
Atmosférické destiláty, lehk˘ a tûÏk˘
benzín a motorová nafta z hydro-
kraku, pfiedstavují kvalitní sloÏky pro
mísení pohonn˘ch hmot po pfiíslu‰-
n˘ch kvalitativních úpravách. Cykla-
nick˘ tûÏk˘ benzín se v˘hodnû refor-
muje na vysokooktanov˘ produkt
s oktanov˘m ãíslem 95, pfiiãemÏ
vzniká pfies 2,5 % hmot. vodíku. Iso-
parafinická a cyklanická motorová
nafta je zcela bezsirná a slouÏí jako
nejkvalitnûj‰í sloÏka pro nov˘ v˘ro-
bek – nízkosirnou motorovou naftu
obsahující maximálnû 0,05 % síry
s v˘born˘mi nízkoteplotními charak-
teristikami.

Kontinuální reforming 
a visbreaker
Na poãátku devadesát˘ch let se dále
zdokonalovaly jednotlivé technolo-
gické postupy vedoucí k vy‰‰ím jakost-
ním parametrÛm v˘robkÛ. V roce
1991 byl instalován úãinn˘ deisopen-
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tanizér lehkého benzínu. Na nûm se
ze suroviny pro isomerizaci oddûlil
z 90 aÏ 95 % isopentan s oktanov˘m
ãíslem VM okolo 90 jako v˘hodná
sloÏka do vysokooktanov˘ch bezolov-
nat˘ch benzínÛ. Tím se zv˘‰ila kapa-
cita v˘roby isomerizátu o 15 aÏ 20 %.
V 300 kt reformingové jednotce se
od roku 1991 zaãal pouÏívat vyso-
korheniov˘ katalyzátor (Cherox 
39-23) s vût‰í stabilitou, kter˘ má
bezproblémové dvou aÏ tfiíleté pra-
covní cykly. Také se zmodernizovaly
hydrorafinaãní katalyzátory pro

stfiední destiláty dovolující hlub‰í od-
sífiení zejména motorové nafty.
V˘roba technick˘ch benzínÛ a roz-
pou‰tûdel se rovnûÏ podstatnû zdo-
konalila. Z isomerizaãního produktu
procesu Penex se jiÏ trvale vyrábûjí
isohexanové koncentráty, ekologicky
nezávadné, nazvané ISEX a nahra-
zují lidskému zdraví ‰kodlivé n-hexa-
nové v˘robky.
Dal‰ím vylep‰ením technologií v rafi-
nérii byla instalace 400 kt nízkotlaké
reformingové jednotky s kontinuální
regenerací katalyzátoru (CCR) od

firmy Institut Français du Pétrole
(IFP). Na ní se od roku 1995 získává
se zv˘‰en˘m v˘tûÏkem o 5-6 % hmot.
reformát s vysok˘m oktanov˘m ãíslem
VM okolo 100 a mnoÏství vyrobe-
ného vodíku vzrÛstá o 50 aÏ 70 %
proti mnoÏství získávanému ve stfie-
dotlaké semiregenerativní jednotce.
K 31.12.1995 probûhlo vyãlenûní ra-
finérské ãásti bez POX (jednotky
zplyÀování ropn˘ch zbytkÛ) litvínov-
ského rafinérsko-petrochemického
komplexu do âeské rafinérské. Vyãle-
nûní bylo obtíÏnûj‰í neÏ v Kralupech
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právû vzhledem ke skuteãnosti, Ïe
jednotlivé rafinérské provozy byly or-
ganicky zaãlenûny v prÛmyslovém
komplexu tehdej‰ího Chemopetrolu
a spojeny fiadou vzájemnû propoje-
n˘ch proudÛ surovin a meziproduktÛ,
elektrické energie a páry, s jednot-
n˘m systémem odpadních vod a ob-
sluÏn˘ch systémÛ.
Jednou z prvních akcí âeské rafinér-
ské bylo provedení první fáze bez-

peãnostních úprav vysokotlak˘ch
hydrogenaãních komor, aby se sní-
Ïila moÏnost úniku sulfanového
plynu. Pfiípravu a zahájení komplex-
ního modernizaãního programu
„stay-in-bussiness“ zkomplikoval po-
Ïár na tankovi‰ti E, F, G, H a po nûm
poÏár na hydrokrakovací jednotce
v listopadu a prosinci 1996. V˘roba
rafinérie byla po nûkolika dnech
rychle obnovena nedo‰lo ke ztrátám

na Ïivotech a dal‰ím materiálním
‰kodám zabránil stateãn˘ postup ha-
siãsk˘ch záchrann˘ch sborÛ z âech
a Moravy. Nehoda urychlila prove-
dení rozsáhlé pfiestavby tankovi‰tû
i jednotky mísení motorov˘ch paliv,
kterou posléze doplnilo zafiízení na
rekuperaci uhlovodíkov˘ch plynÛ.
V rámci dokonãení technologického
cyklu litvínovské rafinérie s cílem eli-
minovat produkci neprodejn˘ch vyso-
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kosirn˘ch topn˘ch olejÛ bylo rozhod-
nuto o v˘stavbû jednotky visbrea-
kingu, termického ‰tûpení vy‰‰ích
ropn˘ch frakcí. Jednotka o kapacitû
2500 t vakuového zbytku/den podle
technologie Shell SIOP poskytuje jed-
nak komponenty mísení motorov˘ch
paliv nebo nízkosirn˘ch topn˘ch
olejÛ a jednak technologick˘ zbytek,
kter˘ je surovinou pro jednotku par-
ciální oxidace, která vyrábí vodík.
Stavba byla zahájena v srpnu 1998,
zku‰ební provoz zaãal po ãtrnácti
mûsících v fiíjnu 1999. V‰ech projek-
tovan˘ch parametrÛ bylo dosaÏeno
v lednu roku 2000. Jednotka je fií-
zena z nového velína, kter˘ postupnû
soustfieìuje fiízení dal‰ích jednotek
litvínovské rafinérie. 
Touto investicí a soubûÏnou realizací
modernizaãních akcí a opatfiení
k ochranû pracovního a Ïivotního
prostfiedí (sklady LPG, dvojité tûsnûní
stfiech nádrÏí, rekuperace par, aj.)
byla vytvofiena moderní komplexní
rafinérie. 
Dominantní skupinou v˘robkÛ jsou
motorová paliva (automobilové ben-
zíny, motorová nafta), LPG a nízko-
sirné topné oleje. V˘znamn˘ podíl
produkce litvínovské rafinérie tvofií su-
roviny petrochemické v˘roby Chemo-
petrolu jak pro ethylenovou jednotku
s návazn˘mi modernizovan˘mi poly-
meraãními jednotkami, tak pro jedno-
tku parciální oxidace na v˘robu vo-
díku. Komerãnû úspû‰n˘ je také prodej
silniãních asfaltÛ. Tradiãním produk-
tem zÛstávají olejové hydrogenáty pro

v˘robu mazacích olejÛ. Vzhledem
k nízkému odbytu byla postupnû ukon-
ãena v˘roba aromátÛ a rozpou‰tûdel.
Litvínovská rafinérie vyuÏívá rovno-
mûrnû odbytov˘ch cest jak produkto-
vodu a Ïelezniãních cisteren, tak i ter-
minálu pro automobilové cisterny.
Vzhledem ke své dostateãné hydroge-
naãní kapacitû byla litvínovská rafiné-
rie schopna splnit poÏadavky zákaz-
níkÛ na nízkosirná paliva podle poÏa-
davkÛ EU jiÏ v roce 2001 aplikací
projektu „Segregovaná paliva“. Od
konce roku 2004 pak byly ve‰keré

autobenzíny a motorové nafty produ-
kovány v kvalitû do obsahu 50 ppm
síry realizací projektÛ programu
„âistá paliva“. 
PoÏadavky na kvalitu paliv budou
fiídícím prvkem i v dal‰ích letech no-
vého století a vyÏádají si fiadu techno-
logick˘ch úprav v oblasti zpracování
benzinov˘ch fiezÛ i stfiedních destilátÛ.
Litvínovská rafinérie je nejvût‰ím pro-
vozem zpracování ropy v âeské re-
publice a má pfiedpoklady b˘t konku-
renceschopn˘m rafinérsk˘m provo-
zem v evropském mûfiítku.

Centrální velín v Litvínovû – celkov˘ pohled
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Vývoj názvu zálužského podniku

Rok Název
1939-1945 Sudetenländische Treibstoffwerke Maltheusen (ZáluÏí)
1945-1946 âeskoslovenská továrna na motorová paliva a.s. Horní Litvínov
1946-1962 Stalinovy závody n.p. ZáluÏí u Mostu
1962-1965 Chemické závody âSSP
1965-1975 Závody na zpracování ropy a uhlí – Chemické závody âSSP
1975-1990 Chemopetrol k.p. Chemické závody âSSP Litvínov
1990-1991 CHZ âSSP s.p. Litvínov
1991-1994 Chemopetrol s.p. Litvínov
od 1994 Chemopetrol, a.s. , Litvínov
od 1996 v ãásti rafinérie âESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov

Poznámka:
Obec ZáluÏí leÏící mezi mûsty Most a Litvínov zanikla pfii zahájení v˘stavby petrochemické ãásti podniku a území pfii-
padlo pod mûsto Litvínov v první polovinû sedmdesát˘ch let.

Vedoucí výrobního provozu 03, později rafinérie litvínovského kombinátu

Od roku1951 stáli v ãele VP 03, v nûmÏ se zpracovávaly dehty a ropy na motorová paliva a na dal‰í kapalná a plynná
paliva i na technické benzíny, aromáty, ãpavek a methanol, níÏe uvedení vedoucí:

Poznámka:
¤editelé celého podniku mûli podstatnû rozsáhlej‰í oblast pÛsobení zahrnující také nerafinérské provozy a nechemické
útvary. Jejich v˘ãet zde proto není uveden, neboÈ pfiímé fiízení v˘roby pohonn˘ch hmot a dal‰ích paliv zabíralo relativnû
men‰í ãást jejich pÛsobení a kompetence.

1. Valdauf Bohumír Ing. 1951-1954
2. Hasík Jan Ing. 1954-1956
3. ·vandrlík Václav Ing. 1956
4. Kopelent Zdenûk Ing. 1957-1958
5. ·varc Lumír Ing. 1958-1965

6. Sklenáfi Karel Ing. 1965-1977
7. Kadlec Vlastimil Ing. 1977-1978
8. Soukup Karel Ing. 1979-1983
9. Srb Franti‰ek Ing. 1984-1986
10. Raitr Václav Ing. 1987-1993

11. Pecka ·tûpán Ing. 1993-1995
12. Vyskoãil Milan Ing. 1995-1996
13. Raitr Václav Ing. od 1996
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Chronologické schéma provozu hlavních částí litvínovského kombinátu

Od Do Návaznost nebo pokraãování v˘roby
Zpracování hnûdého uhlí 1943 1972
Cizí dehty 1946 1998
V˘roba dehtÛ - karbonizace 1941 1971
3-stupÀové hydrogenaãní zpracování dehtÛ 1941 1963 navazuje zjednodu‰ené zpracování dehtÛ
Zjednodu‰ené zpracování dehtÛ 1963 1998
Zpracování ropy 1951 dodnes
Polypropylen 1974 dodnes
Polyethylen 1974 dodnes
Metanol 1949 1988
âpavek 1952 dodnes
Oxoalkoholy 1969 dodnes
Etylbenzen 1969 dodnes
Etanol 1964 1995 1997 obnoveno
Benzen 1968 dodnes
Stará pyrol˘za 1964 1974 navazuje nová pyrol˘za
Nová pyrol˘za 1980 dodnes
V˘roba topn˘ch olejÛ 1955 dodnes
V˘roba asfaltÛ 1959 dodnes
Fenoly 1946 1997

Výtěžkový profil litvínovské rafinérie v roce 2002

Zkapalnûné uhlovodíkové plyny 0,4 %
Automobilové benzíny 15,9 %
Motorové nafty 33,6 %
Topné oleje 1,3 %
Asfalty 7,2 %
Olejové hydrogenáty 0,8 %
Síra 1,1 %

Suroviny pro petrochemii
LPG 2 %
Primární benzín 9,7 %
Plynové oleje 3,2 %
Hydrokrakát 15,5 %
Ropné zbytky pro Chemopetrol 9,1 %
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Od Lederer a spol. k NRK
Kralupská rafinerie Lederer a spol.
v prÛbûhu období mezi obûma svûto-
v˘mi válkami i v Protektorátu âechy
a Morava v letech 1939-1945 sledo-
vala pfiíklad v‰ech dal‰ích ãesk˘ch ra-
finérií. âerpací stanice Ïluté barvy
kralupské petrolky s oznaãením Kra-
lupol byly po první svûtové válce roz-
sety po celé republice. Kapacita
zpracování ropy se zv˘‰ila dva a pÛl-
krát na 50 000 t za rok, pfiiãemÏ pro-

gresivita v˘roby rostla se zvy‰ujícím
se nebezpeãím války. Za války byl
tento závod zaãlenûn do nûmeckého
koncernu Benzin-Benzol-Verband
v Bochumi. ·lo v‰ak o nejmen‰í rafi-
nérii ropy v celém Protektorátu,
a proto tu byla produkce bûhem roku
1942 zcela zastavena a pracovní síly
pfievedeny vût‰inou do fií‰sk˘ch zá-
vodÛ. V Kralupech zÛstala pouze
skladová a distribuãní ãinnost, která
ov‰em na konci války témûfi ustala.
Pfiesto byl závod udrÏován v provozu-
schopném stavu. KdyÏ pak byla
v prÛbûhu roku 1944 vût‰ina nûmec-

R a f i n é r i e  r o p y  

v K r a l u p e c h  n a d V l t a v o u

Pohled na kralupskou rafinérií (petrolejku) pfied první svûtovou válkou

Pohled na kralupskou rafinérii, 
Lev ·imák, olej, Muzeum Kralupy n. Vlt.
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k˘ch rafinérií vyfiazena z provozu le-
teck˘mi nálety, do‰lo k rozhodnutí
obnovit v˘robu pohonn˘ch hmot
v Kralupech nad Vltavou. Koncern
sem zaãal stahovat pracovníky a su-
roviny. ZáleÏitost v‰ak postupovala
velmi pomalu a zfiejmû by uÏ bylo do
konce války k obnovû provozu ani ne-
do‰lo. O prvním náletu na Kralupy
nad Vltavou, kter˘ mûl b˘t proveden
28. prosince 1944, nebylo zde je‰tû
mnoho let po válce nic pfiesnûj‰ího
známo. Tehdy bombardovaly území
protektorátu silné americké svazy
a ãást náloÏí spadla také nûkolik kilo-
metrÛ severnû od Kralup nad Vltavou.
Skuteãnost v‰ak byla zcela jiná dne
22.3.1945, kdy nálet pfiestavoval
souãást mohutného útoku, kter˘ pro-
vedla americká 15. letecká armáda
na rafinerie a sklady pohonn˘ch hmot
v âechách a dal‰í cíle v severní Itálii
i jiÏním Nûmecku. Kralupská rafinérie
spolu s mûstem byla náletem tûÏce
po‰kozena. V padesát˘ch letech byla
rafinérie vyuÏita jen k regeneraci
upotfieben˘ch motorov˘ch olejÛ. Rafi-
nérie ropy na pÛvodním místû jiÏ ne-
byla obnovena a s novou kralupskou
rafinérií má spoleãn˘ pouze název.
Název Kralupol se pak znovu objevil
v devadesát˘ch letech jako spoleãnost
pro distribuci topn˘ch plynÛ (propan-
butanu) a topn˘ch olejÛ. 

�

V roce 1965 dospûla státní plánovací
komise ve své studii k závûru, Ïe je
tfieba do roku 1980 postavit novou

rafinérii, aby se udrÏela dostateãná
rafinérská kapacita pro rychle se
zvy‰ující motorizaci republiky. Po za-
mítnutí 20 lokalit ve stfiedních âe-
chách pro tzv. Novou rafinérii âechy
s kapacitou 6 mil. tun ropy, a to ze-
jména z vodohospodáfisk˘ch dÛvodÛ,
se vyuÏilo v roce 1966 návrhu n.p.
Kauãuk k v˘stavbû rafinerie v jeho
areálu v Kralupech pod názvem
Nová rafinérie Kralupy (NRK). Vysta-
vûny mûly b˘t dva stejné bloky,
kaÏd˘ o kapacitû 3 mil. tun ropy
roãnû. Druh˘ blok mûl b˘t postaven
pozdûji. K projektování se zadaly
nové zcela moderní poÏadavky odrá-
Ïející svûtové zvyklosti tehdej‰í doby.
Surovinou mûla b˘t sibifiská ropa,
produkty pak v‰echna motorová pa-
liva a topné oleje podle tehdej‰ích

norem. K rafinaci motorov˘ch paliv
se mûla pouÏívat v˘hradnû hydroge-
nace pro v‰echny destilátové frakce
a vodík mûla dodat reformingová
jednotka. Kompaktní blok nemûl pro-
dukovat Ïádné obtíÏné pevné od-
pady ani závadné odpadní vody.
Pfiedpokládal se poãítaãem fiízen˘ in-
tegrovan˘ celek s vysokou ekonomiã-
ností spotfieby energie. Surovina se
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mûla dodávat ropovodem a produkty
pak expedovat produktovody, Ïelez-
niãní a silniãní sítí. Komín vysok˘
160 m mûl zajistit rozpt˘lení SO2 ze
spalovaného sirného mazutu.

Nová rafinérie Kralupy
Technologická pfiíprava rafinérie za-
hrnovala projekci, v˘stavbu a uve-
dení do provozu v první polovinû
sedmdesát˘ch let.
Projekt souhrnnû zpracoval Chemo-
projekt Brno, nûkteré ãásti pak KSB
Brno, firma Jiskoot a Premaberg.
Konsultativnû pÛsobila firma Foster-
Wheeler. Pfii v˘stavbû se na ãástech
stavebních, strojních, elektro i mûfiení
a regulace podílely pfiedev‰ím tuzem-
ské firmy. 
Nová rafinérie Kralupy s kapacitou
zpracování 3 milióny tun ropy za rok
byla uvedena do provozu v roce

1975. Paliváfiská rafinérie bez ‰tûp-
ného procesu jen s hydrogenaãní
(tzv. hydroskimmingovou) rafinací
motorov˘ch paliv a reformingem tûÏ-
kého benzínu pracovala v kompakt-
ním v˘robním bloku s úspornou reku-
perací tepla. Meziprodukty z jednot-
liv˘ch dílãích jednotek se nesklado-
valy a postupovaly horké k dal‰ímu
zpracování. Z odpadního tepla nû-
kter˘ch produktÛ se kromû toho vyrá-
bûla pára vyuÏívaná k technologic-
k˘m úãelÛm. Rafinerie zpracovávala
západosibifiskou sirnou ropu, dodá-
vanou potrubní odboãkou z ropo-
vodu DruÏba a vyrábûla motorová
paliva a topné oleje.
Instalovaná zafiízení zahrnovala at-
mosférickou destilaci ropy, hydroge-
naãní rafinaci ‰irokého benzinového
fiezu, hydrogenaãní rafinaci petrole-
jové frakce, hydrogenaãní rafinaci

plynového oleje, jednotku katalytic-
kého reformingu, odsífiení rafinér-
sk˘ch plynÛ, dûlení plynÛ,v˘robu síry
Clausov˘m postupem, automatickou
mísírnu kapaln˘ch paliv a automatic-
kou plnící rampu pro Ïelezniãní cis-
terny. 
V devadesát˘ch letech byla vysta-
vûna isomerizace lehkého benzínu
procesem Penex a uvedena do pro-
vozu v lednu 1997.
Technologick˘ postup zpracování
v Kralupech nad Vltavou se sestával
z atmosférické destilace ropy s pfied-
fiazen˘m elektrostatick˘m odsolová-
ním opatfien˘m horizontálním dehyd-
rátorem. Ropa se pfied odsolováním
ohfiívala ve v˘mûnících tepla pro-
dukty z destilace na 130 °C. Pfii této
teplotû se sÛl z ropy rozpou‰tûla ve
vodû a v elektrickém poli pak dochá-
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zelo k rozdûlení vodní a ropné vrstvy.
Destilaãní kolona o prÛmûru 6,2 metrÛ
byla vybavena dvûma boãními cirku-
laãními refluxy. PoÏadované teplo
pro destilaci dodávaly dvû válcové
pece o v˘konu 100 miliónÛ kJ/hod.
vybavené kombinovan˘mi hofiáky na
plynné a kapalné palivo. Z hlavy ko-
lony se odebírala ‰iroká benzinová
frakce (do 180 °C), z boku kolony
se odebíraly odshora petrolejová
frakce, dvû frakce plynového oleje
(PO I a PO II) a lehk˘ topn˘ olej. Pet-
rolej a plynov˘ olej odcházely do
jednotek hydrogenaãní rafinace
pfiímo bez ochlazení a mezinádrÏí.
Zbytek z atmosférické kolony se ex-
pedoval jako tûÏk˘ topn˘ olej. 
·iroká benzinová frakce vãetnû roz-
pu‰tûn˘ch plynÛ se odvádûla do v˘-
robní jednotky hydrogenaãní rafi-
nace benzínu o kapacitû 600 kt za
rok. Tlak v reaktorové ãásti jednotky
byl 3 MPa a teplota v reaktoru
do 330 °C. Teplota byla limitována
z dÛvodÛ zamezení sekundární
tvorby merkaptanÛ. Stripovací ko-
lona (kolona k vypuzení lehk˘ch
uhlovodíkÛ a sulfanu) byla vytápûna
válcovou pecí a vystripovan˘ hydro-
genovan˘ benzín, zbaven˘ plynÛ
a sulfanu, pfiecházel hork˘ do rede-
stilaãní kolony, která byla souãástí
v˘robní jednotky atmosférické desti-
lace ropy. Reboilery redestilaãní ko-
lony i jejích obou boãních kolon byly
vytápûny boãním cirkulaãním reflu-
xem atmosférické kolony. Desti lát
z redestilaãní kolony (lehká benzi-

nová frakce vroucí do 70 °C) se od-
vádûl do jednotky isomerace ben-
zínu, kde se procesem Penex pfií-
tomné n-alkany (pentan a hexan) iso-
merizovaly na iso-alkany za úãelem
zv˘‰ení oktanového ãísla. Jednotka
procesu Penex o kapacitû zpracování
170 kt za rok pracovala bez cirku-
laãního kompresoru za tlaku 3 MPa
pfii reakãní teplotû 110 °C aÏ 130 °C
a poskytovala isomerizát s oktano-
v˘m ãíslem 83 VM.
Destilaãní zbytek z redestilaãní ko-
lony – benzinová frakce vroucí v roz-
mezí 90 °C aÏ 180 °C s obsahem
síry pod 0,5 ppm – se vedl bez
ochlazení do jednotky katalytického
reformingu. Boãní frakce vroucí do

85 °C (respektive do 105 °C) se buì
pfiidávala pfiímo do autobenzínu
nebo se expedovala jako primární
benzín, kter˘ byl surovinou pro pyro-
l˘zní jednotku na v˘robu ethylenu
a propylenu v Litvínovû.
Hydrogenaãní rafinace petroleje
o kapacitû 300 kt za rok slouÏila stfií-
davû pro rafinaci leteckého petroleje
anebo petrolejové frakce pfiidávané
do motorové nafty (poãátek destilaã-
ního rozmezí 150 °C, respektive
180 °C). Odsífien˘ petrolej obsaho-
val do 0,02 % síry.
Hydrogenaãní jednotka plynového
oleje o kapacitû 800 kt roãnû posky-
tovala hydrogenov˘ plynov˘ olej
s obsahem 0,05 % síry.
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Jednotky obou hydrogenaãních rafi-
nací pracovaly pfii tlaku 3,5 a 4 MPa
teplotách 330 °C aÏ 340 °C a 340 °C
aÏ 350 °C. Jako katalyzátor slouÏil
Co-Mo-katalyzátor (kobalt i molyb-
den byly ve formû sulfidÛ na alu-
minû). 
Rafinérské sirné plyny byly vedeny ze
v‰ech hydrogenaãních procesÛ do
jednotky odsífiení plynÛ, kde byl
plynn˘ podíl vypírán v absorpãní ko-
lonû a kapalné plyny v extrakãní ko-
lonû vodním roztokem diethanola-

minu. Sulfan se po desorpci zpraco-
vával v Clausovû jednotce na síru,
která se v kapalné formû dopravo-
vala do Spolany Neratovice na v˘-
robu kyseliny sírové. Odsífiené plyny
byly rozdûleny na jednotce dûlení
plynÛ na jednotlivé sloÏky vãetnû
normálního butanu a isobutanu.
TûÏká benzinová frakce z redestilaãní
kolony benzínu pfiicházela na jednot-
ku katalytického reformingu o pro-
jektované roãní kapacitû 300 kt, poz-
dûji zv˘‰ené na 400 kt. Jednotka

mûla pÛvodnû tfii a pozdûji ãtyfii re-
aktory naplnûné bimetalick˘m pla-
tino-rheniov˘m katalyzátorem ho-
landské firmy Ketjen a pracovala za
tlaku 2,5 MPa pfii reakãní teplotû
500 °C. Cirkulaãní plyn byl tlaãen do
reaktorÛ turbokompresorem pfies v˘-
mûníky tepla a tfiíkomorovou pfiedeh-
fiívací pec pro ohfiev pfied jednotli-
v˘mi reaktory. Pfiím˘ hork˘ nástfiik na
katalytick˘ reforming z redestilaãní
kolony zaji‰Èoval poÏadovan˘ nízk˘
obsah vody v nástfiiku, coÏ podporo-
valo stabilitu chloru na katalyzátoru.
Pfii vyjímeãném pouÏití ochlazeného
benzínu z nádrÏe ve skladu se nástfiik
na reforming vedl pfies redestilaãní
kolonu benzínu za úãelem jejího vy-
su‰ení. Vyroben˘ reformát mûl okta-
nové ãíslo 95 VM.
V roce 1981 byla uvedena do pro-
vozu jednotka v˘roby methyltercbuty-
letheru (MTBE) etherifikací isobuty-
lenu z pyrol˘zní C4 frakce methano-
lem, coÏ poskytlo lep‰í podmínky pro
v˘robu ‰ir‰ího sortimentu zejména
bezolovnat˘ch autobenzínÛ. Úpravou
v technologii bylo v této dobû také
umoÏnûno zavedení v˘roby aditivo-
vaného leteckého tryskového paliva
pod oznaãením PL-6.
Vybudovaná paliváfiská rafinérie
v Kralupech nad Vltavou sv˘m techno-
logick˘m vybavením splÀovala poÏa-
davky bûÏné moderní svûtové paliváfi-
ské rafinérie. Odsífiení ve‰kerého ben-
zínu, petroleje a plynového oleje, au-
tomatické mísení benzínÛ a nafty,
fiízení vybran˘ch provozních veliãin
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poãítaãem a pfiímá návaznost v˘roben
bez meziskladÛ ji postavily z hlediska
motorov˘ch paliv do ãela tuzemsk˘ch
rafinérií. Rafinérie zaji‰Èovala v˘robu
v kvalitû, která umoÏnila produkci mo-
torové nafty oznaãené City Diesel
s obsahem max. 0,05 % síry. Dále pak
autobenzíny se sníÏen˘m obsahem
olova max. 0,15 g Pb/litr a pozdûji
vyuÏíváním MTBE a isomerizátu i v˘-
robu benzínu Natural 95 bez olovna-
t˘ch pfiísad. Kvalita vyrábûného letec-
kého petroleje splÀovala od samot-
ného zaãátku poÏadavky v‰ech letec-
k˘ch spoleãností a Nová rafinérie
Kralupy se stala hlavním dodavatelem
leteckého paliva pro leti‰tû Praha –
Ruzynû.
Za dobu svého provozování nedo‰lo
v Nové kralupské rafinérii k mimo-
fiádnû závaÏn˘m poruchám, které by
vedly k ekonomick˘m nebo ekologic-
k˘m ‰kodám. To je zásluhou jak kon-
cepce a projektu závodu, tak erudicí
a kázní obsluhy.

Napojení na ropovod
a výstavba jednotky
fluidního katalytického
krakování
V roce 1996 se napojila rafinérie na
nov˘ ropovod firmy IKL z Ingolstadtu
(SRN), jímÏ bylo moÏno do ní dopra-
vit separátnû téÏ níÏesirnou ropu po-
tfiebnou pro v˘robu nízkosirn˘ch top-
n˘ch olejÛ. 
Po uzavfiení jednání se zahraniãními
akcionáfii byla rafinérie spolu s ãistír-
nou odpadních vod, silniãním a Ïe-
lezniãním expediãním stfiediskem
a jednotkou MTBE vyãlenûna z kom-
plexu Kauãuku a od 1.1.1996 zaãala
pÛsobit v rámci âeské rafinérské.
Pfievedena byla také vût‰ina provoz-
ních pracovníkÛ a pracovníkÛ obsluÏ-
n˘ch útvarÛ. 
V lednu 1997 byla dokonãena v˘-
stavba jednotky isomerizace frakce
C5/C6 s redestilací reformátu. Tato
jednotka byla kontrahována je‰tû
Kauãukem, kter˘ zahájil i v˘stavbu.
âeská rafinérská záhy zahájila roz-
sáhl˘ „stay-in-bussiness“ program se
zamûfiením na zv˘‰ení provozní spo-
lehlivosti, ochranu Ïivotního pro-
stfiedí a zdraví pracovníkÛ. Byla in-
stalována dvojitá tûsnûní zásobníkÛ,
rekonstruovala se silniãní a Ïelez-
niãní expediãní stfiediska a vybudo-
vány jednotky rekuperace par atd.
Klíãov˘m prvkem dal‰ího rozvoje
a zv˘‰ení konkurenceschopnosti kra-
lupské rafinérie, produkovala aÏ
50 % svého produktu ve formû atmo-
sférického zbytku (mazutu), byla

shledána potfieba v˘stavby jednotky
hlubokého zpracování ropy.
Specialisté âeské rafinérské ve spolu-
práci se specialisty spoleãností akcio-
náfiÛ znovu posoudili existující studie
a doplnili je o aktuální data. V˘sled-
kem jejich ãinnosti bylo doporuãení
akcionáfiÛm schválit v Kralupech v˘-
stavbu jednotky fluidního katalytic-
kého krakování (FCC) s vakuovou de-
stilací o kapacitû 3800 t suroviny za
den podle technologie UOP. V˘stav-
ba byla zahájena v ãervnu 1999
a trvala 26 mûsícÛ do bfiezna 2001.
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V dubnu 2001 byl zahájen zku‰ební
provoz a po úspû‰n˘ch zátûÏov˘ch
testech byla jednotka uvedena do tr-
valého provozu.
Generálním dodavatelem byla ho-
landská firma Fluor Daniel, úpravu
provozÛ pÛvodní rafinérie akcí dot-
ãen˘ch provedla spoleãnost ABB
Lummus Global.
Pfii stavbû bylo mj. pouÏito 3 500 tun
ocelov˘ch konstrukcí, 100 km po-
trubí, 300 km kabelÛ pro mûfiení
a regulaci a 7 800 tun betonu. V ob-
dobí nejvût‰ího rozsahu stavebních
prací, které bylo v létû roku 2000,
pracovalo na stavbû 1 500 lidí. Vyjma
dodavatelÛ vysoce specializovan˘ch
zafiízení se na stavbû podílely pfie-
váÏnû ãeské firmy.
Po dokonãení v˘stavby jednotky FCC
a její integraci do stávajícího rafinér-
ského schématu vyrábí kralupská rafi-
nérie topné plyny propan/butan

a propylén v polymeraãní ãistotû. Mo-
torová paliva – automobilové benzíny
a motorová nafta – jsou pfiednostnû
expedovány ze silniãního expediãního
stfiediska. Svou polohou je kralupská
rafinérie pfiedurãena k zásobování
motoristÛ v hlavním mûstû Praze a ve
stfiedních âechách. Îeleznicí je pfie-
pravován leteck˘ petrolej JET A1 pro
potfieby mezinárodního leti‰tû Praha –
Ruzynû. Sortiment v˘robkÛ doplÀují
nízkosirné topné oleje, MTBE a ele-
mentární síra. Hydroskimmingová ra-
finérie i jednotka FCC vyuÏívají do-
dávky energií z Kauãuku, kam zase
dodávají pfiebytek topného plynu
z FCC. Rafinérie má vlastní ãistiãku
odpadních vod a neprodukuje pevné
odpady. Desaktivovan˘ katalyzátor je
zpracováván externû.
Dne‰ní kralupská rafinérie je moder-
ním v˘robním celkem, kter˘ splÀuje
poÏadavky na kvalitu, provozní spo-

lehlivost, ochranu zdraví zamûst-
nancÛ a Ïivotního prostfiedí podle
norem âSN ISO 9001 a âSN ISO
14001. Od roku 2001 smûfioval roz-
voj k aplikaci poÏadavkÛ programu
„âistá paliva“. Opatfiení umoÏÀující
splnûní poÏadavkÛ programu „âistá
paliva 2005“ byla realizována vãas
a od fiíjna roku 2004 byla na trh do-
dávána ve‰kerá motorová paliva
s obsahem síry max. 50 ppm. Byla
upravena hydrogenace plynového
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Slavnostní zahájení provozu jednotky FCC,
ministr prÛmyslu a obchodu M. Grégr 

a generální fieditel I. Ottis, 2001



oleje a byla vystavûna jednotka dû-
lení benzínÛ, která rozdûlením kra-
kového benzínu do nûkolika fiezÛ
umoÏÀuje jejich efektivní desulfuraci.

SoubûÏnû jsou a budou nadále zavá-
dûna dal‰í opatfiení pro zdokonalo-
vání systémÛ kvality a ochrany Ïivot-
ního prostfiedí.
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Vedoucí (ředitelé) Nové rafinérie Kralupy, po vzniku Ćeské rafinérské, a.s. výrobní sekce rafinérie Kralupy

1. Ing. Pavel Ká‰ vedoucí NRK (VS III) 1967-1976
2. Ing. Milo‰ Podrazil vedoucí VS III 1976-1980
3. Ing. Jaroslav Mare‰ vedoucí Provozu III 1980-1983
4. Ing. Ivan Ottis vedoucí Provozu III 1983-1987
5. Ing. Jifií Tlust˘ vedoucí Provozu III 1987-1992
6. Ing. Jaroslav Slavík fieditel divize rafinérie 1992-1994
7. Ing. Ivan Ottis fieditel divize rafinérie 1994-1995
8. Ing. Karel Boháãek vedoucí sekce rafinérie Kralupy 1996-1998
9. Ing. Josef Krch vedoucí sekce rafinérie Kralupy od 1998

Poznámka:

NRK byla aÏ do roku 1995 souãástí podniku Kauãuk Kralupy, v nûmÏ hlavními v˘robky byly plasty. Od roku 1996 je souãástí âeské rafinérské, a.s.

Od roku 1967 se zaãala projektovat NRK a jiÏ tehdy se stal designovan˘m vedoucím Ing. P. Ká‰. V celém období 1975-1995 se zaãlenûní NRK podstatnû

nezmûnilo a NRK byla nejprve tzv. V˘robním souborem, pak V˘robním provozem (analogicky litvínovskému uspofiádání) a nakonec Divizí.

Také zde, jako v litvínovském podniku, se profilovalo jiÏ nûkolik generací rafinérsk˘ch odborníkÛ i kvalifikovan˘ch dûlníkÛ.

¤editelé Kauãuku pocházeli pfieváÏnû z oblasti plastÛ a polymerÛ a nemûli úzk˘ fiídící vliv na chod rafinerie. Proto se v˘ãet omezil na pfiímé vedení NRK.

Výtěžkový profil kralupské rafinérie v roce 2002

Plyny celkem 10,97 %
–  z toho propylen 1,61 %
–  z toho LPG pro Chemopetrol 0,78 %
Automobilov˘ benzín 33,17 %
Motorová nafta 35,15 %
Leteck˘ petrolej 6,77 %
Topné oleje 10,63 %
Síra 0,18 %
Primární benzín pro Chemopetrol 3,13 %
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Po druhé svûtové válce zÛstaly v âe-
chách a na Moravû tfii men‰í rafiné-
rie. Jejich rozvoj v druhé polovinû
dvacátého století byl v rámci centrál-
ního plánování navázán na rozvojo-
vou strategii Chemick˘ch závodÛ

v Litvínovû a Slovnaftu Bratislava,
které se vyvíjely do struktury kom-
plexních rafinérsko-petrochemick˘ch
kombinátÛ produkujících energetické
suroviny, petrochemické produkty
a speciální chemikálie. Oba kom-

plexy mûly rozsáhlou infrastrukturu
zasahující od energetiky aÏ po vlastní
v˘vojovû-v˘zkumnou základnu. 
Po v˘stavbû Nové rafinérie Kralupy,
která byla centrálním plánem zamû-
fiena na pohonné hmoty a topné oleje,
se v˘robní program men‰ích rafinérií
v Pardubicích, Kolínû a Ostravû sou-
stfiedil do oblastí v˘roby maziv a nû-
kter˘ch speciálních produktÛ. Organi-
zaãnû byly v‰echny rafinérie vãlenûny
do VHJ SdruÏení rafinérií minerálních
olejÛ. To tvofiilo základ koncernového
podniku VHJ Chemopetrol, kter˘ za-
stfie‰oval od roku 1970 cel˘ rafinér-
sko-petrochemick˘ komplex aÏ do
pfiechodu jeho souãástí na formu stát-
ního podniku koncem osmdesát˘ch
let. Obchodní znaãku Chemopetrol
pfievzaly tehdej‰í Chemické závody
âSSP v Litvínovû. 
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Pardubická rafinérie 
minerálních olejů – PARAMO
Rozvoj této rafinérie, zaloÏené v roce
1889 jako Fantovy závody v Pardu-
bicích, pokraãoval v první republice,
ale po dvojnásobném bombardování
na sklonku války byl v‰ak závod
v kvûtnu 1945 témûfi zniãen.
Ihned po konci druhé svûtové války
se zaãala rychle opravovat atmosfé-
rická i vakuová destilace a rozpustid-
lové odparafinování. Dále byly po-
staveny provozy, které byly pfii bom-
bardování zcela zniãeny. Byla novû
postavena selektivní rafinace, rafi-
nace hlinkou za tepla, lisové odpara-
finování, potné komory a kyselinová
rafinace. V roce 1947 se pfiidala de-
stilace filtrátu a v roce 1955 se za
úãelem zv˘‰ení v˘konu atmosférické
destilace uvedla do provozu benzi-
nová odparka. Podle vlastního pro-
jektu bylo postaveno propanové
odasfaltování vakuového zbytku. Ex-
trakãní kolona a vysokotlaké desti-
laãní kolony byly vyrobeny ve vlast-
ních dílnách z vyfiazen˘ch tlakov˘ch
nádob po‰kozen˘ch pfii náletu ze
Stalinov˘ch závodÛ v ZáluÏí.
Pardubická rafinérie minerálních
olejÛ – PARAMO (obchodní název od
roku 1951) zaãala b˘t v˘hradním v˘-
robcem zejména speciálních asfaltÛ
vedle v˘roby mazacích olejÛ. V le-
tech 1962-1965 byla souãástí Che-
mick˘ch závodÛ âSSP, ale od
1.1.1966 byla rafinérie opût a jiÏ
natrvalo samostatná v rámci sesku-
pení oborového fieditelství Závody

pro zpracování ropy a uhlí, pozdûji
koncernu VHJ Chemopetrol Praha.
V roce 1970 bylo rozhodnuto o po-
stupné modernizaci zastaral˘ch
a z hlediska poÏadavkÛ poÏární
ochrany nevyhovujících v˘robních
zafiízení. V osmdesát˘ch letech se
zpracovávala jiÏ jen ropovodní ropa
s vy‰‰ím obsahem síry a ãásteãnû
ropa z jiÏní Moravy.
V roce 1973 se uvedla do provozu
nová atmosférická destilace s roãní
kapacitou zpracování 1 milión tun
ropy a v˘raznû se zv˘‰ila v˘roba pa-
liv – benzínu, motorové nafty a také
topn˘ch olejÛ. V závodû se postupnû
zpracovávaly pfiedev‰ím rakouské pa-
rafinické a neparafinické ropy, tuzem-
ské parafinické, sovûtská saratovská
a sirné ropy z oblasti pfied rusk˘m po-
hofiím Ural, tzv. druhého Baku, dodá-
vané ropovodem DruÏba.
Postupnû byly jednotlivé provozy rafi-
nérie intenzifikovány a zdokonalo-
vány. Pfii selektivní rafinaci byly odstfie-
divky nahrazeny v˘plÀovou extrakãní
kolonou a pozdûji kolonou s rotujícími
disky, coÏ zv˘‰ilo v˘robu základov˘ch
olejÛ o 25 %. V jednotce rozpustidlo-
vého odparafinování byl na destilaci
pfiedfiazen tlakov˘ stupeÀ a pozdûji
byly odstfiedivky nahrazeny vakuov˘mi
filtry, kter˘mi se kapacita zv˘‰ila
o 40 %. V roce 1991 se pfie‰lo na eko-
logicky pfiíznivûj‰í rozpou‰tûdlo: smûs
methylethylketonu a toluenu.
Ojedinûlou a zcela rozhodující inves-
ticí pro dal‰í pÛsobení této olejáfiské
rafinérie byla instalace jednotky va-

kuové destilace a hydrogenaãní rafi-
nace motorové nafty spojená s v˘rob-
nou vodíku parním reformingem
zemního plynu a dvoustupÀov˘m od-
sífiením s v˘robou síry podle Clau-
sovy technologie. To dovolilo vyrábût
moderní typ motorové nafty s max.
0,05 % síry a nízkosirn˘ topn˘ olej
s obsahem do 0,1 % síry, které spolu
s pokraãující v˘robou motorov˘ch
olejÛ, pod znaãkou TRYSK, asfaltÛ
a asfaltov˘ch v˘robkÛ dnes tvofií
‰kálu v˘robkÛ PARAMO.
PARAMO bylo privatizováno v druhé
vlnû kupónové privatizace v roce
1993-1994, pfiiãemÏ více neÏ 70 %
akcií pfie‰lo do správy Fondu národ-
ního majetku âR. Tento balík akcií od-
koupil v roce 2000 UNIPETROL, a.s.,
kter˘ následnû po akvizici KORAMO
zkoncentroval tuzemskou v˘robu
a prodej mazacích olejÛ. V roce
2003 bylo do PARAMO vãlenûno 
KORAMO.
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Kolínská rafinérie 
minerálních olejů 
KORAMO, a.s.
Kolínská rafinérie KORAMO byla na
konci války po tfiech bombardováních
ze tfií ãtvrtin zniãena, ale krátce po
osvobození rekonstruována a znovu
uvedena do provozu. 
Podobnû jako PARAMO pro‰la nûko-
lika reorganizacemi s podfiízeností
generálnímu fieditelství âeskosloven-
sk˘ch chemick˘ch závodÛ a minister-
stvu chemického prÛmyslu ve Sdru-
Ïení ãsl. rafinérií minerálních olejÛ.
Nejprve se osamostatnila v roce
1953 (tehdy byl zaveden název Ko-
línská rafinerie minerálních olejÛ –
KORAMO) pod ministerstvem che-
mického prÛmyslu, druhé osamostat-
nûní nastalo koncem ‰edesát˘ch let
v rámci oborového fieditelství ZávodÛ
pro zpracování ropy a uhlí. Pozdûji
jako koncernov˘ podnik VHJ Chemo-
petrol Praha existovalo KORAMO
autonomnû. 
Po fiadu let vyrábûlo KORAMO ‰irok˘
sor timent strojních, motorov˘ch
a válcov˘ch olejÛ, parafiny, silniãní
oxidované a fluxované asfalty, tech-
nické i motorové benzíny. Motorové
oleje byly zu‰lechÈovány aditivy. 
V KORAMO Kolín pÛsobila v˘zkumná
laboratofi, která úzce spolupracovala
s Chemick˘mi závody v Litvínovû, oba
podniky spoleãnû vyvíjely nové typy
mazacích olejÛ, plastick˘ch maziv
a jin˘ch technick˘ch kapalin. Olejáfi-
sk˘ v˘zkum v této laboratofii byl
ukonãen po centralizaci tûchto v˘-

zkumn˘ch ãinností do novû zfiízeného
V˘zkumného ústavu pro ropu a uhlo-
vodíkové plyny v Bratislavû, kam pfie-
‰li i v˘znamní pracovníci ze stávají-
cích rafinérií.
Základem pováleãné technologie
byla selektivní a kyselinová rafinace
olejáfiské suroviny z místní rafinérie
nebo importované k v˘robû zákla-
dov˘ch olejÛ. Tato technologie byla
spojena s nemalou ekologickou 
zátûÏí. NejdÛleÏitûj‰ím pováleãn˘m
technologick˘m rozhodnutím bylo
postupné zavádûní základov˘ch
olejÛ z hydrokrakovan˘ch olejov˘ch
surovin vyrábûn˘ch v Litvínovû, coÏ
podnítilo v˘stavbu dal‰ích navazují-
cích technologick˘ch jednotek – roz-
pustidlové parafinky, rafinace hlin-
kou a mísírny finálních produktÛ.
Produkty mûly vysoké viskozitní in-
dexy, dobrou oxidaãní stálost a nízk˘
bod tuhnutí. PouÏití hydrogenátÛ
umoÏnilo postupn˘ ústup v˘roby mo-
torov˘ch olejÛ s tûÏkou mazací sloÏ-
kou z rafinace Duosol (ve své dobû
pfievratné technologie, která fungo-
vala od roku 1942 do roku 1992)
k v˘robû vysoce aditivovan˘ch leh-
k˘ch olejÛ. Tyto mazací oleje na vy-
soké úrovni jsou typické vysok˘m vis-
kozitním indexem, celoroãní pouÏi-
telností a trvanlivostí, která je zhruba
pûtkrát vy‰‰í neÏ u olejÛ dfiíve vyrá-
bûn˘ch. PouÏití hydrogenátÛ umoÏ-
nilo postupn˘ útlum a zastavení za-
staral˘ch technologick˘ch zafiízení
jako Duosolu, kyselinové rafinace, li-
sové parafinky aj. Bûhem 60. a 70.

let uvedla do provozu novou ãistírnu
odpadních vod, novou plnírnu olejÛ
a nové stáãení a balení parafinu. 
JiÏ za války podnik vyrábûl plastická
maziva a jejich v˘robu zdokonalo-
val. V roce 1970 byla do závodu
KORAMO pfievedena v˘roba plastic-
k˘ch maziv z poboãné v˘robny (pÛ-
vodnû závod Jakl a ·tûfiík).
V osmdesát˘ch letech se zpracová-
valo aÏ 350 000 t ropy a asi
100 000 t olejov˘ch hydrogenátÛ na
mazací oleje. Pfiímé zpracování ropy
bylo odstaveno v roce 1992 zpraco-
váním 385 kt ropy v posledním roce.
V roce 1995 byla uvedena do pro-
vozu redestilace stabilizovan˘ch ole-
jov˘ch hydrogenátÛ, která roz‰ífiila
sortiment základov˘ch mazacích olejÛ
vyrábûn˘ch v˘hradnû ze surovin
z hydrokrakovacích komor litvínovské
rafinérie. Dal‰í v˘znamnou investicí
byla moderní a poãítaãem fiízená mí-
sírna olejÛ za 250 milionÛ korun
zprovoznûná v roce 1997.
V˘roba mazacích olejÛ Mogul v ko-
línské rafinérii má ãtyfii základní
fáze. První je redestilace základo-
v˘ch olejÛ, které se nakupují z âeské
rafinérské. Z redestilaãní jednotky
vycházejí základové oleje, které poté
procházejí dal‰ími rafinaãními pro-
cesy. Prvním z nich je odstranûní
parafínÛ a druh˘m rafinace (ãi‰tûní)
bûlicí hlinkou. Poslední fází v˘roby
finálního oleje je jeho smísení z rÛz-
n˘ch základov˘ch olejÛ a pfiidání
pfiísad, které vylep‰ují vlastnosti v˘-
sledného oleje.
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MOGUL není zdaleka jen znaãka pro
‰piãkové motorové oleje. Rafinérie
v Kolínû vyrábí také ‰iroké spektrum
kvalitních prÛmyslov˘ch maziv stej-
ného jména. Jedná se o pfievodové
oleje, hydraulické oleje, kompreso-
rové oleje, turbínové oleje, loÏiskové
oleje, oleje pro kluzná vedení, trans-
formátorové oleje, fiezné oleje a oleje
na brou‰ení. Kolínská rafinérie je je-
din˘m tuzemsk˘m producentem plas-
tick˘ch maziv (lithn˘ch, na bázi kom-
plexních m˘del, biologicky odboura-
teln˘ch a speciálních), dále vyrábí
speciální maziva, konzervaãní pro-
stfiedky a v posledních letech rozvi-
nula ‰ir‰í v˘robu základov˘ch olejÛ
pro jiné v˘robce mazacích olejÛ.
KORAMO Kolín bylo privatizováno
v roce 1994 do formy akciové spo-
leãnosti, kdy vût‰inov˘ podíl akcií
získal CHEMAPOL GROUP, kter˘ jej
majoritnû ovládal aÏ do roku 2000.
V roce 2001 se KORAMO, a.s., stalo
souãástí skupiny UNIPETROL. V roce
2003 fúzovalo s PARAMO, a.s.

Rafinérie minerálních 
olejů v Ostravě – OSTRAMO
Rafinérie v Ostravû – Pfiívoze, moder-
nizovaná jiÏ pfied válkou, se v prÛ-
bûhu války orientovala kromû v˘roby
paliv destilací pfieváÏnû na olejáfiskou
v˘robu, zejména na v˘robu strojních,
motorov˘ch a turbínov˘ch olejÛ na
tehdej‰í dobu ve ‰piãkové kvalitû.
Závod nebyl po‰kozen nálety, proto
brzy po válce obnovil provoz atmo-
sféricko-vakuové desti lace ropy,
zpracování vakuov˘ch zbytkÛ propa-
nem, odparafinování podílÛ z jedno-
tliv˘ch frakcí rozpou‰tûdlem za níz-
k˘ch teplot (proces Barisol) a zu-
‰lechÈování olejov˘ch podílÛ rozpou-
‰tûdlem (proces Suide-Nowak-Pöll).
Závod pÛvodnû situovan˘ na pfiedmûstí
se dostal vlivem roz‰ifiující se v˘stavby
prakticky do stfiedu Ostravy s negativ-
ními dÛsledky pfiedev‰ím ekologick˘mi,
bezpeãnostními i dopravními.
Po poãáteãních rekonstrukcích bylo
tûÏi‰tû prÛmyslové ãinnosti rafinérie
OSTRAMO pfieneseno na kyselinovou
regeneraci upotfieben˘ch mazacích
olejÛ v mnoÏství do 40 kt roãnû.
Zpracování ropy bylo v závodû za-
staveno ke konci roku 1980.
V 90. letech byla rafinérie privatizo-
vána do firmy Ostramo Vlãek, s.r.o.
a pokraãovala v aktivitách podniku
soustfieìujícího se jako jedin˘ podnik
v âR na regeneraci upotfieben˘ch
mazacích olejÛ.
Po povodních v roce 1997, kdy do‰lo
k v˘raznému po‰kození zafiízení,
byla rafinérie zcela zru‰ena.

âeské rafinérie v Pardubicích, Kolínû
a Ostravû vykazovaly v roce 1972
následující objem v˘rob a poãet za-
mûstnancÛ:

rafinérie milión Kã pracovníci  

Paramo 470 860
Koramo 340 840
Ostramo 190 620

celkem 1 000 2 320

�

Mísením a prodejem speciálních druhÛ
maziv se dfiíve zab˘valy i men‰í firmy,
které je vyrábûly z ropn˘ch rafinátÛ na-
kupovan˘ch v rafinériích. Na poãátku
období centrálnû plánované a fiízené
ekonomiky byly pfiifiazeny k rafinériím
a postupnû likvidovány nebo zdruÏstev-
nûny. Byly to pfiedev‰ím firmy: 
– Jakl a ·tûfiík a.s. v Kolínû
– První plzeÀská rafinérie smoly

Ing. âíÏek a Schmaus
– Chemick˘ závod Cirine J. Lorenz

a spol. v Chebu
– A. Klime‰ a spol. v Praze VII
– Hole‰ovická továrna na minerální

oleje a tuky L. Peyrl v Praze
– Závody Kassavia s.r.o. ve Velkém

Bfieznû
– Firma Janou‰ek v Praze
– Firma Avion Zdenûk Pfiichystal

v Îidlochovicích
– Firma Weinreb a Co. v Novém

Bohumínû
– Chemická v˘roba J. Turek v Praze

– Zábûhlicích
a fiada dal‰ích men‰ích podnikÛ a ob-
chodÛ s olejem, které byly dÛslednû
likvidovány nebo delimitovány.
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âesk˘ rafinérsk˘ v˘zkum a v˘voj mûl
své centrum v Litvínovû a vyuÏíval
spolupráce s dal‰ími ãesk˘mi vûdec-
k˘mi a v˘zkumn˘mi pracovi‰ti. Zfor-
moval se v prÛbûhu let 1946 aÏ 1957,
nejprve jako závodní v˘zkum, kter˘
navázal po roce 1945 na v˘zkum
provádûn˘ Nûmci za války, pfiiãemÏ
mûl jako zaãáteãní základnu závodní
laboratofie, kde se hodnotily mezipro-
dukty a produkty hydrogenaãního zá-
vodu na uhelné bázi. 
Od roku 1958 se litvínovsk˘ závodní
v˘zkum zmûnil na V˘zkumn˘ ústav
pro vyuÏití uhlí, a pozdûji uhlovodíkÛ
(VÚCHVU). Zakladatelem v˘zkum-

ného ústavu v Litvínovû byl doc. Ing.
Rudolf Kubiãka, CSc. v dobû, kdy jiÏ
pomalu ustupovala problematika
ropn˘ch uheln˘ch dehtÛ problematice
pro ropu a petrochemii. V˘hodou v˘-
zkumného ústavu bylo bezprostfiední
napojení na chemick˘ závod a tím
velké v˘zkumné moÏnosti a realizace
v˘vojov˘ch projektÛ. 
V novém VÚCHVU vznikala nová od-
dûlení a stávající pokraãovala ve v˘-
zkumu fie‰ícím problémy karbonizace
hnûdého uhlí, v˘roby plynu a fenolÛ
jedno- i dvojmocn˘ch, na které nava-
zovala v˘roba fenolplastÛ a ionexÛ,
hydrogenace dehtÛ a pozdûji zpraco-

vání ropy ve v‰ech hydrogenaãních
fázích, a dále dehydrogenace ben-
zínÛ (DHD), syntézy ãpavku i metha-
nolu. KaÏdé novû najeté zafiízení
bylo v˘zkumnû sledováno a tak se fie-
‰ila v˘roba aromátÛ extrakcí, parci-
ální dehydroxylace dvojmocn˘ch fe-
nolÛ, pyrol˘za a hydrogenace jejích
kapaln˘ch produktÛ, a také zdokona-
lování v˘roby vodíku. Zvlá‰tní pozor-
nost se trvale vûnovala katalyzátorÛm
pro jednotlivé procesy, jejich vylep‰o-
vání, pfiípadnû v˘voji nov˘ch typÛ. 
V hydrogenaãním závodû v ZáluÏí
nebyla v roce 1945 zavedena v˘roba
katalyzátorÛ pro zpracování hnûdou-
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heln˘ch dehtÛ. Potfiebné katalyzátory
byly dodávány vût‰inou z nûmeck˘ch
závodÛ v Leunû nebo Ludwigshafenu.
Po roce 1945 se braly ze zásob nebo
se nakupovaly v obou okupaãních zó-
nách Nûmecka. Souãasnû se zaãalo
s v˘vojem a vlastní v˘robou katalyzá-
torÛ. V prÛbûhu let byla vyvinuta celá
paleta hydrogenaãních a dehydroge-
naãních katalyzátorÛ. První katalyzá-
tor pro hydrogenaci v tûÏké fázi na
bázi Ïeleza byl oznaãován ãíslem
10927 a trvale se dováÏel. Katalyzá-
tor pro konverzi CO na bázi Ïeleza
a chromu mûl ã. 7374. Wolframové
katalyzátory 5058 a 8376 potfiebo-
valy pro v˘robu kyselinu wolframovou
ze Spolku Ústí nad Labem a aktivní
Al2O3 (aluminy) pokusnû zavedené
v závodû Kaznûjov a pozdûji ze slo-
venské hliníkárny ve Îiaru nad Hro-
nom. Katalyzátor pro stfiední fázi
hydrogenace 8376 obsahoval WS2

a NiS na nosiãi aktivní Al2O3 (alu-
miny). Alumina pod ã. 5780/100
slouÏila jako potfiebn˘ nosiã pro kata-
lyzátory 8376 pro hydrogenaci a ra-
finaci, 7360 pro dehydrogenaci
a cyklizaci uhlovodíkÛ a 3901 pro re-
forming benzinov˘ch frakcí na vyso-
kooktanové benzíny.
Publikace a roãní vydávání SborníkÛ
prací ústavu vûrnû zachycují rozvoj
v˘zkumu zvlá‰tû zpracování uheln˘ch
dehtÛ a ropy, dále vzniklo okolo 900
patentÛ a autorsk˘ch osvûdãení. V˘-
sledky v˘zkumu se pfiená‰ely nejen
do ostatních ãeskoslovensk˘ch rafiné-
rií jako Kauãuku Kralupy i Slovnaftu

Bratislava, ale také do dal‰ích prÛ-
myslov˘ch oborÛ.
Vyzdvihnutí nejv˘znamnûj‰ích v˘-
sledkÛ je obtíÏné, ale za zmínku stojí
dále uvedené. V prÛbûhu padesát˘ch
let to byla separace dehtové a ropné
tûÏké fáze a vyfie‰ení arsenové kala-
mity pfii hydrogenaci dehtov˘ch de-
stilátÛ. Zde vznikla poprvé na svûtû
technologie katalytické desti lace,
která pozdûji na‰la uplatnûní ve svû-
tové rafinérské technologii, trvale se
rozvíjí a zdokonaluje. Svûtlo svûta
zde spatfiila také technologie hydro-
genace ropn˘ch destilátÛ na suroviny
pro v˘robu olejÛ (olejov˘ch hydroge-
nátÛ) zdokonalovaná prakticky po
dobu 30-35 let v procesu Nivol.
Od poloviny ‰edesát˘ch let se ve v˘-
zkumném ústavu vyvinulo celkem
sedm vlastních typÛ reformingov˘ch
katalyzátorÛ, mono- i bimetalick˘ch
vãetnû vlastních postupÛ jejich akti-
vace a reaktivace. Tyto typy se po-
stupnû uplatnily nejen v Litvínovû, ale
také v Bratislavû a polském Plocku.
Byl vyvinut proces conforming, kter˘
mûl od poãátku sedmdesát˘ch let po
30 let v˘znamnou úlohu pfii v˘robû
tuzemsk˘ch vysokooktanov˘ch bezo-
lovnat˘ch automobilov˘ch benzínÛ.
Aktivita a stabilita tûchto katalyzá-
torÛ se vyrovnala zahraniãním ty-
pÛm. Platino-rheniov˘ katalyzátor
Cherox 34-23 byl vysypán z refor-
mingu v Litvínovû po témûfi desetileté
Ïivotnosti aÏ v roce 2000. S úspû‰-
nou funkcí tûchto katalyzátorÛ bylo
spojeno zdokonalení hydrogenaãní

rafinace s nasazením katalyzátoru
Cherox 39-30.
V˘voj automobilov˘ch benzínÛ v âes-
koslovensku sledoval evropskou kva-
litu a v roce 1979 byla tehdej‰í âSSR
první v Evropû ve 100 % vyuÏívání
detergentních aditiv druhé generace
v autobenzínech. Vylep‰ování, sniÏo-
vání a koneãné odstraÀování alkylo-
lova z autobenzínÛ bylo vypracová-
váno dlouhodobû ve VÚCHVU. 
Kvalitativní zmûna organizace rafinér-
ského v˘zkumu nastala v 90. letech
20. století, kdy zmûny v ekonomickém
fiízení rafinérií vyvolaly nutnost fie‰ení
jednotliv˘ch úkolÛ vycházejících z po-
tfieb zdokonalování provozu stávají-
cích zafiízení tak i novû instalovan˘ch
technologií. Rafinérie, stejnû jako
jinde ve svûtû, zaãaly vyuÏívat kombi-
nace externích dodavatelÛ v˘zkumu
z âeské republiky i zahraniãí. Pro âes-
kou rafinérskou bylo v˘hodné vyuÏít
potenciál akcionáfie, rafinérské spo-
leãnosti – nadnárodní spoleãnosti
Shell. Její bohaté informace se pfiená-
‰ejí v rámci smlouvy o technické po-
moci. Specifické úkoly pak z domácích
v˘zkumn˘ch center fie‰í Vysoká ‰kola
chemicko-technologická v Praze a ve
VÚAnCH, Ústí nad Labem, které orga-
nizaãnû pfievzalo pÛvodní litvínovsk˘
v˘zkum v rámci skupiny UNIPETROL.
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Poãátek naftafiského odvûtví v âe-
chách a na Moravû se datuje rokem
1899, kdy byla zahájena první histo-
ricky doloÏená vrtba zvaná „Helena“
v Bohuslavicích nad Vláfií dokonãená
roku 1900 v celkové hloubce 450,7
m. Projekt realizoval Julius May, ma-
jitel cukrovaru ze Starého Mûsta
u Uherského Hradi‰tû. V tûchto mo-
ravsk˘ch terénech byly známy ãetné
povrchové projevy pfiírodních uhlo-
vodíkÛ odedávna. Zájem o ropu pod-
nítily tûÏafiské aktivity v geologicky

pfiíbuzn˘ch okolních zemích b˘va-
lého Rakousko-Uherska na Slovensku
a v Maìarsku. Na území dne‰ní
âeské republiky zasahují roponosné
struktury ãeského masívu a vídeÀské
pánve.
Druhé nejstar‰í hlubinné vrtání bylo
provedeno jen o rok pozdûji v blíz-
kosti dvora Nesyt u Hodonína pod
vedením geologa E. Tietzeho. Na zá-
kladû jeho posudku v‰ak byla zkou-
maná oblast prakticky nevyuÏita aÏ
do roku 1917. Aktivitu pfievzali sou-

kromí kutéfii, jejichÏ objevy nebyly
kvantitativnû v˘znamné. Teprve nález
ropy pfii prÛzkumu u západosloven-
ského mûsteãka Gbely, iniciovaném
rakousk˘m mocnáfistvím, zpÛsobil
zásadní obrat ve vyuÏívání naftona-
dûjn˘ch terénÛ na‰eho území a pro-
budil zájem o zapoãetí vrtn˘ch prací
na katastrech obcí Hodonína, LuÏic,
Tû‰ic a Mikulãic.
První svûtová válka pfies rÛzné pokusy
neznamenala zv˘‰ení naftové pro-
dukce. Roku 1918 získal nov˘ âesko-

76

T û Ï b a  r o p y



slovensk˘ stát bohaté gbelské loÏisko.
Z obsluhy sice ode‰la vût‰ina cizích
odborníkÛ a poãet zamûstnancÛ klesl
na desetinu, ale v˘znamem pfiínosu
pro ná‰ stát se gbelské loÏisko zafia-
dilo na první místo. âeskoslovensko
mûlo jako jediné po rozpadu ra-
kousko-uherské monarchie vlastní
prÛmyslovou tûÏbu ropy. Ta bohuÏel
zdaleka nestaãila pokr˘vat domácí
spotfiebu rozsáhlé prÛmyslové zá-
kladny b˘valého „c. a k. mocnáfiství“
na území âeskoslovenské republiky,
a proto se fiadila otázka zaji‰tûní
zdrojÛ ropy k velmi dÛleÏit˘m. 
JiÏ v roce 1919 byla zahájena roz-
sáhlá geologická ‰etfiení v fiadû loka-
lit a do roku 1924 bylo ohlá‰eno jiÏ
tisíc naftov˘ch kutisek pfiedev‰ím
u Gbel, Hodonína, Turzovky, ale
i v dal‰ích nadûjn˘ch oblastech jiÏní
Moravy, Karpat a Beskyd. V tomto
roce ãinila tûÏba v âeskoslovensku
6 487 tun ropy. Stát vyvíjel dlouhou
dobu snahu o zaji‰tûní v˘hradních
kutacích práv v naftonadûjn˘ch ob-
lastech a dne 22. 3. 1920 byl pfiijat
nov˘ naftov˘ zákon o státním vlast-
nictví zdrojÛ pfiírodních uhlovodíkÛ.
Mûl pomoci fie‰it zaplacení dluhÛ ra-
kousko-uherského státu a nedostatek
volného kapitálu. JelikoÏ v‰ak byla
dosavadní právní úprava dÛvodem
stagnace, byl brzy po nûkolika neús-
pû‰n˘ch jednáních s potenciálními
investory novelizován a vztahoval se
pouze na lehkou ropu.
V˘znamnou soukromou spoleãností,
která se prosadila mezi státními, byla

Moravská tûÏafiská spoleãnost, která
tûÏila ropu u Nesytu od roku 1919 do
roku 1925, kdy se uskuteãnila fúze
s rafinérií ropy Apollo Bratislava.
Tehdy vykazovali soukromí kutéfii
vût‰í aktivitu neÏ stát. Ten zaãal od
roku 1930 opût podporovat naftové
podnikání, ãímÏ si chtûl zabezpeãit
zv˘‰ení tûÏby, efektivní vyuÏití stáva-
jících i nov˘ch kutisek a men‰í závis-
lost na importu. Stát sám pokraãoval
v geologick˘ch prÛzkumech, ale cel˘
prÛmysl byl jiÏ ovlivnûn hrozícím ne-
bezpeãím války.
Období let 1918-1939 je dobou ruã-
ního a nárazového vrtání. Ruãní vr-
tání bylo vyuÏíváno k pronikání do

men‰ích hloubek a to pfieváÏnû ruãní
vrtba ‰apou nebo spirálov˘m vrtá-
kem. Vût‰ích hloubek bylo dosaho-
váno v˘hradnû nárazov˘m vrtáním
buì na sucho nebo s v˘plachem.
První rotaãní souprava byla pouÏita
na území na‰í republiky v roce 1940
pfii prÛzkumné vrtbû u ·a‰tína a Ho-
líãe. PfiestoÏe byla tato metoda se
zdarem vyzkou‰ena v prÛbûhu 30. let
v Polsku, Rakousku a Nûmecku, ãe‰tí
naftafii zÛstali po dlouhou dobu v ob-
lasti vrtné techniky pozadu.
Ropa v hodonínské oblasti je charakte-
rizována jako stfiednû tûÏká parafi-
nická i parafinicko-naftenická, petro-
lej-olejového aÏ olejového charakteru,
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s vy‰‰ím obsahem benzinové frakce.
Je známo, Ïe profesor praÏské V·CHT
Stanislav Landa z ní izoloval tricyk-
lick˘ nasycen˘ uhlovodík, kter˘ nazval
adamantan.
Protektorát „Böhmen und Mähren“
vyhlásil roku 1940 formální monopol
na vyhledávání a tûÏbu pfiírodních
uhlovodíkÛ. Pouze do roku 1941
podnikal jen men‰í prÛzkumy v okolí
Bystfiice pod Host˘nem a u Osíãka.
Po zbytek války se ocital naftov˘ prÛ-
mysl plnû pod vlivem cizího nûmec-
kého kapitálu. I pfies za války uãi-
nûné objevy, ponejvíce v moravsk˘ch
terénech, nedo‰lo k v˘raznému zv˘-
‰ení tûÏby. Nûmci v‰ak plnû vyuÏívali
ropn˘ch zdrojÛ jako strategické suro-
viny a pokou‰eli se ji tûÏit aÏ do po-
sledního okamÏiku, a to do pÛlnoci
5. dubna 1945, kdy byl vydán roz-
kaz k ochromovacím a destrukãním
akcím fa‰istické polit iky „spálené
zemû“ realizované plánem „ARLZ“.
Potfieba efektivní pováleãné obnovy,
charakteristická velk˘m nedostatkem
strategick˘ch surovin, zajistila brzké
obnovení tûÏby i dokonãení za války

zahájen˘ch tûÏebních otvírek. TûÏba
ropy vzrostla bûhem následujících
osmi mûsícÛ roku 1945 témûfi devût-
krát a roãní tûÏba se zv˘‰ila
z 13 400 tun ropy v roce 1945 na
30 750 tun v roce 1948.
V této dobû pfievratného v˘voje na-
‰eho státu se mûnil také charakter
naftového prÛmyslu a vyvstal zájem
o vytvofiení jednotného podniku. Dne
7. bfiezna 1946 byly se zpûtnou plat-
ností od 1. ledna 1946 oficiálnû zfií-
zeny âeskoslovenské naftové závody
se sídlem v Hodonínû. Podnik získal
kromû majetkov˘ch podstat i ve‰kerá
oprávnûní k prÛzkumu a tûÏbû Ïivic,
aÈ patfiila státu ãi soukrom˘m oso-
bám. Jednotlivé závody se nacházely
napfi. v Hodonínû, Vacenovicích, Îat-
ãanech, Velk˘ch Bílovicích, LuÏicích,
Mikové i Gbelích.
Jihomoravské tûÏební oblasti byly
v dobû „lidovû demokratického státu“
nadále roz‰ifiovány, av‰ak gbelské
doly si zachovávaly své vedoucí po-
stavení v tûÏbû ropy. K lokalitám
s tûÏbou ropy pfiibyla Bfieclav, Mûním
a západoslovensk˘ ·tefanov.

Do roku 1953 existovaly âeskoslo-
venské naftové závody za stálého
vzestupu tûÏby a v˘voje, pak pokra-
ãovaly v podfiízení ministerstva paliv
a energetiky jako Státní naftové doly
do roku 1969, kdy byl podnik roz-
dûlen podle teritoriální a odborné
pÛsobnosti na Moravské naftové
doly se sídlem v Hodonínû a Sloven-
ské naftové závody – pozdûji Nafta
– se sídlem ve Gbelích, od konce
roku 1977 sdruÏené pod koncernem
Naftov˘ a plynárensk˘ podnik Brati-
slava spoleãnû s Moravsk˘mi nafto-
v˘mi doly.
Po ãeskoslovenské Sametové revoluci
do‰lo k osamostatnûní obou spoleã-
ností a k 1. dubnu 1990 vznikl samo-
statn˘ státní podnik Moravské naf-
tové doly se sídlem v Hodonínû. Dne
24. dubna 1992 byla Fondem národ-
ního majetku zaloÏena akciová spo-
leãnost Moravské naftové doly, a.s.,
která svou ãinností navazuje na his-
torii âeskoslovensk˘ch naftov˘ch
dolÛ zaloÏen˘ch roku 1946. 
Pfies nev˘razn˘ zaãátek zvy‰uje spo-
leãnost od roku 1998 v˘znamnû svou
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Mûsíc kvûten ãerven ãervenec srpen záfií fiíjen listopad prosinec
Ropa (t) 48,5 245,28 290,65 380,5 – 229,12 265,52 441,24

V˘voj tûÏby ropy v âSR v letech 1945-1948

Rok 1945 1946 1947 1948
Ropa (t) 13 400 29 100 32 500 30 750



produkci. Dochází k zavádûní no-
v˘ch technologií geologického prÛ-
zkumu – 3D seismické mûfiení i vrtby
– horizontální vrtba. TûÏba v roce
2002 ãinila 296,5 tis.m3. V roce
2002 aÏ 2003 spoleãnost investovala
do pfiípojky k ropovodu DruÏba s cí-
lem zajistit logistiku vût‰ích objemÛ
tûÏené suroviny. Mezi hlavní odbûra-
tele patfiila v devadesát˘ch letech ra-
kouská spoleãnost ÖMV a PARAMO
Pardubice. Od zahájení provozu jed-
notky FCC je odbûratelem moravské
ropy i âeská rafinérská.

TûÏba a zpracování tuzemské ropy

Rok TûÏba âR (tis. m3)

1989 124*
1990 110*
1991 095*
1992 103
1993 130
1994 150
1995 174
1996 181
1997 189
1998 210
1999 214
2000 204
2001 212
2002 297
2003 214

* pozn. odborn˘ odhad

Dosud objevené zásoby ropy v mo-
ravsk˘ch terénech i pfiedpoklady je-
jího v˘skytu zaji‰Èují slibnou perspek-
tivu naftafiskému prÛmyslu âeské re-
publiky i do dal‰ích let, i kdyÏ v nû-
kter˘ch nalezi‰tích budou pfiedstavy
tûÏafiÛ konfrontovány s ochránci pfií-
rody. Nové sofistikované technologie
tûÏby v‰ak budou schopny zajistit
tûÏbu na nov˘ch nalezi‰tích s mini-
mální ekologickou zátûÏí.
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Potrubní pfieprava ropy a ropn˘ch
produktÛ má své novodobé kofieny na
americkém kontinentû v druhé polo-
vinû 19. století. Firma Standard Oil of
New York, patfiící do Rockefellerova
impéria si v˘stavbou ropovodu z nale-
zi‰È poblíÏ Pensylvánie do oblasti
New Yorku vytvofiila logistickou v˘-
hodu proti drobné konkurenci, která
byla nucena vyuÏívat Ïeleznici. Tím
v˘raznû posílila své pozice v centru
spotfieby, aby na dal‰í období domi-
novala ropnému businessu v USA. 
Dal‰í vyuÏití ropovodÛ zaznamenává
svût v první polovinû 20. století v ob-
lasti Stfiedního v˘chodu a transportu
kaspické ropy. Ve druhé polovinû 20.

století pak ropovody a produktovody
pfiekfiíÏily americk˘ i evropsk˘ konti-
nent. Nejdel‰ím ropovodem se stal
ropovod DruÏba, snad nejdiskutova-
nûj‰ím pak ropovod na Alja‰ce.
V âechách se první potrubní pfie-
prava ropn˘ch produktÛ na vût‰í
vzdálenosti objevuje bûhem druhé
svûtové války. PoblíÏ Roudnice nad
Labem vybudovali Nûmci velkokapa-
citní sklady pohonn˘ch hmot, ze-
jména pro svou váleãnou ma‰inérii.
Právû produktovod ze ZáluÏí do
Roudnice se osvûdãil jako efektivní
pfiepravní cesta k zásobování tohoto
skladu a to v dobû stupÀujících se
spojeneck˘ch náletÛ na Ïelezniãní

soupravy. Souãasnû byl postaven
i produktovod spojující sklad u Roud-
nice n/L. s rafinérií v rakouském
Swechatu. 
Produktovod ZáluÏí – Roudnice nad
Labem po válce tvofiil základ produk-
tovodní sítû, která se v dal‰ích letech
postupnû budovala, aby umoÏnila
pfiepravu ropn˘ch produktÛ do dal-
‰ích oblastí âech, na jiÏní Moravu,
Slovensko a zpût. Produktovody byly
provozovány podnikem Benzina. Na
produktovodní síti byly vybudovány
v˘dejní sklady s velkoobjemov˘mi
zásobníky pro skladování strategic-
k˘ch zásob. Je na snadû, Ïe budo-
vání tehdej‰í produktovodní sítû
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Vagón na pfiepravu ropy vyrábûn˘ Královopolsk˘mi strojírnami v Brnû v roce 1909



a skladÛ pohonn˘ch hmot bylo spo-
jené s poÏadavky armády tehdej‰í
doby bylo nasnadû. 
Souãasná síÈ produktovodÛ spojuje
hlavní zdroje v Litvínovû a Kralupech
s velkokapacitními sklady a v˘dej-
ními místy, ãímÏ sniÏuje pfiepravní
náklady distributorÛm a zároveÀ sni-
Ïuje objemy, které by jinak byly pfie-
pravovány po silnici nebo Ïeleznici.
Dnes provozuje produktovody a v˘-
dejní sklady na území âeské repub-
liky spoleãnost âepro. Ta zároveÀ
provozuje síÈ ãerpacích stanic a ob-
hospodafiuje státní rezervy pohon-
n˘ch hmot, které musí âeská repub-
lika drÏet v souladu s poÏadavky EU.
Ropovod pfiichází do tehdej‰ího âe-
skoslovenska v druhé polovinû 20.
století z v˘chodu jako souãást jiÏní
vûtve ropovodu DruÏba. Nejprve
byla ropa do tehdej‰ího âeskosloven-
ska dopravována po Ïeleznici. Ropo-
vod pak byl vybudován od hranice se
SSSR pfies v˘chodní a jiÏní Slovensko
do Vlãího hrdla u Bratislavy, kde rostl
velk˘ rafinérsko-petrochemick˘ kom-
binát Slovnaft. První ropa pfiitekla
v roce 1962. Dal‰í úsek ropovodu
smûfioval z jiÏního Slovenska do
âech. Po pfiekroãení fieky Moravy mûl
pfieãerpávací stanici v Kloboukách
a ve Velké Bíte‰i. Po pfiekonání âes-
komoravské vrchoviny smûfioval pfies
âechy do ZáluÏí u Litvínova. Do Zá-
luÏí ropa pfiitekla z ropovodu DruÏba
v roce 1963. Spolu s v˘stavbou kra-
lupské rafinérie byla vybudována
pfiípojka z ropovodu DruÏba do Kra-

lup nad Vltavou. Dal‰í pfiípojka na-
pojila na ropovod rafinérie v Kolínû
a Pardubicích. Tehdej‰ím provozova-
telem ropovodu DruÏba byla Benzina
a fiídící centrum se nacházelo v Hnû-
vicích u Roudnice nad Labem. V prÛ-
bûhu dal‰ích let byla postavena pfií-
pojka ropovodu tzv. ADRIA z Jugo-
slávie pfies Maìarsko do Tupé na jiÏ-
ním Slovensku a vybudovány nûkteré
paralelní úseky (tzv. intenzifikace ro-
povodu Slovensko a intenzifikace ro-
povodu âechy) a pfieloÏky. Mezi nej-
v˘znamnûj‰í patfiila pfieloÏka ropo-
vodu, kter˘ vedl pfies Îitn˘ ostrov na
jiÏním Slovensku, aby uchránil roz-
sáhlé zásoby podzemní vody. Kapa-
cita ropovodu DruÏba umoÏÀovala
zásobování v‰ech rafinérií v tehdej-
‰ím âeskoslovensku. Ropa pocházela
nejprve z evropské ãásti mezi fiekou
Volhou a pohofiím Ural, pozdûji byla
ropovodem DruÏba dopravována
smûs západosibifisk˘ch rop, dnes
zvaná REB (Russian Export Blend –
ruská exportní smûs).
V první polovinû 90. let byl vyprojek-
tován a vybudován mezinárodní ro-
povod MERO-IKL (tradiãní název ro-
povodu IKL je zkratkou: Ingolstadt –
Kralupy nad Vltavou – Litvínov), jako
infrastrukturní celek mezi Bavorskem
a âeskou republikou, ãímÏ symbo-
licky spojil V˘chod se Západem. Pod-
nûtem k realizaci projektu byly pozi-
tivní zmûny ve svûtû a nejasné situ-
ace rusk˘ch tûÏafisk˘ch spoleãností,
které se projevovaly v nestabilitû do-
dávek ropy ropovodem DruÏba pro-

cházejícím pfies ãtyfii státy (Rusko,
Bûlorusko, Ukrajina, Slovensko) neÏ
dosáhne tuzemsk˘ch zpracovatel-
sk˘ch závodÛ. 
Dne 14. dubna roku 1994 byla uza-
vfiena dohoda o v˘stavbû a provozo-
vání ropovodu MERO. V rámci ropo-
vodu byly vybudovány ãtyfii zásobníky
ve Vohlburgu an der Donau a skladové
kapacity v Nelahozevsi. Do ropovodu
o prÛmûru 711 mm pfiichází ropná su-
rovina z ropovodu TAL z Terstu v Itálii.
Na trase z Vohlburgu pfiekraãuje ro-
povod Dunaj pod jeho hladinou u Re-
gensburgu, pfiekonává ·umavu u Roz-
vadova a konãí v Centrálním tankovi‰ti
ropy (CTR) v Nelahozevsi. 
K zabezpeãení v˘stavby ropovodu
IKL byla zaloÏena spoleãnost IKL
Pipeline, GmbH, která byla následnû
zaãlenûna do nové spoleãnost i
MERO âR, a.s. Pfiedmûtem ãinnosti
MERO âR bylo vedle v˘stavby ropo-
vodu IKL také provozování ropovodu
DruÏba na území âeské republiky. 
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Provozní fiízení obou ropovodÛ bylo
v rámci spoleãnosti MERO âR sou-
stfiedûno do moderního fiídícího
centra CTR v Nelahozevsi u Kralup
nad Vltavou, kde jsou zároveÀ umís-
tûny rozsáhlé skladovací kapacity
pro potfieby âeské rafinérské i Stát-
ních strategick˘ch hmotn˘ch rezerv.
V druhé polovinû 90. let spoleãnost
MERO âR provedla zásadní moderni-
zaci svého úseku ropovodu DruÏba,

aby byl provozován podle poÏa-
davkÛ na vysokou provozní spolehli-
vost a ochranu Ïivotního prostfiedí.
Systém, kdy jedna spoleãnost provo-
zuje oba ropovody, je v˘hodn˘ pro
tuzemské rafinérie, protoÏe za posky-

tovanou sluÏbu platí jednotn˘ pfie-
pravní tarif. Alternativní ropovody
eliminují rizika spojená s provozními
problémy dodavatelÛ a provozovatelÛ
nûkteré z vûtví a umoÏÀují dodávat
ropu rafinériím v poÏadované kvalitû.
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Dodávky a zpracování ropy v českých rafinériích (tisíce tun)

Rok Dodáno Zpracováno v âR Poznámka
1975 15 893 7 183 do âSSR
1976 17 647 7 697 do âSSR
1977 17 651 8 611 do âSSR
1978 18 302 8 936 do âSSR
1979 18 834 9 316 do âSSR
1980 18 934 9 257 do âSSR
1981 18 321 9 394 do âSSR
1982 16 848 8 853 do âSSR
1983 16 718 8 724 do âSSR
1984 16 501 8 627 do âSSR
1985 16 600 8 736 do âSSR
1986 16 900 8 854 do âSSR
1987 16 990 8 859 do âSSR
1988 16 422 8 600 do âSSR
1989 16 600 8 732 do âSSR
1990 13 354 7 297 do âSFR
1991 6 305 6 402 do âR
1992 6 618 6 663 do âR
1993 6 094 6 205 do âR
1994 6 920 6 591 do âR
1995 7 051 6 936 do âR
1996 7 560 7 616 (z toho IKL) 1 418,3 
1997 7 116 6 913 (z toho IKL) 1 285,8
1998 7 019 6 778 (z toho IKL) 1 319,6 
1999 6 110 6 002 (z toho IKL) 1 232,1 
2000 5 757 5 912 (z toho IKL) 2 060,1 
2001 5 972 6 078 (z toho IKL) 2 187,3 
2002 6 148 6 238 (z toho IKL) 2 265,1 
2003 6 597 6 592 (z toho IKL) 2 334,4

Družba
– celková prÛbûÏná délka trasy

v âeské republice 357 km
– délka trasy v âR vãetnû zdvo-

jení a odboãek 505 km
– pfiepravní kapacita 9 mil. tun

ropy roãnû 
– prÛmûr: 528 mm 
– 3 pfieãerpávací a 3 pfiedávací

stanice na území âR

IKL
– celková délka trasy (Vohburg

an der Donau – CTR Nelaho-
zeves) 349 km

– délka trasy na území âR
169,7 km

– pfiepravní kapacita 10 mil. tun
ropy roãnû

– skladovací kapacita tankovi‰tû
ve Vohburgu an der Donau
200 000 m3

– skladovací kapacita CTR Nela-
hozeves 1 300 000 m3

– prÛmûr 714 mm (28“).
– bez pfieãerpávací stanice





Od poãátku motorizace v ãesk˘ch ze-
mích se starali aÏ do konce ãtyfiicá-
t˘ch let o dodávky motorov˘ch paliv
a ostatních ropn˘ch v˘robkÛ ke spo-
tfiebiteli jejich v˘robci buì pfiímo
nebo prostfiednictvím sítû obchodníkÛ
i s jin˘m zboÏím vãetnû drogistÛ.
S rozvojem motorismu a prÛmyslové
v˘roby si museli v˘robci pohonn˘ch

hmot zaãít budovat vlastní síÈ prodej-
ních míst – skladÛ i silniãních ãerpa-
cích stanic, které pronajímali místním
drobn˘m obchodníkÛm. V roce 1920
byla zaloÏena akciová spoleãnost
pro v˘robu a obchod s minerálními
oleji Bratfii Zikmundové, s pfiedmûtem
podnikání: obchod s benzínem, pet-
rolejem, oleji a tuky. V roce 1923
postavila první benzinové ãerpadlo
na Námûstí Republiky v Praze. Jako
nejvût‰í domácí distribuãní spoleã-
nost mûla v roce 1938 v âeskoslo-
vensku 1093 ãerpadel a 27 zásobo-
vacích skladÛ. 
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Tento distribuãní systém zÛstal stejn˘
aÏ do znárodnûní prÛmyslu, kdy se
v˘roba motorov˘ch paliv a maziv
koncentrovala do velk˘ch rafinérií
a jejich distribuci pfievzal specializo-
van˘ distribuãní podnik. Tím byl zpo-
ãátku národní podnik Benzinol
Praha, zfiízen˘ 1.1.1949 z majetko-
v˘ch podstat 26 velkoobchodních
podnikÛ. Pfiedmûtem podnikání Ben-
zinolu byl obchod s pohonn˘mi lát-
kami pevn˘mi, tekut˘mi a plynn˘mi.
Dále obchod s v˘robky z ropy, uhlí
a jejich derivátÛ a s ve‰ker˘mi maza-
cími oleji a tuky. Od 1.7.1951 byl do

Benzinolu zaãlenûn závod Benzina
Roudnice nad Labem, kter˘ byl do té
doby souãástí rafinérie n.p. Stalinovy
závody, pozdûji Chemické závody
âSSP Litvínov. Tím byla obchodní
ãinnost propojena s ãinností záso-
bovací prostfiednictvím velkoskladÛ
a dálkovodÛ. 
Koncem roku 1952 byl n.p. Benzinol
zru‰en a ãinnost byla pfievedena do
prodejní organizace Chema. Ob-
chodní sortiment se roz‰ífiil o v˘robky
základní chemie, trhaviny, pneuma-
tiky, dehtová barviva apod. V roce
1958 pfievzal tehdej‰í fiídkou síÈ ãer-

pacích stanic podnik pod nov˘m ná-
zvem Benzina Praha, zaãlenûn˘ do
SdruÏení ãeskoslovensk˘ch rafinérií
se sedmi odbytov˘mi závody (Praha,
Tábor, Tfiemo‰ná u Plznû, Hradec Krá-
lové, Liberec, Brno a Ostrava). Vybu-
doval síÈ nov˘ch ãerpacích stanic
s nûkolika stojany pro v˘dej dvou aÏ
tfií druhÛ benzínu a motorové nafty,
vybaven˘ch podzemními nádrÏemi
o objemu pfieváÏnû 32 m3. Na rozvoz
se pouÏívaly nové typy závûsn˘ch cis-
ternov˘ch automobilÛ Tatra s komoro-
v˘m rozdûlením a objemem  35 m3. 
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âerpací stanice v Brnû Îidenicích v roce 1949



âinnost podniku Benzina byla roz‰í-
fiena o velmi v˘znamnou sloÏku,
a to pfiepravu a dodávky ropy rafiné-
riím prostfiednictvím ropovodu DruÏba
(zahájení provozu roku 1962). Ben-
zina odpovídala za v˘stavbu a provoz
ropovodÛ a produktovodÛ a za správu
státních rezerv aÏ do vzniku nov˘ch
podnikÛ MERO âR a âepro. 
Koncem roku 1962 skonãila podfiíze-
nost podniku Benzina VHJ SdruÏení
rafinérií minerálních olejÛ a od po-
ãátku roku 1963 se stalo jejím nadfií-
zen˘m orgánem ministerstvo chemic-
kého prÛmyslu. Národní podnik Ben-
zina se stala souãástí VHJ Závody
pro zpracování ropy a uhlí, coÏ byl
základ pozdûj‰ího VHJ Chemopetrol
Praha. V roce 1970 se podnik roz-
ãlenil na podnik Benzina s pÛsob-
ností v âeské republice a na podnik
Benzinol s pÛsobností ve Slovenské
republice. Poãátkem roku 1975 byl
ustaven koncern Chemopetrol Praha,
do kterého byl n.p. Benzina zaãlenûn
jako koncernov˘ podnik. 
V roce 1989 provozovala Benzina
752 vefiejn˘ch ãerpacích stanic
a prodávala roãnû 2,5 miliardy litrÛ
autobenzínÛ a nafty dohromady za
40 miliard Kã. Prodej maziv pro-
stfiednictvím Benziny byl v té dobû asi
215 kt roãnû, z ãehoÏ 55 % bylo prÛ-
myslov˘ch olejÛ a 45 % motorov˘ch
olejÛ. Distribuci prvododávek v˘rob-
cÛm a opravárensk˘m servisÛm pro-
vádûla Benzina v cisternách a v su-
dech. Prodej 21 druhÛ motorov˘ch
a pfievodov˘ch olejÛ v malospotfiebi-

telském (obvykle jednolitrovém) ba-
lení u ãerpacích stanic Benzina ãinil
kolem 10 % ze 120 kt.
Po ukonãení ãinnosti koncernu Che-
mopetrol v roce 1990 vznikl státní
podnik Benzina a v roce 1994 akci-
ová spoleãnost Benzina. V roce 1996
byl majetkov˘ podíl a.s. Benzina vlo-
Ïen do Unipetrolu, a.s. 
Rozvoj distribuãní sítû v devadesá-
t˘ch letech byl charakterizován vel-
kou dynamikou v rÛstu poãtu ãerpa-
cích stanic a skokového zv˘‰ení kva-
lity prodeje. K pÛvodním 752 ãerpa-
cím stanicím sítû Benzina postupnû
pfiib˘valy ãerpací stanice nov˘ch do-
mácích subjektÛ, ale trend udávaly
zejména ãerpací stanice zahraniã-
ních firem jako jsou Shell, Agip,
Aral, ÖMV, Conoco/JET, Esso, BP,
DEA, Total, Slovnaft Moravia. S ná-
stupem tûchto sítí do‰lo k v˘razné
zmûnû vzhledu ãerpacích stanic, ale
i rozsahu poskytovan˘ch sluÏeb,
vãetnû prodlouÏení provozní doby.
Znaãkové distribuãní firmy provozují
ãerpací stanice podle platn˘ch ekolo-
gick˘ch standardÛ a odpovídají
i úrovní sluÏeb evropskému prÛmûru.
Na konci 20. století bylo v âeské re-
publice cca 1 800 vefiejn˘ch ãerpa-
cích stanic pohonn˘ch hmot. 
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Vývoj počtu čerpacích stanic 
na území ČR po roce 1989

Z toho 
Rok Poãet zahraniãních
1989 784
1990 792
1991 836
1992 887
1993 946
1994 1120
1995 1346
1996 1532
1997 1761
1998 1812
1999 1820 476
2000 1950 494
2001 1965 507
2002 2065 536
2003 2110 537

Přehled o významných 
majitelích čerpacích stanic
(počet, stav k 31.12.2003)

Subjekt Poãet
Benzina, a.s. 312
PapOil, a.s. 141
âepro, a.s. 190
OMV, s.r.o. 123
Shell CZ 124
AGIP 73
ARAL âR 70
JET 43

Zahraniãní spoleãnosti vlastní 26,0 % stanic
z celkového poãtu.
Vlastnictví sítû ãerpacích stanic je zatím velmi
roztfií‰tûné.
Podíl majitelÛ deseti a ménû stanic na trhu je
40 %. Jednotka FCC

�
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Privatizace
Události spoleãensko-politick˘ch zmûn
roku 1989 zastihly ãeské rafinérie
v probíhající decentralizaci b˘valého
koncernového podniku VHJ Chemo-
petrol Praha a vzniku státních pod-
nikÛ pfiímo fiízen˘ch ministerstvem
prÛmyslu âR.
Nová vláda âSFR rozhodla v roce
1990 o smûru a scénáfii ekonomické
reformy, liberalizovala ekonomické

vztahy a zahájila pfiípravu na priva-
tizaci tehdej‰ích státních podnikÛ.
Liberalizace a demonopolizace trhu
pohonn˘ch hmot se projevila po-
stupnû rostoucími dovozy pohonn˘ch
hmot a souãasnû i zakládáním sítí
ãerpacích stanic jak renomovan˘ch
zahraniãních spoleãností, tak i no-
v˘ch domácích subjektÛ, které si
ãasto první ãerpací stanice pofiídily
v aukcích malé privatizace v létech
1991 a 1992. Poãet ãerpacích stanic
postupnû rostl a zvy‰ovala se úmûrnû
i spotfieba pohonn˘ch hmot na území
novû vzniklé âeské republiky.
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Podpis tzv. definitivních dohod v Hrzánském paláci v Praze dne 15. listopadu 1995

Vakuová destilace v komplexu FCC�



Dfiíve monopolní trh s ropn˘mi pro-
dukty zasáhla liberalizace cenovou
deregulací a to nejprve formou vûcnû
usmûrÀovan˘ch cen. SoubûÏnû do‰lo
ke skokové zmûnû kurzu koruny vÛãi
svûtov˘m mûnám a nákup ropy pro-
bíhal od tohoto údobí jen za konver-
tibilní mûnu. Od 1.1.1993 pak da-
Àová reforma zavedla navíc vedle
spotfiební danû z nákupu pohonn˘ch
hmot také daÀ z pfiidané hodnoty.
Dal‰í dÛleÏitou zmûnou byla v roce
1994 zmûna momentu platby spo-
tfiební danû a to u v˘robce (ex-rafi-
nérie). Ke zru‰ení vûcnû usmûrÀova-
n˘ch cen pohonn˘ch hmot pak do-
chází pozdûji, aÏ k 1.1.1997.
Souãástí scénáfie ekonomické reformy
pfiijatého federální vládou v kvûtnu
1990 byla privatizace státního ma-
jetku. Tzv. velká privatizace probí-
hala podle zákona o podmínkách
pfievodu státního vlastnictví na jiné
osoby, pfiiãemÏ klíãov˘m prvkem tzv.
velké privatizace podnikÛ byl privati-
zaãní projekt, kter˘ inventarizoval
jejich vlastnictví movité i nemovité
a obchodní vztahy, vãetnû závazkÛ
i pohledávek. Na závûr navrhoval
zpÛsob privatizace, tedy proporci
mezi pfiím˘mi prodeji pfiedem urãe-
nému zájemci, dále ãástí majetku ur-
ãeného na kupónovou privatizaci,
pfievody na jiné právnické osoby
vãetnû mûst, pfievody na fyzické
osoby (restituce) a do povinn˘ch
fondÛ státu, tedy transformaci stát-
ních podnikÛ na akciové spoleãnosti
s rÛznou skladbou vlastníkÛ. 

U zvlá‰tû dÛleÏit˘ch státních pod-
nikÛ, kter˘mi byly i rafinérie, pak
stát chtûl zÛstat, alespoÀ na pfie-
chodné období, vlastníkem urãitého
balíku akcií prostfiednictvím Fondu
národního majetku (FNM).
Kupónová privatizace probûhla ve
dvou vlnách, pfiiãemÏ podniky rafinér-
ského prÛmyslu byly souãástí druhé
vlny konané v letech 1993-1994.
Rozbory a anal˘zy stavu rafinér-
ského prÛmyslu konstatovaly, Ïe
ãeské podniky zpracování ropy a v˘-
roby ropn˘ch produktÛ jsou podkapi-
talizovány, a Ïe jejich konfigurace
a technologická úroveÀ bude obtíÏnû
splÀovat oãekávané poÏadavky na
provozní bezpeãnost a ochranu Ïi-
votního prostfiedí. Ve valné vût‰inû se
shodovaly v nutnosti vstupu zahra-
niãních investorÛ do ãeského rafinér-
sko-petrochemického komplexu s cí-
lem zv˘‰ení jeho konkurenceschop-
nosti a nezbytnosti eliminovat zrani-
telnost z dÛvodÛ jediného zdroje

ropy. V úvahu byla brána nutnost in-
tegrovat se v historicky krátké dobû
do evropského obchodu s ropn˘mi
produkty. Instalovaná kapacita ães-
k˘ch rafinérií navíc znaãnû pfievy‰o-
vala domácí spotfiebu.
JiÏ v letech 1991-1992 byli proto vy-
zváni vládou âR potenciální investofii
do rafinérského prÛmyslu k náv‰tûvû
tûchto podnikÛ. Vedle rozhovorÛ
s vedením podnikÛ a prohlídkách
provozÛ (Data Room) jim byla dána
k dispozici vybraná mnoÏina dat
a informací uspofiádaná v tzv. Memo-
randu. V˘zva byla zaslána v‰em teh-
dej‰ím relevantním subjektÛm jak
z Evropy, tak také ze zámofií.
V tomto období (1992-1993) v‰ak
Ïádn˘ investor neprojevil zájem
o vstup do nûkterého podniku jako
celku. V jejich zájmu byly buì v˘-
robní celky rafinérie nebo nûkteré
petrochemické v˘roby. Tento postup
by v‰ak znamenal mj. technické pro-
blémy spojené s vyãlenûním rafinér-
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sk˘ch provozÛ z integrovan˘ch rafi-
nérsko-petrochemick˘ch celkÛ v Kra-
lupech nad Vltavou a v Litvínovû.
V polovinû roku 1992 byly oslovení
investofii, ktefií obdrÏeli Memoran-
dum, vyzváni k zaslání nabídek. Mi-
nisterstvu prÛmyslu a obchodu âR
byla zaslána nabídka Konsorcia To-
tal-AgipPetroli-Conoco na kapitálov˘
vstup do spojen˘ch rafinérií v Kralu-
pech nad Vltavou a Litvínovû. Kon-
sorciem pfiitom byla akceptována
podmínka vlády âR na podíl 49 %
kapitálové úãasti. Následnû byla
pfiedloÏena nabídka firmy Shell na
vstup do rafinérské ãásti Kauãuku
Kralupy, pfiedpokládající 100 % po-
díl. Firma nabídla závazek v˘stavby
jednotky druhotného zpracování tûÏ-

‰ích ropn˘ch meziproduktÛ v této ra-
finérii. Z dal‰ích osloven˘ch uÏ nikdo
dal‰í závaznou nabídku nepfiedloÏil.
Potenciální zájemci o vstup do petro-
chemick˘ch ãástí Neste’, pozdûji Bo-
realis aj., vyãkávali na vyfie‰ení situ-
ace vlastnick˘ch vztahÛ rafinérií.
Klíãovou podmínkou obou zájemcÛ
o rafinérie byla v˘stavba alternativní
cesty pro zásobování âR ropou. Po
zvaÏování moÏností (ropovod Adria,
TAL-AWL-Slovnaft, severní cesta
z Roztoku pfies Leunu nebo z GdaÀ-
ska aj.) se vláda âR rozhodla pro v˘-
stavbu ropovodu z Ingolstadtu v Ba-
vorsku do Kralup navazujícího na
velkokapacitní ropovod TAL z Terstu
na bfiehu Jaderského mofie. Za ener-
gické podpory vládních míst obou

zemí byl schválen zákon o státním
zájmu na v˘stavbû ropovodu. 
Na ãeské stranû probíhala v nûkolika
etapách v˘stavba centrálního tanko-
vi‰tû ropy na katastru obce Uhy
u Nelahozevsi poblíÏ Kralup nad 
Vltavou. První ropa pfiitekla do tohoto
tankovi‰tû 6. prosince 1995. 
Podmínky vstupu zahraniãního kapi-
tálu byly postupnû rozpracovávány
ãeskou stranou a po pfiedloÏení nabí-
dek konsorcia Total-AgipPetroli-Co-
noco na stranû jedné a firmy Shell na
stranû druhé nabyla diskuse od roku
1993 konkrétních forem. ZáleÏitost
byla v gesci ãeského ministra prÛ-
myslu a obchodu v souãinnosti s mi-
nistrem pro správu národního ma-
jetku a jeho privatizaci. Oficiální dis-
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Transformované subjekty Základní jmûní
Forma privatizace (privatizaãní projekt) %

FNM kupónová pfiím˘ pfievody na Fondy Ostatní
tis. Kã privatizace prodej práv. osoby (RIF)

Chemopetrol Litvínov, s.p. 10 478 892 40 36 15 6 3 -
Kauãuk Kralupy, s.p. 4 971 000 41 26,5 25 3,5 3 1

1 107 211 - - - 100 (1) - -
BENZINA, s.p. 4 789 000 100 - - - - -

200 000 - - - - - -
KORAMO Kolín, s.p. 545 556 13,03 0 78,31 3,66 3 2
PARAMO Pardubice, s.p. 1 241 502 35 23 32 5 3 2
OSTRAMO Ostrava, s.p. 138 000 - - 100 - - -
Petrotrans, a.s. 
a Chemopetrol IKL, s.r.o. 8 431 000 (2) 100 - - - - -

(1) – Bezúplatné pfievody (49 % Chemopetrol, a.s., 35 % Kauãuk, a.s., 8 % Paramo, a.s., 8 % Koramo, a.s.)

(2) – Stav v roce 1997



kuse na vládní úrovni pak probíhala
na poradách ekonomick˘ch ministrÛ
vlády âeské republiky.
PÛvodní návrh privatizaãní strategie
ministerstva prÛmyslu a obchodu
z roku 1993 pfiedpokládal privatizaci
s.p. Chemopetrol Litvínov a s.p. Kau-
ãuk Kralupy do akciov˘ch spoleãností
s majoritním podílem FNM, se zají-
mav˘m podílem urãen˘m pro kupóno-
vou privatizaci, s pfievody mûstÛm
a obligatorním fondÛm, v pfiípadû
Kauãuku také pfiím˘ prodej pfiedem
urãenému zájemci. Po privatizaci
mûla následovat restrukturalizace
spoãívající ve vyãlenûní obou rafinér-
sk˘ch ãástí do jednoho subjektu, do
nûhoÏ by následnû nav˘‰ením zá-
kladního jmûní vstoupili zahraniãní

investofii. Obdobn˘ model vstupu
strategického partnera byl pfiipraven
i pro petrochemické a ostatní ãásti.
Samotné spojení obou rafinérií ne-
bylo novou my‰lenkou, neboÈ toto jiÏ
existovalo v centrálnû fiízené VHJ
Chemopetrol v období 70. a 80. let
v rámci státního plánu. Smyslem
slouãení pak bylo vyuÏití syner-
gického efektu dvou nejvût‰ích domá-
cích rafinérií (ukonãit jejich vzájem-
nou konkurenci na ãeském trhu) 
a zároveÀ posílit postavení ãesk˘ch
rafinérií ve stfiední Evropû. Podmín-
kou ãeské strany pro investora mûlo
pak b˘t udrÏení provozu obou rafi-
nérsk˘ch ãástí, zachování stávajících
technologick˘ch vazeb na existující
petrochemické v˘robny a realizace

rozsáhlého modernizaãního, ekolo-
gického a rozvojového programu
vãetnû v˘stavby vhodné konverzní
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Složení akcionářů 
České rafinérské

Unipetrol
51 %

ENI
161/3 %

Shell
161/3 %

Conoco
Phillips 
161/3 %

Nov˘ subjekt Poznámka

Chemopetrol, a.s., Litvínov vãetnû rafinérie
Kauãuk, a.s., Kralupy n/Vlt. vãetnû rafinérie
BENZINA, a.s., Praha ãerpací stanice
âepro, a.s., Praha produktovody a sklady
Benzina, s.p. Praha neprivatizováno
Koramo, a.s., Kolín
Paramo, a.s., Pardubice
Ostramo-Vlãek a spol., s.r.o., Ostrava privatizováno v 1. vlnû

MERO âR, a.s., Kralupy n/Vlt. ropovod IKL a DruÏba



jednotky v rafinerii Kralupy. Toto sta-
novisko bylo potvrzeno jednáním po-
rady ãesk˘ch ekonomick˘ch ministrÛ
v dubnu 1993. 
Tento zámûr odpovídal v zásadû
nabídce Konsorcia, nezohledÀoval
v‰ak pfiístup spoleãnosti Shell. Sami
zahraniãní investofii pak vyvinuli
v druhé polovinû roku 1993 aktivitu,
aby slouãili své nabídky a novou
verzi spoleãnû pfiednesli ministerstvu
prÛmyslu a obchodu âR v prosinci té-
hoÏ roku. Spojením Totalu, AgipPet-
roli a Conoca s firmou Shell vzniklo
pak Mezinárodní ropné konsorcium
IOC jako volné sdruÏení na základû
jejich interní dohody.
V prvním pololetí 1994 byla nabídka
IOC upfiesnûna ve vztahu k privati-
zaãnímu procesu ãeského rafinérsko-
petrochemického komplexu, k v˘-
stavbû ropovodu, k logistické a distri-

buãní síti v âeské republice a s ohle-
dem na v˘voj trhu pohonn˘ch hmot ve
stfiední Evropû.
Souãasnû s tím v‰ak vznikla poãát-
kem roku 1994 paralelní iniciativa
Chemapolu privatizovat rafinérsko-
petrochemick˘ komplex jako jeden
celek formou sdruÏení hlavních sub-
jektÛ – Chemapolu, Chemopetrolu
a Kauãuku. Chemapol byl veden sna-
hou udrÏet svÛj podíl na realizaci
dodávek ropy, neboÈ v opaãném pfií-
padû by zÛstala jedin˘m jeho odbû-
ratelem rafinérie v Pardubicích, coÏ
by ve svém dÛsledku negativnû ovliv-
nilo budoucnost této tradingové
firmy. V rámci tohoto sdruÏení se na-
vrhovalo, aby spolupracovaly rafi-
nérské, petrochemické a ostatní v˘-
robní úseky a sluÏby. Do tûchto seg-
mentÛ by pak mohly selektivnû vstou-
pit zahraniãní investofii.

Porada ekonomick˘ch ministrÛ v kvût-
nu 1994 projednala situaci a pfiiklo-
nila se v první fázi k tzv. ãeské cestû,
t.j. privatizaci domácím kapitálem
pfii horizontálním majetkovém pro-
pojení zmínûn˘ch subjektÛ. Ke
vstupu zahraniãních investorÛ pak
mûlo dojít podle situace a nov˘ch
nabídek aÏ ve druhém kroku. Vláda
âR v‰ak nakonec v ãervenci 1994
tento postup neschválila a rozhodla
se pfiípad znovu analyzovat a posou-
dit hloubûji situaci vãetnû strategické
implikace zpÛsobu privatizace rafi-
nérsko-petrochemického komplexu.
Vláda po zevrubné diskusi rozhodla
v záfií 1994 sv˘m usnesením ã. 532
takto:
– Zahájit jednání s mezinárodními

ropn˘mi spoleãnostmi o jejich
vstupu do rafinérií Chemopetrol
Litvínov a Kauãuk Kralupy.
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– Zpracovat podmínky a kritéria pro
vstup IOC a pfiedloÏit je vládní
privatizaãní komisi.

– Zpracovat postup organizaãních
a legislativních krokÛ k zabezpe-
ãení majetkového propojení akcio-
v˘ch spoleãností Chemopetrol Litví-
nov a Kauãuk Kralupy.

Následn˘m rozhodnutím vládní pri-
vatizaãní komise ze 4. l istopadu
1994 byly sestaveny podmínky pro
vstup zahraniãních partnerÛ. Jedním
ze závûrÛ bylo nechat zaloÏit Unipet-
rol se sídlem v Kralupech nad Vlta-
vou, aby zastupoval ãeskou stranu
pfii jednáních s IOC o zaloÏení spo-
leãného podniku âeská rafinérská se
sídlem v Litvínovû. 
V lednu 1995 byla zahájena jednání
o hlavní rámcové smlouvû a souãasnû
i postup zvan˘ „due diligence“ (ovû-
fiení stavu) expertními t˘my specia-

listÛ IOC ãi externími konzultanty
a to v obou rafinériích souãasnû. Vy-
jednávací t˘m tvofiili 3 zástupci za
Unipetrol na stranû jedné a po jed-
nom vyjednávaãi v‰ech 4 firem IOC –
AgipPetroli, Conoco, Shell a Total.
Dále byli pfiítomni konzultanti
a právní experti. Jednání o hlavní
rámcové smlouvû MFA (Master Fra-
mework Agreement) probíhalo velice
intenzivnû a to jak o tûle smlouvy tak
o 32 specifick˘ch dodatcích. „Due
diligence“ byla skonãena po 6 t˘d-
nech. Dohody bylo dosaÏeno v‰ak aÏ
15. ãervna 1995 parafováním MFA
a ta byla pfiipravena k projednání
vládou âR. Den pfied zasedáním
vlády v‰ak Total oznámil ministru
prÛmyslu a obchodu Ing. Vladimíru
Dlouhému, CSc., Ïe odstupuje od své
nabídky a opou‰tí IOC. Zb˘vající
tfii spoleãnosti potvrdily na nejvy‰‰í

úrovni svou nabídku a pfiipravenost
pfievzetí podílu spoleãnosti Total.
11. ãervence 1995 pak mohla b˘t
podepsána hlavní rámcová smlouva
Ing. Miroslavem Krejãím, pfiedsedou
pfiedstavenstva Unipetrolu, W. Adria-
nem Loaderem z firmy Shell, Davi-
dem O. Kemem z firmy Conoco
a Francesco Zofreou, viceprezidentem
AgipPetroli. 
SoubûÏnû s vyjednávacím procesem
byla na jafie 1995 zaloÏena Chemo-
petrolem Litvínov a Kauãukem Kra-
lupy âESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. se
sídlem v Litvínovû a základním jmû-
ním 3 milióny Kã. Z tfiíãlenného pfied-
stavenstva byl zvolen pfiedsedou Ing.
Ivan Ottis.
Záhy po podpisu MFA, je‰tû v létû po
krátké dovolené, byla zahájena jed-
nání o 6 hlavních vûcn˘ch tématech
budoucího pÛsobení âeské rafinérské.
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Na jedné stranû vyjednávala uÏ bu-
doucí âeská rafinérská, t.j. pracov-
níci rafinérie v Litvínovû a v Kralu-
pech spolu s experty IOC a na druhé
stranû ostatní ãeské subjekty, Unipet-
rol, Chemopetrol, Kauãuk, MERO,
âEPRO a dále právní, konzultaãní
a poradenské firmy ãeské strany.
Byly pfiipraveny a 15. listopadu
1995 v Hrzánském paláci v Praze
podepsány:
– dohoda akcionáfiÛ o v˘konu akcio-

náfisk˘ch práv v âeské rafinérské
– dohoda akcionáfiÛ o nákupu

a prodeji akcií âeské rafinérské
– memorandum akcionáfiÛ a vlády

âR o postupu pfii odprodeji akcií
âeské rafinérské.

Tyto dokumenty kodifikovaly hlavní
aspekty ãinnosti nové spoleãnosti tak,
aby mohla zaãít svou ãinnost s tím,
Ïe k 31.12.1995 probûhne pfievod
základních prostfiedkÛ na âeskou ra-
finérskou. Vlastní podnikatelskou ãin-
nost zahájila spoleãnost k 1.1.1996
po pfievodu základních prostfiedkÛ
z matefisk˘ch spoleãností a odkou-
pení provozního kapitálu zásob ropy,
poloproduktÛ a finálních v˘robkÛ
pfieklenovacím úvûrem ve v˘‰i 200
miliónÛ Kã. Do nové spoleãnosti byli
pfievedeni v‰ichni zamûstnanci obou
rafinérsk˘ch provozÛ.
Na valné hromadû v únoru 1996 se
schválilo ve smyslu definitivních do-
hod upsání novû emitovan˘ch akcií
v hodnotû 168 miliónÛ dolarÛ (t.j.
4,5 miliardy Kã) firmami AgipPetroli

International B. V., Conoco Energy
Inc. a Shell Overseas Investment B. V.
Na této valné hromadû âeské rafi-
nérské bylo schváleno nav˘‰ení zá-
kladního jmûní matefisk˘ch spoleã-
ností ve v˘‰i 4,6 miliardy Kã, upsání
akcií v hodnotû 4,5 miliardy Kã,
které bylo pak reálnû provedeno
25. bfiezna 1996. Souãasnû se roz-
‰ífiilo a upravilo pfiedstavenstvo na
7 ãlenÛ, pfiiãemÏ Unipetrol navrhl
4 ãleny vãetnû pfiedsedy a zahra-
niãní spoleãnosti celkem 3 ãleny.
Zvolila se také nová devítiãlenná do-
zorãí rada sloÏená ze 3 zástupcÛ
Unipetrolu, 3 IOC a 3 zástupcÛ za-
mûstnancÛ, kdy pfiedsedou byl zvo-
len zástupce Unipetrolu. Organi-
zaãní strukturu spoleãnosti pak tvofii-
lo 6 divizí a ãlenové pfiedstavenstva
byli fiediteli tûchto divizí: finanãní,
obchodní, technická, v‰eobecn˘ch
záleÏitostí, pro plán a pro rozvoj,
investiãní.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ
První rok existence âeské rafinérské
jako samostatného podnikatelského
subjektu byl zamûfien na budování
nové organizaãní struktury, na tvorbu
konkrétních politik, na zlep‰ování
postavení na trhu a na optimalizaci
nákupu ropy z diversifikovan˘ch
zdrojÛ v závislosti na v˘voji po-
ptávky. Byla zavedena cenová poli-
tika na principu tvorby prodejních
cen ve vztahu k v˘voji vnitrozemské
prémie (inland premie) ve stfiední Ev-
ropû. Zmûny cen provádûné nejprve

po mûsících, pozdûji v t˘denním in-
tervalu se staly prvním vefiejn˘m pro-
jevem ãinnosti spoleãnosti díky zájmu
médií.
Pfii zakládání spoleãnosti akcionáfii
vytyãili tfií hlavní oblasti naplnûní
pûti letého investiãního programu
v objemu 480 miliónÛ USD a to ob-
last modernizace, ekologick˘ch pro-
jektÛ a rozvojov˘ch investic. 
Cílem tûchto investic bylo v˘znamnû
zv˘‰it v˘robu automobilov˘ch paliv
i ostatních topn˘ch médií v kvalitû
poÏadované po roce 2000, dosáh-
nout poÏadované provozní integrity
zafiízení a splÀovat limity ochrany
Ïivotního a pracovního prostfiedí.
Pro optimální pÛsobení novû zalo-
Ïené spoleãnosti, která vznikla slou-
ãením dvou rafinérsk˘ch provozÛ
vzdálen˘ch vzdu‰nou ãarou 78 kilo-
metrÛ, jejichÏ technologické konfigu-
race (jak ukazuje text na jin˘ch mís-
tech této publikace) jsou odli‰né a je-
jichÏ podniková kultura vycházela
z jin˘ch podmínek, bylo nutné vytvo-
fiit standardní podmínky pro bûÏn˘
podnikatelsk˘ subjekt. Vedle odli‰-
ností v organizaci v˘robního úseku
byly pouÏívány odli‰né úãetní i per-
sonální systémy a tak podobnû.
âeská rafinérská proto nastartovala
proces integrace a transformace fiídí-
cích a informaãních systémÛ do kom-
plexního systému, kter˘ na ‰piãkové
úrovni spojí obû lokality a vytvofií
konkrétní fiídící moduly celého v˘rob-
ního a prodejního cyklu a souvisejí-
cích podpÛrn˘ch systémÛ.
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Pro âeskou rafinérskou pÛsobící jak
v Kralupech nad Vltavou, tak v Litví-
novû, bylo klíãové nastavení smluv-
ních vztahÛ s matefisk˘mi podniky
pokr˘vající pfiedávky meziproduktÛ,
kdy produkty âeské rafinérské jsou
surovinami Chemopetrolu a Kauãuku,
pfiípadnû obrácenû, dodávky utilit,
zejména elektrické energie a páry,
smlouvy o vyuÏívání zafiízení
a o provádûní sluÏeb ve v˘robních
i nev˘robních ãástech areálÛ.
âeská rafinérská si vytyãila, vedle
inovací prostfiednictvím investiãních
akcí, dosaÏení ambiciózních cílÛ
v oblasti provozní bezpeãnosti a spo-
lehlivosti zafiízení, ochrany zdraví
zamûstnancÛ, jejich Ïivotního i pra-
covního prostfiedí, stejnû jako mini-
malizace negativních vlivÛ na okolní
sídla a informaãní otevfienosti. VyuÏi-
tím nejlep‰ích zku‰eností sv˘ch za-
hraniãních akcionáfiÛ a realizací pfií-
slu‰n˘ch politik se âeská rafinérská
rychle posunula mezi nejlep‰í rafiné-
rie v oblasti bezpeãnosti práce sníÏe-
ním poãtu úrazÛ, sníÏením poãtu po-
ÏárÛ a ostatních mimofiádností. Rea-
lizaci celého souboru investiãních
akcí a systémov˘ch opatfiení ve pro-
spûch ochrany Ïivotního prostfiedí
dosáhla âeská rafinérská v˘znam-
ného omezení emisí oxidu sifiiãitého,
sulfanu a volati lních uhlovodíkÛ,
ãímÏ splÀuje s dostateãnou rezervou
platné legislativní poÏadavky. V˘-
znamn˘m mezníkem bylo utlumení
v˘roby tûÏk˘ch topn˘ch olejÛ s obsa-
hem síry do 3 % objemu v roce 1999

a ukonãení v˘roby olovnat˘ch auto-
benzínÛ pro ãesk˘ trh ke konci roku
2000. Nízká úroveÀ ‰kodlivin ze
spalování produktÛ byla vedle v˘-
raznû sníÏené úrovnû emisí z provo-
zovan˘ch rafinérií pfiíspûvkem ke
zlep‰ování stavu Ïivotního prostfiedí
nejen v obou lokalitách, ale i mûst-
sk˘ch aglomeracích âeské republiky.
âeská rafinérská pfievzala v‰echny
pracovníky z pÛvodních rafinérsk˘ch
ãástí matefisk˘ch podnikÛ a s raciona-
lizací poãtu pracovníkÛ uskuteãnila
rozsáhl˘ vzdûlávací program tzv.
multi-skillingu operátorÛ, jehoÏ napl-
Àování znamenalo zv˘‰ení znalostí,
odpovûdnosti a tím i platÛ. Na druhé
stranû byl realizován sociálnû citliv˘
rekvalifikaãní program pro uvolnûné
pracovníky. V˘znamnû se projevil
i pfiíliv nov˘ch pracovníkÛ, vãetnû ab-
solventÛ vysok˘ch ‰kol, ktefií zabezpe-

ãili zejména nové ãinnosti, které v pÛ-
vodních rafinériích nebyly rozvinuty,
a to v oblasti finanãní, obchodní,
právní apod. Plo‰nû byly realizovány
projekty jazykového vzdûlávání
a speciálního v˘cviku, ãasto ve spo-
leãnostech zahraniãních akcionáfiÛ.
Kvalitativním pokrokem v Ïivotû
âeské rafinérské bylo uvedení do
provozu obou ‰tûpn˘ch jednotek hlu-
bokého zpracování nejmodernûj‰í in-
strumentací, vyÏadující vysokou kva-
litu obsluhy i obsluÏn˘ch systémÛ.
V této dobû vyvrcholilo i zavádûní
systému TMS (Total Management Sys-
tem), jehoÏ v˘sledkem byla certifi-
kace systému fiízení kvality podle
âNS ISO 9001 a systému ochrany
Ïivotního prostfiedí podle âNS ISO
14001.
Úspûchy v budování moderní spoleã-
nosti, dosaÏené v˘sledky v oblasti
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bezpeãnosti, ochrany zdraví a Ïivot-
ního prostfiedí, dobré spoleãenské re-
putaci spoleãnosti. Nominálnû dosa-
hovala âeská rafinérská v letech
1997 aÏ 2000 v˘borné tvorby zisku
a fiadila se mezi nejúspû‰nûj‰í spo-
leãnosti v âeské republice, zatímco
první dva roky nové dekády byly fi-
nanãnû obtíÏnûj‰í. 
Na základû vyhodnocení zmûn kon-
kurenãního prostfiedí a v˘sledkÛ spo-

leãnosti v tomto zmûnûném podnika-
telském prostfiedí pfie‰la âeská rafi-
nérská na základû rozhodnutí sv˘ch
akcionáfiÛ na nov˘ reÏim – pfiepraco-
vací rafinérii. K 1.8.2003 byly ob-
chodní ãinnosti pfievedeny na proce-
sory – ãeské obchodní spoleãnosti
vlastníkÛ. Tyto spoleãnosti nakupují
ropu a realizují prodej v‰ech rop-
n˘ch produktÛ vyroben˘ch âeskou
rafinérskou.

V souladu s pfiedpisy Evropské unie
o kvalitativních poÏadavcích na mo-
torová paliva, které byly transpono-
vány do ãeské legislativy, zaloÏila
âeská rafinérská investiãní program
„âistá paliva“, jehoÏ realizace pfied-
stavovala více neÏ jednu miliardu ko-
run. Proto mohla spoleãnost od fiíjna
2004 zaãít dodávat ve‰keré pohonné
hmoty – benzíny a motorové nafty –
v kvalitách, které zaãaly platit od
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roku 2005, tj. s obsahem síry do
50 ppm (mg/kg). ZároveÀ u ãásti své
produkce mohla naplÀovat kvalita-
tivní poÏadavky pfiipravované pro
rok 2009, které urãují maximální ob-
sah síry na 10 ppm.
Tradice v˘roby motorov˘ch paliv,
erudice pracovníkÛ v˘robní i nev˘-
robní oblasti a v neposlední fiadû

i vysok˘ standard ãinností provádû-
n˘ch âeskou rafinérskou dává zá-
ruku pokraãování rafinérského zpra-
cování ropy v ãesk˘ch zemích i do
dal‰ích let. 
Základními tendencemi tohoto ob-
dobí, které se bude vyznaãovat stále
sílícím konkurenãním prostfiedím, bu-
dou nároãnûj‰í poÏadavky na ekolo-

gické vlastnosti produktÛ a dÛraz na
minimalizaci vlivu v˘roby na okolí,
vãetnû schopnosti otevfienû komuni-
kovat s vefiejností.
âeská rafinérská chce b˘t i do bu-
doucna efektivní v˘robní kapacitou
sv˘ch akcionáfiÛ a zodpovûdn˘m
partnerem svému okolí.
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Členové představenstva České rafinérské k 31.12.2004

Ing. Ivan Ottis 1995-2003 pfiedseda, generální fieditel
Zbynûk Smrãka 1995-1996 místopfiedseda

1996-2000
Mgr. Pavel Nohava 1995-1996
Barry N. Kumins 1996-1999 místopfiedseda
Lars Lundquist 1996-1999
Renato Bellini 1996-1998
Ing. Milan Vyskoãil 1996-2002
Mgr. Miroslav Kadlec 1996-2000
Alessandro Bartelloni 1998-1999
Oscar Magnoni od 1999
Eric V. Anderson od 1999 místopfiedseda
John de Haseth 1999-2003
Ing. Jifií Pavlas 2000-2002
Ing. Miroslav Debnár 2001-2004
Ing. Ivan Souãek od 2002

od 2003 pfiedseda, generální fieditel
Ing. Franti‰ek ·amal 2002-2004
Lennart Heldtander od 2003
Ing. Jakub Ale‰a od 2004

V letech 1996-2003 pÛsobila âeská rafinérská jako v˘robnû-obchodní spoleãnost. Dne 1.8.2003 se stala pfiepracovací ra-
finérií ãtyfi procesorÛ – Agip âeská republika, s.r.o., ConocoPhillips Czech Republic, a.s., Shell Czech Republic, a.s. a Uni-
petrol Rafinérie, a.s.

Vstup zahraničních akcionářů do České rafinérské navýšením základního jmění v roce 1996

102

➧ ➧

Základní 
jmění

9 348 
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Chemopetrol Litvínov
a Kaučuk Kralupy

51 % akcií 49 % akcií (16,3 % každý)

Rafinérské provozy,
zásoby
a lidské zdroje

Vklad hotovosti
168 miliónů USD
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