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ANOTACE  

 

Bakalářská práce provází historií čerpacích stanic a s ní souvisejících témat. V práci je 

popsána historie automobilismu od prvopočátku aţ po naše významné československé a 

české výrobce automobilů a jejich nejvýznamnější typy vozů. Dále jsou zde uvedeny první 

rafinerie, které vznikly za dob Rakousko-Uherské monarchie a jejich postupný rozvoj. 

V práci jsou také uvedeni první distributoři pohonných hmot a vývoj výstavby 

benzínových čerpadel, později benzínových čerpacích stanic aţ do doby, kdy v padesátých 

letech dojde k jejich znárodnění a ustálí se pod jediným firemním názvem Benzina. 

Historie Benziny je zde také podrobně uvedena, tak jako historie výstavby benzínových 

čerpacích stanic na území Ostravska. 

 

Klíčová slova: historie, automobil, ropa, benzín, čerpací stanice 

 

 

SUMMARY 

This document is about the history of petrol stations and some other topics related to it. It 

discribes its histrory and the slender beginning of motorism until the remarkable impect of 

czechoslowakian and czech car producers and their most considerable types of car. Have 

also discussed the first refineries and their advance which goes back to the times of the 

Austrian-Hungary monarchy. Have mentioned first distributors of fuel and development of 

petrol pumps then petrol stations until the fifties when they became a national corporation 

under the name of Benzina which history is described in further details as well as the 

history of petrol station´s development in the Ostrava area. 

 

Keywords: history, car, petroleum, petrol, petrol stations 
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1. ÚVOD 

 

Tak jako devatenácté století je nazýváno stoletím páry, můţeme století dvacáté  

označit stoletím motorismu. Tato práce je zaměřena na témata s motorismem velmi úzce 

spjatá. 

V začátcích při zajišťování podkladů k daným tématům, spousta kolegů tvrdila, ţe se 

jedná o nepříliš zajímavé téma, obzvláště pro ţeny. Teď kdyţ je tato práce dokončena,  se 

dá konstatovat, ţe se jedná o téma, které nejen ţe je zajímavé, ale díky němuţ se můţeme  

seznámit s informacemi, které běţně nejsou publikovány. Nejen to, ţe uţ v osmnáctém 

století byl sestrojen první automobil, i kdyţ byl poháněn parou a podle dnešních měřítek 

název automobil vyvolává spíše úsměv. Mimo jiné také historie našich automobilek 

Škoda, Tatra a Praga, je velmi zajímavá a myslím, ţe spousta těch, kteří povaţují naše 

české značky za méněcenné, by se měli s touto historií seznámit. Dalším tématem, které 

mnohé překvapí, jsou první čerpací stanice na území Rakousko – Uherské monarchie. Uţ 

koncem devatenáctého století byla u nás zaloţena první rafinerie v Záboří u Týnce nad 

Labem. Na to samozřejmě navázala distribuce pohonných hmot a i tady je znát rozmach 

motorismu, protoţe distribuční firmy a čerpací stanice vznikaly  v rychlém sledu. To 

platilo i pro oblast severní Moravy. Zde i díky průmyslu a dolům bylo zapotřebí 

pohonných hmot, olejů a různých mazadel. Také proto zde rafinerie, distribuce pohonných 

hmot a čerpací stanice měly velmi dobré uplatnění. 
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2. HISTORIE AUTOMOBILISMU 

 

Jako první automobil byl v roce 1769 označen parovůz, který zkonstruoval Francouz 

Nicolas Joseph Cugnot. Tento parovůz (obr. 1), který byl zkonstruován ze dvou 

vojenských parních tahačů jezdil rychlostí 3,6 km/h.  U předního kola se topilo pod 

kotlem, které bylo poháněno klikovým pohonem. Automobil byl schopen pohybu po dobu 

12 minut, poté se vypustila pára do vzduchu, coţ zapříčilo zastavení vozidla. Bylo nutné 

doplnit vodu v kotlíku a znovu pod ním zatopit, aby se vozidlo dalo opět na 12 minut do 

pohybu. Automobil se dal i řídit, nebyla zde ale moţná regulace výkonu. Tehdy to při 

předvádění vozidla  zapříčinilo náraz do zdi, který je označován jako první automobilová 

nehoda. 

 

 

Obr. 1. první automobil na světě – parovůz [1] 

 

U nás je za zakladatele parovozů označován významný český mechanik Josef Blaţek. 

Ten roku 1815 předvedl svůj první parní vůz ve Stromovce. (web č. 1) 
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Další posun v automobilismu byl zaznamenán roku 1863 díky vynálezu spalovacího 

motoru Němce Nikolause Otta. Ten nejprve vynalezl jednoválcový plynový motor, který 

byl ale příliš vysoký a hřmotný, proto se pokoušel motor zdokonalit, aţ roku 1876 získal 

patent na čtyřdobý spalovací motor. Později jej zdokonalili pánové Gottlieb Daimler a 

Wilhelm Maybach, kteří zavedli mazání, zvýšili počet otáček a zmenšili rozměry motoru. 

Dva roky poté přišel Karl Benz s patentovaným motorem s vnitřním spalování, dvoudobý 

plynový motor. Roku 1887 Daimler vynalezl karburátor. O pět let později přišel Rudolf 

Diesel s novým typem spalovacího motoru. Ten funguje tak, ţe do válce se nasává pouze 

vzduch. Po jeho kompresi, která je spojená se silným zahřátím, se do něj vstříkne jemně 

rozptýlená nafta, čímţ se sama vznítí. Výhoda těchto motorů byla v pouţití nafty jako 

paliva, která byla levnější neţ benzín, jednodušší konstrukce a měla jednoduché 

zapalování pohonné směsi. Tyto typy motorů začaly být označovány jako vznětové, 

naftové anebo podle svého vynálezce - dieslové. První funkční motor toho typu byl 

zkonstruován v roce 1897, váţil čtyři a půl tuny a měl výkon 15 kilowatů. Ve srovnání s 

dnešními turbodiesly jsou tyto desetkrát lehčí a mají výkon 320 kilowatů.  

K významnému rozvoji automobilismu tedy došlo na počátku 20. století, kdy se 

v průmyslových zemích objevila řada automobilových výrobců Benz a Opel v Německu, 

Peugeot a Renault ve Francii, Fiat v Itálii v českých zemích Laurin a Klement, později 

Škoda, Kopřivnická vozovka, později Tatra. Největší průlom v historii automobilismu 

však udělal Američan Henry Ford. (web. č. 2) 

 

2.1 Ford 

 

Zakladatel podniku Henry Ford spolu s jedenácti společníky stáli dne 16. června 1903 

za vznikem automobilky Ford Motor Company. Tento podnik, který se nacházel na Mack 

Avenue v Detroitu ze začátku vyráběl jen několik vozů denně, pro které menší skupiny 

dělníků konstruovaly součásti vyrobené na zakázku v jiných podnicích. První auto, které 

bylo vyrobeno v této automobilce bylo prodáno dne 23. července 1903. Jejich produkce se 

pak postupně zvyšovala a jednotlivé modely vozů byly označovány podle abecedy. Roku 

1908 se označení vozu dostalo aţ k písmenu T, ve kterém se výborně promítla Fordova 
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ekonomická myšlenka vytvořit auto ideální pro rodiny, které bude spolehlivé, hospodárné 

a za rozumnou cenu. Tento automobil, později lidově označován jako „plechová lízinka“ 

měl okamţitý úspěch. Se zvyšováním produkce se postupně sniţovala i cena vozu (z 

původních 825 $ aţ na 259 $) čímţ podnik získával i stále vyšší odbyt. V roce 1911 byla 

zaloţena pobočka v anglickém Manchesteru. Zezačátku se tu vozy pouze montovaly z dílů 

dovezených z USA, později byla výroba zmodernizována podle vzoru z Ameriky a 

pobočná továrna začala vyrábět vozy zcela sama.  

Zásadní průlom ve výrobním procesu způsobil Henry Ford, kdy společně s Dánem 

Sorensenem zavedl první pásovou výrobu a ustálil klasickou konstrukci automobilu 

skládající se z motoru, převodovky, podvozku, elektrického systému, řízení a karoserie. 

První montáţní linka, která byla umístěna ve Fordově továrně v Highland Parku v 

Michiganu se stala vzorem sériové výroby pro celý svět. Automobily byly montovány na 

pohyblivých pracovních stolech „kolébkách“, ty se pak přesouvaly na jednotlivá 

pracoviště. Aby stále rostla efektivita výroby, byly Fordovy automobily konstruovány 

pouze v černé barvě, protoţe tato barva schnula rychleji neţ barvy jiné. Tehdy vznikla 

proslavená poznámka Henryho Forda o tom, ţe zákazník dostane automobil v libovolné 

barvě, pokud si přeje černou. Tímto Henry ovlivnil budoucí vývoj automobilismu všude 

jinde na světě a samozřejmě i u nás. (web č. 3)  

 

2.2 Laurin a Klement, později ŠKODA 

 

Dějiny automobilismu na našem území jsou spjaty se jmény Laurin a Klement. Tyto 

významné osoby zaloţily roku 1895 továrnu v Mladé Boleslavi. Pod názvem ŠKODA  ji 

poté znal a zná celý svět. Jejich prvním vyprodukovaným strojem byla kola s názvem 

Slávie, kterým o tři roky později přimontovaly pomocný motorek, tím daly vzniku prvním 

motocyklům. V té době se uţ ve Francii úspěšně rozvíjela výroba motocyklů odkud si 

podnikavý Klement jednu přivezl. Společně se svým kolegou Laurinem ji rozebrali, aby 

následně zjistili, ţe pro ně není problém sestrojit motocykl daleko lépe konstrukčně 

zdařilejší. Díky tomu se stali i úspěšnými obchodníky a své motocykly začali nasazovat do 

nejrůznějších závodů po celé Evropě. (web č. 4) 
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Nutno vzpomenout, ţe v této době byl v  Kopřivnické továrně postaven náš první 

automobil vůbec, zvaný Prezident, o kterém se ještě více dozvíme později.  

Časem tyto motocykly platily za téměř neporazitelné a nejspolehlivější, coţ jim 

otevřelo cestu do celého světa. Proto se rozhodli pustit do výroby sloţitějších strojů – 

automobilů. Voiruetta se stala prvním dvousedadlovým automobilem k níţ časem přibyly 

i další větší a draţší vozy. V době hospodářské krize však nebyl o automobily zájem, proto 

se Laurin a Klement rozhodli spojit s finančně silnější plzeňskou Škodou. Od té doby – 

července 1925 nesou automobily z Mladé Boleslavi značku Škoda. (web č. 4) 

Nově začínají se sériovou výrobou aut s řadou uměleckých detailů, které opět vynikají 

v mezinárodních soutěţích. Přesto, ţe hospodářská krize zpomaluje rychlost vývoje, 

vzniká úspěšný  model Popular.  

Těţké období přetrvávalo i v době 2. světové války, kdy se Škoda stala součástí 

hospodářského systému německé Říše. Tehdy je výrobní program okamţitě omezen a 

soustředěn   především na potřeby zbrojení. Po okupaci je omezen kontakt a předávání 

informací s rozvíjejícím se západem. Tehdy je firma zcela oddělena od plzeňské strojírny 

Škoda a nově označována za automobilové závody národní podnik AZNP Škoda, který 

byl zachován aţ do nedávné doby. Stává se monopolním výrobcem automobilů 

v Československu. (web č. 5) 

V 50. a 60. letech se objevují úspěšné modely 1101 (tzv. Tudor podle dvoudveřové 

karoserie, kterou byl vůz vybaven)  a 1102, který je jeho zmodernizovanou verzí. Po 

ukončení jejich výroby začíná náběh výroby řady 1200, který byl ale vzhledem ke svým 

parametrům určen spíše jako sluţební vůz pro státní organizace. Proto automobilka začala 

uvaţovat o něčem co by zaujalo všechny vrstvy obyvatelstva. Rozhodli se o vývoji 

nového typu při čemţ se snaţili maximálně vyuţít všechny přednosti předchozích dvou 

automobilů 1101 a 1200. Dosáhli tak lepší efektivnosti a zlevnění vozidla, který byl 

schopen uspokojit nároky prostého občana a zároveň reprezentovat československou 

automobilovou výrobu za hranicemi. Roku 1953 vznikl jeho první prototyp zvaný  

Spartak.  Veřejnosti byla celá prototypová série prezentována u příleţitosti Svátku práce. 

Kaţdý automobil prototypové série se od sebe odlišoval například objemem motoru – část 

měla 995 ccm, část silnější 1089 ccm a to z důvodu prověření, které z nich bude mít lepší 

ekonomický úspěch s ohledem na spotřebu a dynamiku jízdy. Z takto získaných poznatků 
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došlo ke konstrukčním úpravám, které v sobě nabízel nový vůz Škoda 440. V označení 

vozu číslem se továrna vrátila k systému, který pouţívali v třicátých letech kdy první číslo 

označovalo počet válců motoru a druhé jeho výkon. Jednalo se tedy o čtyřválec s výkonem 

čtyřicet koní. Původní název Spartak nepouţili z důvodu moţné záměny s holandskými 

motocykly Sparta a úplně první původní názvy Rival a Orlík se neujaly. Na veřejnosti se 

stejně tak neujalo označení 440, namísto toho se stále pouţívalo označení Spartak.  

(web č. 6) 

Ze zahraničí se objevil poţadavek na silnější typ vozu, odkud se vyţadovaly lepší 

dynamické vlastnosti. Tehdy roku 1957 byl na trh souběţně s vozem 440 uveden i jeho 

silnější typ 450. U tohoto typu vzrostla akcelerace, vzhledově však vůz zůstal ve verzi 

typu 440.  Přesto jeho velká část byla vyvezena za hranice. 

Později došlo k modernizaci vozů. Z vozu Škoda 440 tak vznikla Octavia a z 450 

Felicia. Aby ale nedošlo k výraznému skoku a přechod od vozu 440 k Octavia byl 

kontinuální, a také aby se zaměstnanci měli moţnost postupně zaučovat, navrhla 

Škodovka současně s Octavií mezityp, který také uvedla na trh. Tento mezityp 

označovaný jako Škoda 440 s karoserií Octavia potom dočasně vyráběli neţ došlo na 

úplný přechod k typu Octavia. (web č. 6) 

Po roce 1961 došlo k rekonstrukci motorů, které měly vcelku vyšší výkon díky 

zvýšení stupně komprese. Došlo také ke změně převodového procesu na tři rychlosti, 

palubní deska a drobnosti v interiéru. Údajně se celkem vyrobilo skoro 284 tisíc těchto 

vozů. 

Avšak hlavní symbolem tehdejší doby se stává typ 1000 MB (obr. 2), který se stává 

vozem zcela nové koncepce. Tento vůz měl samonosnou konstrukci s motorem vzadu. 

Automobil se začal vyrábět ve zcela nově postavených výrobních halách. Ty zabíraly 

celkovou plochu více neţ 800 000 metrů čtverečných a vyuţívaly nejnovější technologie. 

Škoda 1000 MB se jako první automobil v historii Škodovky vyráběl hromadně. Podle 

tovární dokumentace jich do roku 1964 bylo vyrobeno 18 653, následující rok 63 501 a 

roku 1968 prvně v historii automobilky přesáhl počet vyrobených vozů sto tisíc. Během 

dalších pěti let vyráběly i různé varianty této škodovky. Lišily se od sebe například 

silnějším motorem, taková byla škodovka 1100 MB. Byla vyvinuta i dvoudveřová 

karoserie se spouštěcím středním sloupkem řady 1000 MBX a 1100 MBX. Tyto řady byly 
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vybaveny výkonnějšími dvoukarburátorovými motory, coţ spolu se spouštěcím středním 

sloupkem vytvořilo velmi elegantní a oblíbený vůz. Zanedlouho ale bylo od výroby tohoto 

typu upuštěno, jelikoţ spouštěcí sloupek byl výrobně velmi náročný a také s sebou nesl 

jisté riziko plynoucí z menší pevnosti samonosné karoserie. K úplně poslední úpravě 

tohoto vozu došlo roku 1969, která byla charakteristická změnou tvaru zadního okna, tak 

jak tomu bylo u nového modelu vozu Škoda 100. (web č. 6) 

 

 

Obr. 2 Škoda 1000 MB [2] 

 

Léto roku 1969 se tedy neslo v duchu počátku výrobky nové řady vozu Škoda 100. 

Záhy ale byla výroba ohroţena, kvůli rozsáhlému poţáru, který zasáhl sklady pneumatik, 

koţenky, mezisklad plechů, nástrojárnu a sedlárnu. Celková plocha zasaţená poţárem 

byla odhadnuta na 55 tisíc čtverečných metrů a škody byly vyčísleny ve výši 320 milionů 

korun. Ale i přesto, ţe některé budovy bylo nutné strhnout a vystavět znovu nebyl náběh 

výroby nového typu odloţen. První vozy Škoda 100 byly v základu stejné jako jejich 

předchůdce Škoda 1000 MB. Hlavní rozdíl nesla rekonstrukce přední nápravy a také zcela 

nově byl zaveden systém dvoukruhových brzd. Změnu prodělal také interiér, který se týkal 

čalounění přístrojové desky  a reostat na osvětlení přístrojové desky. Do vozu byly také 

prvně namontovány třífázové stěrače a varovné osvětlení. Ve středu 29. srpna 1973 

automobilka Škoda oslavila vyrobení miliontého vozu, který sjel z výrobních pásů, coţ 

bylo poprvé v historii našeho automobilismu. Vozy Škoda 100, které ještě prošly řadou 
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úprav, se pak vyráběly aţ do roku 1976. Poté byly nahrazeny modernějšími typy Škoda 

105/ 120. Delší dobu se pak ještě vyráběl typ Škoda 110-R Coupé, který se ve výrobě 

udrţel do roku 1981, ale i ten byl s počtem 56 000 vyrobených kusů nahrazen novým 

sportovním vozem odvozeným z řady 105/ 120. (web č. 6) 

Příchod nového typu škodovky 105/ 120 (obr. 3) přinesl i nárok na nové objekty a 

výrobní technologie. Nově byly tedy zřízeny lakovny, svařovny a lisovny. Díky toho nová 

škodovka získala i zcela novou kvalitu. Jednalo se o kvalitní skok podloţený více neţ 

desetiletou zkušeností výroby shodného typu vozů a jejich koncepce. Automobil Škoda 

105 plně odpovídal tehdejším bezpečnostním předpisům. Taktéţ přední a zadní část 

karoserie byla konstruována jako deformační zóna při nárazu. Nelze také přehlédnout 

přemístění palivové nádrţe pod zadní sedadlo. Jinak ale zůstala výbava a většina strojních 

zařízení shodná s předchozím modelem. Hlavním a klíčovým rozdílem byla zcela odlišná 

moderní karoserie.  

 

 

Obr. 3 Škoda 120 [3] 

 

Základní typ vozu Škoda 105 byl vybaven motorem o síle 1046 ccm a jeho silnější 

bratr Škoda 120 měl motor o výkonu 1174 ccm. Z těchto základních typů pak byly dále 

odvozeny:  
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 Škoda 105 L a Škoda 120 L (lepší vnitřní a vnější výbava) 

 Škoda 105 GL (silnější alternátor a posilovač brzdného účinku) 

 Škoda 120 LS (zvýšený výkon) 

 Škoda 120 GLS (pětistupňová převodovka, luxusnější výbava) 

 Škoda 120 LE (úspora paliva) 

 Škoda 130 L (motor o objemu 1278 ccm, pětistupňová převodovka a vlečená 

zadní náprava, tento model představoval technický vrchol celé výrobní řady) 

 

Později byla také rekonstruována řada Škoda 110 R-Coupé, a tak vznikl velmi známý 

typ Škoda Rapid. 

Roku 1987 se dále vyráběly uţ jen vozy Škoda 120, 130 a Rapid. Tímto rokem zcela 

skončila výroba škodovky 105. Později vznikl poslední z řady těchto škodovek a to Škoda 

136 L . Do toho vozu byl namontován modernizovaný motor, který byl určen pro budoucí 

typ vozu s pohonem na přední kola. Celá tato výrobní řada byla ukončena počátkem 

devadesátých let a nahrazena typy novými – s pohonem předních kol. (web č. 6) 

Nový průlom v historii automobilky je dále zaznamenán aţ roku 1987, kdy byl na trh 

uveden model řady vozu Favorit, u kterého byl, jak uţ bylo zmíněno, namontován motor 

s pohonem předních kol.  

Nastolení demokracie přináší nové ekonomické a trţní prostředí a také mnohem lepší 

kontakt se zahraničím. Tehdy Škodovka zjišťuje, ţe je třeba přinést nové zkušenosti a 

další investice. Díky toho se Škoda spojila s německým koncernem Volkswagen               

a 16. dubna 1991 se stává vedle firem Volkswagen, Audi a Seat čtvrtou značkou 

koncernu.  

Tato mezinárodní spolupráce pomohla novému ekonomickému myšlení, přichází 

modernizace. S touto modernizací vyprodukují mezinárodně uznávaný a úspěšný model 

Felicia. Další úspěšné modely na sebe nenechají dlouho čekat, přichází modely Octavia a 

Fabia, novodobá vlajková loď Škoda Superb, dále Roomster, Yetti i nejnovější generace 

typu Octavia. (web č. 5) 
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2.3 Tatra 

 

Z původní malé dílny na výrobu kočárů, zaloţené v roce 1853 Ignácem Šustalou 

vyrostl v krátké době mohutný průmyslový podnik. Ten tehdy vyráběl luxusní kočáry pro 

nejnáročnější zákazníky. Také nákladní a osobní ţelezniční vagóny se podnik nebál 

vyrábět,aţ se roku 1897 odhodlali vyrobit i první automobil. Jeho název Prezident  (obr. 4) 

si bude pamatovat asi kaţdý. Jeho konstrukcí se začali zabývat uţ v době, kdy ve světě byl 

v úplných začátcích svého vývoje. Stavbou prvního automobilu chtěli vyhovět přání 

zákazníků, kteří o něm slyšeli nebo četli jako o novém vynálezu samohybného vozidla. 

Tyto první automobily byly v podstatě osvědčené typy dosavadních kočárů, vybavené 

motorem. (web č. 7) 

 

 

Obr. 4 první český automobil Prezident [4] 

 

Mezi léty 1900-1914 továrna dále představuje nové typy osobních i uţitkových 

automobilů, které uţ však s sebou nesou znaky automobilu daleko více a od „kočáru bez 

koní“ se postupně začíná opouštět.  

V období první světové války dochází, podobně jako tomu bylo u automobilky Škoda, 

ke stagnaci, vyráběly se většinou jen automobily pro potřebu armády, vesměs nákladní. 

Obrat ve výrobě nastává po spojení s firmou Ringhoffer. Roku 1923 byla dokončena 
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výstavba nové automobilky v Kopřivnici, která rok nato uvedla na trh velice úspěšné 

vozidlo dvouválec Tatra 4/12.  Tento malý, levný, praktický a téměř nezničitelný 

automobil, zcela uspokojoval široký okruh spotřebitelům. Jeho konstrukce byla absolutní 

novinkou a některé techniky se v různých obměnách pouţívaly ještě dlouhou dobu potom. 

Také jeho sportovně upravená verze vyhrála ve známém závodě, tím dobyla značce Tatra i 

hodně dalších světových úspěchů. Zkonstruování dvouválce dalo základ pro odvození celé 

další řady úspěšných typů automobilů a to nejen osobním, ale také lehkým nákladním 

automobilům. (Kleinhampl, Z. 1970) 

Další automobil, který se zapsal do dějin nejen kopřivnické automobilky, ale i celé 

světové automobilové techniky byla Tatra 77 (obr. 5). Obrovský krok dopředu před 

ostatními továrnami na výrobu automobilů udělala hlavně díky své konstrukci, která měla 

aerodynamický tvar. Tatra 77 při poměrně malém výkonu motoru dosahovala vysoké 

maximální rychlosti. Stala se tak velmi populárním sériově vyráběným automobilem.  

 

 

Obr. 5 Tatra 77 [5] 

 

Jiţ roku 1930 kopřivnická automobilka vyrobila  další nadčasové vozy a to zejména 

tříkolku typu 49 a nebo Tatru 17/31, coţ byla většinou šestisedadlová limuzína dosahující 

rychlosti aţ 115 km/h, motor byl vybaven sílou čtyřiceti koní a byl také jako u typu 12 

chlazený vodou.  
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Kromě osobních automobilů je nutno zmínit, ţe kopřivnická Tatra přinesla na trh i 

nové typy autobusů, pouţívaných především v městské dopravě a nákladních automobilů. 

Tatra 23 měla dvě nápravy, nosnost 4 tisíce kilogramů a čtyřválcový benzínový motor, 

chlazený vodou. Následující typ Tatra 24 se odlišil od toho předchozího přidáním třetí 

nápravy, aby se nosnost zvýšila na 6 tisíc kilogramů. Dále se objevily automobily řady 27 

se čtyřválcovým benzínovým motorem, nebo naftovým motorem vybavená Tatra řady 85. 

Automobilka také roku 1934 vyrobila speciální terénní vůz  Tatra 24/30 odvozený 

z osobního vozu typu 30. Mimořádně se osvědčil i v těţkém terénu. Tento rok se také 

zapsal do dějin automobilky díky zaloţení leteckého oddělení Tatry. Také v této oblasti, 

výrobě leteckých motorů, automobilka vykazovala mimořádné výrobní a konstrukční 

schopnosti. (Kleinhampl, Z. 1970) 

Dále se Tatra věnovala zdokonalováním typu 77.  Netrvalo tomu dlouho a vznikl jeho 

mladší sourozenec s označením Tatra 87, který byl vybaven osmiválcovým motorem 

chlazený vzduchem a uloţený vzadu. Jeho výkon dosahoval 70 koní a maximální rychlost 

se pohybovala kolem 150 km/h. Automobilka stále pracovala na jeho zdokonalování a 

nejnovější verze tohoto typu  se vyráběla ještě po válce do roku 1948.  

Po druhé světové válce je automobilkou vyvinut zcela nový osobní automobil 

s názvem Tatraplan, který má pečlivě propracovanou aerodynamickou karoserii. Tento 

vůz vynikal výbornými jízdními vlastnostmi, zejména stabilitou v zatáčkách, i při vysoké 

rychlosti a špatným povrchem vozovky.  Své kvality také uplatnil v četných 

mezinárodních soutěţích. (Kleinhampl, Z. 1970) 

Později jeho výrobu nahradila limuzína T 603, kterých se do konce roku 1975 prodalo 

téměř 20 a půl tisíce. Co se týče osobních automobilů, tak Tatra předvedla uţ jen dva 

poslední modely. Tatra 613, která se vyráběla do roku 1995 a úplně poslední model jej 

vystřídal o rok později Tatra 700. (web č. 7) 

Tatra v sobě našla silného výrobce nákladních automobilů díky unikátní koncepci 

podvozku, kterou se dlouhou dobu nepodařilo nikomu úspěšně napodobit. Tehdy, jak jiţ 

bylo řečeno, vyráběla nákladní automobily především pro vojenské a armádní účely. Od 

roku 1959 začala s výrobou Tatry 138, ta tehdy se vzduchem chlazeným vznětovým 

motorem dokázaly přepravit aţ 12 tun. (Kleinhampl, Z. 1970) 
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Na absolutní vrchol nejen doma, ale i ve světě kopřivnickou automobilku vynesl 

model Tatra 813 a její pozdější sourozenci – Tatra 815, 816 a 817. Tyto modely se pro 

různé uţitkové aplikace pouţívají dodnes. Jsou to zejména motorové cisterny, poţárnická 

vozidla, vrtné soupravy, automobilové bagry a mnoho dalších. (web č. 7) 

 

 

Obr. 6 Tatra 813 [6] 

 

 

2.4 Praga 

 

Jaký byl počátek výroby prvních automobilů a jak vypadala práce v nově otevřené 

továrně na výrobu automobilů můţeme zjistit ze vzpomínky pana Teodora Kredla, který 

v továrně začal pracovat jako jeden z prvních učňů.  

„… A tak jsem stanul před branami nového závodu. Byla to jednopatrová budova a za 

ní přízemní hala o rozměrech 80 x 80 metrů. V levé straně objektu byly oddělené 

kanceláře, expedice, pak sklad materiálu, zkušebna, klempírna, kovárna a opravna vozů. 

Vzadu byly dílny, kde se později vyráběly karoserie. Ve velké přízemní hale byly 

v popředí obráběcí stroje, za nimi drátěnou sítí oddělena nářaďovna a rýsovna. Vpravo 

byly pracovní stoly, které se postupně obsazovaly nově nastupujícími zaměstnanci. Pak 
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jednoho dne sem přivezli 4 580 mm dlouhý automobil italské výroby Isotta-Fraschini se 

čtyřválcovým motorem a řetězovým pohonem zadních kol. Vůz byl zakoupen v licenci, u 

nás rozebrán za účelem obkreslení a pak opět sestaven dohromady. Jako první práci jsem 

dostal výkres rámu tohoto automobilu a svazek šesti pravých a šesti levých podélníků 

rámu s příslušenstvím. Měl jsem podélníky narýsovat, přizpůsobit příčky, vloţit je do 

rámu a stáhnout na šířku podle výkresu. Protoţe autogen jsme tehdy ještě neznali, 

přizpůsobili  jsme je výkresu po nahřátí v kovárně – a tak jsme sestavili šest rámů pro 

první sérii automobilů Praga.“
 1

 

Historie automobilky Praga, a. s. se začala psát roku 1907 a dlouhou dobu se vyvíjela 

po boku podniku TECHNOMETRA Praha, a. s se zaměřením na hydrauliku a letecké 

prvky. Svá nejlepší léta, stejně jako další Československé automobilky, proţívala v období 

před druhou světovou válkou. Tehdy předváděla širokou škálu osobních automobilů, svůj 

úspěch si zaslouţila jak na poli sportovním tak v soutěţi krásy. (web č. 8) 

Začátek provozu této automobilky nebyl zcela růţový. Přesto, ţe během prvních třech 

let zkonstruovala devět různých tipů aut, vozy nešly na odbyt. Problém byl v tom, ţe lidé 

si na automobily ještě nezvykli a jistotu stále viděli v koňském spřeţení. Jednoznačný 

rozmach, ale automobilka zaznamenala roku 1913 kdy byly vyrobeny různé typy vozů 

označené G – grand, nákladní L – lehké, nákladní T – těţké, vojenské V a přívěsy P – 

potahové.  

První vůz, který byl vyroben v automobilce Praga nesl název Alfa, byl vyroben roku 

1913 a byl nejdéle vyráběným modelem – aţ do roku 1942, čímţ se všeobecně 

automobilka proslavila. Celkem byl vůz Alfa vyroben ve 25 sériích. (web č. 9) 

Další automobil, který nesl název Grand (obr. 7) byl vyroben ve třech variantách         

– osobní, reprezentační a vládní. Byl to čtyřválec s maximální rychlostí 90 aţ 100 km/h. 

Tento vůz se s dobou stále vyvíjel a modernizoval, aţ z něj vznikl luxusní vůz, který si 

oblíbil sám československý prezident T. G. Masaryk. V té době měl sílu osmiválce a jeho 

maximální rychlost dosahovala 115 km/h. Vůz byl šestimístný a prodával se buď jako 

uzavřený sedan nebo otevřený faeton. Jeho luxusního charakteru se dalo všimnout nejen 

                                                 

1
 Http://www.praha9.cz [online]. c2009 [cit. 2011-02-16]. Auto praga. Dostupné z WWW: 

<http://www.praha9.cz/auto-praga.html>. 
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z venku ale i z krásného interiéru, jehoţ veškeré kování bylo poniklováno, přístrojová 

deska i lišty na dveřích měly látkové čalounění z ušlechtilého dřeva a podlaha byla 

pokryta plyšovým kobercem. (web č. 10) 

 

 

Obr. 7 Praga Grand [7] 

 

Model Mignon charakterizovala jednoduchost, robustnost a kvalita materiálu i 

opracování. Také tyto vlastnosti proslavily celou automobilku Praga a to nejen doma, ale i 

v zahraničí. Na svou dobu vyráběla vozy nesmírně trvanlivé. Stejně jako předchozí 

modely se i Mignon stal velmi oblíbeným vozem a tak automobilka stále pracovala na 

jeho zdokonalování. Jeden z jeho posledních modelů byl vybaven uţ i elektrickým 

osvětlením, elektrickou houkačkou a stěrači a součástí jeho výbavy byly i dvě náhradní 

kola s pneumatikami. I přes tyto vymoţenosti byl vůz cenově dostupnější neţ model 

Grand a tím se stal, jak uţ bylo zmíněno, velmi oblíbeným  a dobře prodávaným. (web č. 

9) 

Dalším vozem byl stejného roku vyrobený vojenský vůz s vlečným vozem pod 

označením Praga V. Přičemţ „V“ není pořadová číslovka, ale jedná se o zkratku slova 

„vojenský“. Vůz byl zkonstruován a vyroben v rekordně krátké době, za pouhé 4 měsíce. 

 Automobil Praga V, známý také jako „autovlak“, měl čtyřválcový motor, chlazení 

kapalinou, čtyřstupňovou převodovku a pohon zadních kol řetězem. Hmotnost celého 
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nákladního automobilu byla 3 700 kg. Uţitečná hmotnost vlečného vozu byla 5 tun a 

čtyřkolového přívěsu 3 tuny, v pozdější verzi  5 tun. Nejvyšší dosaţená rychlost vozu bylo 

16 km/h.  Kvalitu tohoto automobilu potvrdili při náročné testovací jízdě, která trvala 4 

týdny. Zkoušené vozy musely ujet trať dlouhou přes 2000 km. Cesta vedla po 

nejrůznějších druzích vozovek a sloţitým terénem. Byl to významný úspěch v těţké 

mezinárodní konkurenci, tím se značka Praga stala známou doma i v zahraničí.  Tyto 

automobily byly tak spolehlivé, ţe po válce v roce 1919 se vrátily od vojenské správy do 

civilních sluţeb a převáţně pro provoz poštovních a autobusových tratích. Výhodou totiţ 

bylo, ţe tyto automobily se pro přepravu osob předělávaly z vojenského provedení velmi 

jednoduše. Provedli to tak, ţe do valníkové karoserie se zvýšenými postranicemi umístili 

dřevěné lavice. Jako ochranu před deštěm či nepříznivým počasím se nad loţnou plochu 

vztyčily oblouky s plachtou.  Tento automobil byl vyráběn aţ do roku 1920. (web č. 9) 

 V průběhu 1. světové války, od roku 1914 odešlo mnoho dělníků na vojnu. Proto byla 

výroba omezena. Vyráběly se jen zakázky pro rakouskou armádu. Mimo nákladní auta 

byly vyráběny i letecké motory. Celkem bylo během války od roku 1914 do roku 1918 

vyrobeno 2 890 aut. V období 1. světové války se stala Praga součástí První 

českomoravské továrny na stroje a po roce 1927 Českomoravská – Kolben – Daněk a.s. 

v Praze, ve které byla zahrnuta prakticky aţ do konce 2. světové války, do roku 1945.   

Po první světové válce trpěla automobilka velkým nedostatkem materiálu, proto se 

výroba rozvíjela jen pozvolna. Aţ v letech 1923 a 1924 přišlo oţivení výroby, tehdy 

z automobilky vyšly nové typy vozů. Byl to Praga Piccolo,  3. aţ 10. série osobního 

automobilu Praga  Alfa  a 9. a 10. série vozu Praga Mignon.  

 Roku 1925 měla automobilka Praga jiţ 1200 dělníků a 150 úředníků. Tehdy Pragovka 

zkonstruovala náš první tank, nákladní auta 5tN a  R a malý autobus. Velký rozvoj téţ 

zaznamenala o čtyři roky později, kdy začala vyrábět nákladní automobily s dieslovými 

motory. V té době byla Pragovka na svém vrcholu, vyrobila přes 13 tisíc vozů. (web č. 9)   

Po druhé světové válce, v jejíţ období se automobilka věnovala pouze výrobě motorů, 

převodovek a opravě tanků, se znárodněný podnik zaměřil na výrobu nákladních 

automobilů. Po typech RN, RND a ND automobilka zkonstruovala nejznámější vojenský 

automobil V3S (obr. 9). Výroba tohoto vozu se ale během dlouhé doby několikrát 

stěhovala. Do roku 1964 byla vyráběna v automobilce Praga. Tehdy byla označována                      
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AZKG -  automobilové závody Klementa Gottwalda, n. p. Praha. Po roce 1964 probíhala 

její výroba v letňanské Avii. Ta v roce 1979 postupně končí a výroba se opět přesouvá a to 

do Opravny zemědělských strojů n. p.Vinoř. Zde se vyráběly V3S-ky aţ do roku 1987, 

kdy byla výroba předána do Bratislavských automobilových závodů (BAZ). (web č. 11)  

 

 

Obr. 8 Praga V3S [8] 

 

Vojenský třítunový speciál, odtud tedy název V3S, je v základu nýtovaný ţebřinový 

obdélníkový rám spojený 6-8 příčkami. Motor chlazený vzduchem byl z kopřivnické Tatry 

912. Celokovová budka posádky měla dvě místa, později přibylo i třetí nouzové na krytu 

motoru. U vojenské varianty byl nad sedadlem spolujezdce okrouhlý otvor - průlez. Čelní 

okna byla vyklápěcí, coţ byl poţadavek armády. Kabina byla vytápěna  teplem z motoru. 

Na přístrojové desce byl rychloměr, tlakoměr vzduchu v brzdové soustavě, ampérmetr, 

teploměr oleje, dále přepínač blinkrů a světel s kontrolkami. Stěrače byly zpočátku 

vzduchové, později je nahradily elektrické. Kola byla obuta do pneumatik se šípovým 

dezénem. Mimo uţití pro vojenské účely, našel model V3S uplatnění i mnoha dalších 

oborech. Umístěním různé nástavby byl tento vůz pouţíván například ve stavebnictví 



Lucie Kunovjánková: Historická výstavba benzínových čerp. stanic na území Ostravska 

2011  18   

pomocí umístění hydraulického zvedáku. Dále hasičská cisterna, vrtné soupravy, nosiče 

kabelů, přepravníky zvířat nebo cisterna pohonných hmot. (web č. 12) 

Od počátku devadesátých let dochází v důsledku privatizace k rozsáhlým změnám 

v oblasti průmyslu aţ roku 1998 dojde k propojení obou firem Praga, a. s.                          

a TECHNOMETRA Praha, a. s. (web č. 13) 

 

 

3. PRVNÍ STANICE NA ÚZEMÍ RAKOUSKO – UHERSKÉ 

MONARCHIE 

 

Čechy a Morava, které do roku 1918 patřily do Rakousko-Uherska, tehdy těţili ropu 

především ve východní části říše – Haliči (část Ukrajiny a jihovýchodního Polska). Tato 

oblast byla roku 1908 třetí největší ve světové těţbě ropy. Zprvu se ropa zpracovávala 

pouze v haličských rafineriích, časem ale svou kapacitou nebyly schopny udrţet krok 

s těţbou a tak dále vznikaly rafinérie i v ostatních zemích rakousko-uherské monarchie. 

Přesto, ale z celkového počtu 64 rafinerií bylo umístěno 56 v Haliči.  

Co se týče oblasti Česka byla první továrna na rafinování petroleje zaloţena roku 

1887 v Záboří u Týnce nad Labem. Ta ale po krátkém trvání v roce 1893 vyhořela a byla 

odkázána k zániku. Téhoţ roku vznikla na Moravě Bohumínská rafinerie, kterou zaloţil 

hrabě Larschem v Novém Bohumíně. Tu později odkoupila společnost Mineralölrafinerie 

z Budapešti, která značně rozšířila výrobu a stala se tak jedním z největších podniků 

Rakousko-Uherské monarchie. Nějakou dobu se této rafinerii velice dařilo. Roku 1922 byl 

ale závod nostrifikován, převzat pardubickou společností Fantovy závody (o kterých je 

psáno později) a z příčiny silné konkurence byla výroba roku 1933 úplně zastavena.  

Dále roku 1888 v okolí Ostravy vznikly Přívozské továrny na čištění olejů. Byla 

zaloţena vídeňským průmyslníkem dr. Maxem Böhmem a vídeňskou firmou M. Thorsh & 

Söhne. Tento závod zpracovával haličskou ropu a ropu z Kavkazu. Přívozská továrna  

tehdy vyráběla nejen hlavní produkt – petrolej na svícení, ale také velmi kvalitní mazací 

oleje. Později se začala orientovat na výrobu leteckého benzínu. (Holub et al. 2005) 
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3.1 Fantovy závody, a. s. 

 

Největší rafinerií Rakousko-Uherské monarchie byly Fantovy závody, ty zaloţil 

vídeňský obchodník David Fanta roku 1889 ve městě Pardubice. Tehdy v praţských 

Národních listech vyšel první inzerát (obr. 9) nabízející produkty z této továrny – petrolej, 

kterému dali značku Bílá růţe a další tři druhy mazacích olejů. Fantova rafinerie zpočátku 

zpracovávala pouze kavkazskou ropu, ale netrvalo tomu dlouho a přešla také na ropu 

haličskou. Rafinerii se velice dařilo a tak vedle vlastní výroby ropných produktů zde našli 

uplatnění i řemesla vedlejších provozů a to především bednáři, kteří zde vyráběli sudy 

v nichţ se aţ do první světové války expedoval petrolej, benzín, a také veškeré oleje a 

tuky. Tehdy byla produkce rafinerie tak vysoká, ţe denně bednáři vyrobili několik stovek 

sudů, na něţ padlo aţ 10 vagonů dřeva. Další řemeslo, které zaujalo neméně důleţitou roli 

a to zejména v nočních směnách, tu zastupoval  tzv. lampář. Ten se aţ do instalace prvních 

ţárovek na počátku 20. století staral o dolévání, čištění, rozsvěcování a zhasínání 

petrolejových lamp, které osvětlovaly celou rafinerii. Toto řemeslo, které bylo také velmi 

nebezpečné se tehdy stalo osudným lampáři Baránkovi, který někomu v lampárně sušil 

montérky vyprané v benzinu a zároveň zapaloval první lampu. Tato tragédie byla jedna 

z prvních, které se v rafinerii odehrály. (Čiţmář, Z., Iovleová, J. 2009) 

 

 

Obr. 9 první reklamní inzerát Fantovy rafinerie [9] 

 



Lucie Kunovjánková: Historická výstavba benzínových čerp. stanic na území Ostravska 

2011  20   

V období kolem roku 1894 začala rafinerie zpracovávat i ropu haličskou. Ta se od 

dosud pouţívané ropy z Kavkazu zásadně lišila daleko niţším obsahem petroleje – aţ       

o 40 %, coţ při destilaci produkovalo i více ropných zbytků. Tento odpad z destilace, 

který se kromě koksu likvidoval spalováním, však nabídl bohatý zdroj suroviny, která 

v sobě skýtá další vyuţití – parafín. Díky této nově zpracovávané surovině továrna 

přizpůsobila své výrobní technologie a dokonce i rozšířila své provozy. Zvětšila se 

celková kapacita továrny a nově vznikla v pořadí jiţ třetí kotelna a nové dílny. V těch se 

lisovaly svíčky z parafínu v nejrůznějších délkách a šířkách. Ty pak zanedlouho začaly 

zásobovat celé Rakousko-Uhersko a téţ se vyváţely do Německa a Švýcarska, to vše pod 

značkou Libuše. Svíčky byly baleny do tuhých papírů růţové či ţluté barvy s kresbou 

celého závodu a nápisem „Pardubitzer Paraffin, Ceresin und Kerzenfabrik, Pardubitz“.  

Svíčky se také převazovaly ţluto-černými stuţkami jako symbol německé národní 

příslušnosti a nebo slovanskými červeno-bílo-modrými stuţkami.  (Čiţmář, Z., Iovleová, 

J. 2009) 

Toto velmi plodné období znamenající enormní vzestup celkové výroby přineslo roku 

1895 zahájení vývozu z pardubické rafinerie do Německa a Švýcarska. Roční vývoz se 

tehdy pohyboval přibliţně kolem 25 tisíc tun petroleje, strojních olejů a benzínu, a tak se 

tento podnik stal v historii rakousko-uherské monarchie prvním zahraničním exportérem. 

Rafinerie velmi dobře prosperovala a výroba stále rostla. Později uţ v továrně bylo devět 

generátorů vyrábějících elektřinu, ta mimo jiné poháněla čerpadla zásobující tovární 

vodojem z Labe. Rafinerie měla také svůj vozový park s celkem asi tří set vlastních 

ţelezničních cisteren pohybujících se i za rakousko-uherské hranice. Tím si také získala 

pozici jednoho z největších ţelezničních přepravců v celé monarchii. Během této doby 

dával podnik práci asi pěti stovkám lidí a ke konci století se jeho produkce zvýšila na 60 

tisíc tun surového oleje. (Čiţmář, Z., Iovleová, J. 2009) 

Během roku 1906 došlo ke zdokonalení výrobního procesu olejů a tak byl do výroby 

uveden nový výrobek – vřetenové oleje. Ty šly na odbyt v podstatě do všech přádelen a 

tkalcoven celé monarchie a především do Čech. Kromě nich  výroba zůstala u těţkých a 

lehkých vazelínových olejů pro stroje, které byly kvalitativně srovnatelné s produkty 

z Ameriky. (Čiţmář, Z., Iovleová, J. 2009) 
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O rok později se podnik ve snaze zajistit si větší základní kapitál transformoval na 

akciovou společnost s 16 milionovým kapitálem se sídlem ve Vídni. Továrna na svém 

vrcholu vlastnila přes 500 ţelezničních cisteren, 14 říčních lodí a ročně zpracovávala 120 

tisíc tun parafinovaného petroleje z Haliče a 80 tisíc tun neparafinovaného oleje 

z Kavkazu. Tímto se Pardubická rafinerie zapsala do dějin Rakousko-Uherské monarchie 

jako největší podnik svého druhu. (Holub et al. 2005) 

 

3.2 Období Rakousko-Uherské monarchie  

 

Ve stejnou dobu, kdy pardubická rafinerie zahájila svůj provoz, začal v monarchii 

platit zákon o povinném nemocenském pojištění. I pro Fantu tedy platilo povinné zřízení 

zdravotní pokladny, do které kaţdý jeho zaměstnanec z kaţdého zlatého své mzdy 

přispíval dvěma krejcary. Stejně tak tomu bylo i pro podnik, který odváděl stejnou částku 

za svého zaměstnance. V té době byly platy v rafinerii jedny z nejvyšších ze všech 

Pardubických podniků. Dělníci si za týden vydělali aţ 80 zlatých. Co se týče platů 

úředníků, ty byly přibliţně patnáctkrát vyšší a zdravotní pojištění ve výši tří procent ze své 

mzdy si platili sami. Také měli poměrně slušnou pracovní dobu, která trvala dvanáct hodin 

a zahrnovala v sobě hodinovou pauzu na oběd a dvě přestávky na svačinu. Není tedy divu, 

ţe počet zaměstnanců úspěšně narůstal spolu s rozšiřující se výrobou. (Čiţmář, Z., 

Iovleová, J. 2009) 

Co se týče výstavby dalších rafinerií Rakousko-Uherska následovala šumperská 

rafinerie minerálních olejů. Tu později získala bratislavská obchodní společnost Apollo-

Nafta, která ale výrobu této rafinerie v polovině třicátých let odstavila.  

Další podnik, který se zaměřoval na výrobu minerálních olejů byla Kralupská 

rafinerie. Tento podnik, jeţ měl ţelezniční vlečky o ploše 6 hektarů, laboratoře, dva 

výškové komíny, kotelnu, administrativní budovu, tukárnu, baterie skladových nádrţí, 

potrubní rozvody a další pomocná zařízení se také začal zabývat zpracováním parafínu. 

Jeho roční produkce se pohybovala kolem 20 tisíc tun ročně a vyráběli především petrolej 

na svícení, vaseliny a mazací oleje. Tyto produkty vznikaly z haličské ropy. Bohuţel ale 

podnik začaly provázet ekologické problémy (havárie, poţáry) a také prodělávali na 
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vysokých ztrátách, coţ v období kolem první světové války znamenalo jeho zánik. 

(Čiţmář, Z., Iovleová, J. 2009) 

 

3.3 Kolínská rafinerie 

 

Vedle významných Fantových rafinerií se roku 1900 začala psát historie jedné 

v Kolíně. V té době totiţ zaznamenal významný rozvoj technický průmysl a na cestách se 

poprvé objevil automobil, který dal vyuţití ropy nový směr a také impulz ke vzniku 

dalších rafinérií jako byla ta v Kolíně. Tuto akciovou společnost zaloţilo deset společníků, 

mezi kterými byli i majitelé tehdy světoznámého kolínského lihovaru nebo tiskárny. 

Volba levných písčitých pozemků, blízkost řeky Labe pro říční dopravu a dále také 

napojení na ţeleznici přesvědčila při prvním konání valné hromady schválení výstavby 

rafinerie. (Čiţmář, Z., Iovleová, J. 2009)  

První výkop stavby této továrny byl proveden 28. května 1901 necelý měsíc po vydání 

stavebního povolení. Projekt vypracoval kolínský architekt a stavitel Křička. Začátek 

výstavby ale provázely četné problémy, jelikoţ firma, která získala zakázku tuto továrnu 

postavit silně podcenila rozpočet a dostala se do finančních potíţí, které také 

komplikovaly další náklady vynaloţené kvůli nestabilnímu písčitému podloţí. Jako první 

tento problém pocítili dělníci na svých mzdách. Další problémy na sebe nenechali dlouho 

čekat aţ krátce nato firma vyhlásila konkurz. Stavbu tedy roku 1902 musel dokončit 

dozorující architekt Křička. (Čiţmář, Z., Iovleová, J. 2009)  

Kdyţ byla spuštěna výroba, asi kaţdý by čekal ţe kolínská a pardubická rafinerie 

budou svými největšími soky co se konkurenčního obchodu týče. Zcela naopak, ale tyto 

podniky spolu „táhly za jeden provaz“. Kolínská rafinerie jako zdroj suroviny vyuţívala 

stejně jako Fantova továrna ropu z Haliče. Také povolala některé své mistry, aby pomohli 

roztočit kola nového podniku. Kolínská rafinerie v celkovém ročním objemu 22 tisíc tun 

zpracovávala ropu na petrolej, benzín, mazací oleje a asfalt. Kotlové destinace získávaly 

petrolejový destilát a plynový olej čili naftu. Také symbol ve tvaru lilie, který vypalovaly 

na sudy petroleje neměl daleko od obrázku růţe ze sudů pardubické rafinerie. Tímto se 

rafinerie propracovala na dobrou úroveň a mohla také začít distribuovat své výrobky do 
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skladů v Praze a ve Vídní. Také si získala své zákazníky za hranicemi v  Německu, 

Švýcarsku, Belgii a Anglii. (Čiţmář, Z., Iovleová, J. 2009) 

 

3.4 Distribuce pohonných hmot 

 

Úplně první s prodejem pohonných hmot na území Česka v Rakousko-Uherské 

monarchii přišel Klub českých motoristů. Uţ roku 1904 se v Praze na Ţofíně konala 

ustavující valná hromada Českého klubu motoristů, který sdruţoval majitele automobilů a 

motocyklů. Zde byl odhlasován návrh na zřízení „stanic klubu“, které by členům klubu 

slouţily nejen k doplnění paliva, ale i zaslouţenému odpočinku po náročné cestě. Členové 

valné hromady současně vyzvali motoristy, aby během svých cest vytipovali místa vhodné 

pro skladování většího mnoţství benzínu. Na to reagovali velmi rychle a ještě toho roku 

zahájilo prodej paliva sedmnáct vybraných hoteliérů, hokynářů, drogistů a lékárníků 

především z okresních měst. Spolu s tím vznikla i mapa, na které byli všichni smluvní 

prodejci pohonných hmot uvedeni. O jejich zásobování se tehdy starala kolínská rafinerie. 

V zájmu klubu byla i snaha zajistit zkvalitnění cest a provozu na nich, a také informovat o 

novinkách či záludnostech na cestách. Český klub motoristů tedy nabízel komplexní 

sluţby, čímţ v mnohém připomínal moderní sítě čerpacích stanic. Benzín se na počátku 

minulého století prodával na 26 místech republiky  a nakupoval se tehdy po kilogramech. 

Sítě čerpacích stanic byly provozovány buď jednotlivými distribučními společnostmi, 

nebo na provizní bázi pronajímány drobným obchodníkům a ţivnostníkům. Nejstarší 

čerpací stojany byly mobilní. Aţ od poloviny 20. let přibývala místa s výdejními stojany, 

které měly zabudované malé nádrţe v zemi. (Štochl M., Čiţmář Z., 2008) 

Seznam čerpacích stanic byl uţ od 20. let pestrý. Společnosti Apollo Nafta a Pragolea 

byly jedny z nejsilnějších sítí, které fungovaly pod správou České akciové společnosti pro 

rafinování petroleje v Kolíně. Kolínskou rafinerii později získala Vacuum Oil Company a 

Pragolea se stala samostatným podnikem. Dále byla na seznamu distribuční firma Jakl a 

Štěřík, která měla svoji síť, přibliţně 175 pouličních čerpadel se značkou JSK Benzin. Ten 

je stejně jako Orbis Motor Oil provozoval zejména ve východočeském kraji. Také 

Chemická továrna Aloise Breye – rafinerie minerálních olejů a benzinu v Praze-

Vysočanech měla na trhu své produkty. Praze a okolí byly k dispozici Holanovy stanice 
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značky Vehol nebo benzínová čerpadla Jas, která patřila místnímu podniku Jánský a spol. 

Na Moravě patřil k největším prodejcům té doby podnik Excelsior. (Štochl M., Čiţmář Z., 

2008) 

Historie čerpacích stanic sahá do roku 1920, kdy bratří Zikmundové zaloţili akciovou 

společnost pro výrobu a obchod s minerálními oleji s předmětem podnikání obchod 

s benzínem, petrolejem, oleji a tuky. O tři roky později tato společnost postavila první 

benzinové čerpadlo na Náměstí Republiky v Praze. Později se stala největší domácí 

distribuční společností a roku 1938 vlastnila 1093 čerpadel a 27 zásobovacích skladů. 

Bratří Zikmundové soustředili svou celkovou pozornost na kvalitu výroby. Jejich maziva 

patřila na motoristickém trhu k těm s nejlepší reputací. Oleje Mogul se staly přímo 

vyhlášené. V nabídce firmy nechybělo ani speciální doplňkové zboţí, jako nemrznoucí 

směs nebo autokosmetika. Tento rozmanitý sortiment výrobků zásoboval vedle vlastní sítě 

čerpacích stanic (obr. 10) také velkoodběratele. Nejdůleţitějšími byly Škoda, 

Konstruktiva, Walter nebo Zbrojovka Brno. (Štochl M., Čiţmář Z., 2008) 

 

 

Obr. 10 čerpací stanice v Brně-Ţidenicích z roku 1949 [10] 

 

Tímto systémem pokračovali aţ do znárodnění průmyslu, tehdy se výroba motorových 

paliv a maziv koncentrovala do velkých rafinerií, tu převzal specializovaný podnik pro 
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distribuci. Stal se jím dne 1. ledna 1949 národní podnik Benzinol Praha zřízený 

z majetkových podstat dvacetišesti velkoobchodních podniků.  Jeho předmětem podnikání 

byl obchod s pohonnými pevnými, tekutými a plynnými látkami.  Později začali 

obchodovat i s výrobky z ropy, veškerými mazacími oleji a uhlí a jejich derivátů. Dne           

1. července 1951 se k Benzinolu začlenil i závod z Roudnice nad Labem Benzina. Tím 

propojili obchodní činnost se zásobovací prostřednictvím velkoskladů a dálkovodů. 

(Holub et al. 2005) 

 

3.5 Benzina 

 

Roku 1958 převzal celou síť čerpacích stanic podnik pod novým názvem Benzina 

Praha. Benzina byla začleněna do Sdruţení československých rafinerií se sedmi 

odbytovými závody v Praze, Táboře, Třemošné u Plzně, Hradci Králové, Liberci, Brně a 

Ostravě. Její chráněná obchodní značka je od samého počátku legendární koník 

s ozubeným kolem. Tento podnik časem vybudoval síť nových čerpacích stanic s několika 

stojany pro výdej dvou aţ tří druhů benzínu a motorové nafty, vybavenými podzemními 

nádrţemi o objemu 32 m
3
. Tu rozváţely nové typy závěsných cisternových automobilů 

Tatra s komorovým rozdělením a objemem 35 m
3
. Roku 1962 svou činnost Benzina 

rozšířila o velice významnou sloţku, tou byla přeprava a dodávka ropy rafineriím 

prostřednictvím ropovodu Druţba. Aţ do vzniku nových podniků MERO ČR a ČEPRO 

nesla Benzina odpovědnost za veškerou výstavbu, provoz ropovodů a produktovodů  a 

správu místních rezerv. Na konci roku 1962 přestala být Benzina podřízena podniku VHJ 

Sdruţení rafinerií minerálních olejů. Začátkem roku následujícího se tak jejím nadřízeným 

orgánem stalo ministerstvo chemického průmyslu. Národní podnik Benzina se pak stal 

součástí VHJ Závody pro zpracování ropy a uhlí, coţ byl základ pozdějšího VHJ 

Chemopetrol Praha. (Holub et al. 2005)  

Roku 1970 se Benzina rozčlenila  na podnik s názvem Benzina s působností v České 

republice a na podnik s názvem Benzinol s působností ve Slovenské republice. O pět let 

později byl ustaven koncern Chemopetrol Praha,  ve kterém byl národní podnik Benzina 

začleněn jako koncernový podnik.  
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V roce 1989 měla Benzina v provozu 752 veřejných čerpacích stanic a prodávala 

ročně 2,5 miliardy litrů autobenzínů a nafty, to vše podpořené prodejem maziv, 

průmyslových, motorových a převodových olejů. Navíc uvedla na trh první bezolovnatý 

benzín BA 95 Natural.  (Štochl M., Čiţmář Z., 2008) 

Po ukončení činnosti koncernu Chemopetrol v roce 1990 se z podniku Benzina stal 

státní podnik o čtyři roky později se rozdělila na společnosti Benzina, a. s., ČEPRO, a. s. a 

státní podnik Benzina. V té době byla technická a ekologická úroveň čerpacích stanic 

značně zaostalá. Proto se jejím prvořadým úkolem stala rekonstrukce a sanace stávajících 

čerpacích stanic, aby byly uvedeny do souladu s normami Evropské unie. Benzina 

investovala téměř osm miliard korun do změny interiérů, exteriérů a také provozu. 

Zvyšoval se počet stanic s nepřetrţitou otevírací dobou, ty v roce 1997 tvořily více neţ 

třetinu celé sítě. Zároveň byl zahájen prodej aditivované nafty Diesel Top Q. (Štochl M., 

Čiţmář Z., 2008) 

 Později roku 2005 odkoupila více neţ šedesát procent akcií Unipetrolu přední 

rafinerská a petrochemická skupina PKN Orlen. Tento polský investor přinesl potřebné 

finance, díky kterým Benzina etablovala modernizací čerpacích stanic pro 21. století a 

představila zcela nové pojetí kvality paliv, sluţeb a občerstvení pod dvěmi značkami 

Benzina a Benzina plus. Úplně poslední změnu Benzina zaznamenala o rok později, kdy 

se z akciové společnosti stala společnost s ručením omezeným. (web č. 14) 

 

 

4. BENZÍNOVÉ STANICE V OSTRAVĚ 

 

Jak uţ bylo zmíněno, o prvotní rozmach benzínových čerpacích stanic na území Česka 

se od roku 1920 postarali bratři Zikmundové.  

Jedna z prvních čerpacích stanic na území Ostravska byla postavena na tehdejším 

náměstí Republiky naproti jámy Šalomoun v Moravské Ostravě. Píše se tak v dokumentu 

o povolení pouţití části veřejného majetku ze dne 14. května 1925. [1] 

Aby zjistili jak odbyt benzínu půjde i na okrajní části Ostravy nebo v přilehlých 

vesnicích a městech, dělali si bratří Zikmundové průzkum, kde bude nejlepší místo pro 
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postavení čerpací stanice. Průzkum prováděli tak, ţe pouţili pojízdné benzinové čerpadlo, 

které neslo název Rapide (obr. 11) vyráběné firmou Moric Arndt, a. s.  Jako jeden 

z prvních byl postaven v Krmelíně. Vypovídá o tom ţádost bratří Zikmundů ze dne          

2. července 1927, ve které ţádají okresní správu politickou o povolení umístění 

pojízdného benzínového čerpadla, pomocí jehoţ chtěli vyzkoušet spotřebu benzinu 

v tomto místě. Při příznivém výsledku by později postavili stabilní pumpu.  Pojízdné 

benzínové čerpadlo Rapide bylo konstruováno pro ţelezné sudy na benzín. Měl trubici, 

kterou při čerpání benzínu proudil do sudu vzduch a její zahnuté ústí bylo opatřeno 

záklopkou, kterou mohl otevřít pouze  obsluhující čerpadla. Provoz tohoto čerpadla byl 

povolen pouze za denní doby, za tmy se mohl pouţívat jen tehdy, byl-li opatřen 

elektrickým osvětlením nebo bezpečnostní lampou. Musel být pod neustálým dohledem.  

[1] 

 

 

Obr. 11 pojízdné benzinové čerpadlo Rapide [11] 
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Protoţe se toto místo  velmi dobře ujalo, necelé dva roky později bratří Zikmundové 

oznámili Okresnímu úřadu Moravská Ostrava, ţe dosavadní pojízdné čerpadlo vyměnili za 

aparát polostabilní, který byl připuštěn k pouţívání výnosem ministerstva obchodu. Toto 

čerpadlo bylo bezpečnostně lépe vyhovující. Na místo podvozku bylo čerpadlo umístěno 

na betonovém podstavci a opatřeno krytem z bombírového plechu, který se dal na noc 

uzavírat. Tím byla vyloučena jakékoliv manipulace nepovolaných osob. [1] 

Dále uţ se počet čerpacích stanic jen rozrůstal. Jak uvedli v ţádosti o další benzínovou 

čerpací stanici v Moravské Ostravě na rohu ulice Marxovy a Ţofie Podlipské, hodlali 

vytvořit pro pohodlí a potřebu automobilistů celou síť podobných zásobovacích stanic. 

Dne 7. července 1930 ţádali o provedení kolaudace, po níţ byl provoz čerpací stanice 

okamţitě spuštěn. O čtyři měsíce později poslali Okresnímu úřadu Moravská Ostrava 

oznámení, ţe u této benzínové čerpací stanice v Moravské Ostravě instalovali, tak jako u 

všech jejich ostatních čerpadel, elektrickou hustilku, jejíţ instalaci provedl tamější 

elektrotechnik pan Bárta.  Potřebný přívod elektrického proudu včetně poloţení celého 

vedení obstarala  elektrárna v Moravské Ostravě. 

Roku 1932 vzhledem k vzrůstající poptávce automobilistů po benzínu rozšířili jejich 

stávající benzinovou čerpací stanici v Moravské Ostravě na náměstí Republiky naproti 

jámě Šalamoun o další reservoár na 3500 litrů.  [1] 

Další tentokrát polostabilní čerpací stanici také značky Rapide, hodlali postavit 

v městské části Hrabová. Byl to jeden z dalších záměrů provést výzkum spotřeby benzínu.   

Pokud by spotřeba byla příznivá, postavili by později na tomto místě stabilní pumpu. Jen 

tři roky nato uţ posílali ţádost na Okresní úřad v Moravské Ostravě, o povolení výstavy 

velké benzínové čerpací stanice s kioskem a skladištěm a ostatním moderním příslušenství 

v Hrabové u Moravské Ostravy. V jejich zájmu bylo podpořit rozvoj automobilismu a 

přiblíţit se osvědčeným západním vzorům. Čerpací stanice měla mít dva stojany, z nichţ 

jeden by byl pro směs liho-benzinovou a druhý pro speciální směs liho-benzino-

benzolovou. Mezi nimi pak stojany olejových čerpadel a elektrické hustilky vzduchu do 

pneumatik.  Za těmito aparáty by byl krytý příjezd pro motorová vozidla, za kterým by 

umístili kiosk pro obsluhu stanice. Ostatní část pozemku by pouţili jako skladiště, kde by 
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se nacházely dvě podzemní nádrţe. Dne 11. října 1935 úřad ţádosti vyhověl a výstavba 

byla započata. [1] 

Vedle pojízdné čerpací pumpy Rapide od firmy Moric Arnd, a. s. přišly na trh i další 

společnosti vyrábějící jak pojízdné tak i stabilní čerpací pumpy. Firma Technospol, spol. 

s r. o. vyráběla čerpadlo zvané Bowser – Technospol, které mohlo být pouţito nejen pro 

čerpání benzínu, ale také dynalkolu (těţkého benzínu) a jiných lihovin, protoţe čerpadlo 

bylo opatřeno bezpečnostními pojistkami proti výbuchu a poţáru. Oblíbeným čerpadlem 

mezi tehdy současnými distributory benzínu byl typ Duplex vyráběný firmou Benopa. 

Odměřovaly jeden nebo pět litrů, přičemţ změna odměru se prováděla přesunutím 

ovládací páky. Pumpa tehdy vynikala přesným odměrem, díky konstruovanému systému 

odměrné nádoby s přepadem, takţe přebytečná tekutina odtekla zpět do sudu. Jeho denní 

docílená výkonnost byla tisíc litrů. Čerpadlo se vyrábělo jak pojízdné, tak stabilní. [1] 

Po bratří Zikmundech  přišli další distributoři pohonných hmot. Mezi ty nejznámější 

na území Ostravy patřil podnik Photogen, společnost pro obchod olejovými výrobky         

s r. o., Moravská Ostrava. Taktéţ se tento podnik podílel na rozvoji a podpoře 

automobilismu výstavbou čerpacích stanic. Na Okresní úřad města Ostravy podali ţádost 

o povolení k postavení a provozu pojízdné benzinové stanice na pozemku firmy Jaroslav 

Partner, kovářství a autosprávkárna, Moravská Ostrava-Přívoz na Marxově ulici. Pojízdná 

stanice byla typu Duplex. Další místo, kde hodlali postavit pojízdné benzinové čerpadlo, 

bylo na křiţovatce silnic Moravská Ostrava-Brušperk a Paskov-Stará Ves. Také podzemní 

benzínové čerpadlo postavili na Náměstí republiky v Ostravě. [1] 

Další podnik pro distribuci pohonných hmot byla praţská společnost Alois Brey 

společnost s r. o. chemická továrna, rafinerie olejů, benzinu a benzolu Praha-Smíchov. Jak 

uvádí v ţádosti pro Okresní úřad v Moravské Ostravě, hodlali postavit pouliční benzínové 

čerpadlo na Revoluční třídě v Moravské Ostravě. Zařízení se skládalo z podzemní nádrţe 

na dva tisíce litrů obsahu a byla uloţena ve vyzděné jámě. Druhá část bylo vlastní 

čerpadlo a měrné zařízení. Jedno z dalších postavili na Nádraţní třídě v Ostravě-Přívoze. 

Později se firma Aloise Breye stala součástí koncernu Photogen, začali vystupovat pod 

společným názvem Brey-Photogen, spol s r. o., filiálka pro zemi moravskoslezskou. 

Jedním z jejich prvních společných projektů byla výstavba polostabilní benzínové čerpací 

stanice ve Staré Bělé. Další projekt byl situován v Ostravě-Vítkovicích na Ţelezárenské 
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třídě. Jednalo se o polostabilní benzínovou čerpací stanici. Také v Ostravě Mariánských 

Horách byla postavena, tentokrát stabilní benzínová čerpací stanice. S rozvojem 

automobilismu bylo i v jejich zájmu podpořit motoristy modernizací. Roku 1934, poţádali 

Okresní úřad města Ostravy o povolení rozšíření jejich stávající benzínové stanice na 

Náměstí Republiky na moderní benzinový kiosk. [1] 

Jednou z posledních společností před znárodněním všech čerpacích stanic byla 

Kralupská olejářská společnost, která postavila polostabilní benzinovou čerpací stanici 

značky Rapide na ulici Boţeny Němcové. 

V padesátých letech došlo ke znárodnění všech stávajících benzínových čerpacích 

stanic, které pak začali vystupovat pod společným názvem Benzina. [1] 
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5. ZÁVĚR 

 

V současnosti jsme svědky toho jak světové automobilky neustále zlepšují a vyvíjejí 

nové úpravy motorů a automobilů, díky nimţ se zlepšuje pohodlí a bezpečnost cestování, 

sniţuje se spotřeba pohonných hmot, protoţe zásoby ropy a z ní se vyrábějícího benzínu 

jsou omezeny.V neposlední řadě zde hraje velkou roli i vyvinout pohon s co nejniţšími 

nebo ţádnými exhalacemi, protoţe i ekologie v  tomto odvětví má své nezanedbatelné 

místo. Stále více automobilek do svých vozů montuje pohon hybridní nebo elektrický, 

čímţ se daří sníţit obsah škodlivin na minimum. Časté jsou pokusy se solární energií. 

Avšak klasický motor jak ho známe jiţ více neţ sto let, má stále v automobilové dopravě 

své nezanedbatelné místo. 

V současné době se s počtem nových benzínových čerpacích stanic stále zvyšuje 

kvalita a šíře poskytovaných sluţeb. Dnešní druhy paliv jsou jiţ na takové úrovni, ţe 

sniţují třecí ztráty, mají pozitivní vliv na výkon motoru, čistí sací ventily, vstřikovače i 

spalovací motor a celkově chrání palivový systém před korozí. Vedle toho jsou na trhu 

také další produkty, které se s vývojem a modernizací stále zdokonalují. Mezi ně patři 

motorové, převodové oleje a další provozní kapaliny a maziva. K těmto produktům jsou 

na čerpacích stanicích také rozšířené sluţby pro klienta. Gastronomické sluţby při 

24hodinovém provozu uţ nejsou ţádnou výjimkou. Jinak tomu není v Ostravě a v jejím 

okolí, kde se počet benzínových čerpacích stanic pohybuje kolem 52. Přilehlé větší města 

jako jsou Opava s počtem 10, Frýdek-Místek 9, Třinec, Havířov a Bruntál po 7, Český 

Těšín a Bohumín mají 5 čerpacích stanic. Celkový počet benzínových čerpacích stanic 

v Moravskoslezském kraji se pohybuje kolem počtu 200.  Největší z nich jsou zobrazeny 

na mapce červenou tečkou. U stanic označené písmenem je dále uvedena i jejich adresa. 
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Obr. 12 největší benzínové čerpací stanice na Ostravsku [12] 

 

A - ČERPACÍ STANICE ČEPRO a.s. 

Vítkovická 2744/36 

702 00 Moravská Ostrava 

B - Čerpací Stanice Tmas cz S.r.o. 

Bílovecká 70800  

721 00 Ostrava – Svinov 

C - OMV Česká Republika, S.r.o. 

Mariánskohorská 3121/55 

702 00 Moravská Ostrava 

D - EuroOil Muglinovská, čerpací stanice 

712 00 Ostrava 

E - Čerpací stanice 

U Nových válcoven 

709 00 Ostrava-Mariánské Hory 

F - Oil Team, čerpací stanice 

403 02 Slezská Ostrava 
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G - Shell Novinářská, čerpací stanice 

Shell Novinářská, Novinářská, 70200 Ostrava 

 

H - ČERPACÍ STANICE ČEPRO a.s. 

Vítkovická 2744/36 

702 00 Moravská Ostrava 

 

I - RWE, čerpací stanice 

Poděbradova 

70200 Ostrava 

 

J - Čerpací Stanice Total Česká Republika S.r.o. 

28. října 1142/168 

709 00 Ostrava-Mariánské Hory 

 

Ty tam jsou doby kdy jsme museli sebou na delší cesty vozit kanystr s benzínem, a 

nebo se strachovali, jestli nám zásoba, kterou máme v nádrţi vystačí aţ do cíle naší cesty. 

S novými čerpacími stanicemi nám odpadl problém se základními náhradními díly, 

protoţe dnes u všech čerpacích stanic můţeme zakoupit nejenom oleje, nemrznoucí směsi, 

ale i ţárovky, zapalovací svíčky,  řemeny,  stěrače a spousty jiných věcí, které nás mohou 

při cestách potrápit. Téměř samozřejmostí u všech větších stanic je automyčka ať uţ ruční 

nebo strojní. Jsou i čerpací stanice, u kterých je poskytována sluţba ruční mytí a čištění 

interiéru automobilů. Směle můţeme říci, ţe doby kdy jsme vzhlíţeli na čerpací stanice na 

západ od naší republiky s údivem jsou dávno minulé. 

Z toho je patrné, ţe vůně benzínu kterou známe uţ od malička, zůstane zachována 

ještě několika generacím. A i kdyţ je zvuk burácejícího motoru, který vzrušoval uţ naše 

pradědečky tišší, stále nám bude zvedat adrenalin v krvi.  
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