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Anotace 

Hlavní surovinou, kterou rafinerie zpracovává je ropa. Trh s ropou je v 

dnešní době velice komplikovaný. Přehled základních statistických údajŧ o 

světovém a českém obchodu s ropou poslouţí k vytvoření obrazu o celkové 

produkci a spotřebě ropy. Práce je zaměřena na objem zpracované ropy 

v rafinerii. Proces přepracování ropy probíhá v několika na sebe navazujících 

fázích. Z jedné suroviny vzniká mnoho odlišných produktŧ s rŧznorodým vyuţitím. 

Účelem je zhodnotit jaké mnoţství produktŧ se vyrobí při zpracování určitého 

mnoţství ropy. 

 

Annotation 

 Crude oil is the main raw material used for processing in the refinery. The 

crude oil market is currently very complicated. An overview of the basic statistics 

data about the world and the Czech crude oil trade will serve to create an image of 

the total crude oil production and consumption. The work is focused on the volume 

of crude oil processed in the refinery. The crude oil refining is realized through 

several continued phases. From one of the raw material is produced many 

different products with diverse uses. The purpose is to assess the quantities of 

products produced during the processing of a given quantity of crude oil. 
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1 ÚVOD 

Zaměření na zhodnocení přepracování ropy v rafinériích společnosti 

Unipetrol podá přehled o schopnosti přeměnit jednu přírodní surovinu na mnoho 

rozličných produktŧ, které jsou v dnešní době vyuţívány v mnoha odvětvích lidské 

činnosti. Vzniklé produkty jsou jednak surovinou pro další prŧmyslové vyuţití, ale 

hlavně slouţí jako zdroj energie. Pod společnost Unipetrol spadají rafinerie 

v Litvínově-Záluţí, Kralupech nad Vltavou a do ukončení výroby taktéţ 

v Pardubicích. 

Cílem práce je ukázat jaké mnoţství produktŧ vznikne při procesu rafinace 

neboli čištění ropy. Zhodnotit podíl prodaného mnoţství výrobkŧ na celkovém 

objemu prodeje a na výnosech z provozní činnosti společnosti. Pro zhodnocení 

vývoje produkce společnosti jsou vyuţity především nástroje finančních analýz. 

V kapitolách je hodnoceno vyuţívání kapacity, mnoţství zpracovaného objemu, 

mnoţství prodeje rafinérských a petrochemických produktŧ. Okrajově je nastíněna 

světová ropná situace, vývoj světového trhu s ropou a zpŧsob zásobování ropou 

České republiky. Trh udává vývoj cen ropy, které jsou ve velké míře ovlivněny 

stavem národních ekonomik či vývojem geopolitické situace. 

Pro zjištění údajŧ pouţitých jako výchozích dat pro hodnocení 

zpracovaného objemu je pouţita metoda výpočtu výkonnosti neboli efektivnosti, 

postup horizontální a vertikální analýzy a výpočtu hospodářského výsledku. 

Výkonnost je počítána jako podíl výstupu, který tvoří objem vyrobených produktŧ 

vŧči vstupu, jenţ je tvořen mnoţstvím zpracované ropy. Pomocí postupu 

horizontální analýzy je vyjádřena buď absolutní, nebo procentní změna poloţek v 

tabulkách. Odečtením nákladŧ na provoz a výnosŧ z prodeje výrobkŧ je vypočten 

provozní hospodářský výsledek. 

Je nutné zmínit, ţe systém finanční analýzy není kodifikovaný, není ţádným 

zpŧsobem legislativně upraven předpisy nebo právně uznávanými jednotnými 

standardy jako například finanční účetnictví a daňová problematika, coţ 

komplikuje provádění finančních analýz, zpŧsobuje nejednotnost terminologie a 

postupŧ, nejednoznačnost výkladu, interpretace a srovnání jejich výsledkŧ.  
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI UNIPETROL, a. s. 

Skupina Unipetrol řídí rafinérii v Litvínově-Záluţí a v Kralupech nad Vltavou 

se společnou přepracovací kapacitou 8,7 milionu tun ročně. Rafinérie v Záluţí 

patří do vlastnictví společnosti Unipetrol RPA (rafinérie, petrochemie, 

agrochemie), která vnikla v roce 2007, jejímţ jediným společníkem je Unipetrol. 

Společnost Unipetrol RPA, s. r. o. vznikla sloučením s Unipetrol Rafinérie, a. 

s.,  Chemopetrol, a. s [20]. 

Během existence samotné rafinérie se několikrát změnil název a vlastníci. 

Vznik rafinérie v Záluţí je datován od roku 1939. Rafinérie prošla bouřlivým 

obdobím během postupu osvobozeneckých vojsk. Její takřka kompletní zničení 

umoţnilo rekonstrukci s výstavbou nové technologie výroby. 

Postupně se v historii závodŧ přechází od přepracování uhlí k ropě a od 

osmdesátých let je rafinerie plně nastavena na zpracovávání ropy. Kralupská 

rafinérie vznikla v roce 1964 vydáním státního rozhodnutí o výstavbě rafinérie 

Střední Čechy na místě dřívější tzv. kralupské petrolejky, která byla v roce 1945 

zcela zničena nálety, a její provoz nebyl okamţitě obnoven. 

Po získání plného podílu společnosti Česká rafinérská je spolu s Unipetrol 

RPA hlavní dceřinou společností skupiny Unipetrol. 

2.1 Historie rafinérie Litvínov-Záluţí 

Výstavba hydrogenačního závodu byla zařazena ihned po okupaci Sudet 

do hospodářského plánu Třetí říše pro restrukturalizaci a intenzifikaci dolŧ. Jejich 

mnohočetné zásoby hnědého uhlí měly být vyuţity pro výrobu syntetických paliv. 

Započetí výstavby podniku Sudetenländische Treibstoffwerke A. G. (dále jen 

STW) je oficiálně uváděno ke dni 5. května roku 1939 [4]. V tomto období se také 

mění situace v blízkém okolí Mostecké hnědouhelné pánve. Dochází ke sloučení 

několika desítek dolŧ v dŧlní koncern Sudetendeutsche Bergbauaktiengesellschaft 

(SUBAG) jako součást Göringova koncernu. 

Zprvu stavbu spravoval stát, ale od roku 1939 její správu přebral koncern 

Hermann Göring Werke, který měl v STW téměř plný vlastnický podíl [9]. Pro 
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výstavbu závodu byl stanoven pevný harmonogram. První etapu dokončit do 1. 

ledna roku 1942, zpracovat ročně čtyři miliony tun uhlí a vyrobit ku 100 tisíc tun 

leteckého benzinu, 260 tisíc tun benzinu, 80 tis. tun motorové nafty a 44 tis. tun 

propan-butanu. Druhou etapu posléze dokončit v roce 1943-1944. A ke konci roku 

1942 jiţ byla dokončena část základních technologických celkŧ. Ty umoţnily uţ 

v polovině prosince téhoţ roku vyprodukovat první kubíky syntetického benzinu a 

do konce roku byly ještě vyrobeny necelé 2 tisíce tun autobenzinu a 5 tisíc tun 

motorové nafty. V lednu roku 1943 závod dosahoval téměř projektovaných 

parametrŧ ve výrobě pohonných hmot o objemu 40-50 tisíc tun měsíčně [16]. 

Poţadavek na produkci po dokončení druhého stupně výstavby STW 

s přepracovací kapacitou 7 mil. tun uhlí byl vyrobit v 80 karbonizačních pecích tolik 

dehtu, aby bylo ročně vyrobeno minimálně na 170 tisíc tun automobilového 

benzinu, 150 tis. tun motorové nafty a 25 tis. tun propan-butanu. Mimo to bylo 

v březnu roku 1944 na tlakové plynárně dokončeno propojení tří generátorŧ, 

jejichţ měsíční výkon činil 2,5 mil. kubíkŧ čistého generátorového plynu, tzv. 

svítiplynu, obohaceného na poţadovanou výhřevnost pro vytápění domácností. 

STW byl postaven dle technologie na výrobu dehtŧ zkapalňováním uhlí a vylepšen 

mnoha novými patenty, coţ jej tehdy činilo technicky velmi vyspělým [4]. 

Po bombardování STW spojeneckými vojsky v roce 1944 a počátkem roku 

1945 je z větší části poškozen. Ale jiţ v polovině téhoţ roku byl provoz za 

spolupráce německých a českých zaměstnancŧ částečně obnoven. A za pomoci 

dobrovolníkŧ a totálně nasazených vystavěn znovu [8]. Po osvobození bylo 

rozhodnuto, ţe se ze Severočeské hnědouhelné pánve stane palivo-energetická 

základna nově budovaného státu. Následně byl celý podnik vystavěn znovu a 

přejmenován na Stalinovy závody, národní podnik. Během roku 1945 bylo 

nepravidelnými dodávkami dopraveno do závodu 1,2 milionu tun uhlí, z toho 634 

tisíc tun pro karbonizační pece a výrobu dehtŧ. Ostatní pro teplárnu a tlakovou 

plynárnu [5]. 

Od druhé poloviny do konce roku 1945 bylo vyrobeno na 32 tisíc tun 

benzinu, 12 tisíc tun motorové nafty a 2 tis. tun technických benzinŧ. Dále 100 tisíc 

tun polokoksu pro výrobu vodíku ve Winklerových generátorech. V roce 1946 bylo 
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z dodávky 2 milionŧ tun uhlí vyrobeno 78 tisíc tun benzinu, 32 tis. tun motorové 

nafty, vyexpedováno bylo 380 tisíc tun „mokrého“ koksu, na tlakové plynárně 

dosaţena výroba přes 30 mil. tun kubíkŧ svítiplynu. Od roku 1951 se začala 

zpracovávat ropa jako doplňková surovina do hnědouhelných dehtŧ pro výrobu 

paliv pŧvodní technologií [4]. 

V šedesátých letech se s výstavbou nového technologického zařízení 

započal přechod od zpracovávání uhlí k ropě. V roce 1965 byl závod zásobován 

ropou z ropovodu Druţba. V podniku, jehoţ název se změnil na Chemické závody 

Československo-sovětského přátelství, byla v osmdesátých letech uvedena do 

provozu výrobna močoviny, síry, Chezakarbu, CO2, etylenu, polypropylenu a 

polyetylenu a jiné modernizované výrobny. V roce 1982 byla dokončena výstavba 

nové rafinerie v Litvínově [8]. 

2.2 Historie rafinérie v Kralupech nad Vltavou 

Kralupská petrolejka a lakovna byly nazývány závody pro lučební účely, 

které byly takřka propojené. Z těchto fabrik vznikla Kralupská rafinérie minerálních 

olejŧ, která byla zaloţena v roce 1900 se sídlem v Praze. A tak se započalo se 

stavbou výrobny v Kralupech nad Vltavou. Z prvních staveb byla postavena 

administrativní budova, laboratoř, kotelna, komíny, petrolejová olejová a 

benzinová destilace, parafínka, expedice, mazárna, baterie nádrţí, pomocné 

provozy a vlečka. 

Kapacita závodu byla ze začátku 20 tis. tun surové nafty ročně. Po první 

světové válce byla kapacita petrolejky výrazně zvýšena, neboť došlo k mnoha 

přístavbám a modernizaci zařízení. V roce 1910 vznikl sesterský podnik Rakouská 

společnost pro lučební výrobky, který v roce 1920 postavil svou továrnu na barvy a 

laky v těsné blízkosti petrolejky. Dřívějšími hlavními produkty petrolejky byly 

petrolej a minerální oleje, dále pak benzín a lihobenzínová směs. V roce 1996 byla 

napojena na ropovod IKL dodávající ropu z Ingolstadtu s nízkým obsahem síry [4]. 
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2.3 Současnost 

Akciová společnost Unipetrol byla zaloţena v roce 1994 jako finanční 

nástroj k naplnění jednoho z postupných koncepčních krokŧ privatizace českého 

petrochemického prŧmyslu. Unipetrol měl za úkol spojit vybrané české 

petrochemické firmy do uskupení, které by bylo schopno konkurovat silným 

nadnárodním koncernŧm. Majoritním akcionářem společnosti byl český stát 

reprezentovaný Fondem národního majetku. Vznikla společnost Česká rafinérská 

s divizí rafinerie a společnost Chemopetrol s činností orientovanou na oblast 

petrochemie a agrochemie. Další akcie byly ve vlastnictví investičních fondŧ a 

drobných akcionářŧ. Podle pŧvodní koncepce měl být podíl státu ve společnosti 

privatizován. Do společnosti byly postupně začleněny akciové společnosti Kaučuk, 

Chemopetrol, Benzina, Paramo, Koramo, Unipetrol Trade, Spolana a Unipetrol 

Rafinérie [23]. 

V dnešní době je rafinérská a petrochemická skupina Unipetrol významnou 

součástí skupiny Orlen, a. s, a to od roku 2005. V České republice je stěţejní část 

činností skupiny zpracování ropy. Finanční skupina se dále zabývá 

zpracováváním, uskladnění, distribucí a prodejem paliv, výrobou plastŧ, hnojiv a 

speciálních chemikálií. Je také vlastníkem rozsáhlé sítě čerpacích stanic Benzina. 

Mezi významné aktivity patří také financování vlastního výzkumu a vývoje 

prostřednictvím vzdělávacího centra UniCRE ve spolupráci s Výzkumným 

ústavem anorganické chemie. V roce 2015 se skupina Unipetrol stala jediným 

akcionářem České rafinérské. 

Rafinérie v Litvínově – Záluţí je dnes soubor rafinačních technologií 

s vysokou hydrokrakovací kapacitou, provozující dvě jednotky destilace ropy, čtyři 

konverzní jednotky a s řadou specifických zařízení na zvyšování kvality primárních 

destilačních produktŧ. Součástí hlavního výrobního programu, který tvoří 

automobilové benzíny, motorová nafta a LPG, jsou i suroviny pro výrobny 

petrochemie. Vedle těchto strategických produktŧ jsou dalšími výrobky topné 

oleje, asfalt, síra a syntetické oleje. Celková kapacita přepracování činí 5,492 

milionu tun ropy ročně [20]. 
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Kralupská rafinérie je v současnosti komplexní konverzní rafinérie o 

kapacitě zpracování 3,206 mi. tun ropy za rok zajišťující moţnost vyrábět 

vysokooktanové bezolovnaté benzíny. V rámci programu „Čistá paliva“ byla 

realizována zařízení umoţňující vyrábět nízko sirné aţ bez sirné pohonné hmoty. 

Rafinérie v Kralupech nad Vltavou vyrábí letecký petrolej s označením JET A1 

neboli kerosin. Rafinérie je zásobována ve větší míře nízko sirnými typy rop a 

jejich smíchání s rŧznými druhy kvalitnějších rop dochází k celkově lepším 

parametrŧm výroby a výsledných produktŧ [23]. 
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3 ROPA V CELOSVĚTOVÉM PŘEHLEDU 

Vysoce sledovanou trţní komoditou je ropa díky své dosavadní 

nenahraditelnosti ve světové ekonomice. Je základní surovinou pro výrobu 

automobilového a leteckého paliva, plastŧ, hnojiv a jiných produktŧ a pro potřeby 

energetického odvětví hospodářství. 

V roce 1973 nastal překvapivý útok egyptských a syrských vojsk na Izrael. 

Jako dŧsledek tohoto nečekaného útoku byly arabské státy, spíše řečeno oblasti, 

které leţí na významných ropných loţiscích, obsazeny izraelskými vojáky, tzv. 

Jomkipurská krize. Po neúčinném vyjednávání se arabské státy rozhodly vyuţít 

účinnou zbraň – ropu. Arabští producenti ropy, sdruţeni pod OPEC (Organizace 

zemí vyváţejících ropu), záměrně sníţili její těţbu a vývoz, a tím se 

několikanásobně zvýšila její cena. Pro svou velkou závislost na ropě se dostaly 

západní prŧmyslové státy a Japonsko do velmi nepříjemné situace [24]. 

I kdyţ se v roce 1975 politická i hospodářská situace opět zlepšila a poté se 

ropná krize v jiných souvislostech i opakovala, ukázala první ropná krize západním 

prŧmyslovým státŧm, jak nebezpečně závislé jsou na dovozu ropy. Pozitivním 

dŧsledkem krize byla všeobecná snaha vymanit se alespoň částečně z této 

neblahé závislosti a mnoho prŧmyslově vyspělých státŧ začalo hledat alternativní 

zdroje energie. 

Přes určitou dnešní opatrnost a fakt, ţe podíl výroby energie z 

obnovitelných zdrojŧ stoupá, zŧstává ropa dosud jedním z nejdŧleţitějších 

evropských i světových energetických zdrojŧ. 

Údaje o vývoji produkce, spotřebě, exportu a importu nejsou pro rok 2015 

v přehledu BP [17] doplněny. Jsou odhadnuty za pouţití funkce Lintrend 

v tabulkovém kalkulátoru Excel, která upravuje hodnoty metodou nejmenších 

čtvercŧ, kterými proloţí přímku a vrátí hodnoty leţící na této přímce [15]. Tato 

funkce se nejvíce pouţívá na odhad jiţ zaběhnutých situací. Známá data 

z minulosti nasměrují přímku do budoucnosti. Předvídání či predikce informací o 

vývoji v budoucnu je dŧleţité pro rozhodování a určování strategie na další 

období. V některých případech samotná předpověď ovlivní následný vývoj [6]. 
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3.1 Světová produkce 

Ropná „pole“ se nacházejí na souši, na dně moří i oceánŧ. Ropa se dobývá 

čerpáním z hloubkových vrtŧ provedených rŧznými postupy a zařízeními. Po 

jednoduché úpravě na nalezišti se přepravuje ropovody do míst, odkud je dále 

přepracována ke zpracování do rafinérií. 

Zdroje ropy se vyskytuje na četných místech planety Země spadající pod 

odlišná území státních celkŧ. Z kaţdého naleziště je získávána ropa odlišného 

chemického sloţení. Smícháváním vhodných typŧ ropy lze při destilaci dosáhnout 

vyšší výtěţnosti a větší kvality výsledných produktŧ. 

Celosvětová produkce ropy se v uvedeném časovém horizontu i přes 

některé poklesy zpŧsobené rŧznými vlivy stále zvyšuje. V období let 2004 aţ 2014 

se zvýšila z 3 904,8 miliónu tun na hodnotu 4 220,5 mil. tun, coţ je o 315,7 mil. tun 

více. 

Tabulka 1 Světová produkce ropy 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Největším producentem jsou země středního východu následované 

Amerikou. Produkce zemí středního východu prŧměrně představuje 31 % roční 

podíl na celkové světové produkci. Podíl Ameriky dosahuje v prŧměru 28 % za rok 

na celkové produkci. Země středního východu zahrnují například Írán, Irák, Katar, 

Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty a další. Soubor Ameriky obsahuje státy 

jako Argentina, Brazílie, Kanada, Ekvádor, Venezuela, Mexiko, Spojené státy, 

Kanada a jiné. 
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V pořadí třetí z pohledu světové produkce ropy je Rusko a zasluhuje se 

v prŧměru sledovaného období o 12% účast na souhrnné světové produkci této 

suroviny. 

Predikované hodnoty v roce 2015 naznačují mírný pokles u americké 

produkce a to o 7,8 % oproti roku 2014. Rusku je přisuzováno zvýšení produkce o 

3,2 %. Země středního východu mají odhadovanou změnu v rŧstu o 1,1 % vŧči 

roku 2014. Celkový údaj o spotřebě v roce 2015 není součtem produkcí 

jednotlivých státŧ, ale téţ predikovanou hodnotou celkové produkce. Názorný 

vývoj celkové světové produkce je zachycen v grafu. Mnoţství těţené ropy 

ovlivňuje nabídku ropy na trhu. 

Graf 1 Přehled celkové světové produkce ropy 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

I kdyţ došlo k drobnému poklesu v roce 2009 a to o 2,6 % byla produkce 

stále rostoucí. Tento pokles byl pravděpodobně zapříčiněn pádem ceny ropy typu 

Brent na cenu 62 amerických dolarŧ za barel. V následujícím roce se téměř vrátila 

na úroveň roku 2008 a v dalších letech si udrţela stále zvyšující se mnoţství. 

Nárŧst od roku 2004 aţ do roku 2014 tak činí 8,1 %. Pro rok 2015 je odhadnut 

pokles o 0.9 %. 

3.2 Světová spotřeba 

Země, které jsou významnými producenti, jsou ve většině situací zároveň 

také největšími spotřebiteli ropy. U nalezišť se zpravidla rozvinul rafinérský 

prŧmysl. Toto však neplatí pro největší producenty a to země středního východu a 

Rusko. Tyto země se se svou úrovní spotřebou ropy pohybují mezi zeměmi na 
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posledních příčkách. Rozdíl mezi produkcí a spotřebou je v těchto dvou případech 

velice znatelný. Rusko spotřebuje v prŧměru o 368 miliónu tun za rok méně, neţ 

vyprodukuje. Země středního východu spotřebují dokonce o 910 mil. tun za rok 

méně, neţ vyprodukují. Naproti tomu Amerika, Asie a Evropa spotřebovávají více 

ropy, neţ sami vytěţí. 

Celková spotřeba narostla v letech 2004 aţ 2014 o 340,3 miliónu tun. 

Rozdíl není počítán od roku 2015 proto, ţe jeho hodnoty jsou předvídány a změna 

stavu v celosvětové spotřebě by byla zkreslena. Údaje o vývoji spotřeby 

jednotlivých částí světa jsou zaneseny do tabulky, ve které je také uveden 

odhadovaný vývoj. 

Tabulka 2 Světová spotřeba ropy 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ve spotřebě ropy vede Amerika s prŧměrným ročním podílem 33 % 

z celkové spotřeby ve světě v hodnocených letech. V závěsu se drţí s podílem 31 

% na souhrnné světové spotřebě Asie. A dalším výrazným spotřebitelem ropy je 

Evropa, které připadá prŧměrně 19% podíl na celkové světové spotřebě 

hodnocené suroviny. Spotřeba ropy ve světě je ovlivněna poptávkou po ropných 

produktech a výší HDP jednotlivých státŧ. 

Odhadovaný vývoj v roce 2015 značí malý pokles ve spotřebě Ameriky o 

1,6 %. Pro Asii je predikován rŧst spotřeby o 2,2 %. Evropa by měla sníţit své 

nároky na spotřebu o 0,5 %. Výše celkové spotřeby není součtem jednotlivých 

státŧ, ale je určena z předchozího vývoje a měla by od roku 2014 narŧst o 27 

miliónŧ tun. 

Křivka ukazující vývoj celkové světové spotřeby v období mezi roky 2004 aţ 

2014 a předpokládaný vývojový trend v roce 2015 je vynesena v grafu. 
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Graf 2 Vývoj celkové světové spotřeby ropy 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu je zřetelné, ţe vývoj celkové světové spotřeby ropy má po celou 

dobu sledování rostoucí trend. Jen v roce 2009 se objevilo menší sníţení spotřeby 

oproti roku 2008 v hodnotě odpovídající 1,9 %. Pokles je ovlivněn mimo jiné také 

sníţenou produkcí ropy. V roce 2010 však spotřeba převyšovala hladinu roku 

2008. 

Ve sledovaném období mezi roky 2004 aţ 2014 byla navýšena světová 

spotřeba o 8,8 %. Tento rostoucí trend je předvídán i pro rok 2015 a to o 0,6 % 

v porovnání s rokem 2014. 

3.3 Import / Export 

Import ukazuje, kolik se dovezlo ropy do dané země. Ropa se pouţívá 

k dalšímu zpracování převáţně v rafinériích. Dovezené mnoţství je nejen odvislé 

od schopnosti provozovatelŧ rafinérií vyuţívat jejich kapacity, ale také od 

dlouhodobě smluvně nastavených podmínek dodávek rŧzných typŧ rop. 

Mezi roky 2004 aţ 2014 se celkový světový dovoz zvýšil o 7 446 tisíc barelŧ 

za den. Americký podíl na celkovém importu dosahuje v prŧměru přes 22% za 

hodnocené období. Japonsko je uvedeno jen v přehledu o importech ropy, jelikoţ 

nemá ţádná naleziště. Dovoz Japonska činí v prŧměru 4 778 tis. bbl/den v období 

2004 aţ 2014. Takovéto mnoţství představuje prŧměrný podíl na celkovém 

importu necelých 9%. Odhad dovozu pro následující rok je pokles o 2 %. 
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Pro rok 2015 je odhadován celkový dovoz na úrovni 57 617 tisíc barelŧ za 

den, coţ udává nárŧstu o 881 tis. bbl/den od předchozího roku. Předpokládaná 

změna je tedy nárŧst o 1,6 %. 

Tabulka 3 Světový dovoz ropy 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Evropa a Amerika májí výrazný podíl na importu ropy. Amerika dováţí ze 

začátku hodnoceného období nepatrně více neţ Evropa avšak ke konci roku 2014 

klesá na úroveň 9221 tisíc barelŧ za den. Pro rok 2015 je předpokládán nepatrný 

nárŧst na 9 622 tis. bbl/den. Celkový pokles amerického importu za období 2004 

aţ 2014 tvoří 29 %. Evropský dovoz se pohybuje v prŧměru na úrovni 12 864 tisíc 

barelŧ za den v rozmezí let 2004 aţ 2014, to znamená, ţe v prŧměru dosahuje 

24% podíl na celkovém dovozu. 

Zbytek světa má nejvyšší podíl na dovozu, který se rok od roku zvyšuje. 

Celkem dovoz zbytku světa narostl o výrazných 11 930 tis. bbl/den, toto odpovídá 

navýšení o 64 %. Takto vysoký podíl je dán velkému počtu státŧ zahrnující 

poloţka zbytek světa. V souboru, z něhoţ jsou data čerpána, není uvedeno, jaké 

státy jsou obsaţeny v údajích o zbytku světa [17]. 

Export představuje mnoţství ropy, které státy s jejími nalezišti vyvezou. Dle 

tabulky jsou během hodnoceného období let 2004 aţ 2014 největšími exportéry 

země středního východu s ročním prŧměrem 19 597 tisíc barelŧ za den. Další 

v pořadí stojí Amerika, Rusko a Afrika. 

Předpoklad pro rok 2015 ukazuje sníţení mnoţství vyvezených barelŧ pro 

nejsilnějšího exportéra z 19 761 na 19 589 tisíc barelŧ za den, tedy o 172 tisíc 

bbl/den. Vývoz Ameriky v letech 2004 aţ 2014 si zachovával rostoucí vývoj. 

Z 8 442 tisíc barelŧ za den se vyšplhal aţ na 12 853 tis. bbl/den a dosáhl tak 



Miroslav Seidl: Ekonomické hodnocení zpracování ropy v rafinerii 

19 
Rok 2016 

zvýšení o 53 %. Předpokládaný vývoj pro Ameriku není příznivý. Je odhadován 

pokles na úroveň 12 367 tisíc barelŧ za den, tedy o 3,8 %. 

Tabulka 4 Světový vývoz ropy 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Země středního východu jsou jednoznačně největšími vývozci ropy. Jejich 

podíl dosahuje v prŧměru 37 % za rok z celkově exportované ropy v letech 2004 

aţ 2014. 

Celkové hodnoty světového vývozu ropy se shodují s hodnotami celkového 

dovozu, to znamená, ţe všechny typy rop, které byly exportovány, byly zároveň 

také prodány. Vývoj mnoţství exportované a importované ropy ve světě v období 

let 2004 aţ 2015 zachycuje graf. V předpovídaném roce 2015 je světový vývoz o 1 

tisíc barelŧ za den vyšší neţ dovoz. Tento rozdíl je dán odhadovanou hladinou 

dovozŧ a vývozŧ a ne jejich celkovým součtem. 

Graf 3 Přehled Export/Import 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Celkové exportované a importované mnoţství ukazuje ne příliš strmý rŧst 

v období mezi roky 2004 a 2014. Tento klidný rŧst narušil jen pokles, který začal 

v roce 2007 a minima dosáhl v roce 2009. Od roku 2009 pokračuje opět mírný, 

téměř lineární rŧst, který pokračuje i v predikovaném následujícím roce 

s předpokládaným vývojem přidávajícím 1,6 procentních bodŧ k roku 2014. 

Po vytvoření alespoň základní představy o pohybech ropy mezi jednotlivými 

oblastmi je v následující tabulce vyneseno mnoţství přetransportované ropy 

vybraných částí světa. 

Tabulka 5 Přesuny ropy 

 

Zdroj: British Petrol 

Je vidět, ţe ze Spojených státŧ bylo dovezeno do Kanady 39 miliónu tun 

ropy, do Mexika 26,5 mil. tun, do jiţní a střední Ameriky 63,7 mil. tun, do Evropy 

bezmála 40 miliónŧ tun ropy, do Ruska jen 0,1 mil. tun a do zemí středního 

východu 2,1 mil. tun. Dovoz do dalších zemí se pohybuje víceméně okolo 5 

miliónu tun. 

Z Evropy se dovezlo do Spojených státŧ 22 miliónu tun ropy, do Ruska 5,5 

mil. tun, do zemí středního východu 13,9 mil. tun, do Afriky 30,8 miliónu tun, do 

Číny 3,6 mil. tun, do Indie 2,1 mil. tun a do oblasti Tichomoří 9,5 mil. tun. 
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Naopak z Ruska čerpaly Spojené státy 18,1 miliónu tun ropy, do Evropy 

dokonce objem sahající ke 296,4 mil. tun, který je zároveň největším mnoţstvím 

za celý rok 2014. Země středního východu dovezly z Ruska 13,9 mil. tun, Čína 

45,8 mil. tun., Japonsko 15,6 mil. tun a Singapur 11,9 miliónu tun. 

Odebrané mnoţství ze zemí středního východu je u Spojených státŧ ve výši 

93 miliónu tun, u Evropy 101,6 mil. tun, u Ruska 0,3 mil. tun a u Afriky 25,4 mil. 

tun. Čína dovezla 171,7 mil. tun, Indie 121,1 miliónu tun, Japonsko 157 mil. tun, 

Singapur 53,3 a tichomořská oblast v pořadí druhý objem ropy ve výši 237 mil. 

tun. Mnoţství přetransportované ropy v ostatních částech země dosahuje jen 

nepatrné části v porovnání z výše uvedenými hodnotami. 

Dovoz objemných zásilek ropy do zemí, které jsou sami významnými 

exportéry, je v neposlední řadě dán odlišnými vlastnostmi rŧzných druhŧ rop. 

Z kaţdého naleziště se těţí ropa s charakteristickým sloţením. Odlišné 

technologické celky zpracovatelských rafinerií jsou nastaveny na specifickou směs 

rop, aby bylo dosaţeno efektivní výroby. Rozhodujícím faktorem ovlivňující 

transporty je také překonávání vzdálenosti a úroveň spolupráce zemí. 

3.4 Ceny 

Z krátkodobého hlediska ovlivňují cenu ropy hlavně její dodávky na světový 

trh. Velice nepruţná nabídka nedokáţe rychle reagovat na vyšší poptávku. Moţné 

výpadky nabídky proto trh velice pečlivě sleduje. Jako moţnosti výpadku jsou 

povaţovány především geopolitická napětí, nepokoje, války, hrozba přírodních 

ţivelných pohrom: Tyto události mohou narušit stabilní situaci a vyhnat cenu za 

jediný den o několik procent výše. Existují však i sezónní faktory, kdy například 

ovlivňuje cenu ropy v letních měsících zvýšená poptávky po palivech z dŧvodu 

motoristické sezóny. 

Z dlouhodobého hlediska závisí cena ropy na velikosti nabídky a poptávky 

na mezinárodních trzích. Je proto dŧleţité znát, kdo jsou největší producenti a kdo 

jsou největší spotřebitelé. Dŧleţitá je také informace o tom, kdo disponuje 

největšími zásobami i přes to, ţe ne všechna loţiska mohou být, za současného 

technologického těţebního umu, dostupná. 
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V tabulce je uveden vývoj cen ropy typu Brent obchodované na 

Mezinárodní ropné burze International Petroleum Exchange (IPE) v Londýně 

podle, které se určují diferenciálem ceny jiných typŧ rop. Údaje jsou uvedeny 

podle výročních zpráv společnosti Unipetrol [23]. 

Tabulka 6 Vývoj cen 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na cenu ropy pŧsobí mnoho faktorŧ. Sdruţení zemí vyváţející ropu se 

snaţí udrţet cenu ropy typu koš OPEC v předem daném rozmezí pomocí 

zvyšování a sniţování produkce ropy. Tímto jednáním ovlivňují také cenu ropy 

typu Brent. Typy rop koše OPEC obsahují lehké a těţké druhy, a je v prŧměru 

těţší neţ Brent. Ropa typu Brent je směs patnácti druhŧ rop z nalezišť v Severním 

moři. 

Graf 4 Ceny ropy Brent 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Prŧběh vývoje cen má sice rostoucí charakter, ale z dŧvodu geopolitické 

nestability se projevují rŧzné skokové výkyvy. Ve sledovaném období se ceny ropy 

Brent pohybovaly v rozmezí od 38 do 112 USD/bbl. 

Uvedený vývoj trhu s ropou se týká druhŧ ropy řadící se mezi klasickou 

„konvenční“ ropu. Kromě této existují také velká loţiska nekonvenční naleziště 

ropy, kterou tvoří ţivice v dehtových píscích a kerogen v ropných břidlicích. 
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Nacházejí se hlavně v Kanadě a Venezuele. Její podíl je na celkové světové 

produkci jen velmi malý, z dŧvodu vysoké nákladovosti a náročnosti těţby. 

3.5 Vývojové tendence 

V rámci systému nepoctivých ekonomických vztahŧ, v tzv. „novém 

světovém řádu“, zavedeném ve světě, drancují nadnárodní korporace a lokální 

byrokratické elity celé státy vytěţováním přírodních zdrojŧ a nízkým ţivotním 

standardem. Toto drancování probíhá v mnohem větším rozsahu neţ v dobách 

klasického kolonialismu předešlých století. Nicméně, jeho metody se změnily. 

Přírodní zdroje jsou vyváţený z regionu a zisk z nich nemá místní populace, ale 

nadnárodní korporace. Tyto jím vábí lokální a jiné autority, které postupně 

zapomínají na zájmy jejich národa. Národní vlády a vlastníci nadnárodních 

korporací tvoří jednotu a jsou elitami v novém světovém řádu. Všude na světě 

dochází k vykořisťování přírody a těţení neobnovitelných přírodních zdrojŧ bez 

ohledu na lokální následky kvŧli krátkodobému zisku malé elity bohatých. 

Blue Flow je název nového právě stavěného ropovodu mezi Ruskem a 

Tureckem. Na jeho financování se podílí ruský Gasprom a italský koncern ENI. 

Výstavba tohoto bezprecedentního díla, z velké části vedoucí po mořském dně, 

budí velké obavy ekologŧ. Ropovod mŧţe vést přes chráněné přírodní oblasti a 

jeho výstavbou bývají zničena cenná ekosystémová území, včetně druhŧ 

zapsaných do červené knihy, tedy těch, kterým hrozí bezprostřední vyhynutí. To 

ale není jediný ekologický dopad. Dalším dŧsledkem výstavby mŧţe být i 

znečištění pobřeţních vod. Z výstavby ropovodu samozřejmě nebudou nějak 

profitovat místní lidé. Ohromné zisky shrábnou obě zainteresované korporace a 

samozřejmě banky, které se podílejí na financování projektu. Další negativní 

sociální dopady výstavba a provoz plynovodu bude mít také na přímořská osídlení 

v okolí. Tyto dopady jsou predikovány za bezproblémových podmínek 

provozování. Při vzniku mimořádné situace na ropovodu dojde zcela určitě 

k ekologické katastrofě, z dŧvodu mnoţství ropy, které by do okolí uniklo.  
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4  ROPA PRO ČR A UNIPETROL 

Česká republika je zásobována ropovody Druţba a MERO IKL. 

Mezinárodní ropovod (MERO) jako infrastrukturní celek překračující hranice 

z Bavorska do České republiky je jedním z milníkŧ na cestě při sjednocování 

Evropy. Česká republika dříve pokrývala veškerou potřebu ropy dovozem ze 

Sibiře, Uralu a Kazachstánu z ropovodu Druţba. Zprávy o klesajícím exportu ropy, 

odhady o sniţujících se ropných zásobách, o stavu ropovodu Druţba, jakoţ i 

politická a hospodářská situace ve východní Evropě daly podnět k hledání 

alternativních energetických zdrojŧ [25]. Moţnost získání nezávislosti v tomto 

směru spatřovalo české hospodářství v napojení na západoevropské ropu vedoucí 

systémy. 

Tak se začalo uvaţovat o ropovodu MERO-IKL (Ingolstadt – Kralupy nad 

Vltavou – Litvínov). V druhém pololetí roku 1990 byly vypracovány rŧzné studie 

s moţnými alternativními řešeními. Jako nejvýhodnější z nich se ukázalo napojení 

na Deutsche Transalpine Oelleitung (TAL) ve Vohburgu poblíţ Ingolstadtu. Název 

IKL zŧstal zachován. Poté co TAL dal svŧj souhlas k tomuto napojení, došlo 

v dubnu 1992 ke vzniku firmy Chemopetrol Pipeline GmbH, která byla 

předchŧdkyní firmy MERO Germany, A. G. Délka ropovodu zabírá 349 km, z toho 

169 km v České republice [22]. 

4.1 Ropa pro ČR 

Během let 1964 a 1965 se vybudoval a uvedl do provozu ropovod Druţba, 

který do roku 1991 spadal pod státní podnik Benzina. Roku 1991 byla zaloţena 

společnost Transpetrol, a. s., Bratislava. Ta měla na starost ropovodní systém 

Druţba na území tehdejší ČSFR do konce roku 1992. Zaloţením společnosti 

Chemopetrol IKL, s. r. o., v roce 1992 vlastníky rafinérií Chemopetrol, s. p., 

Litvínov a Kaučuk, s. p., Kralupy nad Vltavou, vznikl projekt na výstavbu ropovodu 

Ingolstadt – Kralupy nad Vltavou – Litvínov (IKL) svedeného do Centrálního 

tankoviště ropy v Nelahozevsi kde je ropa uskladněna [19]. 
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Při rozdělení ČSFR vznikly z Transpetrolu dva subjekty. Transpetrol, a. s., 

na Slovensku. A v Čechách v roce 1993 vznikla společnost Petrotrans, a. s., 

kterou zaloţilo Ministerstvo prŧmyslu a obchodu ČR, jejímţ úkolem bylo zajišťovat 

přepravu ropy do rafinérií v ČR ropovodem Druţba. Ke konci roku 1993 se 

uskutečnila transformace Chemopetrol IKL, s. r. o., na akciovou společnost 

s názvem MERO IKL, a. s., v souladu s vládní koncepcí restrukturalizace 

rafinérsko-petrochemického prŧmyslu. 

Cílem bylo umoţnit vstup Fondu národního majetku ČR do financování 

projektu výstavby ropovodu IKL. Následně byl majetek Petrotrans, a. s., převeden 

na Fond národního majetku ČR, jenţ se stal jejím jediným akcionářem. V roce 

1994 vznikla společnost MERO ČR, a. s., sloučením Petrotrans a MERO IKL. 

V roce 2006 byl zrušen Fond národního majetku ČR, jehoţ pŧsobnost přešla na 

Ministerstvo financí ČR stávající se tak jediným akcionářem [18]. 

V současné době dopravují prostřednictvím ropovodŧ Druţba a IKL do 

České republiky ropu společnosti Agip ČR, Shell ČR a Unipetrol RPA. Jednotlivé 

podíly společností na dopraveném mnoţství kolísají v souvislosti se sjednanými 

mnoţstevními dodávkami a zpŧsobu přepravy ze strany zpracovatelŧ. 

4.2 Ropa pro Unipetrol 

Ropa se začala zpracovávat v závodě na výrobu motorových paliv v Záluţí 

v roce 1951 jako doplňková surovina hnědého uhlí ze zdejších dolŧ. Ropa 

dopravovaná po ţeleznici byla nejprve přidávána v procesu zpracování 

k hnědouhelným dehtŧm. Po zprovoznění ropovodu Druţba v roce 1964 se její 

podíl stával vyšší. Po zastavení zpracovávání hnědého uhlí v roce 1972 přešel 

závod plně na přepracovávání ropy. 

Dominantní ropou byla a je REB (ruská exportní směs), nejprve z nalezišť 

mezi řekou Volhou a Uralem. Od osmdesátých let jsou její hlavní součástí ropy ze 

západosibiřských nalezišť. Po zprovoznění ropovodu TAL/IKL byly v litvínovské 

rafinerii zpracovávány také ropy z dalších rŧzných nalezišť z Ázerbájdţánu a 

Kazachstánu. Společností nakoupená ropa proudí do rafinérií ropovodem Druţba 
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z Ruska anebo z Trestu ropovodem TAL do Vohburgu a odtud ropovodem IKL do 

centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi u Kralup nad Vltavou. 

Ropa z těţby Moravských naftových polí přichází do ČR v samostatných 

objemech ropovodem Druţba, v ojedinělých případech také ţelezničními 

cisternami. Společnost přebírá ropu na hranici areálu a po uskladnění ji čerpá 

k vlastnímu zpracování. 

Společnost úzce spolupracuje jednak s obchodními organizacemi svých 

vlastníkŧ, kteří zajišťují nákup ropy pro zpracování v rafinériích, takzvanými 

procesory, tak se společnostmi zajišťující jejich přepravu. Je to společnost MERO 

ČR přes území České republiky a Transpetrol přes území Slovenské republiky. 

Tyto se dohodli, ţe dojde-li k přerušení dodávek ropy z Ruska přes Ukrajinu do 

České republiky, resp. logistických potíţí, mŧţe být ve spolupráci s partnery 

vyuţito alternativních zdrojŧ pro pokrytí potřeb zajištění výroby v rafinériích. Jedná 

se o moţnost poţádat o uvolnění zásob skladovaných Správou státních hmotných 

rezerv ČR, následně zajistit přepravu ropy, nakoupené na Středomořském trhu 

obdobné kvality jako je ruská REB. Poté ji nechat přepravit přes ropovodní systém 

TAL/IKL s vyuţitím tzv. volné kapacity na ropovodu TAL. 

V případě dlouhodobých potíţí se zásobováním ropovodem Druţba by pro 

zásobování českého trhu motorovými palivy byla vyuţívána rafinérie v Kralupech 

nad Vltavou pro zpracování zásob ropy uloţené u Správy státních hmotných 

rezerv, zejména v kapacitách společnosti Čepro. Rozhodnutí o vyuţívání 

alternativních zásobovacích tras je činěno ve spolupráci společnosti Unipetrol se 

Správou státních hmotných rezerv s přihlédnutím na vývoj situace na trhu a 

spolehlivost dodávek vybraných rop jednotlivými logistickými cestami [23]. 
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5 PRŦBĚH ZUŠLECHŤOVÁNÍ ROPY A VÝSLEDNÉ PRODUKTY 

Jako ve všech odvětví lidské činnosti i v oblasti zpracovávání ropy je velice 

znatelný vývoj. Od prvních pokusŧ se zahříváním surové ropy aţ po dnešní velice 

komplikované chemicko-technologické na sebe navazující postupy, jejichţ 

zaváděním se snaţí rafinerie co nejvíce zvýšit výtěţnost produktŧ a sníţit odpad. 

Ropa je kapalná směs uhlovodíkŧ fosilního pŧvodu, představující výchozí 

surovinu v petrochemickém prŧmyslu. Ropa je tekutá světle ţlutá aţ temně černá 

hmota. Obsahuje uhlík, vodík, síru, dusík, kyslík a řadou stopových prvkŧ, 

například vanad a nikl. Loţiska ropy se vyskytují v hloubkách aţ několik stovek 

metrŧ, většinou mezi dvěma nepropustnými vrstvami okolních hornin a velmi často 

spolu se zemním plynem. Uhlovodíky mají rŧznou molekulovou hmotnost a rŧznou 

délku řetězcŧ, jako jsou alkany (parafiny) a izoalkany, cykloalkany a aromáty. 

Jejich rŧzné struktury jim dávají rŧzné body varu a další vlastnosti [2]. 

Zpracovatelé dodávají spolu s ropou tzv. poţadavek na zpracování, který 

specifikuje technologické podmínky zpracování a poţadavek na objemy a kvalitu 

produktŧ. Úkolem rafinérie je pak obdrţené poţadavky a získané objemy seřadit 

tak, aby mnoţství produktŧ v poţadované kvalitě bylo vyrobeno a mohlo být 

expedováno. Expedice z rafinérií probíhá opět na základě poţadavkŧ 

zpracovatelŧ, kteří si buď odvezou produkty autocisternami ke svým spotřebám či 

svým zákazníkŧm. Také je nechají přepravit po ţeleznici anebo produktovodem 

společnosti ČEPRO. 

5.1 Rafinerie 

Před pouţitím pro zdroj energie či surovinu pro petrochemii se musí ropa 

nejprve vyčistit neboli rafinovat. Provoz rafinérie je prvním stupněm ve zpracování 

ropy. V rafinérii dochází k destilaci ropy, odsíření produktŧ destilace, jejich 

zušlechťování a štěpení ropných polotovarŧ. Proces rafinace se pouţívá jako 

označení všech fyzikálních a chemických procesŧ, které mají za úkol zlepšit 

některé vlastnosti výrobkŧ odstraněním, izolováním nebo konvertováním 

neţádoucích nečistot [16]. 
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První úpravou je odsolování ropy od chloridŧ sodíku, hořčíku a vápníku. 

Odsolením se sníţí koroze technologických zařízení z dŧvodu usazování solí na 

povrchu zařízení, coţ vede ke sniţování účinnosti těchto zařízení. Soli téţ mohou 

zpŧsobit deaktivaci katalyzátorŧ pouţívaných pro zrychlení chemických reakcí při 

dalším zpracování ropy. 

5.1.1 Atmosférická destilace 

Po odsolení ropy následuje proces atmosférické destilace. Podstatou 

atmosférické destilace je rozdělení ropy na jednotlivé frakce na základě bodu varu 

dané frakce. Vše se děje za lehce zvýšeného tlaku v destilační koloně cca. 0,15 

MPa. Ropa prochází přes výměníky tepla, kde se postupně zahřívá, dále putuje 

přes trubkovou pec, při zahřátí na 350°C, do destilační kolony [4]. Ropa se do 

destilační kolony vstřikuje. Kapalné částečky klesají přes destilační patra do 

spodní části kolony. Ve spodní části se z nich přehřátou parou vyhánějí další lehčí 

podíly. Páry uvolněné na nastřikovaném patře stoupají nahoru spolu s podíly 

uvolněnými ve spodní části. Procházejí řadou destilačních pater, na kterých 

nastává rozdělení podle bodu varu na jednotlivé frakce. 

Hlavou kolony odcházejí plynné frakce při teplotě pod 20°C. Středovou 

oblastí odchází v rozmezí teploty 20-200°C benzínová frakce, petrolejová frakce 

při teplotě 200-275°C a plynový olej v rozpětí 275-400°C, z něj se vyrábí nafta. 

Spodem kolony se odtahuje s teplotou více neţ 400°C destilační zbytek neboli 

mazut. Zhruba polovina nástřiku ropy se oddělí v podobě mazutu. Primární benzin 

je dále rozdělen na lehký a těţký a slouţí pro výrobu rŧzných typŧ benzínŧ. 

Střední benzínová frakce je základem pro petrochemické produkty. Petrolej je 

základem pro výrobu leteckého paliva [2]. 

5.1.2 Hydrogenační rafinace 

Všechny produkty z atmosférické destilace mimo mazutu putují na odsíření 

neboli hydrogenační rafinaci. Při tomto procesu jsou produkty za pomoci 

katalyzátorŧ a vodíku zbaveny síry [4]. Vzniká velké mnoţství sulfanu H2S, který 

nesmí unikat do ovzduší, dále pak amoniak a voda. Zpŧsobuje nepříjemný zápach 

a navíc je prudce jedovatý. Při vysokém obsahu sirných sloučenin v palivech 
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vzniká jejich spalováním oxid siřičitý SO2, který poškozuje ţivotní prostředí. Sirné 

sloučeniny jsou aktivačním jedem pro rŧzné katalyzátory pouţívané v dalších 

procesech výroby a pro katalyzátory výfukových plynŧ, a proto je jejich obsah 

v produktech neţádoucí. Sulfan je odváděn do jednotky, ve které probíhá Clausŧv 

proces, kdy za účasti amoniaku je přeměňován na síru [11]. Výslednými produkty 

Clausova procesu je elementární síra, slouţící převáţně k výrobě kyseliny sírové, 

a voda. Odcházející produkty rafinerie jsou benzín, nafta, petrolej, plyny, síra, 

mazut a asfalt. Benzín je potřeba ještě zušlechtit pro konečné pouţití. 

5.1.3 Vakuová destilace 

Mazut se dále ještě zpracovává pro vytěţení dalších produktŧ. Je odváděn 

do jednotky vakuové destilace, kde se za sníţeného tlaku 2-10 kPa mazut 

destiluje ve vakuové koloně. Ta má měně pater neţ atmosférická. Sníţením tlaku 

se sniţuje bod varu, takţe za teplot v rozsahu 360-400°C lze vydestilovat 

z mazutu další frakce. Po nástřiku ohřátého mazutu se odděluje 1-3 % vakuových 

plynŧ, okolo 50 % procent vakuového destilátu a vakuový zbytek tedy asfalt [4]. 

5.1.4 Krakování 

Vakuové destiláty jsou směřovány do krakovacích jednotek, za účelem 

zpracování na paliva. Vakuové destilační produkty jsou látky tvořené uhlovodíky s 

dlouhými řetězci. Krakování je termický rozklad uhlovodíkŧ s dlouhým uhlíkatým 

řetězcem na kratší. Štěpit lze řetězce pomocí tří základních činitelŧ, jako jsou 

teplota, katalyzátor a vodík [12]. Podle pŧsobení činitelŧ rozdělujeme krakování na 

tři druhy. Visbreaking, fluidní katalytické krakování a hydrokrakování. 

Visbreaking je štěpení pomocí teploty, fluidní katalytické krakování 

znamená štěpení pomocí teploty za přítomnosti katalyzátoru a hydrokrakováním 

se štěpí řetězce uhlovodíkŧ pomocí teploty za účinku katalyzátoru a navíc pomocí 

vodíku. Rŧzné druhy krakování jsou rŧzně účinné a hodí se pro jiné suroviny. 

Proto se vakuový zbytek štěpí visbreakingem a vakuový destilát hydrokrakováním. 

Pro fluidní katalytické štěpení je surovina směs mazutu, vakuového plynového 

oleje a vakuových destilátŧ z  rop obsahující vysoký podíl parafinu [16]. 
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Proces hydrokrakování je nejnáročnější zpŧsob krakování. Zpracovává se 

vakuový destilát smícháním s vodíkem, zahřívá se a následně se převede přes 

katalyzátor. Štěpení probíhá za velkého parciálního tlaku vodíku, katalyzátoru a při 

vysoké teplotě a tlaku. Z tohoto typu krakování získáváme vysoký výtěţek plynu, 

benzínu, petroleje a plynového oleje. Dále vzniká hydrokrakovaný vakuový 

destilát, který je surovinou pro nástřik do pecí, ve kterých probíhá pyrolýza 

v provozu petrochemie [7]. Volbou tlaku, teploty a katalyzátoru se dá ovlivnit 

poměr v mnoţství vyrobených produktŧ ve prospěch paliv nebo naopak 

hydrokrakovaného vakuového destilátu. Po krakování je třeba produkty opět 

odsířit. 

5.1.5 Izomerace a reformování 

Úprava benzínu se uskutečňuje izomerací a reformováním. Benzín 

nevzniká jen jeden. Zvláště se odděluje těţký, střední a lehký. Střední benzín je 

vstupní surovinou pro petrochemickou výrobu. Těţký je směrován na reforming a 

lehký je odváděn na izomeraci. Oba tyto procesy zvyšují oktanové číslo, které 

vyjadřuje odolnost paliva vŧči samozápalu při stlačení ve válci spalovacího 

motoru. Je součástí označení paliva, uvádí se mimo jiné na stojanech čerpacích 

stanic. Izomerace je úprava, která obohacuje lehký benzin o rozvětvené 

uhlovodíky. Probíhá za přítomnosti vodíku a katalyzátoru [16]. Lehký benzín 

obsahuje malé mnoţství benzenu. Benzen je karcinogenní látka a jeho obsah 

v benzínu je limitován. Reformováním se těţký benzín obohacuje o aromáty, 

kterých mŧţe být z dŧvodu ochrany ovzduší 40 % [2]. 

Finální výrobky vzešlé z rafinerie jsou plyny, benzín, petrolej, nafta, oleje, 

síra, mazut a asfalt. 

5.2 Petrochemie 

V petrochemické části se zpracovávají dvě suroviny vzešlé z rafinerie a 

vyrábí se z nich polymery, coţ jsou plasty. 

Do etylénové jednotky je přiváděn střední benzín a hydrokrakovaný 

vakuový destilát. Etylénová jednotka se skládá z pyrolýzní pece a dělící řady. 
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Pyrolýza znamená ohřev suroviny na velmi vysokou teplotu dosahující téměř 

800°C, při které se tato surovina štěpí na kratší uhlovodíky. Výchozí surovinou je 

plyn vzniklý při pyrolýze, který dále putuje do dělící řady. 

Na dělící řadě se oddělují jednotlivé sloţky pyroplynu. Dělící řada má čtyři 

části a to teplý oddíl, komprese, studená část a destilace. Teplý oddíl slouţí pro 

ochlazení a oddělení těţkých frakcí. Navazuje komprese tedy stlačení, ve studené 

části přejdou látky do kapalného stavu a destilace slouţí k dělení plynŧ. Nejprve 

se oddělí ethen (etylen), po něm propen (propylen) a frakce C4 a nakonec 

benzen. Ethen a propen se v kapalném stavu dále zpracovávají polymerací ve 

speciálním reaktoru za přítomnosti katalyzátoru N2 [1]. Polymerací etylenu se 

vyrábí polyetylen. Polymerací propylenu vzniká polypropylen. Frakce C4 je látka 

tvořená uhlovodíkovými řetězci sloţených z uhlíkŧ se čtyřmi atomy. 

Výsledné produkty jsou etylén, propylén, granulovaný polyetylén a 

polypropylén, benzen a frakce C4. 

5.3 Agrochemie 

Pro agrochemickou část výroby je vstupní surovinou z rafinerie 

visbreakingový zbytek. Proces se nazývá parciální oxidace neboli zplyňování. 

Jedná se o reakci uhlovodíku z visbreakingového zbytku s kyslíkem a vodní parou, 

je to hoření probíhající velmi prudce. Takto se získává vodík H2 a oxid uhličitý 

CO2. Jako doprovodný produkt vzniká H2S, který jde do Clausovy jednotky. Vodík 

se dále pouţívá k výrobě amoniaku neboli čpavku. Oxid uhličitý je určen pro 

výrobu močoviny, ale je také finálním produktem, např. pro sycení nápojŧ. 

Amoniak NH3 se vyrábí chemickou reakcí vodíku a dusíku, která se děje za 

velmi extrémních podmínek. Tlak v reaktoru je 30 MPa a teplota šplhající k 500°C. 

Čpavek je další konečný produkt agrochemické části závodu a také je z něj 

vyráběna močovina [20]. 

Močovina se vyrábí reakcí čpavku s oxidem uhličitým. Močovina ale 

nevznikne v jednou kroku. Nejprve se získá nestálý meziprodukt a z něj následně 

pomocí tlaku, teplotě a nadbytku amoniaku vznikne močovina. Vzniklou močovinu 

je třeba dále upravovat, aby se odvodnila a zbavila látek, které při reakci 
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nezměnily svŧj stav. Konečný produkt je v krystalické formě, která se zpracovává 

na granule. 

Parciální oxidací vzniká velké mnoţství sazí, které se oddělují od plynu, 

který vzniká při pyrolýze za pouţití vody, a poté se opět odvodňují. Po vysušení se 

granulují a expedují pod komerčním názvem Chezacarb. Pouţívají se ke zlepšení 

některých vlastností plastŧ, pro jejich porézní povrch jsou nasazovány při ropných 

haváriích a jiných ekologických zátěţí k nasátí uniklé látky. V neposlední řadě také 

k čištění technologických zařízení a potrubí [20]. 

Konečnými produkty agrochemické části provozu jsou čpavek, močovina, 

oxid uhličitý a Chezacarb. 
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6 EKONOMICKÉ HODNOCENÍ ZPRACOVANÉHO OBJEMU A 

KONEČNÝCH PRODUKTŦ 

Objem ropy, který se v rafinerii zpracuje je dán převáţně její kapacitou, tedy 

maximálním moţným mnoţství ropy, jeţ je schopna přepracovat. Dále pak na 

poţadavcích zpracovatelŧ, kteří určují mnoţství dle svých obchodních aktivit. 

V tomto případě je vyjádřena kapacita a objem v jednotce hmotnosti a to v tisíci 

tunách. Celková kapacita rafinerií v Kralupech a Litvínově dosahuje 8,7 miliónu tun 

nafty za rok. Uvedená kapacita je kapacita připadající společnosti Unipetrol a je 

určena podílem akcií ve společnosti Česká rafinérská. Z podílu mnoţství 

zpracovaného objemu na celkové kapacitě se určí míra vyuţití kapacity a je 

vyjádřena v procentech. 

V tabulce je zachycen vývoj celkové kapacity, objemu zpracované suroviny 

a vyuţití kapacity rafinerie ve sledovaném období. Údaje jsou vytaţeny z přehledŧ 

hlavních provozních ukazatelŧ společnosti Unipetrol z let 2006 aţ 2015 [23]. 

Tabulka 7 Zpracovaný objem ropy 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Do celkové kapacity je zahrnuta kapacita rafinerií Kralupy, Litvínov a 

Pardubice, respektive podíl společnosti na celkových kapacitách jednotlivých 

rafinerií, který je dán počten vlastněných akcií. Celková kapacita činila do roku 

2010 5,5 milionu tun z toho 1,7 mil. tun v Kralupech, 2,8 mil. tun v Litvínově a 1 

milión tun Pardubice. Od roku 2011 se sníţila na 5,1 mil. tun z dŧvodu sníţení 

kapacity v rafinerii v Pardubicích na 0,6 mil. tun. Od třetího čtvrtletí roku 2012 do 

čtvrtého kvartálu roku 2013 se ještě sníţila na 4,5 mil. tun z dŧvodu ukončení 

přepracovávání ropy v Pardubicích. Od začátku roku 2014 do druhého čtvrtletí 

roku 2015 tun se zvýšila na 5,9 mil. tun po získání vyššího podílu akcií. Ve druhém 

kvartálu 2015 se zvýšila na 7,8 mil. tun a od třetího čtvrtletí 2015 se zvýšila na 
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konečných 8,7 mil. tun za rok po získání stoprocentního podílu akcií. Celková 

kapacita v jednotlivých letech je prŧměrnou kapacitou za jednotlivá čtvrtletí. 

6.1 Rafinérské produkty 

Produkty rafinérské části provozu, které jsou expedovány, zahrnují benzín, 

LPG, JET, Nafta, Asfalt, Topné oleje a ostatní. Z údajŧ ve výročních zprávách 

společnosti v období od roku 2006 aţ 2015 bylo zjištěno mnoţství prodaných 

objemŧ jednotlivých výrobkŧ a zaneseno do tabulky. Výroční zprávy neobsahují 

informace o vyrobených objemech jednotlivých produktŧ, ale jen informace o 

prodaných objemech vybraných produktŧ. Vyráběné mnoţství se řídí poţadavky 

zpracovatelŧ na základě poptávky od jejich zákazníkŧ a produkty jsou tak 

okamţitě po vyrobení expedovány. Jen část produktŧ je pouţita k uskladnění a 

k obnově jiţ uskladněných zásob. 

Tabulka 8 Prodané objemy rafinérských produktŧ 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Lze odečíst, ţe markantní podíl na prodaném mnoţství má nafta. 

V prŧměru se prodává 1824 tisíc tun za rok mezi lety 2005 aţ 2015. Benzín 

dosahuje v prŧměru 833 tis. tun za rok a je tak druhý v pořadí. Třetí pozici 

zastupují ostatní produkty a v prŧměru dosahují prŧměrného ročního prodeje 431 

tis. tun. Ovšem jejich podíl se mezi lety 2009 a 2010 výrazně sníţil z hodnoty 698 

na 183 tisíc tun a v následujících letech nepřekročil hranici 300 tisíc tun. Mezi 

ostatní patří síra, mazut a některé meziprodukty, které je moţné dále vyţít pří 

chemické výrobě. Výraznou část prodeje tvoří také asfalt, který dosahuje v ročním 

prŧměru 269 tisíc tun ve sledovaném časovém horizontu. 
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Graf 5 Prodej rafinérských produktŧ 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V období 2005 aţ 2015 je podíl nafty na celkovém prodaném mnoţství 

prŧměrně 49%. Benzín vyplňuje prŧměrně 22%  celkového mnoţství. V letech 

2014 a 2015 se prodej těchto paliv ještě zvýšil, coţ je dáno připisováním dalších 

akcií rafinérií společnosti Unipetrol aţ po získání 100 % podílu v roce 2015. Asfalt 

dosahuje prŧměrně podílu 7,3 % na celkovém mnoţství prodávaných rafinérských 

produktŧ. 

6.2 Petrochemické a agrochemické produkty 

Mezi prodávané produkty petrochemického a agrochemického provozu 

patří benzen, čpavek, etylén, frakce C4, močovina, polyetylén, polypropylén, 

propylen a další. Vývoj prodávaného mnoţství byl zjištěn z výročních zpráv 

společnosti Unipetrol [23]. A následně zapsán do tabulky, ze které je patrné 

mnoţství jednotlivých expedovaných petrochemických a agrochemických výrobkŧ. 

Nejvíce jde na odbyt polyetylén, v prŧměru 283 tisíc tun za rok v období 

mezi roky 2005 aţ 2015. Druhým nejvíce prodávaným produktem je polypropylén 

při prŧměrném objemu prodeje 220 tisíc tun za rok. Poloţka další produkty 

zahrnuje hlavně objemy prodeje Chezakarbu, oxidu uhličitého a některých 

meziproduktŧ jako dusík, kyslík, vodík. Součet prodeje těchto produktŧ dosahuje 

v prŧměru 406 tis. tun za rok. Močovina dosahovala do roku 2013 v prŧměru 171 

tisíc prodaných tun a v lednu téhoţ roku byla její výroba ukončena. 
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Tabulka 9 Prodané mnoţství petrochemických a agrochemických produktŧ 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Mnoţství expedovaného benzenu činí prŧměrně 180 tisíc tun, čpavku 179 

tis. tun, etylénu 123 tis. tun, frakce C4 102 tis. tun a propylénu jen 33 tisíc tun. 

Podíl dalších produktŧ na prodeji je v období let 2005 aţ 2015 nejvyšší a 

v prŧměru se pohybuje na úrovni 25 %. V roce 2007 byl zaznamenán velmi vysoký 

prodej dalších produktŧ v mnoţství dosahující 42% podílu na celkovém objemu. 

Prodej polyetylénu se pohyboval na ročním prŧměru 17 % z celkového 

prodaného objemu, ovšem v roce 2015 se sníţil o 21% vŧči roku předchozímu. 

Polypropylén se drţel na úrovni prodeje v prŧměru mírně nad 13 % a změna mezi 

lety 2014 a 2015 je sníţení o 16 %. 

V grafu je vykreslen vývoj prodeje petrochemických a agrochemických 

výrobkŧ. 

Graf 6 Prodej petrochemických a agrochemických produktŧ 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Mnoţství prodaného polypropylénu bylo ve sledovaném období na 

prŧměrné úrovni 13 % z celku. Benzen a čpavek zabíraly kaţdý prŧměrně 11 % 

podíl na celkovém prodávaném objemu petrochemických a agrochemických 

produktŧ. Podíl prodávaného etylénu mezi léty 2005 aţ 2015 dosahuje prŧměrně 

7 % na celkovém objemu prodejŧ. Frakce C4 se podílela na celkovém 

prodávaném mnoţství v prŧměru lehce nad 6 % v hodnoceném období. Jen 

nepatrnou část z celku zaujímá prodej propylénu. V letech 2005 aţ 2015 se jeho 

prŧměrný podíl pohyboval na hranici 2% za rok. 

Hlavním odvětvím České republiky je prŧmysl, v němţ zaujímá chemie 

významný postoj. Činnost rafinerie spadá pod zpracovatelský chemický prŧmysl, 

který navazuje na prvovýrobu tedy těţbu suroviny. Na národní hospodářství má 

zpracovatelský prŧmysl vysoký dopad. Zejména u rafinérií je to velice patrné 

proto, ţe její aktivita ovlivňuje podniky v prŧmyslu zařazené obvykle do tří skupin. 

Od podnikŧ zabývajícími se dobýváním suroviny, přes zpracování rafinérských 

produktŧ aţ po společnosti, které jsou dodavateli produktŧ [21]. 
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7 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŦ 

Výnosy společnosti jsou trvalého a opakujícího se charakteru a nejsou 

nahodilé. Vychází se proto z předpokladu, ţe to co bylo vyrobeno, se obratem 

vyexpedovalo a prodává-li společnost jen své výrobky je tak prodané mnoţství 

produktŧ bráno zároveň jako hodnota udávající objem vyrobených produktŧ. 

Objem prodeje kaţdého výrobku je uveden v šesté kapitole. Pro zjištění 

procentního podílu výrobkŧ na objemu zpracované ropy se vychází z početních 

postupŧ uvedených v poslední podkapitole. 

7.1 Výpočetní teorie 

Hodnocení vybraných údajŧ z výročních zpráv společnosti Unipetrol je 

prováděno na základě výkladu postupu hodnocení efektivnosti, horizontální a 

vertikální rozboru. Při zpracování je dále pouţito metody abstrakce, komparace, 

syntézy a zobecnění. Abstrakce znamená zabývat se pouze podstatnými 

okolnostmi odhlíţející od detailŧ. Komparace spočívá ve zjišťování rozdílŧ mezi 

určitými prvky. Syntéza je spojování oddělených jednotek do výsledného 

srovnávacího celku. Zobecnění pak přisuzuje celé společnosti ty vlastnosti, které 

jsou zjištěny u některé části. 

Efektivnost neboli výkonnost produkčních jednotek, které vytváří výstupy, 

na jejichţ produkci spotřebovávají určité vstupy, určuje hladinu jejich vyuţitelnosti. 

Je pouţito kvantitativní ekonomické hodnocení efektivnosti jako poměr 

konkrétních vstupŧ a výstupŧ procesu. Efektivnost respektive neefektivnost mŧţe 

být niţší neţ 100 % neboť bere v úvahu reálné hodnoty produkčních jednotek [3]. 

Neúplná produkce mŧţe být zpŧsobena plýtváním či vznikem velkého mnoţství 

zbytkŧ při produkci. 

 Výkonnost = výstupy / vstupy. 

Horizontální analýza porovnává dvě období a ukazuje procentuální změnu 

jednotlivých poloţek v čase. Je moţno ji vyjádřit absolutní změnou nebo 

procentuální změnou [10]. 

 Absolutní změna = hodnota v běţném období – hodnota v předchozím období. 
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 Procentuální změna = absolutní změna*100 / hodnota v předchozím období [%]. 

Vertikální analýza uvádí, jakým podílem se zasluhuje daná poloţka na 

celkovém součtu poloţek. Vztahuje jednotlivé poloţky za období k souhrnné 

bilanční sumě. Tento podíl je vyjádřen jako počet procent z celku a je tedy udáván 

v procentech. Procentuální rozbor se zabývá vnitřní strukturou absolutních 

ukazatelŧ, je také označován jako analýza komponent [14]. 

 Počet procent = hodnota poloţky * 100 / celková hodnota [%]. 

Hospodářský výsledek tvoří rozdíl mezi výnosy a náklady společnosti za 

určité období. Je-li výnos větší neţ náklad, hovoříme o zisku a naopak, je-li náklad 

vyšší neţ výnos, vyskytuje se společnost ve ztrátě. Jestliţe společnost tvoří zisk, 

má dostatek zdrojŧ pro financování výdajŧ vlastními příjmy [21]. 

 Hospodářský výsledek = výnosy – náklady. 

Výsledky jednotlivých analýz se pro zhodnocení porovnávají s výsledky 

z předchozích období. Při odhadování vývoje v budoucnu se porovnávají s údaji 

analýz vycházející s predikovaných hodnot. Analýzy mohou být porovnávány 

s hodnotami jiných útvarŧ nebo společností s podobným zaměřením podnikatelské 

činnosti. Jednotlivé metody analýz vypovídají o změnách stavu vývoje v činnosti 

společnosti. 

7.2 Podíl produktŧ rafinérského úseku na zpracované ropě 

Procentní podíl jednotlivých produktŧ z rafinérského úseku na zpracovaném 

objemu ropy je zobrazen v tabulce. Podíl udává, kolik procent produktu se během 

roku získalo z přepracování určitého mnoţství ropy. Počet procent je zjištěn podle 

postupu výpočtu, který je uveden v předchozí podkapitole. Tabulka zachycuje 

hodnoty, které jsou vypočteny pro jednotlivé podíly produktŧ z přepracování 

daného mnoţství suroviny a sečteny v poloţce celkem. Celkové mnoţství 

vyrobených produktŧ je podkladem pro zjištění výtěţnosti. Výtěţnost je v podstatě 

efektivita výroby provozních jednotek v nepřetrţitém provozu zpracovávání ropné 

suroviny. 
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Tabulka 10 Podíl produktŧ rafinerie na zpracovaném objemu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ve sledovaném časovém rozpětí se zpracovalo prŧměrně 4 424 tisíc tun 

ropy. Podíl vyrobeného benzínu tvoří v prŧměru neúplných 19 %, plynu LPG se 

získalo 2,5 %, leteckého paliva JET se vyprodukovalo lehce nad 2 %, nafty vzešlo 

bez mála 41 %. Asfalt se podílí prŧměrnou hodnotou přes 6 %, topného oleje pod 

4 % a ostatních produktŧ bylo vyrobeno 10 % ze zpracovaného objemu ropy. 

Velmi výrazný je podíl nafty, který stoupl z uţ tak vysoké hodnoty 33,6 % 

z roku 2005 na úroveň 47,6 % v roce 2015, coţ je o 14 % více. Nárŧst podílu je 

zpŧsoben vyšším zpracovaným objemem suroviny jako dŧsledek zvýšení celkové 

přepracovací kapacity a jejího efektivnějšího vyuţívání zejména v posledních dvou 

uvedených letech. 

Benzínu se při zušlechtění 4 152 tun ropy v roce 2005 vyprodukovalo 14,6 

%. V roce 2015 z přepracování 6 495 tisíc tun ropy bylo vyrobeno 22,8 % benzínu. 

Zvýšení činní 8,2 %. 

V tabulce Vyrobené mnoţství rafinérských produktŧ z 1 tisíce tun je 

procentní podíl převeden na jednotku hmotnosti, kterou je tuna. Hmotnostní 

jednotkou je vyjádřen objem. Je zde určeno, kolik tun jednotlivých produktŧ vzešlo 

z rafinace jednoho tisíce tun ropy za roky 2005 aţ 2015. Pro kontrolu je moţno 

provést vynásobení celkového vyrobeného mnoţství produktŧ z 1 tisíce 

s hodnotou zpracovaného objemu ropy a po vydělení 1 tisícem dostaneme objem 

produkce za segment.  

Zbylé mnoţství hmoty, ze které byly produkty vytěţeny, tvoří vstupní 

surovinu pro chemické zpracování v provozu petrochemie a agrochemie. 
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Tabulka 11 Vyrobené mnoţství rafinérských produktŧ z 1 tisíce tun 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ze zpracování jednoho tisíce tun vzniklo v prŧměru za hodnocený časový 

horizont zhruba 187 tun benzínu, přes 25 tun plynu LPG, skoro 21 tun paliva pro 

letadla JET, téměř 410 tun nafty, 61 tun asfaltu, 38 tun topných olejŧ a k 100 

tunám ostatních produktŧ.  

7.3 Podíl produktŧ úseku chemické výroby na zpracované ropě 

Mnoţství procent petrochemických a agrochemických výrobkŧ, které vzniklo 

při chemickém zpracování látek vzešlých z provozu rafinerie, je zaneseno do 

tabulky. Uveden je podíl jednotlivých výrobkŧ na objemu zpracované ropy v letech 

mezi období 2005 aţ 2015. 

Tabulka 12 Podíl produktŧ chemické výroby na zpracovaném objemu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na zpracovaném objemu se ve vymezené části časové řady benzen podílí 

v prŧměru 4 procenty. Čpavek tvoří prŧměrně také čtyřprocentní podíl. Etylén se 

pak podílí prŧměrně 3 %, frakce C4 zaujímá 2 %. Močoviny se vyrábí v prŧměru 3 
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%, polyetylénu 7 %, polypropylénu 5 %, necelé 1 % propylénu a 10% část tvoří 

další produkty. 

Vyprodukované mnoţství výrobkŧ z petrochemického a agrochemického 

úseku je zaznamenáno v tabulce. Hodnoty v tunách udávají objem vzniklých 

produktŧ z procesu přepracování jednoho tisíce tun ropy. 

Tabulka 13 Vyprodukované mnoţství chemických produktŧ z 1 tisíce tun 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Po výrobě produktŧ, které vzejdou z rafinace určitého objemu ropy, zbyde 

menší část na další zpracování. Provoz rafinerie jednoduše řečeno nemá odpad. 

Ten tvoří fakticky ovzduší znečišťující látky. Produkty asfalt a mazut jsou v 

podstatě odpadními látkami, které jsou zuţitkovány. Zbylé produkty a tzv. 

meziprodukty z některých procesŧ provozu rafinerie jsou následně zpracovány ve 

výrobnách petrochemie a agrochemie. 

V rozpětí let 2005 aţ 2015 bylo z jednoho tisíce tun ropné suroviny 

vyrobeno prŧměrně 42 tun benzenu, 41 tun čpavku, 28 tun etylénu, 24 tun C4 

frakce, 30 tun močoviny (do roku 2013), 65 tun polyetylénu, 51 tun polypropylénu, 

8 tun propylénu a 94 tun dalších produktŧ. 

I přes nárŧst objemu zpracované ropy v posledních dvou letech se 

produkce v roce 2014 mírně sníţila. A v roce 2015 se neočekávaně propadla 

produkce výrobkŧ jako je etylén, frakce C4, polyetylén, polypropylén a propylén a 

některých dalších. Mimořádná situace právě na etylénové jednotce v srpnu roku 

2015 zapříčinila omezení provozu a měla velký dopad na produkci zmíněných 

výrobkŧ. 
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7.4 Souhrn produkce za úseky 

Přepracováním určitého mnoţství ropy je výsledná hmotnost vzniklých 

produktŧ větší neţ hmotnost vstupující suroviny. Výnosnost ukazuje, o kolik tun 

více se vyrobí z určitého přepracovaného mnoţství. Během sledovaného období 

se výtěţnost mění v kaţdém roce. Změna je zpŧsobena poţadavkem 

zpracovatelŧ na výrobu konkrétního produktu. Kaţdý jednotlivý zpracovatelský 

proces ropy umoţňuje vytěţit z odlišných vstupních surovin. I těch, které jsou 

zbytkem z předchozích procesŧ, odlišné mnoţství produktŧ. Proto je daný údaj o 

výnosnosti hrubým vyjádřením celkové výtěţnosti zjištěným z objemŧ prodeje. 

Tento údaj mŧţe být zkreslen tím, ţe se vyrobené produkty neprodají, ale uskladní 

a jsou prodány v následujícím období. 

Vyprodukované mnoţství výrobkŧ je vyšší z dŧvodu mnoţství vstupujících 

látek do procesu přepracování a zušlechťování, které obohacují látky o svŧj 

hmotnostní podíl. V tabulce je uvedena výtěţnost za období 2005 aţ 2015. 

Tabulka 14 Výtěţnost 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Prodávané mnoţství všech rafinérských produktŧ činí za období 2005 aţ 

2015 prŧměrně 3 727 tisíc tun za rok. Celkem za období je to mnoţství 40 997 tis. 

tun. Petrochemických a agrochemických se prodávalo v prŧměru 1 651 tis. tun a 

za jedenáct let dosáhlo mnoţství hladiny 18 165 tisíc tun. Dohromady se za 

sledované období prodalo 59 162 tisíc tun produktŧ. 

Výnosnost rafinerského segmentu je v prŧměru za období 84 %, coţ 

odpovídá 3 727 tisícŧm tun. Mezi lety 2005 aţ 2015 narostla z 3 393 tisícŧ tun na 

5 800 tisíc tun, coţ je nárŧst o 71 %. Chemická výroba se drţela v prŧměru na 
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38% úrovni podílu na celkovém zpracovaném objemu. Oproti roku 2005 se v roce 

2015 sníţila o 4 %. 

Z mnoţství přepracované ropy, které v prŧměru činí 4 424 tisíc tun za rok je 

vyrobeno 4 933 tis. tun produktŧ. Tento rozdíl je v prŧměru přes 24 % více 

vyrobených produktŧ neţ objem zpracované ropy. Dalo by se říci, ţe z jedné tuny 

ropy je vyrobeno 1,2 tun produktŧ. 

7.5 Výnos 

Výnosy z přepracování ropy a prodeje produktŧ jsou ve výročních zprávách 

společnosti Unipetrol [23] sloučeny pod rafinérský segment a petrochemický 

segment. Rafinérský segment obsahuje výnosy ze zpracování ropy, 

velkoobchodního prodeje vniklých produktŧ a z logistiky. Petrochemický segment 

zahrnuje výnosy z prodeje produktŧ chemické výroby a meziproduktŧ 

z jednotlivých procesŧ.  

Distribuci PHM představuje maloobchodní obchod s rafinérskými produkty a 

sekundární logistiku. Provozní náklady jsou tvořeny převáţně náklady jednotlivých 

provozŧ na výrobu a udávají tak náklady na přepracování ropy.  

Poloţka ostatní a eliminace slučuje provozní, administrativní a podpŧrné 

činnosti. Eliminace je vyrovnání plynoucí z korporátní funkce společnosti [23]. 

Provozní hospodářský výsledek je rozdíl celkových výnosŧ a nákladŧ 

jednotlivých úsekŧ. Údaje ukazující vývoj výnosŧ dle segmentŧ, provozních 

nákladŧ a hladinu hrubého provozního hospodářského výsledku jsou zaneseny do 

tabulky. 

Tabulka 15 Výnosy dle segmentŧ 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Výnosy plynoucí z rafinérského segmentu dosahují v prŧměru částky 

62 080 tisíc korun českých. Jejich výše v období mezi léty 2005 aţ 2015 se 

střídavě měnila a mezi roky 2009 a 2008 došlo k dosti výraznému pádu. Částka 

výnosŧ rafinérského segmentu se sníţila ze 72 590 tisíc Kč na 36 673 tisíc Kč. 

Tento pád oproti předchozímu roku představuje necelou polovinu výnosŧ 

rafinérského segmentu. Změna výnosŧ rafinérského segmentu je mezi roky 2015 

a 2014 sníţení představující 4,4 %. A za celé období je to pak pokles o 16 %. 

Segment chemické výroby se zaslouţil během hodnoceného období o 

výnosy v prŧměru 38 376 tisíc korun českých. V roce 2015 se výnosy 

z petrochemického segmentu sníţily bezmála o 24% oproti roku 2014. Za celé 

období se výnosy z chemické produkce sníţily o necelých 35 %.  

Výnosy z maloobchodní činnosti se v uvedeném časovém horizontu drţely 

na prŧměrných 9 061 tisíc Kč za rok. Největší úrovně dosahovaly v roce 2014 a 

v roce následujícím se propadly o něco málo přes 15 %. Změna za celkové 

sledované období pak představuje nárŧst o necelých 54 %. 

Provozní náklady se pohybovaly na prŧměrné částce 90 552 tisíc Kč. Za 

celé hodnocené období se zvýšily o 27 %. Provozní hospodářský výsledek se 

drţel na prŧměrných 5 201 tisících Kč. Mezi lety 2005 a 2015 se zvýšil o 7 482 

tisíc Kč. A toto číslo vyjadřuje nárŧst o 142 %. 

Vývoj výnosŧ z rafinérského a petrochemického segmentu v období od roku 

2005 do roku 2015 je zachycen v grafu. 

Graf 7 Výnosy 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Rafinérský segment dosahoval i přes celkový pokles ve sledovaném období 

prŧměrného podílu necelých 66% z celkových výnosŧ. Petrochemický segment se 

podílí při drobném kolísání v prŧměru blíţícímu se 41% z celkové částky. 

Maloobchod se drţel v podstatě na stejné úrovni a vytvářel prŧměrně 9,5% 

trţeb. Poloţku ostatní a eliminace se dařilo sniţovat ze záporných 54 795 tisíc Kč 

aţ k překlopení do kladných čísel na přelomu let 2008 a 2009. V roce 2015 uţ 

dosahovaly výnosy z ostatní činnosti 102 tisíc Kč. Z grafu je dále patrné, ţe v roce 

2009 došlo k přiblíţení všech výše uvedených segmentŧ směrem k nule. 

Následně výnosy zaznamenávaly rŧst aţ na poslední rok, který byl pro 

petrochemický segment kritický z dŧvodu mimořádné situace na jednotce etylénu. 
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8 ZÁVĚR 

Byl poloţen cíl podat přehled o mnoţství produktŧ, které vzniká při 

zpracování jedné suroviny a to ropy. Práce se zaměřila na prŧběh zpracování ropy 

v provozní činnosti společnosti Unipetrol. V rafinerii vzniká rozmanité mnoţství 

produktŧ, které jsou po úpravě připraveny k expedici ke konečnému zákazníkovi. 

Velkou část tvoří paliva, a to převáţně nafta, dále benzín, letecké palivo a plyny. 

Z rafinérských produktŧ se dále prodávají oleje, síra, asfalt a mazut. Produkce 

petrochemie a agrochemie představují výrobky jako etylén, polyetylén, propylén, 

polypropylén, benzen, frakce C4, Chezakarb, čpavek a čpavková voda. 

Práce uvádí přehled o světové produkci, spotřebě, exportu a importu ropy. 

Bylo nastíněno, jaké mnoţství ropy přetransportují vybrané státy, které spolu 

obchodují.  

Stručně byl popsán zpŧsob prŧběhu zušlechťování ropy a charakteristika 

jednotlivých procesŧ, ze kterých vznikají jednotlivé produkty. 

Jedna z kapitol popisuje také zpŧsob zajištění dopravy pro Českou 

republiku a pro společnost Unipetrol. 

V práci bylo ukázáno, jak široká škála výrobkŧ vzniká při zpracovávání 

daného mnoţství ropné suroviny a jak se jednotlivé produkty na zpracovaném 

objemu ropy podílely. Výnosy plynoucí z prodeje výrobkŧ tvoří podstatnou část 

příjmŧ společnosti. Bylo uvedeno, v jaké výši se výnosy v jednotlivých letech 

pohybovaly. Byly popsány a zhodnoceny změny stavu mnoţství vzniklých 

produktŧ mezi lety ve sledovaném období  

Nejvíce spotřebovávanou rafinovanou surovinou je nafta. Je proto také 

nejvíce prodávaným produktem rafinerie a tvoří tak největší část příjmŧ. Je to 

zřejmé z dŧvodu pouţití nafty jako nejrozšířenějšího druhu paliva nejen pro 

všechny druhy dopravy mimo letecké, ale také pro energetický prŧmysl. Benzín je 

nejvíce spotřebováván na osobní automobilovou dopravu. 

Společnost prostřednictvím rafinerií v Litvínově a v Kralupech nad Vltavou 

přepracovala celé období let 2005 aţ 2015 mnoţství dosahující k 48 666 000 

tunám ropy, ze kterého bylo vyrobeno na 59 162 000 tun produktŧ. 
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Hodnoty udávající mnoţství výtěţnosti produktŧ z ropy ze dvou rafinerií lze 

vztáhnout na údaje o světové spotřebě a zjistit tak, kolik se zhruba vyprodukuje 

ropných výrobkŧ na celé zemi. Dalo by se říci, ţe v uvedeném časovém horizontu 

na planetě vzniklo 64 002 700 000 000 tun produktŧ z ropy. 

Před několika desítkami let bylo vypočteno, ţe v dnešní době by měly být 

světové zásoby ropy téměř vyčerpány. Jiné suroviny nemají takové uplatnění jako 

ropa. Optimistický výhled předpokládají některé světové organizace, které došly 

k závěru, ţe zásoby roby vydrţí ještě další staletí. Vzhledem k novým nalezištím, 

dokonalejším těţebním metodám a zlepšování procesu rafinace je na světě 

prozatím dostatek ropy. 

Zásoby ropy jsou vyčerpatelné a alternativ jak nahradit ropné produkty je 

mnoho, ale prozatím ţádná technologie není schopna plně nahradit černé zlato. 

Pokus jak nahradit ropu provádí firma Envion, která pomocí reverzní metody umí 

vyrábět ropu z plastových odpadŧ. Speciálně upraveným generátore, který pracuje 

na bázi zahřívání a chemické kontroly obsaţených sloţek se získává ropný 

produkt [13]. Firma je schopna zpracovat plastový odpad na paliva s minimální 

cenou konkurující dnešním cenám. Tato alternativa by mohla pomoci i při 

odstraňování historických plastových ekologických zátěţí. 
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