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V¯STAVBA ROPOVODU MERO IKL
NA ÚZEMÍ SVOBODNÉHO STÁTU

BAVORSKO

Pﬁi zpracování materiálu o v˘stavbû ropovodu MERO IKL na území
Svobodného státu Bavorsko dûkuji za obûtavou pomoc paní Zdence
Brubacher a Ing. Antonínu ·ináglovi.
Za pomoc pﬁi zpracování resumé z v˘stavby ropovodu MERO IKL
v âeské republice dûkuji panu Ing. Oldﬁichu ·oulovi, Ing. Milo‰i
Kleknerovi, Ing. Mirosla-vu Mináﬁovi a Ing. Milo‰i Michovskému.

Ing. Václav Volf
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Motto:
OlivierÛv zákon z kosmické murphologie:
„Zku‰enost je vûc, kterou ãlovûk získá, kdyÏ uÏ ji nepotﬁebuje...”
Tato práce si nedává za cíl shrnout údaje stavebních deníkÛ v prÛbûhu stavby. Chce pouze uvést do souvislostí jednotlivé události a etapy z období realizace projektu ropovodu MERO IKL a popsat, jaké podmínky v Bavorsku je doprovázely.

Základní charakteristika:

•

Ropovod MERO IKL z Vohburgu a. d. Donau do Nelahozevsi u Kralup nad Vltavou navazuje ve
Vohburgu na ropovod TAL, kter˘ vede z Terstu pﬁes Itálii a Rakousko do Bavorska.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Celková délka ropovodu MERO IKL

cca 350 km

Délka na bavorském území

cca 178 km

Kapacita ropovodu

10 mil. tun/rok s moÏností roz‰íﬁení na 15 mil. tun/rok

PrÛmûr potrubí

28" (711 mm)

Tlou‰Èka stûn

8,8 mm - 12,5 mm

Provozní tlak

65 barÛ ve Vohburgu, 20 barÛ v Nelahozevsi

Obsah ropovodu

cca 140.000 m3

Tankovi‰tû Vohburg

200.000 m3 (3 x 40.000, 1 x 80.000)

âerpací stanice Vohburg

1.510 m3/hod. pﬁi 10 mil. m3

Provozní centrála

pro celou trasu ve Vohburgu

Tankovi‰tû Nelahozeves

800.000 m3 s plánovan˘m roz‰íﬁením
na 1.200.000 m3

•
•
•

Rychlost proudûní ropy v potrubí

cca 0,5 - 1,1 m/s.

Armaturní ‰achty na trase

28 v Bavorsku, 26 v âeské republice

Podél potrubí je poloÏen optick˘ kabel
o 12 optick˘ch vláknech.

•
•
•

Zaãátek jednání o ropovodu

ﬁíjen 1990

Schválení v˘stavby ropovodu

Usnesení vlády âR ã. 68 ze 4. února 1992

Podání Ïádosti o stavební povolení

Tankovi‰tû Vohburg, 16. listopadu 1993
Liniová ãást, 7. kvûtna 1993

•

Udûlení stavebního povolení

Tankovi‰tû Vohburg, 28. února 1994

•
•

Zahájení zku‰ebního provozu

2. ledna 1996

Slavnostní zahájení provozu

13. bﬁezna 1996

Liniová ãást ropovodu, 30. listopadu 1994
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ÚVOD

Pﬁi tak nároãné stavbû, jakou ropovod MERO IKL nespornû v dobû svého vzniku byl, si klademe otázku,
které události jsou hodny zaznamenání a které mohou b˘t zapomenuty. JiÏ samo vÏité uÏívání zkratky IKL
pro ropovod s oficiálním názvem MERO IKL svûdãí o tom, Ïe realizace projektu podléhala v˘voji. Proti pÛvodnímu zámûru poloÏit ropovod z Ingolstadtu do Kralup a Litvínova (odtud neoficiální název IKL) byl ropovod postaven z Vohburgu a. d. Donau do Nelahozevsi. Do Litvínova je pak ropa dopravována pﬁes
Kralupy ropovodem DruÏba. A pﬁesto stále oznaãení ropovod IKL z nostalgick˘ch dÛvodÛ pﬁeÏívá.
Zrod projektu ropovodu MERO IKL se odehrával v pﬁelomov˘ch letech 1990-1995, kdy nejen u nás, ale
i v Nûmecku nebylo politické, právní, ekonomické a ekologické klima zcela vyrovnané. V neposlední ﬁadû
negativní vliv sehrál fakt, Ïe velké ropovody byly na území âeska i Nûmecka postaveny pﬁed 30 lety, a tudíÏ chybûly jak konkrétní zku‰enosti, tak i orientace v soudob˘ch podmínkách pro stavbu této velikosti
a objemu.
Pﬁes v‰echna úskalí byl ropovod MERO IKL realizován úspû‰nû a v rekordnû krátké dobû. Stalo se tak proto, Ïe byla pochopena jeho dÛleÏitost a potﬁebnost, proto, Ïe nová politická atmosféra se setkala s porozumûním u na‰ich sousedÛ v Bavorsku, a také proto, Ïe okolo projektu v˘stavby nového ropovodu se se‰li lidé, kteﬁí vûﬁili ve zdárn˘ v˘sledek a jejichÏ víra jim pomáhala pﬁekonávat problémy. V souãasné dobû
se setkáváme s názorem, Ïe nyní, kdy jsou uplatÀována pﬁísnûj‰í kritéria, bychom jen velmi obtíÏnû cel˘
projekt uskuteãnili. Se v‰í pravdûpodobností je tento názor správn˘.
Velkého úspûchu, jak˘m bezesporu uvedení ropovodu MERO IKL do provozu je, bylo dosaÏeno díky cílevûdomé podpoﬁe vlády âeské republiky, úãinné spolupráci s bavorsk˘mi vládními místy a ãinnosti diplomatického zastoupení âeské republiky v SRN.
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ROPA NÁM VSTOUPILA DO ÎIVOTA

Ropu lidstvo uctívá a vyuÏívá jiÏ pﬁes 5 tisíc let. Tuto magickou látku pouÏívali BabyloÀané jako maltu pro
své stavby a staﬁí EgypÈané jí balzamovali mumie. V dobách úsvitu na‰í kultury na‰la ve Stﬁedomoﬁí uplatnûní jako palivo a pouÏívala se ke svícení. Alexandr Velik˘ oslavoval svá vítûzství ve staromedijské
Aktabanû plamennou iluminací z hoﬁící ropy. Pokud jiÏ zmiÀujeme toto efektnûj‰í pouÏití ropy, nesmíme
opominout ani znám˘ „ﬁeck˘ oheÀ” v Byzancii a „pársk˘ chrám svatého ohnû” v Persii. JiÏ v této dobû se
také ropa pouÏívala jako mazadlo ãi v léãitelství. Ve zmínkách z historie vyuÏití ropy nesmí chybût ani zku‰ební instalace umûlého osvûtlení lehk˘m olejem v Praze v roce 1816.
Moderní doba 2. poloviny 19. století byla charakterizována obrovsk˘m nárÛstem tûÏby ropy, zejména
v Pensylvánii a Texasu. Pozitivní vliv na vzestup prÛmyslu a hospodáﬁství mûl rozvoj automobilismu.
Zdroje ropy v ãesk˘ch zemích jsou naprosto zanedbatelné. V˘roba paliv hydrogenací hnûdouheln˘ch dehtÛ, která byla zavedena v Litvínovû fa‰istick˘m Nûmeckem, se brzy po skonãení války ukázala neschopná
konkurence. Stoupající energetické nároky a bouﬁliv˘ rozvoj chemické v˘roby nás pﬁimûl k dováÏení ropy,
zejména z tehdej‰ího Sovûtského svazu. Investiãní zámûry a dopravní problémy na Ïelezniãní trase ze
SSSR vedly k tomu, Ïe byla v letech 1960-64 postavena první vûtev ropovodu DruÏba, která vedla do
âSSR, Polska a Maìarska. První ãást byla uvedena do provozu v únoru 1962. MnoÏství dodané ropy do
âSSR ãinilo maximálnû 18,5 milionu tun za rok. Poãínaje rokem 1985 docházelo k postupnému sniÏování dodávaného mnoÏství ropy aÏ na 7,5 mil. tun roãnû v roce 1991.
Na poãátku sedmdesát˘ch let se z obchodnû-politick˘ch zájmÛ do popﬁedí dostávala vize o dovozu ropy
z oblastí mimo území SSSR. Prvním krokem k uskuteãnûní tohoto zámûru bylo podepsání dohody o vybudování ropovodu Adria v roce 1974 mezi âSSR, Maìarskem a Jugoslávií. Ropovod o celkové délce
950 km vedl z Omi‰alje na ostrovû Krk do Tupé na maìarsko-slovenské hranici. Na ropovod DruÏba byla
Adria napojena v Százhalombattû - ·ahách, kde âeskoslovensko vybudovalo 4 nádrÏe na ropu o objemu
30 tisíc m3. Ropovod byl dokonãen na pﬁelomu 1978-1979. Roãní pﬁepravní kapacita pro âeskoslovensko
ãinila maximálnû 5 milionÛ tun ropy.
Je‰tû pﬁed dokonãením stavby ropovodu Adria se v‰ak v˘raznû zmûnilo obchodnû-politické klima. TûÏké
následky zpÛsobily ropné krize v letech 1970-74 a 1980-81. Maìarsko od dohody o vyuÏívání ropovodu
odstoupilo a v roce 1984 jej následovalo i âeskoslovensko. Nov˘ ropovod vyuÏívala jiÏ pouze Jugoslávie.
Do potíÏí s dopravou ropy Bosporem v Turecku se v roce 1987 dostal i Sovûtsk˘ svaz. Nyní mûl pﬁíleÏitost vyzkou‰et si pﬁepravu asi 0,5 milionu tun ropy maìarskou vûtví DruÏby do Százhalombatty, a poté
Adrií do Omi‰alje.
Cesta k oÏivení ropovodu Adria se zaãala r˘sovat v dobû omezen˘ch dodávek ropy ze SSSR. V roce 1990
Adrií pro‰lo 142.000 tun ropy z Íránu a v roce 1991 cca 0,5 milionÛ tun. Vzhledem k nepﬁimûﬁenû vysokému dopravnímu tarifu (13,25 USD) zaãali Maìaﬁi dodávky Adrií omezovat. Definitivní teãku za úvahami
o vyuÏití ropovodu Adria udûlal konflikt v Bosnû. Po rozdûlení âeskoslovenska na poãátku devadesát˘ch
let pﬁestala b˘t Adria z dÛvodu nízké pﬁepravní kapacity pro ãeské rafinerie zajímavá.
Ropovodem DruÏba byla ropa dodávána ze Sovûtského svazu v mnoÏství 16-19 mil. tun roãnû bez závaÏnûj‰ích technick˘ch a obchodních poruch. V polovinû 80. let se ãásteãnû pod vlivem „glasnosti” zaãaly
mnoÏit úvahy o moÏnosti diferenciace dodavatelsk˘ch parametrÛ ropy, které vycházely z technologick˘ch
a komerãních zámûrÛ a které souvisely s cenotvornou metodikou státÛ RVHP. Po mnoha letech vyuÏívání
ropovodu nebylo moÏné si ovûﬁit technick˘ stav DruÏby. Z Ruska zaãaly pﬁicházet alarmující zprávy. V dÛsledku pﬁehodnocení geologick˘ch prÛzkumÛ zásob ropy a plynu v SSSR a podle stavu tûÏebního zaﬁízení bylo nutné poãítat s tím, Ïe po roce 2000 se Sovûtsk˘ svaz stane ãist˘m dovozcem ropy, tzn. Ïe dovoz ropy bude pﬁevy‰ovat nad v˘vozem.
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Federální ministerstvo zahraniãního obchodu a posléze po rozdûlení âSFR i jeho nástupce, Ministerstvo prÛmyslu a obchodu âR, vybudování alternativního ropovodu pro území na‰eho státu podporovalo. Bylo v‰ak
zﬁejmé, Ïe uãinit zásadní politické rozhodnutí o napojení se na západní systém ropovodÛ bude tûÏko pﬁijatelné jak pro V˘chod, tak i pro Západ. A druhá alternativa, obnovení cesty ropovodem Adria, nebyla pro jiÏ
zmínûnou nízkou pﬁepravní kapacitu (ãinila pouze 2-4 mil. tun roãnû) a dal‰í problémy vhodná.
Zásadní politická zmûna, která se uskuteãnila v âeskoslovensku na podzim 1989, pﬁinesla dal‰í nadûji pro
realizaci my‰lenky nového ropovodu a jin˘ch ropn˘ch zdrojÛ pro na‰i zemi. JiÏ v polovinû roku 1990 byla znovu nastolena my‰lenka nezávislosti na ropû pﬁepravované ropovodem DruÏba. Aktivním zpracovatelem projektu v˘stavby ropovodu MERO IKL se stal n. p. Chemické závody Litvínov (od 1. kvûtna 1991 pod
názvem Chemopetrol Litvínov). ¤ízením tohoto investiãního zámûru byl tehdej‰ím generálním ﬁeditelem
Holadou povûﬁen jeho námûstek pro investiãní v˘stavbu Ing. Antonín ·inágl. Na MPO âR se touto záleÏitostí zab˘vali námûstek ministra Ing. BrÛÏek a ﬁeditel odboru chemie Dr. Babka.
Nastalo období usilovného hledání alternativní dopravní cesty a alternativních zdrojÛ. V úvahu pﬁicházely
ãtyﬁi moÏnosti, jejichÏ realizací by bylo moÏné pokr˘t potﬁeby âeskoslovenska.
1) Dodateãnou v˘stavbou zdvojit kapacitu ropovodu Adria. Tato alternativa byla podporována firmou
ELF AQUITAIN, která se zajímala o privatizaci ãesk˘ch rafinerií.
2) VyuÏít ropovod TAL AWP do Schwechatu, odtud ﬁe‰it dopravu buì v˘stavbou ropovodu Schwechat Bratislava s napojením na ropovod DruÏba, nebo pﬁepravovat ropu do Bratislavy tankery po Dunaji.
Tato my‰lenka byla podporována ÖMV.
3) Vybudovat prodlouÏení ropovodu DruÏba do Nûmecka z Litvínova do Leuny. R˘sovala se zde i moÏnost
vybudování ropovodu z Wilhelmshafenu do Hamburku na spojnici Schwedt - Leuna a napojení na Gdyni.
Tato alternativa se pot˘kala s komplikacemi jiÏ od samého poãátku, neboÈ roz‰íﬁení kapacity pﬁístavu
Rostock by bylo investiãnû velmi nároãné a zámûr vybudovat ropovod z Wilhelmshafenu naráÏel na obtíÏe. O investora se ucházela VEBA (Ruhrgas), jeÏ mûla eminentní zájem o rafinerii ve Schwedtu.
4) V˘stavba ropovodu z Ingolstadtu. Tuto variantu podporoval TAL München.
První dvû alternativy nemûly z vûcn˘ch dÛvodÛ velkou podporu, a tak se rozhodování soustﬁedilo na to,
zda se napojit na sítû ropovodÛ ze severu nebo z jihu.
Z dÛvodu volné pﬁepravní kapacity ropovodu TAL, kter˘ byl vybudován v ‰edesát˘ch letech na trase z Terstu
do Lentingu u Ingolstadtu a jehoÏ kapacita je 35 mil. tun ropy roãnû, a zajímavé my‰lenky spojit stﬁední
Evropu s Jadersk˘m moﬁem projevoval o tzv. jiÏní alternativu velk˘ zájem TAL. Proto uãinil první krok a aãkoliv nemûl konkrétního partnera ani v âR, ani v SRN, zadal iniciativnû v první polovinû roku 1990 projekãní kanceláﬁi ILF studii projektu ropovodu z Lentingu do rafinerie v Leunû s odboãkou do Litvínova.
Hledání nov˘ch dodavatelsk˘ch moÏností ropy pro âR a boj o osud ãesk˘ch rafinerií vyvolaly pozornost
trhu. Kontakty zaãaly zprvu navazovat obchodní firmy, napﬁ. Balux Emirates, G.I.P. Dubai, SIVA Trading,
Abu Dhabi, Furmark Corporation USA, Owais, The Emirates Saudi Group, Dubai, Steer Bonet Ltd. atd., které nabízely ãasto exkluzivní dodávky ropy. Jejich opora ve vlivn˘ch známostech z arabského svûta se v‰ak
neprokázala. Pozdûji zaãaly projevovat aktivitu mezinárodní spoleãnosti, které mûly eminentní zájem na
privatizaci rafinerií. Svou úãast v privatizaci v‰ak podmiÀovaly vybudováním ropovodu, kter˘ mûl dodávky ropy uãinit nezávislé. SvÛj zájem projevily Shell, Agip, British Petroleum, Rhone Poulenc (Total) a dal‰í. Souãasnû s tûmito aktivitami probíhala jednání o privatizaci distribuãní sítû v âeské republice.
Jednání o ropovodu se je‰tû v dobû federativního uspoﬁádání âeskoslovenska odehrávala pouze na úrov-
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ni ãeské vlády. Ani Slovnaft, ani Transpetrol neprojevily sebemen‰í snahu zapojit se do této záleÏitosti patrnû proto, Ïe Slovnaft se zaãal orientovat na rakouskou firmu ÖMV.
Hledání dopravních variant bylo zamûﬁeno i na moÏnost vybudovat ropovod z polského Plocku nebo zprovoznit jiÏ nepouÏívané potrubí u KloboukÛ na Moravû. Nicménû bylo jasné, Ïe ﬁe‰ení tkví ve vybudování
ropovodu z Nûmecka. Stále v‰ak bylo nutné vyﬁe‰it, zda ze smûru od Severního moﬁe nebo ze
Stﬁedozemního moﬁe. Odborné kruhy se pﬁiklánûly ke druhé variantû.
Ve snaze získat nezávisl˘ názor zadalo Federální ministerstvo hospodáﬁství zahraniãní poradenské firmû
Arthur d’Little studii, jeÏ si kladla za úkol provést srovnání nûkolika alternativ vybudování ropovodu.
Na pﬁípravn˘ch jednáních se aktivnû podílely i dal‰í podniky, napﬁ. Benzina, n. p., kter˘ provozoval ropovod DruÏba, nebo Chemapol, a. s., která byla v˘hradním dovozcem ropy do âR. Chemické závody Litvínov
byly s Benzinou a Chemapolem ve spojení a konzultovaly s nimi nûkteré otázky v˘stavby ropovodu.
ZvaÏovala se i kapitálová úãast institucí a podnikÛ v Chemopetrol IKL, kter˘ mûl b˘t zaloÏen pro v˘stavbu ropovodu.
PÛvodní zámûr financování stavby ropovodu vypadal následovnû:
MPO âR
Chemopetrol Litvínov
Kauãuk Kralupy
Benzina
Paramo Pardubice
Chemapol

42,00 %
15,70 %
5,00 %
0,20 %
0,20 %
0,20 %

První úvahy, které nakonec dopadly jinak, poãítaly s kapitálem ve v˘‰i 59,8 mil. Kã.
Studie firmy Arthur d’Little byla pomûrnû nákladná a zamûﬁila se pﬁedev‰ím na srovnání jednotliv˘ch alternativ v oblastech kapacitních moÏností dodávek ropy, stavebních nákladÛ a pﬁepravního tarifu. Nicménû
v˘sledek potvrdil správnost úvah pracovního t˘mu Chemopetrolu a dal‰ích zúãastnûn˘ch organizací o orientaci âeské republiky na tzv. jiÏní cestu.
VyuÏití ropovodu Adria bylo nevyhovující kvÛli nedostateãné kapacitû. Pﬁi respektování potﬁeb Maìarska
a Slovenska by s nejvy‰‰í pravdûpodobností do‰lo k vylouãení âeska z odbûrÛ.
Napojení na Schwechat by v první ﬁadû znamenalo zdvojnásobit kapacitu ropovodu AWP. Vedle poﬁizovacích nákladÛ, které pﬁekraãovaly 500 mil USD, by bylo nutné vyﬁe‰it i pﬁekroãení Dunaje.
Alternativa firmy VEBA pﬁedpokládala vybudovat 30” potrubí Wilhelmshafen - Köthen o délce 375 km
a 20” potrubí z Leuny do Litvínova o délce 170 km. Náklady ve v˘‰i 356 mil. USD, malé mnoÏství ropy
pﬁipadající na ãeské rafinerie (pouze 5 mil. tun z celkov˘ch 14 mil. tun za rok) a odhadovan˘ tarif ve v˘‰i 17,95 USD ãinily tuto moÏnost nereálnou.
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JEDNÁNÍ S FIRMOU TAL

První kontakty s firmou TAL München byly zprostﬁedkovány pﬁi náv‰tûvû Dr. Assmanna, zamûstnance
ESSO A. G. v âR v roce 1990. Pﬁi jednáních v litvínovské rafinerii ãeská strana sdûlila svÛj zámûr vyﬁe‰it otázku dodávek ropy. Dr. Assmann na tuto schÛzku zareagoval dopisem adresovan˘m na ministerstvo
prÛmyslu a obchodu, v nûmÏ firmu TAL pﬁedstavil.
Na 9. ﬁíjna 1990 byli pozváni na náv‰tûvu do
Mnichova pracovníci ministerstva prÛmyslu,
Ing. Novák, Dr. Babka a Ing. Handlíﬁ. Je‰tû pﬁed
náv‰tûvou ãesk˘ch zástupcÛ ministerstva se telefonicky s panem Pansegrauem, jednatelem
TAL, spojila paní Markuse, která pracovala pro
‰v˘carskou afilaci americké firmy Transamonia.
Pﬁedstavila se údajnû jako poradkynû rafinerie
Chemické závody Litvínov. Jednateli sdûlila, Ïe
âeská republika má mít z dÛvodu zastavení dodávek ropy z Ruska velké problémy, a proto má
Litvínov velk˘ zájem o navázání spojení s TAL.
Toto sdûlení bylo podtrÏeno naléhav˘mi v˘zvami
k okamÏit˘m jednáním.
Minister‰tí úﬁedníci naléhavost paní Markuse sice nepodpoﬁili v plné míﬁe, nicménû potvrdili, Ïe
na rychlém navázání bliÏ‰ích kontaktÛ mají zájem. Pamûtníci onûch jednání mohou potvrdit, Ïe
paní Markuse zasahovala velmi temperamentnû
jak na ministerstvu, tak i u jednatele TAL.
Cílem návazného jednání, které probûhlo
v Mnichovû od 9. do 15. ﬁíjna 1990, byla specifikace prvotní technické pﬁedstavy o projektu. âeskou stranu reprezentovali Ing. ·tûrbák,
ãesk˘ konzul pro ekonomické otázky v Bavorsku, Ing. Novák, Dr. Babka a Ing. Handlíﬁ
z Ministerstva prÛmyslu a obchodu âR. Za TAL
se zúãastnili Dr. Pansegrau, p. Ebberg, p. Mayer
a Dr. Engert a za firmu ILF, konzultanta TAL,
Ing. Feizlmayr, p. Bangert a Ing. Neumann.
V tuto chvíli bylo zásadní otázkou udûlení souhlasu firmy TAL s napojením ãeského ropovodu
na ropovod TAL v Bavorsku. Vzhledem k tomu,
Ïe ‰lo o rozhodující podmínku uskuteãnûní projektu, Ïádali zástupci Chemick˘ch závodÛ Litvínov jednoznaãné souhlasné stanovisko. To mohl pan
Pansegrau tlumoãit jiÏ 14. prosince 1990.
Pﬁístavní zaﬁízení TAL v zálivu Muggia v Terstu.

Studie, kterou vypracoval ILF, pﬁedpokládala vedení ropovodu z Ingolstadtu (resp. z Lentingu) podél
plynovodu MEGAL pﬁes Hersbruck do Waidhausu a dále pﬁes PlzeÀ a Îìár podél produktovodu do
Litvínova, resp. do tankovi‰tû, které mûlo b˘t umístûno v Bylanech, jeÏ se nacházejí asi 12 km jihozá-
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padnû od Litvínova. Dal‰í zásobování ropou do Kralup nad Vltavou, Kolína a Pardubic pﬁicházelo teoreticky v úvahu ropovodem DruÏba. Aãkoliv s kladn˘m pﬁístupem Slovnaftu se nedalo pevnû poãítat, technicky bylo toto spojení moÏné kdykoliv zajistit.
Otázka velikosti potrubí nebyla zatím zcela vyjasnûna. S ohledem na pﬁepravu cca 8,5 mil. tun roãnû se
uvaÏovalo o potrubí s prÛmûrem 24” a se zﬁízením 3 ãerpacích stanic na trase.
ILF se obával provozních potíÏí pﬁi vyuÏívání stávajícího potrubí DN 500 mezi Litvínovem a Kralupami, proto pozdûji navrhl vést ropovod MERO IKL aÏ do Kralup. Litvínov se v‰ak nechtûl vzdát bylanského tankovi‰tû. V té dobû se totiÏ objevila zajímavá my‰lenka vybudovat v okolí Bylan podzemní kaverny pro skladování ropy za finanãního pﬁispûní ‰védského státu v rámci ekologického programu. Tyto úvahy ‰ly je‰tû
dále a poãítaly s vyuÏitím vyhloubeného zemního materiálu pﬁi stavbû dálnice Praha - Rozvadov. Nakonec
v‰ak finanãní podpora pro tento projekt nebyla získána a zámûr postupnû upadl v zapomenutí.
Ing. Chrást, námûstek generálního ﬁeditele Kauãuk Kralupy, vyslovil moÏnost vyuÏít pro tankovi‰tû pískovny v katastrálním území obcí Nelahozeves a Uhy. Tato my‰lenka se stala ve chvíli, kdy v Bylanech vypluly na povrch problémy s restitucemi pozemkÛ, velmi zajímavou.
TAL v mezidobí jednání kontaktoval místa pﬁíslu‰ná k vydání potﬁebn˘ch povolení, a tak mohl ILF na jednání v ﬁíjnu 1990 informovat o pozitivním ohlasu v Bavorsku. ProtoÏe mûl TAL v Bavorsku velmi dobrou
povûst u úﬁadÛ a dobré vztahy s politick˘mi kruhy, byla jeho pomoc v tomto ohledu velmi úãinná. Na základû sv˘ch odborn˘ch sond odhadl TAL dobu potﬁebnou na projekãní pﬁípravu a schvalovací ﬁízení minimálnû na 2 roky. Tento odhad, kter˘ vycházel z doby v˘stavby ropovodu TAL pﬁed 25 lety, se ukázal jako pﬁíli‰ optimistick˘.
V této dobû jiÏ Chemoprojekt projektoval ãeskou ãást ropovodu, a proto uplatnila ãeská strana poÏadavek
na své zapojení do projekãních prací pﬁi stavbû nûmecké ãásti.
Dal‰í návazné jednání se uskuteãnilo v Praze dne 19. února 1991. Firmu TAL na ministerstvu prÛmyslu reprezentovali Dr. Pansegrau a Dr. Engert. âeskou stranu zastupovali Ing. BrÛÏek, námûstek ministra, Ing. Hlavniãka, vrchní ﬁeditel, Dr.Babka, ﬁeditel odboru chemie, Ing. Holada, generální ﬁeditel CHEZA
a Ing. ·inágl, námûstek generálního ﬁeditele CHEZA. V˘sledkem jednání byla dohoda o formû spolupráce
s TAL. Jejím základem se mûl stát rámcov˘ kontrakt. Za partnera TAL byly urãeny Chemické závody
Litvínov, resp. jejich generální ﬁeditel Ing. Holada. V˘‰e nákladÛ, kterou si mûl TAL za své práce pro
CHEZA úãtovat, byla vyãíslena zatím pouze rámcovû. CHEZA dostaly návrh textu rámcového kontraktu
k pﬁipomínkám. Spolupráce s firmou TAL se mûla odehrávat pouze v rovinû konzultanta realizace projektu MERO IKL na nûmecké stranû. Souãástí rámcového kontraktu se mûla stát dohoda o pﬁepravû ropy pro
ropovod MERO IKL z Terstu do Ingolstadtu a ustanovení o obchodní spolupráci, jeÏ se bude ﬁídit pﬁepravními podmínkami TAL do tankovi‰tû MERO IKL v Bavorsku.
Dr. Pansegrau se zavázal pﬁedloÏit oficiální návrh na spolupráci s CHEZA poradnímu v˘boru COCOM (v˘bor akcionáﬁÛ, koordinaãní v˘bor) zaãátkem dubna 1991. COCOM tuto spolupráci i pﬁes potíÏe odsouhlasil. Nûkteﬁí podílníci se totiÏ obávali zhor‰ení pﬁepravních podmínek pro své firmy, konkurence dodávek
ãesk˘ch rafinerií do jejich zájmov˘ch oblastí a v neposlední ﬁadû vyslovovali námitky proti rovnoprávnému tarifu, jeÏ mûl ropovod MERO IKL od vedení TAL získat. Pozitivní vliv na zmûnu stanovisek nûkter˘ch
akcionáﬁÛ TAL mûl pravdûpodobnû jejich zájem na získání kapitálov˘ch podílÛ v ãesk˘ch rafineriích.
Aãkoliv se o investiãním zámûru vybudovat ropovod MERO IKL jednalo jiÏ naprosto konkrétnû, na‰i partneﬁi v Bavorsku dosud váhali. Tato nedÛvûra pramenila ze skuteãnosti, Ïe financování stavby MERO IKL
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nebylo dosud zcela vyjasnûno. Dal‰ímu pokraãování jednání v Bavorsku napomohla podpora projektu
usnesením pﬁedsednictva vlády âR z prosince 1990 a usnesením hospodáﬁské rady vlády âR z 9. záﬁí
1991. V˘znamn˘m krokem pro pokraãování jiÏ zapoãatého úsilí bylo usnesení vlády âR ãíslo 68 ze 4. února 1992. V usnesení vlády âR ãíslo 465 z ãervna téhoÏ roku byla v˘stavba ropovodu oznaãena za prioritní. Definitivní teãku pochybám uãinilo usnesení vlády âR ãíslo 269 z 26. kvûtna 1993, které odsouhlasilo
státní záruku za bankovní úvûry pro financování stavby a kapitálovou úãast FNM âR jako jediného akcionáﬁe ve v˘‰i 7,8 mld. Kã.
SvÛj zásadní souhlas s projektem ropovodu MERO IKL vyslovila bavorská vláda 15. února 1992. V lednu
1993 se ve svém soukromém sídle v Playsteinu se‰el ministr prÛmyslu a dopravy Bavorska G. Lang se
sv˘m ãesk˘m protûj‰kem, Ing. Dlouh˘m. Pﬁi tomto jednání byla ústy zástupce vlády Bavorska vyslovena
podpora vládnoucí CSU s projektem, jenÏ byl oznaãen ze jeden z konkrétních projevÛ naplÀování Smlouvy
o dobrém sousedství a pﬁátelské spolupráci mezi SRN a âR a SR z 27. února 1992. K právû popsanému
setkání se váÏe je‰tû dal‰í zajímavost, neboÈ od zániku âSFR k 31. prosinci 1991 ‰lo o první zahraniãní cestu pﬁedstavitele vlády novû vzniklé âeské republiky, a proto právem vyvolalo pozornost ‰iroké veﬁejnosti
a sdûlovacích prostﬁedkÛ.
V roce 1992, kdy bylo územní ﬁízení v plném proudu, zaãal vûnovat bavorsk˘ tisk velkou pozornost silnému poklesu tûÏby ropy v Rusku. V místním tisku vycházely ãlánky, které projevovaly nesouhlas se stavbou ropovodu. V ãele odpÛrcÛ stál Bund Naturschutz, kter˘ jako souãást svého protestu pﬁedloÏil vypracovaná opatﬁení proti stavbû ropovodu do âR. Zveﬁejnûní odmítav˘ch stanovisek sedmnácti obecních rad
v ãele s obcemi Wiesent, Wörth a Pösing i stanovisko Bavorského svazu zemûdûlcÛ, jemuÏ spí‰e neÏ na
blahu sv˘ch ãlenÛ záleÏelo na politické propagaci, dávaly najevo jen velmi málo pﬁátelské otevﬁenosti.
Téma v˘stavby ropovodu MERO IKL se stalo pravidelnou souãástí obsahu bavorsk˘ch zemsk˘ch a regionálních periodik. Od poãátku roku 1992 do ukonãení v˘stavby vy‰lo pﬁes 500 nesouhlasn˘ch ãlánkÛ, informací o odmítav˘ch postojích obecních rad a akcích odpÛrcÛ ropovodu. Naopak na‰e strana vyuÏívala
tisku pravidelnû pro propagaci sv˘ch zámûrÛ a poskytování informací veﬁejnosti.
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V¯BùR PROJEKâNÍ KANCELÁ¤E
PRO BAVORSKOU âÁST ROPOVODU MERO

IKL

Pﬁijetím usnesení vlády âR o stavbû ropovodu z prosince 1990 byly dány pﬁedpoklady pro hledání partnerÛ pro pﬁípravu a zpracování projektu. Studii projektu v roce 1991 zpracovala firma ILF.
Z informací získan˘ch pﬁedev‰ím z jednání s TAL vyplynula nutnost rozdûlit projekt na dvû ãásti - ãeskou
a nûmeckou. Nûmecká ãást byla specifická v ﬁe‰ení majetkoprávního ﬁízení pﬁi zaji‰Èování tzv. sluÏebností, v zaji‰tûní zákonn˘ch odpovûdností z povolovacího ﬁízení i v nedostateãné znalosti pravidel pﬁi provádûní takové stavby v konkrétních, tedy bavorsk˘ch podmínkách. Pﬁes nesrovnatelné podmínky a pﬁedpisy, které platily v obou zemích, v‰ak bylo nutné zajistit jednotnou funkci obou ãástí ropovodu v provozu.
O zadání projektu, jeÏ se skládalo nejen ze zpracování projektu, ale i z vypracování podkladÛ pro povolovací ﬁízení a ze zaji‰tûní majetkoprávního pozemkového ﬁízení, jednaly CHEZA v roce 1991 s firmami PLE,
Dorsch a ILF. Projekãní kanceláﬁe PLE a Dorsch pﬁes své dlouholeté zku‰enosti odmítly zakázku v poÏadovaném rozsahu pﬁevzít. Do kontraktu navrhovaly zapojit dal‰í firmy, které by pﬁevzaly „neprojekãní ãinnosti”, tedy majetkoprávní a povolovací ﬁízení. Patrnû si byly vûdomy, Ïe jde o nejrizikovûj‰í ãásti projektu, a obávaly se k nim zavázat. Pro Litvínov v‰ak toto pojetí kontraktu bylo naprosto nepﬁijatelné.
Firma ILF jako jediná z osloven˘ch kanceláﬁí byla ochotna pﬁevzít závazek na zpracování projektu v plném
rozsahu, tzn. zajistit jménem investora povolovací ﬁízení, majetkoprávní ﬁízení, autorsk˘ dozor a vedení
stavby. Dne 5. záﬁí 1991 byla v Kralupech nad Vltavou podepsána smlouva, na jejímÏ základû pﬁevzal ILF
funkci odpovûdného projektanta také pro ãeskou ãást ropovodu.
Jako investor nûmecké ãásti mûla podle dohody s ILF vystupovat afilace pod názvem Chemopetrol
Pipeline.
Pro bavorsk˘ úsek stavby se na rozdíl od zvyklostí bûÏn˘ch v âR nepoãítalo s funkcí generálního dodavatele. Kontrakty na jednotlivé dodávky mûl podle dohody uzavírat sv˘m jménem investor a ve spolupráci s ILF je vyﬁizovat. Investor mûl vystupovat sv˘m jménem pﬁi vyﬁizování povolovacího ﬁízení na
základû podkladÛ zpracovan˘ch ILF. Majetkoprávní ﬁízení ve vûci zaji‰Èování sluÏebností na trase ropovodu MERO IKL mûlo b˘t jménem investora vedeno téÏ ILF. Celková projekãní dokumentace mûla b˘t zaji‰Èována ILF a Chemoprojektem Litvínov podle pokynÛ Chemopetrol IKL, Praha. Tato firma vznikla na základû spoleãenské smlouvy mezi Chemopetrolem Litvínov a Kauãukem Kralupy pﬁibliÏnû v dobû podepsání
smlouvy s ILF. Provádûcí dokumentaci jednotliv˘ch ãástí mûli zaji‰Èovat dodavatelé. Chemopetrol Pipeline
zaji‰Èoval finanãní agendu bavorské ãásti ropovodu. K odbornému technickému dozoru státu byly zavázány TÜV München a TÜV Ingolstadt.
V prÛbûhu realizace projektu vytvoﬁil ILF v pracovním schématu cca 90 funkãních míst. Podle postupu
prací byli na 55 z nich zaﬁazeni zamûstnanci ILF. Základní schéma vedoucích funkcí je uvedeno dále na
stranû 15.
Uzavﬁená smlouva pﬁesnû stanovila ILF v˘kony nezbytné pro stavbu, provozování a udrÏování v˘stavby ropovodu, tj. obstarat potﬁebná povolení, zajistit inÏen˘rské v˘kony pﬁi stavbû tankovi‰tû Vohburg (RTV Rohölltanklager Vohburg), zajistit inÏen˘rské v˘kony pﬁi stavbû nûmecké ãásti trasy (PTBy - Pipeline
Trasse Bayern) a zajistit majetkoprávní ﬁízení pﬁi sluÏebnostech na trase. S postupujícími pracemi na projektu a vyjasÀováním problematiky povolovacího ﬁízení rostla potﬁeba aktualizovat a zpﬁesÀovat nûkteré
ãásti smlouvy. Byly uzavﬁeny první (13. kvûtna 1992) a druh˘ (12. listopadu 1992) dodatek ke smlouvû.
Dne 7. záﬁí 1994 byl podepsán jiÏ jménem Chemopetrol Pipeline tﬁetí dodatek smlouvy, kter˘ nahradil pÛvodní kontrakt z 5. záﬁí 1999, vãetnû dvou pﬁedchozích dodatkÛ. Existující ãtvrt˘ dodatek se t˘ká pouze
ãeského úseku.
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V novû uspoﬁádaném kontraktu je obsaÏen popis projektu, popis pracovních v˘konÛ (ãinností), termíny,
ceny jednotliv˘ch úkonÛ a organizace projektu. V dal‰í ãásti byly sjednány materiální dodávky pro tento
projekt, které mûl zaji‰Èovat ILF a které zahrnovaly pﬁípravné práce, pﬁípravu tendrÛ, dodávky náhradních
dílÛ, pﬁejímky ve v˘robních závodech a kontrolu termínÛ, faktur, správnosti a úplnosti technick˘ch podkladÛ a dodrÏování rozpoãtu. Povinnosti Chemopetrolu Pipeline spoãívaly ve schvalování a uvolÀování seznamu dodavatelÛ a tendrov˘ch podkladÛ, úãasti na otevírání a vyhodnocování nabídek, v udûlování zakázek a ve finanãním zaji‰tûní. Kontrakt dále stanovil termíny pﬁejímek, a to pﬁejímky pﬁedbûÏné do 30 dnÛ
po skonãení pracovní ãinnosti a pﬁejímky koneãné na návrh ILF do 21 dnÛ. Podle nového kontraktu byl
ILF povinen prokázat poji‰tûní povinného ruãení za vûcné a osobní ‰kody ve v˘‰i 5 mil. DM, odpovídal za
mechanickou ãást stavby z RTV po nûmecko-ãeskou hranici a za celkov˘ systém z RTV do tankovi‰tû
v Nelahozevsi, provádûl dozor autorsk˘, stavební, dozor pﬁi uvádûní do provozu a pﬁi zku‰ebním provozu
vãetnû celkové koordinace projektu. Za vy‰‰í moc, která by ILF zbavila plnûní kontrahované povinnosti,
byly povaÏovány vedle obvykl˘ch pﬁípadÛ vy‰‰í moci také zákony, naﬁízení úﬁadÛ a odejmutí stavebního
povolení ze strany ministerstva práce a sociálních vûcí Bavorska.
Spolupráce mezi Chemopetrol Pipeline a ILF byla na dobré úrovni. ILF projevoval maximální snahu o odstranûní v‰ech vznikl˘ch pﬁekáÏek. Cel˘ pracovní t˘m s maximálním úsilím prosazoval projekt a mûl snahu o dodrÏení základních termínÛ dokonãení stavby. Práce ﬁídil osobnû pan Feizlmayr, jenÏ pracoval u TAL
od doby v˘stavby ropovodu z Terstu a jenÏ naprosto bezpeãnû ovládal technickou a organizaãní problematiku. Vût‰inu ãinností zaji‰Èoval mnichovsk˘ personál firmy. Pan Lässer, spoleãník ILF, kter˘ sídlil
v Innsbrucku, do projektu zasahoval jako konzultant pro speciální otázky jen v˘jimeãnû. V nûkter˘ch odborn˘ch agendách, jako plánování stavebnû technick˘ch ãástí, vyhotovování plánÛ apod., byli zaangaÏováni i dal‰í pracovníci ILF v Rakousku (Dornbirn, Innsbruck).
Projekãní kanceláﬁ ILF má zastoupení v nûkolika zemích vãetnû âR. Za dobu svého pÛsobení realizovala ﬁadu projektÛ v Nûmecku, Rakousku, Saudské Arábii ãi africk˘ch zemích, angaÏuje se mimo jiné v Rusku
a Kazachstánu. Zamûstnanci jsou vût‰inou smluvnû vázáni pouze na dobu realizace uzavﬁeného kontraktu.
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ORGANIZAâNÍ SCHÉMA ZAJI·TùNÍ STAVBY
BAVORSKÉ âÁSTI MERO IKL
Investor

MERO âR, a. s., Kralupy nad Vltavou
Chemopetrol Pipeline, GmbH, München

Projektant

ILF Consulting Engineers

Vedení projektu

vedoucí - p. Bangert
zástupce - p. Kohler

Odborné vedení a poradenství

p. Feizlmayr, p. Neumann, p. Zehl, p. Weidinger

Povolovací agenda

p. Kohler (Dr. Knorr, p. Gihr, p. Schemm, p. Reuder, p. Heller)

Majetko-právní ﬁízení, administrativa

p. Kohler, p. Beck, Dr. Engert, p. Fürst, p. Kellermeyer,
p. Pohmann, p. Bruns, p. Faderl

Mûﬁení, dokumentace

p. Bühring, p. Fleischhauer, p. Prasch, p. Kellermeyer, (MAPS)

Provádûcí plány

p. Weitzel, p. Millim, p. Füssenegger, (Chemoprojekt)

Systémové plánování

p. Bangert
Dle oborÛ: p. Reitzner, p. Kainz, p. Lackner, p. Schweger,
p. Stoffers, p. Neuruhrer, p. Lutz, p. Hackl, p. Oberhauser,
p. Brzoska, p. Millim, p. Zehl, p. Sieland, p. Hausmann,
p. Quaderer

Technick˘ nákup

p. Siemel, Dr. Kaschel

Stavba tankovi‰tû Vohburg

p. Barday, p. Jochum, p. Stingl, p. Brzoska, p. Weiß

Vedení trasy

p. Fleischhauer, p. Heiß, p. Melauer, p. Dinter

Odborní poradci

(Dr. Kohler, Dr. Knorr), p. Gihr, p. Aumer, p. Sieland, p. Speckle,
p. Bühning

Vedoucí stavby
Los I.
Los II.
Los III.

p. ·afránek, p. Kellermeyer, p. Schlegel, p. Seman, p. Reichert,
p. Watzek, p. Haertwig, p. Kalla
p. Lutz, p. Aumer, p. Gerards, p. Kleinschmidt, p. Rosenkranz,
p. ·amánek, p. Prasch, p. Magg
P. Schulz, p. Faderl, p. Zadina, p. Strack, p. Locnikar, p. Günther,
p. Stöhr, p. Novotn˘

Pﬁíprava provozu

p. Schwimmbeck

Poradce pro uvedení do provozu

p. Kopp

Pozn. autora: Jména uvedená v závorce jsou odborníci, kteﬁí nepracovali u ILF.
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ZALOÎENÍ SPOLEâNOSTI PRO STAVBU ROPOVODU

My‰lenka vybudovat alternativní ropovod do âeskoslovenska vznikla jiÏ v dobû existence federativního
státu. Jejím nositelem byly CHEZA Litvínov, pozdûji pﬁejmenované na Chemopetrol, n. p., které od poãátku navázaly kontakty s Kauãuk Kralupy, n. p.
V první ﬁadû bylo nutné formalizovat postavení Chemopetrolu coby Ïadatele o stavbu vÛãi úﬁadÛm ve
Spolkové zemi Bavorsko. Po zváÏení v‰ech moÏností byla nakonec pﬁijata varianta o zﬁízení spoleãnosti
s ruãením omezen˘m s názvem Chemopetrol Pipeline, GmbH, se sídlem v Mnichovû, Trüderinger
Straße 9. Zakladatelem a zﬁizovatelem této s. r. o. bylo Ministerstvo prÛmyslu a obchodu âR zastoupené v této vûci námûstkem ministra, Ing. Pavlem BrÛÏkem. Základní kapitál ve v˘‰i 50.000,- DM sloÏil
Chemopetrol Litvínov, jemuÏ novû vzniklá spoleãnost vûcnû podléhala. Jednateli nové spoleãnosti byli
jmenováni Ing. Václav Volf a Ing. Ladislav Müller, kteﬁí se projektu úãastnili jiÏ od pﬁípravn˘ch prací.
Chemopetrol Pipeline, GmbH, byla zaloÏena podle nûmeckého obchodního práva. Za pﬁedmût ãinnosti bylo stanoveno v bodû 1. „Stavba a provoz ropovodÛ, zejména z jiÏního Nûmecka do âSFR, a pﬁekládacích
a skladovacích zaﬁízení a s tím souvisejících ãinností, vãetnû úãastí v jin˘ch spoleãnostech.” a v bodû 2.
„Spoleãnost je oprávnûna úãastnit se v jin˘ch podnicích se stejn˘m nebo podobn˘m pﬁedmûtech podnikání v libovolné právní formû, zﬁizovat poboãky v tuzemsku i v zahraniãí a úãastnit se podnikatelské ãinnosti, bezprostﬁednû nebo nepﬁímo prospû‰né pro tuto ãinnost.”. Notáﬁsk˘ záznam o zaloÏení spoleãnosti byl vyhotoven 24. dubna 1991.
Pﬁíznivou shodou okolností se podaﬁilo pro kanceláﬁe nové firmy najmout prostory v téÏe budovû, v níÏ
toho ãasu sídlil TAL. Kanceláﬁe, které byly vybaveny zpoãátku nábytkem zapÛjãen˘m od TAL, slouÏily prozatím pouze formálnû, neboÈ nebyly personálnû obsazeny. Potﬁebné styky v provizorních podmínkách firmy zaji‰Èoval jménem Chemopetrol Pipeline TAL, zejména Dr. Engert. Pro potﬁeby bûÏného penûÏního styku byl u Bayerische Vereinsbank zﬁízen bankovní úãet. Byly navázány první styky s právní kanceláﬁí Seufert
(München) a s notáﬁstvím Manfred Asam (München). Nutn˘ osobní styk zaji‰Èoval Chemopetrol Litvínov
sluÏebními cestami z âR.
Se vzrÛstajícím náporem agendy bylo nutné zajistit telefonické kontakty v dobû nepﬁítomnosti jednatelÛ
a administrativní práce alespoÀ v minimálním rozsahu. Ve spolupráci s firmou Man Power byla v polovinû 1993 vybrána na místo sekretáﬁky paní Gisela Schöffler. V té dobû je‰tû minimální úãetní agenda a daÀové poradenství byly zadány firmû Dipl.- Kfm. Dr. Werner Wurm. Úãetnictví bylo touto firmou vedeno do
konce roku 1994, kdy zaãalo b˘t vykonáváno vlastními silami. Dobrá spolupráce s kanceláﬁí Dr. Wurma trvá v oblasti daÀového poradenství a auditu i nadále.
Paralelnû s pﬁípravou v˘stavby ropovodu v Nûmecku probíhaly práce na zahájení stavby ãeského úseku, které prozatím ﬁídil Chemopetrol Litvínov. Územní rozhodnutí bylo vydáno koncem roku 1991. Dne 28. srpna
1992 byla mezi Chemopetrolem Litvínov a Kauãukem Kralupy podepsána smlouva o zaloÏení akciové spoleãnosti Chemopetrol IKL. Sídlem nové spoleãnosti se staly pronajaté prostory Benziny v Praze 8, Trojská 8.
Jako jednatelé byli do obchodního rejstﬁíku zapsáni Ing. Bﬁetislav Karásek a Ing. Antonín ·inágl. Kapitál v celkové v˘‰i 40 mil. Kã sloÏily Chemopetrol Litvínov (25 mil. Kã) a Kauãuk Kralupy (15 mil. Kã). Registrace byla provedena 13. listopadu 1992. Do novû vznikající dozorãí rady byli jmenováni Ing. Neumann a Ing. Volf
(Chemopetrol Litvínov), Ing. Chrást (Kauãuk Kralupy) a Ing. Fiedler (Petrotrans).
Po zaloÏení a. s. do‰lo k pﬁevedení Chemopetrol Pipeline, GmbH, ze svého pÛvodního zakladatele,
Ministerstva prÛmyslu a obchodu âR, na Chemopetrol IKL, jeÏ se stala mateﬁskou spoleãností. Vznikl zajímav˘ paradox, neboÈ dceﬁiná spoleãnost byla star‰í neÏ její matka, Chemopetrol IKL. Tato „nevlastní
matka” nav˘‰ila a splatila základní jmûní Chemopetrol Pipeline v hodnotû jednoho milionu DM. Tato zmûna byla notáﬁsky zaznamenána 2. února 1993.
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Koneãná verze trasy ropovodu na ãeském území rozhodla o stavbû centrálního tankovi‰tû ropy (CTR)
v Nelahozevsi, z ãehoÏ vyplynuly i dal‰í organizaãní kroky. Vládním usnesením ãíslo 269 ze dne 26. kvûtna 1993 zanikl bez likvidace Chemopetrol IKL. Privatizaãní projekt MERO IKL schválilo Ministerstvo pro
správu národního majetku a privatizaci 12. ãervence 1993. Zakládací listina byla potvrzena Fondem národního majetku âR ke dni 23. záﬁí 1993 a k 1. ﬁíjnu 1993 vznikla privatizovaná firma MERO IKL, a. s.,
v majetku FNM âR. Sídlem MERO IKL se staly prostory v budovû Institutu modernizace prÛmyslu
v Kralupech nad Vltavou, Cesta brigádníkÛ 693. S ohledem na nepﬁekonatelnou pﬁekáÏku ve v˘slovnosti
názvu Nelahozeves na‰imi nûmeck˘mi partnery byly Kralupy i z tohoto dÛvodu jako sídlo vítány.
Pﬁedsedou pﬁedstavenstva byl pﬁedstavenstvem zvolen Ing. Princ (FNM âR), jeho zástupcem se stal
Ing. Karásek, investiãním ﬁeditelem byl jmenován Ing. ·inágl.
Av‰ak ani toto nebylo koneãnou organizaãní formou firmy. K 1. lednu 1994 do‰lo ke splynutí Petrotrans,
a. s., a MERO IKL, a. s. Novû vzniklá spoleãnost nesla název MERO âR, a. s., se sídlem v Kralupech nad
Vltavou. Dosavadní ﬁeditel Petrotransu, provozovatele ãeské ãásti ropovodu DruÏba po rozpadu âSFR,
Ing. Karel Fiedler, byl jmenován generálním ﬁeditelem. Ministerstvo pro hospodáﬁskou soutûÏ âR
potvrdilo legitimitu slouãení Petrotrans a MERO IKL dne 4. února 1994.
V polovinû roku 1994 do‰lo v Chemopetrolu Pipeline ke zmûnû. Ing. Ladislav Müller se vzdal z dÛvodu odchodu do dÛchodu funkce jednatele a na jeho místo byl jmenován dosavadní ãlen pﬁedstavenstva MERO âR, a. s., Ing. Antonín ·inágl, kter˘ pﬁevzal technickou agendu nûmecké ãásti ropovodu
MERO IKL. V souvislosti s nárÛstem obratu do‰lo souãasnû s tímto aktem k dal‰ímu nav˘‰ení základního
kapitálu firmy na 15 mil. DM. Notáﬁsk˘ zápis o v˘‰e uveden˘ch zmûnách byl vyhotoven 16. ãervna 1994.
Postupné zvy‰ování základního kapitálu dceﬁiné spoleãnosti bylo nutné s ohledem na nárÛst ãinností
i z dÛvodu bedlivého sledování kapitálové síly jak partnery v majetkoprávním ﬁízení, tak i oponenty z ekologick˘ch organizací a obecních rad. Vázat vysok˘ základní kapitál jiÏ od poãátku na celé období stavby se
nejevilo jako úãelné. Kapitál je moÏné pﬁimûﬁenû upravovat. Jako pﬁíklad lze uvést praxi firmy TAL, která
kapitál z doby v˘stavby ve v˘‰i 50 mil. DM sníÏila v dobû provozu na 10 mil. DM.
Na konci této kapitoly je namístû podûkovat Ing. Ladislavu Müllerovi za jeho práci ve funkci jednatele
Chemopetrol Pipeline. Za pﬁípravu vlastního projektu a jednání s nûmeck˘mi a ostatními zahraniãními
partnery mu právem patﬁí uznání.

17

âINNOST KANCELÁ¤E
CHEMOPETROL PIPELINE, GMBH, V MNICHOVù
Zvolení Mnichova za sídlo Chemopetrol Pipeline nebylo vÛbec náhodné, neboÈ úzká spolupráce s firmami
TAL a ILF a úﬁedními místy v Mnichovû byla po dobu v˘stavby potﬁebná. ILF v‰ak stále ãastûji urgoval pﬁíchod vedení Chemopetrol Pipeline do Mnichova kvÛli nutnosti odsouhlasit celou ﬁadu rozhodnutí. Spojení
s mateﬁskou spoleãností bylo v této dobû ãasto neoperativní a na stavbû tankovi‰tû ve Vohburgu a. d.
Donau byla zapotﬁebí stálá koordinace prací s RVI a s vedením stavby ILF, s TÜV v Ingolstadtu a s LRA
(Landratsamt) Pfaffenhofen.
V této dobû byla prosazována pﬁedstava o takovém uspoﬁádání firmy, jeÏ vycházelo z organizaãního uspoﬁádání TAL, kter˘ byl na‰ím vzorem. Hlavní sídlo firmy bylo v mnichovské kanceláﬁi a ve Vohburgu mûl
na novû zﬁízeném tankovi‰ti pracovat technick˘ útvar. Tato forma byla v dobû v˘stavby, kdy bylo zapotﬁebí neustále a promptnû zaji‰Èovat kontakty s úﬁady, projekãní kanceláﬁí a s TAL, zajisté oprávnûná.
Ve Vohburgu bylo zﬁízeno v roce 1995 deta‰ované pracovi‰tû, nejprve v pronajaté kanceláﬁi ILF
v Hohenstaufenstraße 6 a od ledna 1996 ve vlastní najaté kanceláﬁi v Regensburger Straße, které mûlo
koordinovat technickou ãást projektu. Do funkce sekretáﬁky ve Vohburgu byla pﬁijata paní Andrea Mayer.
Spojení mezi kanceláﬁí v Mnichovû, kam po odchodu paní Schöffler nastoupila na místo sekretáﬁky paní
Zdenka Brubacher, a pracovi‰tûm ve Vohburgu bylo zaji‰tûno telefonem, faxem a pravideln˘mi osobními
schÛzkami jednatelÛ.
Jednatelé zaãali v Bavorsku trvale vykonávat své funkce od poloviny roku 1994, Ing. Volf v kanceláﬁi
v Mnichovû a Ing. ·inágl ve Vohburgu. Nutnou podmínkou pro jejich práci bylo zaji‰tûní povolení k pobytu. Pﬁesto, Ïe se na funkce jednatele spoleãnosti nevztahuje povinnost mít pracovní povolení, musel
b˘t Arbeitsamt (pracovní úﬁad) v Mnichovû o této záleÏitosti informován. Nemil˘m pﬁekvapením byla
povinnost jednatelÛ získat nûmecké ﬁidiãské oprávnûní (vãetnû povinného absolvování auto‰koly a sloÏení teoretické a praktické zkou‰ky) do jednoho roku od vydání povolení k pobytu. Na ﬁadu zemí mimo
Evropskou unii se vztahuje v˘jimka ohlednû získání tohoto povolení bez zkou‰ek, pro obãany âR bohuÏel ne. JednatelÛm bylo dále nutné zajistit ubytování, vybavit obû vzniklé kanceláﬁe a najmout pracovníky.
S postupem ãasu hovoﬁily ekonomické a organizaãní dÛvody pro soustﬁedûní firmy do jednoho místa.
Jednatelé navrhli vybudovat na tankovi‰ti v rámci plánovaného rozpoãtu odpovídající správní budovu,
v níÏ by se celá firma soustﬁedila. Celkové náklady na stavbu správní budovy vãetnû jejího vybavení a pﬁestûhování obou útvarÛ nemûly b˘t vy‰‰í neÏ 3 mil. DM. Toto slouãení se nakonec ukázalo jako v˘hodné
jak z hlediska celkového uspoﬁádání areálu a obecného ﬁízení firmy, tak z hlediska úãelnûj‰ího ﬁe‰ení kontaktÛ s mateﬁskou firmou.
Stavba správní budovy byla zadána po vyklizení staveni‰tû tankovi‰tû a dokonãena v prosinci 1996. Ke dni
3. prosince 1996 bylo notáﬁsky zmûnûno sídlo firmy z Mnichova do Vohburgu a. d. Donau. V pﬁílohách notáﬁského zápisu je také doloÏena kontinuita mateﬁské spoleãnosti Chemopetrol IKL a MERO âR. Souãasnû
byla provedena zmûna názvu na MERO Pipeline, GmbH, se sídlem Vohburg a. d. Donau, MERO - Weg 1.
Tímto aktem bylo dosaÏeno návaznosti názvÛ dceﬁiné a mateﬁské spoleãnosti. Toto sladûní názvÛ mohlo
b˘t teoreticky provedeno jiÏ dﬁíve. DÛvodem odkladÛ s provedením zmûny aÏ na dobu po skonãení stavební ãinnosti byla na‰e snaha nekomplikovat zpracování stavebních a provozních povolení a nevyvolávat pochybnosti jak v majetkoprávním ﬁízení, tak i v ne vÏdy pﬁátelsky nám naklonûnému tisku.
V prÛbûhu prosince 1996 se do nové správní budovy ve Vohburgu pﬁestûhoval technick˘ útvar z budovy
pronajaté v Regensburger Straße. Na poãátku ledna následujícího roku se trvale pﬁemístila také kanceláﬁ
z Mnichova.
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K 31. ãervenci 1997 svou práci ve funkci jednatele MERO Pipeline ukonãil v souvislosti s odchodem do
dÛchodu Ing. Václav Volf. Na jeho místo nastoupil zástupce generálního ﬁeditele a ekonomick˘ ﬁeditel mateﬁské spoleãnosti, Ing. Václav Franc. Notáﬁské ovûﬁení této zmûny bylo provedeno 3. ãervna 1997.
Souãasnû do‰lo k roz‰íﬁení pﬁedmûtu ãinnosti firmy o provozování telekomunikaãních sítí, obchodní poskytování telekomunikaãních sluÏeb a úãast v podobn˘ch spoleãnostech v tuzemsku i v zahraniãí.
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FINANCOVÁNÍ ROPOVODU MERO IKL

Financování ropovodu bylo jednou z nejsloÏitûj‰ích otázek celého projektu. Zatímco v technickém a organizaãním ﬁe‰ení bylo pomûrnû brzy v‰e vyjasnûno, nejasnosti ve financování vyvolávaly dlouho pochyby
o tom, zda se projekt uskuteãní. Otázka financování zahrnovala dvû oblasti - zaji‰tûní prostﬁedkÛ na v˘stavbu a urãení tarifu za provoz po uvedení ropovodu do provozu.
Podle poãáteãního odhadu byly celkové náklady vyãísleny na 700 mil. DM, z toho jedna polovina v domácí mûnû pﬁi odpovídajícím kurzu a druhá polovina v mûnû volné. Po stanovení tohoto kvalifikovaného odhadu bylo zﬁejmé, Ïe tato ãástka nemÛÏe b˘t v plné v˘‰i hrazena pouze z rozpoãtÛ rafinerií, ale Ïe bude
nutné hledat prostﬁedky v bankovních úvûrech nebo ve státním rozpoãtu.
První kontakty byly jako s moÏn˘mi financovateli navázány s âeskoslovenskou obchodní bankou v Praze
a s Investiãní bankou v Praze. V˘sledky tûchto jednání v‰ak vyústily v naprostou bezradnost. Konkrétní
v˘sledky nepﬁinesly ani pﬁímé kontakty s expoziturami nûkter˘ch zahraniãních bank v âesku (Dresdner
Bank, Hypobank, Schweizerische Bankgesellschaft).
Pﬁísliby financovat v˘stavbu pﬁicházely snad jen ze stran pﬁekupnick˘ch firem, které za udûlení exkluzivních kontraktÛ na dodávky ropy slibovaly niãím nepodloÏené financování stavby ropovodu. Na první pohled pﬁitaÏlivé podmínky, za nichÏ bylo moÏné získat dolarov˘ úvûr, mûly v pozadí praní ‰pinav˘ch penûz.
A nabídky mezinárodních ‰íbrÛ na obstarání financování poÏadovaly na oplátku státní záruky âeské republiky. Tyto návrhy v‰ak byly naprosto nepﬁijatelné.
V roce 1992 do‰lo k obnovení jednání s âSOB. Nakonec byla uzavﬁena mezi âSOB a Chemopetrolem IKL
dohoda o aranÏování úvûrové ãásti financování. Tato dohoda v‰ak vÛbec neznamenala pﬁíliv hotovostních
penûÏních prostﬁedkÛ na krytí nutn˘ch okamÏit˘ch nákladÛ. V˘daje spojené s pﬁípravou projektu mezitím
tedy financovaly akciové spoleãnosti Chemopetrol Litvínov a Kauãuk Kralupy. Tyto úhrady postupnû dosáhly ãástky 1,347 mld. Kã. Dal‰í nutné prostﬁedky si Chemopetrol IKL zaji‰Èoval sám krátkodob˘mi pﬁeklenovacími úvûry.
V˘znamn˘m krokem pro udrÏení tempa prací na projektu bylo pﬁijetí usnesení vlády âR ã. 269 z 26. kvûtna 1993, kter˘m byla urãena struktura zdrojÛ financování ropovodu MERO IKL:
Zdroje financování rafineriemi
Financování ze státního rozpoãtu
Kapitálová úãast FNM âR
Financování úvûrem
Celkem

1.347 mil. Kã
430 mil. Kã
7.794 mil. Kã
6.684 mil. Kã
16.255 mil. Kã

Podstatn˘ byl pﬁíliv penûz z FNM a platby ze státního rozpoãtu pﬁes Správu státních hmotn˘ch rezerv.
âSOB jako aranÏér úvûrové ãásti financování mûla snahu do jednání zapojit také zahraniãní banky. Za
tímto úãelem bylo svoláno prezentaãní jednání, které se uskuteãnilo v budovû Konsolidaãní banky
v Praze. Úãast na této akci byla pomûrnû znaãná (pﬁítomni byli zástupci asi 25 bank) ale i pﬁes obsáhl˘ informaãní materiál, kter˘ âSOB pﬁipravila, byla stanoviska zástupcÛ bank zdrÏenlivá a vyãkávací.
Jejich postoj byl v‰ak celkem pochopiteln˘, neboÈ do této chvíle nebylo rozhodnuto ani o povolovacím
ﬁízení v Bavorsku, ani o osudu ãesk˘ch rafinerií. Pouze zdvoﬁil˘ zájem projevily dvû mnichovské banky
- Bayerische Vereinsbank a Landesbank, jejíÏ pﬁedseda Dr. Neubauer byl pﬁedsedou spolku sudetsk˘ch
NûmcÛ.
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Po zmapování zájmu zahraniãních bank se âSOB soustﬁedila na jednání o úvûrech s European
Investment Bank (EIB), kterou v Praze zastupoval pan Vrla. Pan Vrla jiÏ v letech 1990-1991 udrÏoval
kontakty pﬁímo s CHEZA, ale k bliÏ‰í spolupráci nedo‰lo. OÏivení jednání bylo nastartováno v ﬁíjnu 1994
na schÛzce MERO âR, a. s., a âSOB s pﬁedstaviteli EIB a konsorcia IOC, jeÏ se ucházelo o privatizaci ãesk˘ch rafinerií. PﬁestoÏe ani tato schÛzka nepﬁinesla konkrétní závûry, zajímavá byla jak z pohledu financování v˘stavby, tak financování provozu. Co v‰ak na jednání zaznûlo zﬁetelnû, byla ochota EIB úvûrovat ropovod MERO IKL za podmínky vstupu IOC do ãesk˘ch rafinerií. IOC bylo v této dobû tvoﬁeno spoleãnostmi
AGIP, CONOCO, SHELL a TOTAL, kter˘ pozdûji odstoupil. Konsorcium IOC bylo k úãasti v privatizaci vybráno vládou âR dne 28. záﬁí 1994.
Pﬁíspûvek IOC na v˘stavbu ropovodu znûl podle jejich nabídky na 100-150 mil. USD. Tato ãástka v‰ak podle vládního usnesení ã. 269 pokr˘vala potﬁebn˘ úvûr na v˘stavbu pouze z poloviny.
V této souvislosti mûla b˘t také vyﬁe‰ena tarifní sazba na tunu pﬁepravované ropy. Celkové mnoÏství pﬁepravované ropy pro ãeské rafinerie obûma ropovody (celkové mnoÏství nebylo moÏné rozdûlit mezi ropovod DruÏba a MERO IKL, a proto bylo pﬁijato ﬁe‰ení ve formû konsolidovaného tarifu pro oba ropovody
dohromady) odhadla IOC ve v˘‰i 6-7,5 mil. tun roãnû. Zatímco IOC navrhovala tarif 7,70 DM za tunu, pﬁedstava MERO âR, a. s., byla 12,33 DM za tunu za úsek MERO IKL nebo ãeskou ãást DruÏby.
Poãátkem roku 1995 byla jednání s EIB zavr‰ena smlouvou o poskytnutí úvûru ve v˘‰i 120 mil. ECU.
Zárukou pro dlouhodob˘ rozvoj ãesk˘ch rafinerií byl vstup IOC do této oblasti prÛmyslu. Smlouva mezi EIB a MERO âR, a. s., pﬁedpokládala uzavﬁení dlouhodob˘ch smluv o pﬁepravû ropy na 15 let a státní záruku za poskytnut˘ úvûr. S poboãkou EIB v Mnichovû bylo sjednáno poskytnutí alikvótní ãásti úvûru v DM dceﬁiné spoleãnosti Chemopetrol Pipeline, která byla urãena na krytí nákladÛ stavby
v Bavorsku.
K realizaci této dohody v‰ak nikdy nedo‰lo a dojít nemohlo. Jednání s EIB ztroskotala na otázce státní záruky v souvislosti s podmínkou úãasti IOC v rafineriích. Plnûní státní záruky by totiÏ nebylo v rukou ãesk˘ch subjektÛ, n˘brÏ zahraniãního konsorcia.
Stejnû neúspû‰nû vyznûlo jednání s World Bank, které probûhlo v Litvínovû. Nesplnitelnou podmínkou této banky bylo vypsání tendrÛ v celosvûtovém rozsahu, coÏ by si vyÏádalo pﬁípravu stavby v délce 5-7 let.
Ve snaze ﬁe‰it financování stavby bylo na základû zprávy o v˘stavbû ropovodu MERO IKL pﬁijato vládou
âR usnesení ãíslo 300 ze dne 24. kvûtna 1995, které upﬁesnilo zpÛsob financování projektu a jímÏ bylo
zmûnûno usnesení ã. 269 takto:
Vlastní zdroje rafinerií
Pﬁíspûvek ze státního rozpoãtu
na strategické zásoby ropy
Kapitálová úãast FNM âR
Úvûr - obligace
Vlastní zdroje MERO âR, a. s.
Celkem

1.347 mil. Kã
430 mil. Kã
7.794 mil. Kã
2.500 mil. Kã
700 mil. Kã
12.771 mil. Kã

PÛvodní rozpoãet byl sníÏen o 3.484 mil. Kã s tím, Ïe první náplÀ ropy v ropovodu v cenû cca 1.200 mil.
Kã nakoupí z vlastních zdrojÛ tuzemské rafinerie.
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Po neúspû‰ném zaranÏování úvûrÛ âSOB byla poãátkem roku
1996 udûlena plná moc âeské
spoﬁitelnû, a. s. Ta vyﬁizovala Ïádost o vydání obligací emitentem
MERO âR, a. s, ve v˘‰i 2.000 mil.
Kã. V souvislosti s touto ojedinûlou akcí zajistilo MERO mnoho
podkladÛ a audit hospodáﬁské situace firmy. Jednání byla úspû‰ná
a Ministerstvo financí âR vydalo
dne 21. bﬁezna 1996 povolení k vydání emise veﬁejnû obchodovateln˘ch dluhopisÛ na doruãitele ve
v˘‰i 2 mld. Kã s pevnou úrokovou sazbou 10,3%, splatn˘ch za
15 let. Tento den byl velice dÛleÏit˘ z hlediska financování ropovodu MERO IKL.
Stavební povolení pro vybudování
tankovi‰tû ve Vohburgu bylo vydáno v únoru 1995, vydání stavebního povolení pro liniovou ãást
v Bavorsku se oãekávalo v polovinû téhoÏ roku. Práce na tankovi‰ti
v Nelahozevsi a na ãeské liniové
ãásti probíhaly jiÏ od roku 1994.
A pﬁesto stále nebylo zabezpeãeno
financování stavby, aãkoliv bylo
nutné zaji‰Èovat stavební práce,
dodávky materiálu a platit zálohy.
Kopie usnesení vlády âR ze dne 24. kvûtna 1995 ã. 300.
Dr. Pansegrau se vyjádﬁil v tom
smyslu, Ïe se dosud nesetkal s projektem v tak pokroãilém stavu a s tak otevﬁen˘m financováním.
Patrnû srovnával projekt MERO IKL s financováním ropovodu TAL. V této oblasti v‰ak bylo srovnáváno
témûﬁ nesrovnatelné, neboÈ TAL byl financován v naprosto odli‰n˘ch cenách a v USD pﬁi tehdej‰ím kurzu 4,80 DM/USD.
Do skuteãné emise obligací v‰ak bylo je‰tû pomûrnû daleko. Zaji‰tûní potﬁebn˘ch prostﬁedkÛ bylo proto
ﬁe‰eno devizov˘m revolvingov˘m úvûrem ve v˘‰i cca 147 mil. DM, a to na dobu od ãervence 1995 do
bﬁezna 1996, a zároveÀ smûneãn˘m financováním ve v˘‰i 1,2 mld. Kã na dobu od 1. do 15. dubna 1996.
Pro doplnûní reálného stavu finanãní situace MERO âR, a. s., v té dobû je tﬁeba uvést, Ïe od roku 1993
k datu vydání vládního usnesení ã. 300 bylo ve prospûch MERO postupnû pﬁevedeno z FNM âR a pro financování pouÏito témûﬁ 8 mld. Kã, takÏe a. s. MERO a její dceﬁiná spoleãnost své závazky vÛãi dodavatelÛm pokr˘valy.
Podle znûní vládního usnesení ã. 300 garantovala vláda âR vystavení emisí, resp. bankovní úvûry, v cel-
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kové hodnotû aÏ 5.100 mil. Kã, coÏ s kapitálov˘m podílem FNM âR ve v˘‰i 7.794 mil. Kã dohromady ãinilo 12.800 mil. Kã. Koneãná struktura financování stavby ropovodu MERO IKL vypadala následovnû:
Vlastní zdroje rafinerií
Pﬁíspûvek ze státního rozpoãtu
na strategické zásoby ropy
Úãast FNM âR
Obligace / úvûry
Zdroje MERO âR, a. s.
Celkem

1.347,0 mil. Kã
408,0 mil. Kã
7.794,0 mil. Kã
2.000,0 mil. Kã
766,0 mil. Kã
12.315,0 mil. Kã

V porovnání se zpÛsobem financování projektu dle usnesení vlády ã. 269 do‰lo k úspoﬁe 456 mil. Kã.

Kopie dluhopisu MERO âR, a. s., splatného v roce 2011.
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ZAJI·TùNÍ FINANCOVÁNÍ
CHEMOPETROL PIPELINE, GMBH
Chemopetrol Pipeline byl v oblasti financování naprosto závisl˘ na prostﬁedcích, které byly pro jeho potﬁeby zaji‰Èovány v âeské republice a posléze poukazovány do Mnichova. Devizovou stránku zaji‰Èoval
Chemopetrol IKL. Pﬁed vznikem a. s. Chemopetrol IKL provádûl úhrady Chemopetrol Litvínov na základû
vystaven˘ch faktur ad hoc. Tato fakturace se z vût‰í ãásti t˘kala pﬁípravy projektu.
Po ustavení Chemopetrolu IKL byla pro potﬁeby Chemopetrolu Pipeline zﬁízena dvû konta u Bayerische
Vereinsbank v Mnichovû, která byla podle poÏadavkÛ dceﬁiné spoleãnosti dotována mateﬁskou firmou pﬁevody z âR. Na „hlavním” kontû byly evidovány úhrady za dodávky a v˘kony v souvislosti s v˘stavbou
a reÏií firmy. Druhé konto slouÏilo k vyplácení úhrad za majetkoprávní zaji‰tûní pozemkového ﬁízení
a úhrad za koupi náhradních pozemkÛ.
PoÏadavky na dotace pﬁedkládali jednatelé kaÏd˘ mûsíc podle zpracovaného pﬁehledu oãekávan˘ch plateb.
Tyto odhady nebyly vÏdy dokonalé; k odchylkám docházelo jak u plateb pﬁedem (zálohové platby), tak u plateb za materiální dodávky. Faktury za materiální dodávky byly propláceny aÏ po provedené logické a poãetní
kontrole ILF a odsouhlasení technick˘m úsekem Chemopetrol Pipeline. Stejn˘m zpÛsobem byly kontrolovány úhrady za v˘kony. ReÏijní v˘daje byly odsouhlasovány mnichovskou kanceláﬁí a k vût‰ím poloÏkám dávala
souhlas pﬁedem Praha, pozdûji mateﬁská spoleãnost. Placení probíhalo témûﬁ v˘hradnû bankovním pﬁevodem.
Proplácení náhrad za sluÏebnosti neprobíhalo vÏdy podle pﬁedem daného plánu, protoÏe je nebylo moÏné
z objektivních pﬁíãin pﬁesnû urãit. Úhrady za sluÏebnosti byly provádûny po pﬁedloÏení písemné dohody
s majitelem pozemku a potvrzení o zapsání sluÏebnosti do pozemkov˘ch knih u notáﬁe. A sedláci, aãkoliv byli finanãnû motivováni pﬁíplatkem k zaji‰tûní této registrace do 14 dnÛ, ji provádûli ve svém volném ãase, kterého v dobû polních prací nemûli mnoho. Po notáﬁském ovûﬁení zmûny byl majitelÛm pﬁedloÏen bankovní ‰ek. Tato forma byla totiÏ pro vût‰inu majitelÛ pozemkÛ nejpﬁijatelnûj‰í. Tento zpÛsob nám
v‰ak pﬁi následn˘ch kontrolách ãinil nemalé potíÏe, neboÈ se stávalo, Ïe ‰eky byly bance pﬁedkládány
k proplacení i s nûkolika mûsíãním zpoÏdûním.
Na celkov˘ch nákladech trasy ropovodu MERO IKL se bavorská ãást podílela z cca 52 %. Pﬁesn˘ v˘poãet
je otázkou pohybÛ kurzu Kã vÛãi DM.
Liniová ãást spotﬁebovala 77,5 %, zatímco na tankovi‰tû Vohburg bylo vynaloÏeno 22,5 % z celkov˘ch nákladÛ. Nejvût‰ími kontrakty byly smlouvy na stavbu liniové ãásti ropovodu (27 % celkov˘ch nákladÛ) a kontrakt na potrubí (12,5 % celkov˘ch nákladÛ). Náklady na pﬁípravu a zabezpeãení stavby spotﬁebovaly 29 %
z celkov˘ch nákladÛ. Tento procentuální podíl je vût‰í neÏ na ãeském úseku, coÏ je dáno podstatnû jinou formou spolupráce s projekãní kanceláﬁí. Stavební ãinnost se na celkov˘ch nákladech podílela 48 % a technologické zaﬁízení si vyÏádalo 23 % nákladÛ, coÏ je oproti ãeské ãásti ropovodu v˘raznû ménû. Majetkoprávní
ﬁízení, tj. sluÏebnosti a náhrady majitelÛm pozemkÛ, si v Bavorsku vyÏádaly 6 % celkov˘ch nákladÛ.
PÛvodní rozpoãet bavorské ãásti ropovodu MERO IKL z ledna 1994 byl stanoven na 415 mil. DM. Po provûrkách rozpoãtu se jej koncem roku 1995 podaﬁilo sníÏit na 358 mil. DM. Tato celková ãástka byla dodrÏena. V rámci sníÏeného rozpoãtu byla mimo plánovan˘ projekt postavena správní budova dceﬁiné spoleãnosti Chemopetrol Pipeline ve Vohburgu, která si vyÏádala asi 3 mil. DM.
DodrÏení finanãních závazkÛ bylo pro Chemopetrol Pipeline velmi citlivou a prestiÏní záleÏitostí, která pomáhala utváﬁet obraz o této spoleãnosti na veﬁejnosti.
Pﬁi zaji‰Èování prostﬁedkÛ a metodice jejich sledování byla spolupráce s mateﬁskou spoleãností velmi
úãinná a dobrá. Ekonomick˘ úsek MERO âR, a. s., se velmi aktivnû podílel na úspû‰ném dokonãení pro-
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jektu. Financování Chemopetrolu Pipeline jako samostatné úãetní jednotky bylo upraveno dohodou mezi
Chemopetrolem IKL a Chemopetrolem Pipeline z 1. dubna 1993, kterou 15. srpna 1994 nahradila dohoda mezi MERO âR a Chemopetrolem Pipeline. Tyto oboustranné dohody upravují jak cíle, tak i povinnosti obou stran pﬁi financování. Pﬁedmût dohody tkvûl v tom, Ïe prostﬁedky urãené pro projekt byly kryty jednak ze základního kapitálu Chemopetrol Pipeline, jednak z dlouhodobé pÛjãky, kterou Chemopetrolu
Pipeline poskytla mateﬁská spoleãnost. Tato pÛjãka byla poskytována po dobu v˘stavby v mûsíãních splátkách a ve formû finanãní zálohy na budoucí tarif a podle dohody s TAL slouÏila na úhradu nákladÛ v˘stavby dvou tankÛ v Terstu. Zúãtování pÛjãky bylo rozvrÏeno do 10 let. Bezúroãné splátky ve v˘‰i 1/120
celkové sumy jsou souãástí mûsíãních faktur za dopravu ropy z Vohburgu do Nelahozevsi.
Dopravní tarif je stanoven formou dodatkÛ k dohodû z 15. srpna 1994, jichÏ je celkem 7. Tarif, na jehoÏ
základû je provádûna mûsíãní fakturace, vychází z konsolidovaného tarifu a z mnoÏství pﬁepravené ropy
v dané dobû.
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FORMA SPOLUPRÁCE MEZI MERO âR, A. S.
A CHEMOPETROL PIPELINE, GMBH
Povinnosti jednatele spoleãnosti s ruãením omezen˘m (GmbH - Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
se podle nûmeckého práva ﬁídí zákonem o spoleãnosti s ruãením omezen˘m a obchodním zákoníkem.
Celá ﬁada dal‰ích ustanovení je obsaÏena v obãanském zákoníku, trestním ﬁádu, pﬁedpisech o konkurzu
a vyrovnání, v pﬁedpisech o daních a o sociálních naﬁízeních. Bavorsko je právním státem, a proto musí
b˘t v‰echny tyto pﬁedpisy a naﬁízení dodrÏovány.
Jako nejvy‰‰í instance stojí nad jednatelem spoleãník. Na jeho rozhodnutí závisí postavení jednatele.
Spoleãník mÛÏe jednatele v jeho pravomocích, které jsou v˘luãnû vnitﬁní záleÏitostí a platí tedy smûrem dovnitﬁ do firmy, omezit, jeho pravomoci roz‰íﬁit nebo je pﬁevést na sebe. Smûrem ven vÛãi tﬁetí osobû v‰ak
pravomoci jednatele omezit nelze, z ãehoÏ plyne jeho odpovûdnost v této oblasti vÏdy a v plném rozsahu.
Odpovûdnost jednatele vÛãi spoleãníkovi je dána buì zákonem o spoleãnosti s ruãením omezen˘m, doplnûn˘m eventuálnû pracovní smlouvou, nebo usnesením spoleãníkÛ. Forma smlouvy, kterou s jednatelem spoleãník uzavírá, mÛÏe b˘t jak ústní, tak i písemná, která je v praxi z objektivních dÛvodÛ upﬁednostÀována
a doporuãována. Partnerem v písemné smlouvû je buì spoleãník, nebo shromáÏdûní spoleãníkÛ. Ve smlouvû mohou b˘t uvedena i konkrétní ustanovení o v˘povûdi, odmûÀování, vnitﬁních omezeních atd.
Jednatel není povinen ﬁídit se pracovnûprávním kodexem; neplatí pro nûj ustanovení o pracovní dobû, v˘povûdních dÛvodech, ochrann˘ch lhÛtách ãi souhrny podnikov˘ch pﬁedpisÛ apod. Jednatel podléhá v˘hradnû obãanskoprávním pﬁedpisÛm a ﬁádnému soudu. Pﬁekroãení pravomocí jednatelem je pro firmu závazné, i kdyÏ jednatel mÛÏe b˘t vystaven odpovûdnosti za zpÛsobené ‰kody. Za ‰kody ruãí spoleãníkÛm,
vÛãi vûﬁitelÛm firmy v‰ak nemá Ïádné závazky.
Postavení jednatele ve firmû je postavením principála, nikoliv ﬁadového zamûstnance. VÏdy je povinen vystupovat jménem spoleãnosti. Spoleãníku odpovídá za v˘sledky spoleãnosti. Aãkoliv je vÛãi spoleãníku
v podﬁízeném postavení, jeho rozhodnutí, pokud nejsou vnitﬁnû omezena a neodporují-li zákonÛm, jsou autonomní. Jeho pﬁíjmy nepodléhají pﬁípadné exekuci na firmu nebo konkurzním nárokÛm. V pﬁípadû konkurzní podstaty nemá nárok na pﬁednostní poﬁadí ve vypoﬁádání pohledávky spoleãnosti vÛãi své osobû.
Pﬁi registraci firmy b˘vá zpravidla ve spoleãenské smlouvû urãeno, zda zastupuje firmu jednatel samostatnû, nebo zastupuje-li spoleãnost jednatelÛ více spoleãnû.
Hlavními povinnostmi jednatele jsou:

•
•
•

vykonávat svou funkci s péãí ﬁádného hospodáﬁe,
kaÏd˘ rok pﬁedkládat rejstﬁíku jména spoleãníkÛ,
roãní závûrku provést nejpozdûji do 3 mûsícÛ po skonãení kalendáﬁního roku a pﬁi dodrÏení auditorské povinnosti ji pﬁedloÏit spoleãníkÛm, kteﬁí mu udûlují absolutorium,

•
•

odsouhlasenou závûrku pﬁedat do 9 mûsícÛ do firemního rejstﬁíku v souladu s pﬁedpisy,
svolávat schÛzi spoleãníkÛ, kdykoliv je to v jejich zájmu nebo nastane-li situace, Ïe je prohospodaﬁena polovina kmenového (základního) jmûní,

•
•

vyhlásit konkurz nejpozdûji do 3 t˘dnÛ po vzniku platební neschopnosti,
nahradit v‰echny platby provedené po zji‰tûní platební neschopnosti nebo pﬁi pﬁedluÏení.

Jednatel je povinen ﬁádnû platit daÀ z pﬁíjmÛ. DaÀov˘ úﬁad zkoumá pﬁimûﬁenost jeho pﬁíjmÛ a daÀové pﬁiznání. Zákon o spoleãnosti s ruãením omezen˘m pﬁipou‰tí také tzv. neplaceného jednatele.
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Provizorní ﬁe‰ení, pﬁi nûmÏ byla nezbytná ãinnost obou jednatelÛ zaji‰Èována sluÏebními cestami, telefonicky nebo prostﬁednictvím faxu z âeské republiky, se s nárÛstem agendy stalo nevyhovující. Od druhé poloviny roku 1993 zaãal ILF stále intenzivnûji naléhat na stálou pﬁítomnost jednatelÛ v Bavorsku. Tato dÛraznost byla opﬁena jak o potﬁebu zkrácení rozhodovacího procesu, tak i o potﬁebu osobní úãasti zástupce
investora pﬁi operativních jednáních s úﬁady a obchodními partnery.
Trvale zaãali jednatelé po vyﬁízení v‰ech nezbytn˘ch formalit pÛsobit v Bavorsku od poloviny roku 1994.
Spolupráce s Prahou byla zaji‰Èována telekomunikaãními prostﬁedky. Pravidelnû ve dvout˘denních intervalech se jednatelé úãastnili porad vedení mateﬁské spoleãnosti v Kralupech nad Vltavou. Zde pﬁedkládali
ke schválení závaÏná rozhodnutí.
DÛleÏitá spolupráce s ILF a Chemoprojektem probíhala formou technicko-organizaãních koordinaãních
porad, které se konaly zpravidla jednou mûsíãnû, stﬁídavû v SRN a v âR. Podle potﬁeby se realizovala individuální sluÏební jednání v obou zemích.
âinnost firmy byla kontrolována dvakrát aÏ tﬁikrát do roka na zasedáních spoleãníka, tzv.
Gesellschaftersitzung. Souãástí kontroly MERO âR nad svou „dcerou” byl opakovanû provádûn˘ ekonomick˘ audit a kontrola úãetnictví.
Na kaÏdoroãním v˘roãním zasedání byly projednávány v˘sledky jednatelÛ za uplynul˘ rok a udûlována absolutoria jednatelÛm na následující kalendáﬁní rok. V˘sledky Chemopetrolu Pipeline, jeÏ odráÏejí dobrou
úroveÀ spolupráce s mateﬁskou firmou, jsou následující:

•
•
•
•
•

vybudování funkãního ropovodu MERO IKL na vysoké technické úrovni,
dodrÏení termínu v˘stavby,
dodrÏení finanãního rozpoãtu,
vybudování efektivní organizace firmy pro provozování ropovodu,
získání odpovídajícího postavení jak firmy MERO Pipeline, GmbH, tak i MERO âR, a. s., u bavorsk˘ch správních míst a obchodních partnerÛ v SRN a v âR.

Uzavírání smluv na dodávky a v˘kony se provádûlo pro kaÏd˘ úsek trasy zvlá‰È jménem pﬁíslu‰ného
investora. Smlouvy pro bavorskou ãást ropovodu uzavíral Chemopetrol Pipeline, pro tuzemskou ãást
MERO âR. Kontraktace byla provádûna formou tendrÛ na základû technick˘ch podkladÛ zpracovan˘ch
firmami ILF a Chemoprojekt. Nabídky do tendrÛ byly poptávány u firem, u nichÏ byl reáln˘ pﬁedpoklad,
Ïe budou schopny se prokázat potﬁebn˘mi referencemi v oblasti technické zpÛsobilosti.
V MERO âR byly vytvoﬁeny pro kontrolu splnûní podmínek (zejm. technick˘ch) tendrÛ odborné komise,
jejichÏ úkolem bylo podle pﬁedem stanoven˘ch kritérií zhodnotit jednotlivé uchazeãe a navrhnout vítûze
tendru. V pﬁípadû velmi dÛleÏit˘ch a sloÏit˘ch dodávek provûﬁovali specialisté technickou zpÛsobilost dodavatele v terénu. V odborn˘ch komisích pracovali jak zamûstnanci MERO, tak i zamûstnanci externích firem na základû mandátních smluv. Pﬁedev‰ím se jednalo o pracovníky z obou ãesk˘ch rafinerií a âEPRO.
Jednání komisí se úãastnili také pracovníci ILF (v pﬁípadû ﬁe‰ení dodávek pro Bavorsko) a Technoexport
Praha, jeÏ zpracovával obchodní ãást dodávek pro âR. Úkol komise spoãíval ve stanovení podmínek tendru a po získání nabídek v jejich vyhodnocení. V prvním kole nejlépe ohodnocení úãastnící mûli upﬁesnit
technické parametry své nabídky a stanovit koneãnou cenu.
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Komise v obdobném sloÏení pracovaly i pro Chemopetrol Pipeline. S postupem ãasu docházelo
v Nûmecku ke stále vût‰í koncentraci zakázek a dosud provádûná praxe se ukázala jako neoperativní.
Stávající systém byl pﬁíli‰ ãasovû nároãn˘ a velkou hrozbou se stávalo nezaji‰tûní dodacích lhÛt. Proto bylo pﬁijato nové ﬁe‰ení. Jednatelé Chemopetrolu Pipeline (po konzultaci s vedením MERO) rozhodovali ve
spolupráci s ILF o udûlení zakázky na základû technického a cenového zhodnocení.
U v‰ech zakázek bylo podmínkou pﬁidûlení kontraktu dodrÏení technick˘ch podmínek tendru. Vût‰ina kontraktaãních jednání probíhala ve fázi hospodáﬁské konjunktury. Ta nízk˘mi cenami dodávek a v˘konÛ vytváﬁela trh kupujícího, proto byly nákupy vesmûs realizovány za velmi v˘hodné ceny.
Chemopetrol Pipeline mûl snahu zapojit podle moÏností do tendrÛ pro bavorskou ãást ropovodu také ãeské firmy. Zku‰enosti v‰ak byly skliãující. Vedle nedostateãného zájmu o úãast v tendru byly ceny pﬁehnanû vysoké a nabídky nedostateãnû technicky zpracované. PﬁestoÏe MERO zahájilo vãas jednání s místními úﬁady o moÏnosti pﬁechodného vstupu ãesk˘ch firem do Bavorska, patrnû z nedostatku zku‰eností si
ãeské firmy nedokázaly zajistit potﬁebná pracovní povolení. S odstupem ãasu je nutno pﬁiznat, Ïe s podmínkami, které práce v Bavorsku doprovázely, by se tuzemské firmy pravdûpodobnû jen stûÏí vyrovnávaly. âest ãesk˘m dodavatelÛm zachránila pouze firma MSA Dolní Bene‰ov, která pﬁi dodrÏení v‰ech podmínek smlouvy dodala pro tankovi‰tû Vohburg ‰oupátkové armatury v prvotﬁídní kvalitû.
Agenda dodávek byla v souladu s kontraktem s ILF zpracovávána jeho útvarem pod vedením pana
G. Siemera, kter˘ nastoupil pozdûji jako vedoucí obchodního úseku do Chemopetrolu Pipeline. Po na‰em
pﬁevzetí agendy dodávek od ILF byla tedy kontinuita prací zachována.
S uspokojením lze konstatovat, Ïe kontraktace pro dodávky na bavorskou ãást ropovodu probûhly hladce
a bez vût‰ích problémÛ. Zájem o úãast na tendrech byl tak obrovsk˘, Ïe nabídky shromaÏìované u ILF zabraly jednu velkou místnost. Na vyhodnocení takového mnoÏství nabídek muselo b˘t vynaloÏeno mimoﬁádné pracovní úsilí. Cenová úroveÀ s ostatními srovnateln˘mi projekty vyznûla v ná‰ prospûch. Pozdûj‰í nepﬁíznivé realizaãní podmínky v‰ak pﬁivedly dodavatele stavebních prací aÏ na pokraj ztrátovosti.
Vãasné krytí finanãních potﬁeb bylo díky dobré spolupráci s ekonomick˘m úsekem MERO i pﬁes problémy, jeÏ musela mateﬁská spoleãnost ﬁe‰it, zaji‰tûno. Po celou dobu realizace projektu se Chemopetrol
Pipeline dostal do minusového salda na pﬁechodnou dobu nûkolika málo dnÛ pouze dvakrát.
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SPOLUPRÁCE S FIRMOU TAL, MNICHOV

V jednotliv˘ch zemích je ropovod TAL spravován národními spoleãnostmi. Jejich kapitálová úãast je rÛzná a ﬁídí se zájmy v dan˘ch státech. TAL tvoﬁí celkem 11 spoleãníkÛ. Nûmecká poboãka TAL, Deutsche
Transalpine Ölleitung, je povûﬁena ﬁízením a koordinací italského, rakouského a nûmeckého úseku a agendami, které mají vztah k funkci a správû ropovodu jako celku.
Spolupráce firmy TAL a ãesk˘ch partnerÛ byla navázána jiÏ v roce 1990. V této dobû byl jednatelem
Dr. G. Pansegrau, jenÏ dﬁíve pÛsobil u firmy ESSO v Hamburku. V Mnichovû se stal velmi v˘znamnou osobností bavorského petrolejáﬁského prÛmyslu nejen díky sv˘m dobr˘m vztahÛm s vládními kruhy v této spolkové republice. Do dÛchodu ode‰el v roce 1998 a na jeho místo byl jmenován p. Menzel, dosavadní ﬁeditel rafinerie ESSO v Ingolstadtu. Pomoc Dr. Pansegraua pro pﬁijetí na‰eho projektu v Bavorsku byla nevyãíslitelná.
Po jednáních na ministerstvu prÛmyslu a obchodu byl 10. dubna 1992 podepsán soubor kontraktÛ, z nûhoÏ
vycházela spolupráce mezi TAL a MERO nejen v období pﬁípravné fáze projektu, ale i pﬁi realizaci stavby a provozování ropovodu. Tyto kontrakty podepsali zástupci TAL (Dr. Pansegrau a p. Ebberg) a zástupci ãeské strany (Ing. Hlavniãka z MPO âR, Ing. Holada z CHEZA Litvínov a Ing. Nevosad z Kauãuku Kralupy).
V souladu s dal‰ím v˘vojem byly tyto kontrakty dne 1. ledna 1994 cedovány na Chemopetrol Pipeline do
Mnichova.
Soubor kontraktÛ obsahoval:

Rámcov˘ kontrakt
Mantelvertrag
Tato smlouva obsahovala souhlas TAL s napojením ropovodu MERO IKL. Souãasnû vymezoval rozsah
spolupráce v oblasti poskytování sluÏeb (tzv. Dienstleistungsvertrag), v oblasti pﬁepravy ropy a úhrady za
ni (tzv. Durchsatz- und Finanzierungsvertrag) a v oblasti ﬁízení provozu (tzv. Betriebsführungsvertrag).
První dva dílãí kontrakty (Dienstleistungsvertrag a Durchsatz- und Finanzierungsvertrag) byly podepsány
10. dubna 1992. Plnûní posledního kontraktu vycházelo z pﬁedpokladu, Ïe TAL pﬁevezme ãást ﬁízení provozu ropovodu. Vzhledem k zásadní zmûnû koncepce, z níÏ vyplynulo umístûní tankovi‰tû do Vohburgu,
k realizaci tohoto ﬁe‰ení nedo‰lo a kontrakt proto podepsán nikdy nebyl.

Kontrakt o pﬁepravû a financování
Durchsatz- und Finanzierungsvertrag
Tento kontrakt byl velmi dÛleÏit˘, neboÈ upravil technologii pﬁevzetí tankerÛ a ropy v Terstu aÏ do tankovi‰tû
SIOT (tankovi‰tû TAL v Itálii), skladování ropy a její pﬁepravu do Vohburgu. Dal‰í oblastí, jiÏ kontrakt upravoval, byly pﬁepravní podmínky mezi TAL a MERO IKL. Dohoda stanovila stejné tarify pro dodávky ropy jak pro
Chemopetrol Pipeline, tak i pro ostatní rafinerie v oblasti Ingolstadtu, resp. Neustadtu. Vzhledem ke kontrahované podmínce TAL o moÏnosti zmûny tarifu po 10 letech na základû kontroly tarifÛ si nechal Chemopetrol
Pipeline písemnû doloÏit, Ïe zásada stejné v˘‰e tarifÛ se na nûj bude vztahovat i po uplynutí 10 let.
V kontraktu se ãeská strana zavázala, Ïe v pﬁípadû potﬁeby umoÏní spoleãníkÛm firmy TAL a jejich pﬁepravcÛm dodávky ropy sv˘m zaﬁízením. Tato doloÏka byla zatím prakticky uplatnûna v jediném momentû,
kdy dal Chemopetrol Pipeline souhlas k technické úpravû pro moÏné napojení rafinerie v Neustadtu na ropovod MERO IKL. V pozadí této akce byly úvahy firmy ERN o vyuÏití ropovodu CEL. Uskuteãnûním tûchto technick˘ch úprav byla zaji‰tûna moÏnost obráceného chodu ropovodu MERO IKL.
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Kontrakt stanovil maximální mnoÏství pﬁepravované ropy na 10 mil. tun roãnû s eventuální moÏností nav˘‰ení aÏ na 15 mil. tun za rok. DÛleÏitou podmínkou, jeÏ platí pro v‰echny úãastníky pﬁepravy ropovodem TAL, jsou tzv. nominace pﬁepravované ropy na 18 mûsícÛ dopﬁedu. Pﬁi neodebrání nominovaného
mnoÏství o více neÏ 10 % platí zásada „take or pay”.
Pokud se jednalo o tankovou kapacitu v Terstu, bylo sjednáno, Ïe ve‰kerá nutná úprava technick˘ch parametrÛ ropovodu TAL pÛjde k tíÏi Chemopetrol Pipeline. V této souvislosti nám TAL nabídl dvû moÏnosti ﬁe‰ení. V první variantû TAL navrhoval ve své reÏii v˘stavbu dvou nádrÏí o jednotlivé kapacitû 80.000 m3
s tím, Ïe pﬁepravní tarif bude pro MERO IKL o 1,00 DM na tunu vy‰‰í neÏ pro ostatní odbûratele. Druhá
moÏnost pﬁedpokládala uhrazení nákladÛ na v˘stavbu nádrÏí ve v˘‰i 34 mil. DM s tím, Ïe tarif by pak zÛstal
pro MERO IKL na téÏe úrovni jako pro ostatní spoleãníky TAL.
Pﬁi rozhodování byly do úvahy brány tehdej‰í pﬁedpoklady odbûrÛ ropovodem MERO IKL, a proto se rozhodnutí pﬁiklonilo k druhé alternativû. Souãasnost v‰ak bohuÏel jednoznaãnû nepotvrzuje správnost tohoto
rozhodnutí. Skuteãností v‰ak nadále zÛstává, Ïe tarifní rozdíl byl v té dobû poãítán na pﬁepravu 10 mil. tun
ropy roãnû a pﬁi niÏ‰ím mnoÏství by musel b˘t logicky stanoven v˘‰e. V námi uskuteãnûném ﬁe‰ení jsou nádrÏe v majetku TAL a námi uhrazené náklady jsou souãástí celkov˘ch investiãních nákladÛ a odpisÛ.

Kontrakt o poskytnutí sluÏeb
(Dienstleistungsvertrag)
Tato dohoda zahrnovala v˘ãet ‰iroké palety ãinností, pﬁi nichÏ bylo moÏné se za úplatu obracet na odborné útvary TAL. Ve vût‰inû pﬁípadÛ ‰lo o nezbytné právní porady v souvislosti s povolovacím a majetkoprávním ﬁízením, vãetnû vyvlastÀování a poji‰tûní, a s pﬁípravou provozu.
Z v˘‰e uvedeného vypl˘vá, Ïe nejdÛleÏitûj‰ím kontraktem byl kontrakt o pﬁepravû a financování. Na jeho
základû se dosud odvíjí ve‰kerá obchodní ãinnost, tj. nominace, scheduling, pﬁeprava a fakturace. Dodnes
(jiÏ o nûco ménû v˘znamná neÏ dﬁíve) pﬁetrvává spolupráce v mimosmluvních záleÏitostech, která zahrnuje koordinaci pﬁi postupu v úﬁedních jednáních (v otázkách ekologick˘ch, bezpeãnosti provozu apod.).
Neménû v˘znamná jsou pro nás ãlenství v DGMK, evropské CONCAVE a dal‰ích organizacích.
Spolupráci s firmou TAL mÛÏeme zhodnotit jako velmi pﬁínosnou a uÏiteãnou jiÏ od prvopoãátku. Hlavními
partnery nám byli Dr. Pansegrau, Dr. Engert, p. Mayer, p. Kopp a mnoho dal‰ích.
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SPOLUPRÁCE
S FIRMOU RVI, VOHBURG AN DER DONAU
Rafinerie Vohburg - Ingolstadt, GmbH vznikla spojením rafinerie ve Vohburgu (BP Holding) a ERIAG
v Ingolstadtu (Agip). Dnes v‰ak jiÏ nevystupuje jako samostatná firma, neboÈ v rámci racionalizaãních
zmûn v roce 1997 do‰lo k dohodû mezi spoleãníky RVI (Agip a BP Holding) a ERN Neustadt a. d. Donau
(Mobil a Ruhr Oel) o fúzi pod spoleãn˘m názvem Bayern Oil. Tato rafinerie je napojena na ropovod TAL
a na ropovod CEL, kter˘ je dnes jiÏ mimo provoz.
Úvaha o umístûní tankovi‰tû ropovodu MERO IKL v Bavorsku zÛstávala po témûﬁ dva roky otevﬁená.
Aãkoliv TAL technickou moÏnost umístûní tankovi‰tû MERO IKL v Lentingu nezavrhoval, byl si vûdom obtíÏného obstarání pozemku v této oblasti. Jejich hypotéza se ukázala reálnou. PoÏadavek pana Lukasche,
majitele pozemku vhodného pro stavbu, znûl kolem 120 DM/m2, coÏ bylo zcela nepﬁijatelné.
První my‰lenka umístit tankovi‰tû MERO IKL ve Vohburgu se pﬁisuzuje zejména paní Kate Spink, která vystupovala jako jeden ze zájemcÛ o privatizaci ãesk˘ch rafinerií v rámci BP Holdingu, kter˘ se pozdûji své
úãasti v konsorciu IOC vzdal. Dal‰ím úãastníkem v privatizaci rafinerií byl i Agip a ani jemu my‰lenka napojení se na CEL ve Vohburgu nebyla nesympatická. Této fáze jednání se aktivnû úãastnili pánové Cella
a Gutchardi z poboãky Agip z ¤íma, paní Spink za BP a pan Winkler za Agip (Südpetrol).
Zástupci RVI byli pﬁizváni k úãasti na technick˘ch poradách Chemopetrolu s TAL a ILF. Umístûní tankovi‰tû do Vohburgu se zaãalo ãím dál více jevit jako úãelné uÏ proto, Ïe toto ﬁe‰ení by trasu zkrátilo o 10 km
a u‰etﬁilo by jeden pﬁechod pﬁes Dunaj. Napojení tankovi‰tû bylo moÏné zajistit z jiÏ existující pﬁípojky RVI
na TAL. Dal‰í v˘hodou vybraného pozemku byla bariéra úniku ropn˘ch látek do okolí pomocí tzv. milánské stûny. Jednání o této otázce vyústilo v podpis Grundsatzvereinbarung, tzv. Základního ujednání ze dne
27. listopadu 1992. Podpisu se zúãastnili pﬁedstavitelé BP, Agip, RVI, Chemopetrol Pipeline a nedávno
vzniklé Chemopetrol IKL. Ke schválení územního ﬁízení pro novou variantu trasy, oznaãené C4, do‰lo
o mûsíc pozdûji.
Obsahovû bylo Základní ujednání znaãnû rozsáhlé. NejdÛleÏitûj‰ími body byly souhlas RVI se stavbou tankovi‰tû ropovodu MERO IKL na svém pozemku a ﬁe‰ení spolupráce pﬁi zpracování podkladÛ pro získání
stavebního povolení.
Pro úãely v˘stavby tankovi‰tû nabídla RVI nezastavûnou ãást svého areálu pﬁi hrázi ﬁeky Paar, na níÏ byla
asi tﬁímetrová vrstva naváÏky zeminy z doby v˘stavby rafinerie. Tato ãást, aã byla zarostlá náletov˘mi keﬁi a stromy, byla oplocená a mûla vybudovanou infrastrukturu v podobû asfaltov˘ch cest, osvûtlení, poÏárních vedení a hlásiãÛ. Zpoãátku byl pﬁístup na tankovi‰tû umoÏnûn pouze pﬁes vrátnici RVI, ale pozdûji byl vybudován samostatn˘ pﬁístup z obecní komunikace kolem hráze ﬁeky Paar.
Îádost o vydání stavebního povolení pro tankovi‰tû ve Vohburgu mûla svá specifika. Pokud by Ïádost podával Chemopetrol Pipeline, musel by zajistit a vypracovat ‰irok˘ technick˘ audit, jenÏ by zahrnoval okolní
objekty vãetnû rafinerie RVI. Tento postup v‰ak s sebou pﬁiná‰el ãasové, vûcné a finanãní problémy.
V˘hodnûj‰í se jevilo podat Ïádost na roz‰íﬁení stávající rafinerie RVI s moÏností pozdûj‰ího pﬁevedení do majetku Chemopetrol Pipeline. Krok tímto smûrem by pﬁenesl odpovûdnost za správnost projektu a kvalitu prací na RVI. Tato zodpovûdnost v‰ak vÛbec nebyla na ‰kodu, neboÈ RVI mûl takto zájem na sledování projektu.
Touto skuteãností sice nebyl ILF nijak nad‰en, ale Chemopetrol Pipeline konfrontaci neodmítal. V˘sledek
spolupráce byl brzy hmatateln˘ v podobû rychle zpracovan˘ch podkladÛ a získání dílãího stavebního povolení pro tankovi‰tû do tﬁí mûsícÛ od podání Ïádosti ke dni 28. února 1994, znûjící na jméno RVI. Základní
smlouva se dot˘kala dal‰ích bodÛ, zejména v oblasti údrÏby, vyuÏívání voln˘ch tankÛ, pﬁístupu na staveni‰tû RVI, pﬁívodu elektrické energie a dal‰ích, které se postupnû zpﬁesÀovaly.
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Dne 14. dubna 1994 byla podepsána Smlouva o poradenské ãinnosti a poskytování sluÏeb (Beratungsund Dienstleistungsvertrag). Tato smlouva umoÏÀovala vyuÏití dokumentace zaﬁízení a provozních zku‰eností RVI jak pﬁi realizaci projektu, tak pﬁi provozu tankovi‰tû. Dále zahrnovala pomoc RVI pﬁi provádûní
opatﬁení, jeÏ vypl˘valy ze stavebního povolení podle bavorského zákona o ochranû proti imisím
(BlmSchG), a finanãní protihodnotu za provedení tûchto sluÏeb.
Spolupráce mezi RVI, ILF a Chemopetrolem
Pipeline byla v této dobû velmi intenzivní. 29. ãervna 1994 do‰lo k uzavﬁení dal‰í série Dohod o pronájmu a opci (Pacht- und Optionsvertrag) na pozemek, na nûmÏ se tankovi‰tû ropovodu MERO IKL
v Bavorsku stavûlo. Dohoda poãítala s odprodejem
podstatné ãásti pozemku urãené pro tankovi‰tû
Chemopetrolu Pipeline a s pronájmem ãásti pozemkÛ témuÏ subjektu za úãelem uloÏení potrubí.
Uzavﬁená kupní smlouva zahrnovala celkem 64.000 m2
pozemku, vãetnû zpÛsobu úhrady. S tímto pozemkem souviselo vûcné bﬁemeno RVI o udrÏování odvodÀovacího pﬁíkopu v místû hranice pozemku.
Tato sluÏebnost byla po dohodû s radními mûsta
Vohburg zru‰ena jako bezpﬁedmûtná. Nájemné,
sjednané ve smlouvû o pronájmu, je nízké, coÏ je
v souladu s moÏností vyuÏití pozemku ve srovnání
s areálem tankovi‰tû. Aãkoliv vedení RVI nemûlo
Podpis smlouvy mezi âeskou republikou a svobodn˘m státem
Bavorsko v prostorách foyer správní budovy RVI ve Vohburgu.
14. duben 1994.

dosud zájem pﬁedkládat spoleãníkÛm dal‰í návrh
na odprodej pozemkÛ, je moÏné o této variantû kdykoliv v budoucnu jednat.
âást pozemku, na které jsou umístûna pﬁívodní
a v˘stupní potrubí MERO IKL, se Chemopetrol
Pipeline pokou‰el také odkoupit. Z dÛvodu cenov˘ch poÏadavkÛ (Chemopetrol Pipeline nabízel za
tuto ãást pozemku oprávnûnû niÏ‰í cenu neÏ za parcely pro tankovi‰tû) k tomuto nedo‰lo, a tak na základû uzavﬁené dohody o pronájmu je tento pozemek nadále ve vlastnictví RVI a dotyãné potrubí je
na nûm nainstalováno na základû sluÏebností.
DÛleÏitá ujednání pﬁinesla Kooperaãní smlouva
(Kooperationsvertrag). Vymezuje práva a povinnosti obou zúãastnûn˘ch stran pﬁi v˘stavbû tankovi‰tû, tj. zásadu platnosti stavebního ﬁádu po dobu
v˘stavby, ochranu objektu, ekologická opatﬁení, do-
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Uzavﬁení a podepsání dal‰í série dohod mezi Chemopetrol
Pipeline a RVI ve Vohburgu. 29. ãerven 1994.

drÏování ustanovení stavebního povolení, zpÛsob komunikování s úﬁady, zpÛsob monitorování spodních
vod, poÏární ochranu a dal‰í.
V‰echna v˘‰e uvedená uspoﬁádání se promítla do Smlouvy o sousedské spolupráci (Nachbarschaftsvertrag), jeÏ nahradila v plném rozsahu dosavadní kontrakty mezi RVI a Chemopetrolem Pipeline z období v˘stavby. Do popﬁedí postavila provozní zájmy obou stran, neboÈ otevﬁela prostor pro ekonomiãtûj‰í vyuÏívání voln˘ch nádrÏí a upravila podmínky vyuÏívání ãásti zaﬁízení RVI pro úãely Chemopetrolu
Pipeline. Smlouva byla podepsána zástupci obou stran 26. ﬁíjna 1995. S platností od 1. ﬁíjna 1995 byla stavební a provozní povolení pﬁepsána z RVI na Chemopetrol Pipeline. Na‰e strana pﬁevzala poÏární
ochranu, zdravotnickou sluÏbu první pomoci pro své zamûstnance, zaﬁízení spoleãného stravování
a pﬁístup do obou areálÛ v pﬁípadû provozní potﬁeby. Ve vzájemné spolupráci zÛstalo nadále monitorování spodních vod, problematika odpadních vod a ﬁe‰ení nûkter˘ch technick˘ch problémÛ. Tato smlouva je i v souãasnosti základním platn˘m dokumentem a její v˘znam tkví v tom, Ïe optimalizuje provoz
tankovi‰tû a celého ropovodu.
Spolupráce s RVI byla vÏdy charakterizována velmi vysokou odbornou úrovní, maximální snahou o dobrou úroveÀ technick˘ch ﬁe‰ení a respektováním zájmÛ obou stran. Hlavními partnery z RVI byli jednatelé
p. Gehrcke a Löhr, technick˘ ﬁeditel Hagemeier, koordinátor spolupráce p. Herres, p. Finckh, p. Sievers senior, Dr. Petzel a dal‰í. Jako koordinátor na staveni‰ti tankovi‰tû je‰tû nûjakou dobu pracoval p. Hagemeier.
Pan Sievers sen. pomáhal pﬁi pﬁípravû ‰kolení a zácviku novû pﬁijíman˘ch operátorÛ v Chemopetrol
Pipeline.
Pracovníky Chemopetrolu Pipeline byla vzájemná spolupráce s RVI, podpoﬁená dobr˘mi vztahy, hodnocena velmi kladnû. Na tuto atmosféru vzpomínají obû strany velmi rády.
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POLITICKÁ STRUKTURA V BAVORSKU

NeÏ se budeme zab˘vat povolovacím a schvalovacím ﬁízením projektu MERO IKL v Bavorsku, je vhodné si pro pﬁehlednost pﬁipomenout uspoﬁádání organizací státní správy. Svobodn˘ stát Bavorsko je jednou ze spolkov˘ch zemí Nûmecka, má vlastní ústavu a vzhledem ke své velikosti také maximální poãet
hlasÛ ve Spolkové radû, v níÏ mají zastoupení v‰echny spolkové zemû. Spolkové vládû podléhají otázky
zahraniãní politiky, obrany, dopravy, financí a po‰tovních sluÏeb. Ostatní záleÏitosti patﬁí do kompetence zemské vlády.
V˘konn˘mi orgány Spolkové republiky Bavorsko jsou:
Bayerische Staatsregierung (vláda bavorského státu)
Staatskanzlei (bavorská státní kanceláﬁ)
7 ministerstev

Oberfranken
Unterfranken

Mittelfranken

Oberpfalz

Územní ãlenûní Bavorské republiky:
7 Regierungsbezirke (kraje) (Oberbayern, Niederbayern,
Oberpfalz, Oberfranken,
Mittelfranken,Unterfranken,
Schwaben)

Niederbayern
Schwaben
Oberbayern

Územnû správní ãlenûní Svobodného státu Bavorsko.

71 Landkreise (okresy)
Gemeinden (obce), v ãele je Gemeinderat (obecní rada)
ﬁízená starostou
Ropovod MERO IKL se dotkl tûchto okresÛ:
Cham, Neustadt a. d. W., Regensburg, Swandorf (Oberpfalz)
Kelheim (Niederbayern)
Pfaffenhofen (Oberbayern)

V˘stavba ropovodu probûhla ve 34 obcích.
Nejv˘znamnûj‰ím partnerem MERO Pipeline byla a stále je Gemeinderat Vohburg. V ãele mûstské rady
v dobû v˘stavby stál p. Josef Hammerschmidt, souãasn˘m starostou je Dipl.-Ing. Rudi Fahn.
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P¤EDPISY PRO POVOLOVACÍ ¤ÍZENÍ STAVBY
ROPOVODU MERO IKL
Pﬁedpisy pro povolení stavby ropovodu v Bavorsku jsou v jednotlivostech odli‰né od pﬁedpisÛ ãesk˘ch.
Rozdíl spoãívá jednak v aktivním podílu ‰iroké veﬁejnosti na schvalovacím procesu, jednak v právních
aspektech povolovacího ﬁízení, které se opírají o Ïivnostensk˘ zákon a zákon o vodách (zejména § 11
Gerätesicherheitsgesetz, §4 a §5 Verodnung für brennbare Flüssigkeiten, pﬁíslu‰né odstavce §19 zákona
o vodním hospodáﬁství, samostatná i nesamostatná povolení dle dílãích ustanovení zákonÛ, ekologické
posouzení podle zákona o ochranû Ïivotního prostﬁedí a pﬁevzetí funkce stavebního povolovacího místa
ministerstvem práce a sociálních vûcí místo krajsk˘ch povolovacích míst).
Obãanská aktivita pramení z vysoce vyvinutého obãanského cítûní, vlastnick˘ch pomûrÛ, vztahem k soukromému vlastnictví a politickou tradicí. Nadto je tﬁeba pﬁipoãítat nekompromisní plnûní v‰ech naﬁízení
a pﬁedpisÛ. NárÛst aktivity v této oblasti veﬁejného Ïivota nastává v období blíÏících se voleb jak celostátních, tak regionálních. Aãkoliv s projevy aktivního spoleãenského Ïivota nelze neÏ souhlasit, tento postoj
dosti ztûÏoval na‰e postavení pﬁi prosazování na‰ich zájmÛ.
PrÛbûh povolovacího ﬁízení podle vodohospodáﬁského a Ïivnostenského zákona se skládal z nûkolika etap,
které na sebe navazovaly a zároveÀ se vzájemnû podmiÀovaly. Proto se i jejich pﬁíprava vûcnû a ãasovû
prolínala. Eventuální neúspûch nûkteré dílãí ãásti by mohl znamenat v lep‰ím pﬁípadû komplikace pro
schválení celého projektu, v hor‰ím pﬁípadû i naprost˘ kolaps.
Plánovací ﬁízení projektu bylo zpracováno na úrovni pﬁíslu‰n˘ch ministerstev bavorské vlády. V prÛbûhu
ﬁízení vyvíjely obce i odpÛrci ropovodu tlak na uplatnûní tzv. stanovení plánu (Planfestellungsverfahren,
PV), které mají ve své pravomoci úﬁady zemsk˘ch rad (Landratsamt).
PV je upraveno zákonem svazové správy (Bundesverwaltungsverfahrengesetz) ze dne 25. kvûtna 1976.
Tento zákon upravuje závazné ﬁízení tûch zámûrÛ, které byly vládû pﬁedloÏeny a posléze v zákonû vyjmenovány, a upravuje takto vzniklé právní vztahy. Tímto PV nahrazuje veﬁejnoprávní a pﬁíslu‰ná Ïivnostenská svolení a vymezuje nároky podle obãanského práva. Zámûrem PV je slouÏit zájmÛm podnikatelÛ a zájmÛm veﬁejn˘m a respektovat ekologické a plánovací svrchovanosti obcí. Zavedení PV by v na‰em pﬁípadû
i pﬁes zámûrnû vyvolan˘ negativní postoj nûkter˘ch oponentÛ stavby pravdûpodobnû neznamenal odmítnutí projektu. Nicménû dobu potﬁebnou pro vyjasnûní povolení na v‰ech 5 pokládkou ropovodu dotãen˘ch
zemsk˘ch správách by to znaãnû prodlouÏilo. Pro ná‰ projekt bylo podstatné, Ïe zákon PV ve vyjmenovaném rozsahu platnosti neuvádí ropovody, a proto nebyl vynutiteln˘.

Schvalovací ﬁízení pro v˘stavbu ropovodu MERO IKL mûlo následující etapy:

1. Územní ﬁízení (Raumordnungsverfahren, ROV)
Pro územní ﬁízení je vûcnû pﬁíslu‰né ministerstvo pro plánování a Ïivotní prostﬁedí Bavorska. Je institucionálním pﬁedstupnûm k udûlení stavebního povolení. Stanoví celkové vedení trasy, posuzuje ekologick˘
a krajinn˘ vliv stavby a zvaÏuje vhodnost z hlediska koncepãního rozvoje pﬁíslu‰né oblasti. Ustanovení
územního ﬁízení zavazují buì investora k respektování závûrÛ v dal‰ím plánování, nebo je musí pﬁíslu‰né
povolovací místo zahrnout do stavebního povolení.
Nejvût‰í ãást trasy ropovodu procházela územím Oberpfalz, a proto projednáváním námi podané Ïádosti
na územní ﬁízení byla povûﬁena zemská vláda tohoto kraje. Vláda Oberpfalz zastupovala Oberbayern
a Niederbayern. Do Regensburgu, sídelního mûsta zemské vlády Oberpfalz, jsme stejnû jako za dob vlády PﬁemyslovcÛ jezdili Ïadonit o pﬁízeÀ.
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V pÛvodním projektu stanovená trasa A, kterou vypracovala firma ILF, byla záhy nahrazena v˘hodnûj‰ím
návrhem trasy B. Ta vedla pﬁibliÏnû t˘mÏ smûrem jako v první variantû, ale v podstatné ãásti postupovala
podél ropovodu MEGAL. Tuto moÏnost podporovaly bavorské autority. ¤ada obcí se ale jiÏ v této dobû
chovala k projektu více neÏ rezervovanû. Proti ropovodu jako takovému sice nebyly, leã proti jeho umístûní ano. Hlavní nev˘hodou trasy B bylo, Ïe její velká ãást mûla vést územím Jura Karst, které je v˘znamnou
zásobárnou pitné vody. Dne 7. ãervence 1992 byla varianta B v prÛbûhu dramatického zasedání
v Regensburgu tûsn˘m hlasováním zamítnuta.
Tento v˘sledek byl znaãn˘m zklamáním nejen pro nás, ale také pro bavorské pﬁíznivce spolupráce s âR.
Dne 25. ãervence 1992 zaslal ministersk˘ pﬁedseda bavorské vlády Max Streibl dopis ministru pro plánování a Ïivotní prostﬁedí, v nûmÏ doporuãoval hledat jiné vhodné ﬁe‰ení vedení trasy ropovodu MERO IKL.
Za necelé dva mûsíce mohl Chemopetrol Pipeline díky dobré spolupráci s vládou Oberpfalz pﬁedloÏit nov˘ návrh, zpracovan˘ firmou ILF, na vedení trasy z Vohburgu via Neu Treubling. Odtud byla trasa ve smûru Roding-Rötz-Waidhaus pod oznaãením „varianta C4” pﬁijata. K oficiálnímu schválení této ãásti trasy
do‰lo 30. prosince 1992. Bylo ale je‰tû nutné doﬁe‰it vedení první ãásti trasy, tj. z Vohburgu do Neustadt
a.d. Donau. NavrÏená trasa vedla pﬁes oblast hájeného lesa, a to bylo pro ochránce pﬁírody nepﬁijatelné.
Pro v‰echny strany bylo nakonec pﬁijatelné ﬁe‰ení vést trasu podél silnice B 16, a to bylo také pﬁijato. Na‰e
strana pﬁedpokládala v tomto úseku urãité problémy, které se také potvrdily. Jednalo se o problematick˘
soubûh s plynov˘m vedením, kﬁiÏování silnice a dohady s lesní správou.
Pﬁíprava územního ﬁízení se skládala z projednávání návrhÛ trasy a z jejich zveﬁejÀování na informativních
shromáÏdûních obãanÛ. Zde museli zástupci investora obhajovat stavební zámûry a zodpovídat dotazy obãanÛ. Tato jednání byla znaãnû bouﬁlivá a ãasto bylo dobﬁe, Ïe ãe‰tí úãastníci bavorskému náﬁeãí pﬁíli‰ nerozumûli. O to více dotûrnost a nûkdy i hrubost odná‰eli na‰i bavor‰tí spolupracovníci TAL, ILF a úﬁadÛ,
kteﬁí se snaÏili v‰echny negativní ohlasy racionálnû zdÛvodÀovat.
Námitky byly zdÛvodÀovány snahou o ochranu pﬁírody a snahou majitelÛ o vedení trasy ropovodu co nejdále od jejich pozemkÛ. Nepﬁíjemn˘m argumentem, i kdyÏ zcela logick˘m, byl poÏadavek vést ropovod
územím Bavorska v co nejkrat‰í délce, a tudíÏ ·umavou. Tato trasa v‰ak nebyla prakticky proveditelná, neboÈ by vedla pﬁes chránûná krajinná území ·umava a âesk˘ les, a to jak na ãeské, tak i na nûmecké stranû. Navíc jiÏ byla schválena ãeská trasa ropovodu z Waidhausu. Zaãaly se také prosazovat hlasy, Ïe projekt nepﬁinese Bavorsku Ïádn˘ prospûch a Ïe není nutné podporovat nadnárodní zájmy ropn˘ch koncernÛ.
Celou situaci charakterizuje v˘sledek jednání o poslední variantû vedení trasy pﬁes Horní Falc, které probûhlo ve ãtyﬁech krajích o 24 obcích. Na úrovni krajÛ byly udûleny dva podmínûné souhlasy a dvû odmítnutí. Na úrovni obcí byly udûleny tﬁi podmínûné souhlasy, devût siln˘ch v˘hrad a dvanáct odmítnutí.
Po promítnutí v‰ech v˘hrad do stavebního povolení, které vyslovily obce, bylo moÏné územní ﬁízení kladnû uzavﬁít. K hlavním v˘hradám se ﬁadilo ohroÏení zásob pitné vody, omezení sídelních moÏností v obcích
a problémy krajiny a pﬁírody. Naproti tomu kladné rozhodnutí územního ﬁízení ovlivnil zájem na udrÏení
dobr˘ch sousedsk˘ch vztahÛ s âR po otevﬁení hranic a zájmem Bavorska na hospodáﬁském rozvoji v sousední zemi. Jednou z podmínek tohoto rozvoje a oboustrannû v˘hodné hospodáﬁské spolupráce je zaji‰tûní energetického zásobování ropn˘mi produkty. Jako podpÛrn˘ argument slouÏil ten fakt, Ïe ropovod je
ekologicky a hospodáﬁsky nejv˘hodnûj‰í dopravní cestou, jeÏ je z hlediska pﬁepravy zároveÀ nejbezpeãnûj‰í. Tento argument byl podpoﬁen ãísly, která mûla podstatnû vy‰‰í váhu. Pﬁi pﬁepravû 10 mil. tun ropy
za rok by bylo nutné dennû vypravit 12 vlakÛ o 60 tankov˘ch vagónech nebo 1.200 silniãních tankerÛ.
Pﬁes schválení územního ﬁízení bylo nutné provést v prÛbûhu návazn˘ch povolovacích ﬁízení je‰tû nûkolik
dílãích zmûn, které si vynutily odmítavá stanoviska obcí. Jednalo se napﬁ. o vyuÏití odstavené Ïeleznice
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u obce Waidhaus, o zmûnu trasy v obci Bad Abbach a v úseku Wörth - Wiesent. Nicménû bylo moÏné
v tomto momentû pﬁikroãit k dal‰í fázi, ke konkrétní projektové práci na trase a na tankovi‰ti.

2. Stavební povolení a schválení provozu
Podle platné bavorské legislativy muselo b˘t schvalovací ﬁízení projektu MERO IKL z dÛvodu platnosti samostatn˘ch ustanovení rozdûleno na dvû ãásti, na v˘stavbu tankovi‰tû vãetnû technologického zaﬁízení
pro provoz (ãerpací stanice, velín atd.) a na v˘stavbu a provoz trasy ropovodu.
Stavební povolení pro tankovi‰tû se vztahovalo pouze na okres Pfaffenhofen a bylo moÏné jej vyﬁe‰it v rámci jeho kompetencí. Projekt objektu tankovi‰tû vycházel ze základní legislativní normy bavorského zákona
o ochranû pﬁed imisemi. Podacím a schvalovacím místem byl LRA (tj. Landratsamt, úﬁad zemského rady)
Pfaffenhofen, znaleck˘m místem byl TÜV Bayern Ingolstadt (Technischer Überwachungsverein).
Trasa ropovodu se t˘kala tﬁí zemsk˘ch vlád, ‰esti úﬁadÛ zemsk˘ch rad a 36 obcí. Podléhala povolení podle Ïivnostenského a vodohospodáﬁského zákona, zejména pak Naﬁízení o hoﬁlav˘ch kapalinách
(Verordnung für brennbare Flüssigkeiten) a pﬁíslu‰n˘m ustanovením zákona o vodním hospodáﬁství
(Wasserhaushaltsgesetz). Povolovacím místem bylo státní ministerstvo práce a sociálních vûcí a znaleck˘m místem TÜV Bayern München.
V˘‰e jmenované pﬁedpisy tvoﬁily rámcové normy, které musely b˘t doplnûny dal‰ími samostatn˘mi i nesamostatn˘mi povoleními a rozhodnutími. Technika byla posuzována podle smûrnice o dopravû nebezpeãn˘ch kapalin (Richtlinie zur Beförderung gefährlicher Flüssigkeiten), otázky bezpeãnosti provozu podle BlmSchG a Naﬁízení o poruchách (Störfall Verordnung) atd. Podrobnosti jsou uvedeny v jednotliv˘ch
stavebních a provozních povoleních.

3. Majetkoprávní ﬁízení
Udûlení stavebního a provozního povolení se nedot˘ká soukromûprávního vztahu. Ten musí b˘t upraven
samostatnû a je moÏné jej ﬁe‰it odkoupením pozemku, nájmem ãi zaji‰tûním sluÏebnosti, tzv. vûcného bﬁemena. Vzhledem k tomu, Ïe úﬁední rozhodnutí není pro vlastníka pozemku ãi nemovitosti závazné, musí
majetkoprávní vztah k pozemku vyﬁe‰it investor.
V pﬁípadû stavby ropovodu MERO IKL na bavorském území se majetkoprávní ﬁízení, tzv. Wegerechte, t˘kalo asi 1.500 majitelÛ ãi nájemcÛ polí, luk, chmelnic, obecních pozemkÛ, cest apod. v délce cca 178 kilometrÛ. V˘raz Wegerechte znamená právo uloÏit potrubí a dal‰í zaﬁízení na pozemku a provozovat a udrÏovat potrubí. Za v˘‰e jmenovan˘m úãelem je tﬁeba uzavﬁít s jednotliv˘mi majiteli smlouvu
(Gestattungsvertrag). Ve smlouvû musí b˘t zaji‰tûn obsah sluÏebnosti (Dienstbarkeit), upraveno od‰kodnûní a vstupy na pozemek za úãelem mûﬁení a zku‰ebních vrtÛ, souhlas se stavbou a rozsahem provozní
ãinnosti (Duldung) a omezení ãinností majitele pozemku, které spoãívá ve stavebním omezení, povinnosti hlá‰ení mimoﬁádn˘ch událostí, omezení vyjmenovan˘ch ãinností atd.
Tuto fázi projektu jsme jiÏ od poãátku povaÏovali za nejobtíÏnûj‰í ãást, neboÈ postoj vût‰iny obcí i majitelÛ pozemkÛ byl krajnû nepﬁízniv˘. Aktivnû se také pﬁipojily rÛzné spolky ochráncÛ pﬁírody a proná‰ely ekologické a politické námitky. Proto se hledaly cesty k usnadnûní tohoto ﬁízení. Bavorsk˘ svaz zemûdûlcÛ,
kter˘ jsme vyzvali ke spolupráci, v‰ak váhal, zda se má postavit proti stavbû nebo zda bude bojovat za ma-
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ximální finanãní náhrady. Hledala se i cesta k právnímu prosazení zatíÏení pozemkÛ na trase sluÏebnostmi. Dal‰í moÏností bylo dosaÏení vyvlastnûní, ale ‰lo o politicky znaãnû citliv˘ krok, k jehoÏ provedení bylo zapotﬁebí prosazení samostatného zákona v parlamentû. Tento Maßnahmengesetz byl po dlouhé dobû
pro ropovod MERO IKL prosazen.
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PRÒBùH UDùLENÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
A POVOLENÍ K PROVOZU
Politicky byla snaha o co nejrychlej‰í zaji‰tûní nezávislého dopravního zdroje ropy do âeské republiky
pﬁijímána vesmûs kladnû. Pﬁi schÛzkách ministra prÛmyslu a obchodu âR Ing. Dlouhého s bavorsk˘mi
ministry Langem, Wiesheuem, Glückem, Geuweilerem a paní Stamm byla na‰emu projektu vyslovena
politická podpora a ná‰ zámûr byl propagován i v tiskovinách CSU. V˘znamná byla i osobní jednání ministersk˘ch pﬁedsedÛ V. Klause a W. Stoibera, pﬁi nichÏ byl ropovod MERO IKL ãasto zmiÀován. Velmi
oceÀována byla pﬁedmluva k propagaãnímu materiálu MERO, podepsaná tehdej‰ím ministrem hospodáﬁství G. Langem.
Bylo v‰ak zcela zﬁejmé, Ïe vydání stavebního povolení je citlivé jak z hlediska administrativnû-odborného
zpracování, tak i politicky, a Ïe proti v˘mûru se uskuteãní protesty. Pﬁíãina protestÛ v‰ak nevypl˘vala ze
vztahu k âeské republice, ale ze snahy o politické profilování opoziãních kruhÛ na regionální úrovni.
Na státní úrovni bylo konstatováno, Ïe Bavorsko svÛj souhlas k ropovodu nespojuje se sudetskou otázkou, i kdyÏ je nutné pﬁipomenout, Ïe právû otázka odsunu sudetsk˘ch NûmcÛ pro Bavorsko, patrona sudetsk˘ch NûmcÛ, zÛstává velmi dÛleÏitá.
Rozhodování o udûlení stavebního povolení je v kompetenci Bavorského státního ministerstva práce a sociálních vûcí, rodiny, Ïen a zdravotnictví (Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung,
Familie, Frauen und Gesundheit, StMAS). Stavební povolení je vydáváno v souhrnném materiálu
„Bescheid nach WHG und VbF”.
Podle ustanovení obou hlavních pﬁedpisÛ (WHG a VbF) musí b˘t respektována ﬁada dal‰ích pﬁedpisÛ
o stavbách, ochranû Ïivotního prostﬁedí a o provozu.
Hlavní povolení jsou tato:

•

Îivnostenské povolení pro zﬁízení potrubního vedení podle § 11 zákona o bezpeãnosti pﬁístrojÛ
(Gerätesicherheitsgesetz, GSG) v souvislosti s §4 a §9 pﬁedpisu o hoﬁlav˘ch kapalinách (VbF),

•
•

Îivnostenské povolení k provozu,
Vodohospodáﬁsk˘ souhlas ke zﬁízení podle §19 a)-f) Vodohospodáﬁského zákona
(Wasserhaushaltsgesetz,WHG),

•

Vodohospodáﬁsk˘ souhlas k provozu potrubního zaﬁízení.

Na prÛbûhu povolovacích procesÛ se podepsala jak nûmecká dÛkladnost, tak i bavorská nároãnost na pﬁedpisy, která si vyÏádala samostatná povolení a vedlej‰í povolovací rozhodnutí dal‰ích bavorsk˘ch institucí.
Konkrétnû se jednalo o Bavorsk˘ stavební ﬁád, Bavorsk˘ zákon o cestách, v˘jimky ze staveb v záplavov˘ch
územích, právní ochranu památek, kﬁiÏování cest a Ïeleznic atd. Velmi nároãná byla plnûní podle lesního
zákona o m˘cení a podle zákona o ochranû pﬁírody, na nûmÏ povûstná „deutsche Gründlichkeit” nalezla
své plnohodnotné uplatnûní.
Komplikací pﬁi zpracování na‰í Ïádosti podle WHG a VbF bylo zkoumání ochrany pﬁírody podle zákona
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) z 12. února 1990, jehoÏ smyslem bylo vyhodnocení
a urãení vlivu projektu na „ãlovûka, zvíﬁata a rostliny, pÛdu, vodu, vzduch, klima a krajinu”. S novelizací zákona z roku 1990 nemûl dosud nikdo praktické zku‰enosti, a to ani schvalovací orgány. Projekt v˘stavby ropovodu MERO IKL byl v tomto smûru pilotním projektem. A to byl jeden z dÛvodÛ, proã se
vydání stavebního povolení tak protahovalo. Nepomohly ani osobní intervence ministra prÛmyslu âR
Ing. Dlouhého a bavorského ministra práce p. Glücka. Toto jen potvrzuje, jak obtíÏnû se problémy s obcemi a ochránci pﬁírody pﬁekonávaly.
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Zpracováním Ïádosti o stavební povolení ropovodu MERO IKL byli na ministerstvu povûﬁeni Prof. Loch,
Dr. Schug, jehoÏ v pozdûj‰í fázi nahradil Ing. Wilhelm, Ing. Lipp a Dr. Kollmer.
Na zpracování „Bescheidu” se podílely tyto instituce:

•
•

Bavorské státní ministerstvo práce a sociálních vûcí, rodiny, Ïen a zdravotnictví (StMAS),
Bavorské státní ministerstvo vnitra (StMI) - stavební právo, silniãní právo, poÏární ochrana, katastrofy,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bavorské státní ministerstvo rozvoje zemû a ochrany Ïivotního prostﬁedí,
Bavorské státní ministerstvo v˘Ïivy, zemûdûlství a lesÛ (StMEL),
Bavorské ministerstvo v˘chovy, kultury, umûní (StMU) - ochrana památek,
vlády Oberpfalz, Niederbayern, Oberbayern,
6 zemsk˘ch úﬁadÛ LRA - Pfaffenhofen, Regensburg, Kelheim, Schwandorf, Cham, Neustadt a. d. W.,
34 obecní rady,
Zemsk˘ úﬁad pro vodní hospodáﬁství (LAW) - znalecké organizace,
Zemsk˘ památkov˘ úﬁad (LAD),
6 úﬁadÛ vodního hospodáﬁství,
2 vrchní lesní hospodáﬁství,
8 lesních úﬁadÛ,
TÜV Bayern München (dnes TÜV Süddeutschland) - znalecké organizace,
ãetní znalci v odborn˘ch otázkách.

Rozhodující podíl na vypracování „Bescheidu” mûly StMAS, StMI, StMLU, LRA, LAW a TÜV.
NejdÛleÏitûj‰ími kritérii pﬁi provûﬁování na‰í Ïádosti byly bezpeãnost provozu, ekologie, souhlas obcí, ustanovení UVPG z 12. února 1990, úãast veﬁejnosti a vyﬁe‰ení majetkoprávního ﬁízení.
Územním ﬁízením byla stanovena pouze hrubá trasa ropovodu, a proto bylo nutné získat souhlas 34 obcí
a 1.500 majitelÛ a nájemcÛ pozemkÛ se smluvním povolením sluÏebnosti (Gestattungsvertrag über
Grunddienstbarkeit). Tato jednání probíhala v podstatû po celou dobu povolovacího ﬁízení a vlastní stavby
a byla hlavním dÛvodem, proã koneãná podoba trasy je tak klikatá. Aby práce na podání Ïádosti o stavební
povolení mohly jít kupﬁedu, bylo s povolovacím orgánem dohodnuto, Ïe podklady budou zpracovány podle pÛvodního zámûru a v‰echny vzniklé odchylky budou zdokumentovány najednou po skonãení stavby
v souboru navrhovan˘ch zmûn.
Nedílnou souãástí udûlení stavebního povolení bylo posouzení zásahÛ stavby a provozu do pﬁírody a krajiny. Byly zvaÏovány jednotlivé izotopy a lesní plochy, které se t˘kaly stavby, a stanovil se jejich rozsah.
Na základû tohoto vyhodnocení musel b˘t zpracován tzv. Doprovodn˘ plán ochrany krajiny
(Landschaftspflegerischer Begleitplan, LBP), jenÏ stanovil Chemopetrol Pipeline povinnost vykoupit náhradní plochy a zajistit jejich údrÏbu, resp. zalesnûní plochy o v˘mûﬁe 22 ha. Partnerem pro tuto záleÏitost
nám byly útvary ochrany pﬁírody LRA pod vedením StMLU. S ním jsme vedli celou ﬁadu velmi nároãn˘ch
jednání, z nichÏ nûkterá probíhala v konfrontaãní atmosféﬁe. Pro ILF zpracovával agendu LBP Ing. Gihr.
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V tûchto nelehk˘ch podmínkách pﬁipravovala projekãní kanceláﬁ ILF Ïádost o vydání stavebního povolení, jeÏ
mûla celkem 11 poﬁadaãÛ. Práce trvala více neÏ 6 mûsícÛ a StMAS byla pﬁedloÏena dne 28. ãervna 1993.
Vzhledem ke v‰em okolnostem odhadovalo StMAS vydání stavebního povolení aÏ na konec roku 1994, zatímco na‰í snahou bylo získat jej do poloviny roku, aby bylo moÏné plnû vyuÏít stavební sezónu. Zpracování
StMAS si vyÏádalo 6,5 metrÛ písemností!
Podle stavebního zákona je pro vybudování dálkového potrubního vedení nutn˘ souhlas jednotliv˘ch
obcí k celkovému stavebnímu zámûru. Zákon z 1. ãervna 1994 sice stanovil moÏnost nahrazení tûchto
dílãích souhlasÛ rozhodnutím ministerstva, ale je pochopitelné, Ïe provedení tohoto kroku je, zejména
v pﬁedvolebních obdobích, velmi delikátní. Spolupráce se zemsk˘mi úﬁady byla dobrá, sloÏitûj‰í situace v‰ak nastala v ﬁadû obecních rad. Ty vesmûs poÏadovaly zmûnu vedení trasy proti pÛvodnímu zámûru projektu. Argumentovaly ohroÏením zásob pitné vody, kvality vody studní, omezením stavebního
rozvoje obcí atd.
VáÏná situace nastala v obcích Wörth an der Donau a Wiesent, kde obecní rady oponovaly závaÏn˘m ohroÏením studní a zásobáren pitné vody. Jednání se protáhla na více neÏ rok a dlouho vyvolávala pozornost
tisku. Nakonec Chemopetrol Pipeline provedl zmûnu trasy a pro nûkolik usedlostí zajistil náhradní zdroje
pitné vody. Toto ﬁe‰ení pro nás znamenalo finanãní dopady zejména tím, Ïe odklonûním trasy do zalesnûn˘ch kopcÛ vzrostly stavební náklady.
Obdobná situace nastala v Bad Abbach. Argumenty ochráncÛ lázeÀsk˘ch sirn˘ch pramenÛ, kolem nichÏ
mûla vést trasa ropovodu, byly natolik silné, Ïe majitelé pozemkÛ odmítli dát souhlas se sluÏebností.
Ochranné pásmo kolem pozemkÛ s prameny bylo proto roz‰íﬁeno. Toto omezení se v‰ak dotklo nejen ropovodu, jenÏ musel b˘t veden jinudy, ale i toho, Ïe majitelé ke své nelibosti museli zmûnit zpÛsob obhospodaﬁování sv˘ch pozemkÛ. Tito dotãení majitelé se chtûli pﬁidat na stranu MERO, ale pﬁíli‰ pozdû. K jejich zklamání musela b˘t nová varianta trasy zrealizována.
Neménû sloÏit˘m pﬁípadem se stala obec Pösing. Podle pÛvodního plánu byl v katastru této obce plánován pﬁechod ﬁeky Regen v oblasti chránûného krajinného území Regentalaue, pro nûjÏ platí rozsáhl˘
ochrann˘ reÏim. Zámûr vést ropovod právû touto oblastí nutnû vyvolal námitky ochráncÛ pﬁírody a protesty obecní rady. Souhlas k pﬁekroãení ﬁeky Regen vydal 6. ãervence 1994 Spolkov˘ úﬁad pro ochranu
krajiny (Bundesamt für Naturschutz) v Bonnu. Obecní rada v Pösingu vyÏadovala od Chemopetrolu
Pipeline bankovní garanci na znovuzﬁízení pﬁístupové cesty, protoÏe údajnû nemûla dÛvûru k dané stavební firmû. Prostﬁednictvím Bayerische Vereinsbank byla tato záruka vyﬁízena a situace kolem Regen-Düker
byla úspû‰nû vyﬁe‰ena. Dal‰ím dÛvodem k nespokojenosti této obce bylo vedení trasy ropovodu podél silnice B 85, coÏ podle tvrzení obecní rady ohroÏovalo stavební rozvoj obce. Proto Chemopetrol Pipeline celkem ochotnû souhlasil se zmûnou trasy podle pﬁání obecní rady, ale ta chtûla stavbu ropovodu MERO IKL
pouÏít jako rukojmí k potvrzení vedení nové trasy B 85 podle jejího pﬁání. Se silniãní správou
v Regensburgu do‰lo ke spoleãnému jednání, která novou trasu silnice akceptovala, ale nemohla ji zatím
oficiálnû potvrdit. Pösing v‰ak odmítal dát souhlas s v˘stavbou ropovodu do té doby, dokud nebude mít
od Regensburgu oficiální potvrzení trasy silnice. Tato neustále se protahující jednání vyvolávala ‰kodolibé
poznámky tisku, které naráÏely na shodná pﬁíjmení starosty obce Pösing a jednatele Chemopetrolu
Pipeline, kteﬁí „aã stejného Ïivoãi‰ného rodu, nevyvíjí se stejnû”. Tento spor se dostal dokonce tak daleko, Ïe Pösing pﬁedloÏil u Správního soudu Ïalobu proti bavorskému ministerstvu práce. Spor byl nakonec
vyﬁe‰en dohodou mezi obcí a Chemopetrolem Pipeline tak, Ïe se pﬁípad jiÏ dále více neskandalizoval. Pﬁi
oslavách 1100 let existence Pösingu zaÏertoval ve svém projevu o vzájemném sporu zemsk˘ rada
Girmindl. V historii pr˘ postihly Pösing tﬁi morové rány: poprvé to bylo v roce 1266 pﬁi taÏení krále
Pﬁemysla Otakara II. na Regensburg. Tehdy byl zdej‰í kraj zdevastován ãesk˘mi vojsky natolik, Ïe se mu-
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sela po neúspûchu v ¤eznû vracet domÛ pﬁes Cheb, aby si mohla zajistit obvyklé hospodáﬁské zabezpeãení. Podruhé v letech 1415-1433 touto krajinou nûkolikrát táhli husité (a populisticky zapomnûl dodat, Ïe
sem dorazili právû proto, Ïe pronásledovali nûmecká kﬁiÏácká vojska, která hnali z âech napﬁ. v roce 1431
po bitvû u DomaÏlic). Tﬁetí ranou mûla b˘t léta 1993-1995, kdy se zde stavûl ropovod MERO IKL. Takto
pojaté morové rány v sousedsk˘ch vztazích nebyly pro obû strany jediné a jistû by se o nich dalo dlouze
diskutovat. Je v‰ak nutné pﬁipomenout, Ïe Pösingu ze spojení na âechy plynul vÏdy uÏitek, jak v historii,
tak v souãasnosti. V 6.-8. století byl Pösing pÛvodní slovanskou osadou, pro niÏ byla ﬁeka Regen dÛleÏitou cestou pro dopravu dﬁeva. Podél této ﬁeky vedla cesta z ¤ezna pﬁes Cham a Furth i. W. (Brod nad Lesy)
do Plznû a Prahy. V roce 1862 byla dokonãena Ïelezniãní traÈ ze Schwandorfu do Prahy se zastávkou
v Pösingu. Tehdy se tudy dopravovalo dﬁevo, obilí, dobytek, uhlí, lesní plody, houby, vejce, peﬁí a chmel.
V roce 1996 se k tomu pﬁipoãítává i ropa.
Zajímav˘ prÛbûh mûlo také jednání v obci Hausen. Tato obec byla doopravdy postiÏena, neboÈ v jejím katastru jiÏ pﬁed stavbou ropovodu do‰lo k vyvlastÀování pozemkÛ v souvislosti se stavbou dálnice A 93,
plynovodu a elektrického vedení a v souvislosti s vojensk˘m leti‰tûm umístûn˘m v blízkosti obce se jednalo i o zﬁízení deponie odpadÛ. A nyní je‰tû k tomu v‰emu ropovod! Co mûla dûlat obecní rada v ãele se
starostou, kter˘ byl jedin˘m zástupcem Zelen˘ch v Bavorsku? Samozﬁejmû se postavila proti, i kdyÏ ze
v‰ech uveden˘ch zatíÏení byl ropovod tím nejménû ekologicky nároãn˘m projektem. Z jednání s pﬁedstaviteli obecní rady vyplynulo, Ïe obec Hausen by nakonec k projektu mohla svÛj souhlas dát. Bez ohledu
na tuto dohodu v‰ak starosta Petschel podal bez souhlasu obecní rady jejím jménem Ïalobu u Správního
soudu. Tento neuváÏen˘ krok vyvolal velk˘ rozruch u vy‰‰ích správních instancí a obecní rada tento krok
jednoznaãnû odsoudila. Îaloba byla staÏena a starosta byl pozdûji za tento pﬁehmat odvolán.
Ze strany Chemopetrolu Pipeline a ILF byly kontakty s obcemi sice pravidelné, ale ﬁe‰ení se protahovala,
neboÈ vedle pﬁipomínek vznesen˘ch jiÏ pﬁi územních ﬁízeních musely obce brát v úvahu i pﬁipomínky majitelÛ pozemkÛ v jednotliv˘ch katastrech. Navíc byly obecní rady pod velk˘m tlakem „Zelen˘ch” (Bund für
Naturschutz, BN), jejichÏ populisticky formulované argumenty nebyly odbornû podloÏené.
S cílem vytvoﬁit v regionech lep‰í obraz a povûdomí o ropovodu MERO IKL organizoval Chemopetrol
Pipeline ve spolupráci s firmou Meisherr tzv. „Public relation action”, které se konaly v dÛleÏit˘ch etapách
jednání a orientovaly se na spolupráci s novináﬁi, na pﬁedná‰ky a informativní shromáÏdûní s obãany nebo funkcionáﬁi.
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P¤ÍPRAVA STAVBY ROPOVODU MERO IKL

Prioritou ãeské vlády bylo dokonãit v˘stavbu ropovodu MERO IKL do konce roku 1995 a zahájit zku‰ební
provoz.
ProdluÏování termínu vydání „Bescheidu” bylo velmi závaÏnou okolností, která vedla k nezbytnému pﬁijímání rizik u nûkter˘ch ãinností tak, aby byl termín zahájení provozu zaji‰tûn. Rizika spoãívala v nutnosti
financování specifick˘ch ãinností jiÏ v pﬁedstihu pﬁed vydáním povolení. Pochyby o nevydání stavebního
povolení si i pﬁes tlaky organizací a obcí nikdo nechtûl pﬁipustit. Svûdãí o tom i ta skuteãnost, Ïe stavba
trasy na ãeské stranû byla zahájena jiÏ v polovinû roku 1994, pÛl roku pﬁed vydáním oficiálního souhlasu
se stavbou v Bavorsku.
Pﬁedpokládan˘ termín vydání stavebního povolení aÏ v závûru roku 1994 vedl k nutnosti zajistit nûkteré
ãinnosti v pﬁedstihu tak, aby bylo moÏné stavební práce na trase zahájit okamÏitû po vydání stavebního
povolení. Bez poﬁadí jejich dÛleÏitosti ‰lo zejména o:

•
•
•
•

zaji‰tûní sluÏebností a majetkoprávních vztahÛ na trase,
kontraktace dodávek materiálÛ a v˘konÛ a jejich vãasná realizace,
personální zaji‰tûní,
ãasové sladûní dokonãení stavby tankovi‰tû ve Vohburgu a trasy tak, aby oba úseky byly souãasnû pﬁipraveny k provozu,

•

vãasné zaji‰tûní poji‰Èovací agendy stavby.

Zku‰enosti z jin˘ch staveb v Nûmecku dokazují, Ïe nejsou-li správnû ãasovû zkoordinovány v‰echny kroky, dochází k neúmûrnému prodluÏování stavby a ke znaãnému zv˘‰ení nákladÛ. Pﬁi stavbû na‰eho ropovodu do‰lo k prÛtahÛm z dÛvodu záporného stanoviska v územním ﬁízení ohlednû trasy B, v dÛsledku oddalování vydání stavebního povolení podle VbF a WHG a koneãnû v dÛsledku vlivÛ ‰patného poãasí
v prÛbûhu vlastní realizace stavby. Díky intenzivní práci MERO a ILF byla tato zdrÏení postupnû vyrovnána. Díky dobré koordinaci ﬁídicích a projektov˘ch ãinností nedocházelo k Ïádn˘m ãasov˘m propadÛm
a z pﬁevzat˘ch rizik také Ïádné ztráty nevznikly.
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PRÒBùH MAJETKOPRÁVNÍHO ¤ÍZENÍ
NA TRASE MERO IKL
V pﬁípadû stavby dálkovodÛ jde v majetkoprávním ﬁízení zpravidla o v˘kup sluÏebností vázan˘ch na konkrétní území. V na‰em pﬁípadû jsme chtûli získat souhlas majitele pozemku se zatíÏením o vyjmenované
vûcné bﬁemeno, kter˘m je vyuÏívání pozemku omezeno. Z praktick˘ch dÛvodÛ byly do této agendy zahrnuty i následující ãinnosti:

•
•
•
•

zaji‰Èování sluÏebností na pozemky na trase ropovodu,
v˘kup pozemkÛ pro armaturní ‰achty,
pronájem skladovacích ploch pro dodávky potrubí pﬁi stavbû,
v˘kup náhradních pozemkÛ podle Doprovodného plánu pro ochranu krajiny, zapsání poÏadovan˘ch sluÏebností a jejich plnûní u notáﬁe,

•

vyﬁizování reklamací na rekultivaci ploch na trase.

Smluvní zaji‰tûní trasy je pro stavební a provozní ãinnost nezbytnû nutné, proto musí b˘t provádûno v dostateãném ãasovém pﬁedstihu. Témûﬁ vÏdy je totiÏ velmi nákladné stavební práce zastavit nebo pro nepﬁipravenost trasy pﬁeru‰it a vrátit se k vynechan˘m úsekÛm pozdûji. Proto si Chemopetrol Pipeline stanovil za cíl zajistit k termínu zahájení stavby dvû tﬁetiny z 80 % trasy.
Majitelé pozemkÛ nebyli projektem ropovodu vÛbec nad‰eni. Mûli dojem, Ïe pozemek, na nûmÏ vázne bﬁemeno sluÏebnosti, ztrácí na cenû. Navíc je ochránci pﬁírody neustále stra‰ili apokalypsou ropné havárie na
polích. Dal‰ími argumenty bylo to, Ïe dodávky ropy do âR posílí její konkurenceschopnost, která se bude
vztahovat i na dodávky zemûdûlsk˘ch produktÛ z Nûmecka, coÏ v koneãném dÛsledku pﬁinese zv˘‰ení nezamûstnanosti. Jiní nechali vyniknout vrozenému selskému konzervatizmu a snaze drÏet se odkazÛ pﬁedkÛ. A na‰li se i nûkteﬁí sudet‰tí vysídlenci, pro nûÏ bylo jednání o ropovodu pﬁíleÏitostí, aby se vypovídali
ze své zatrpklosti a rozhoﬁãení nad nespravedlností, které se na nich âeská republika dopustila.
Vyjednavaãi ILF ãasto vyslechli lecco, o ãem jen velmi neradi hovoﬁili.
Negativnû pro nás také zapÛsobila pﬁedchozí stavba plynovodu, neboÈ plynaﬁi provedli nekvalitnû, nedbale a necitelnû následné rekultivace, a zemûdûlci se nemohli dovolat nápravy. Obavy zpÛsobovaly drenáÏe,
pﬁeru‰ené kapiláry v pÛdû, oteplování pÛdy nad ropovodem a jiné. A na‰li se i spekulanti, kteﬁí chtûli ropovod vyuÏít pro získání pﬁíplatkÛ za neosetou pÛdu.
Pro stavbu hovoﬁilo velké finanãní od‰kodnûní. ProtoÏe finanãní situace sedlákÛ hospodaﬁících v horsk˘ch
oblastech Horního Falcka není snadná, je pro nû získání penûz pro tolik potﬁebné investice zajímavou pﬁíleÏitostí. Tím spí‰e, Ïe od‰kodnûní dosahovalo aÏ 50 % kupní ceny pozemkÛ.
Psychologie bavorského sedláka jako partnera v majetkoprávním ﬁízení je velmi specifická, a proto musí
b˘t jednání vÏdy preciznû pﬁipravena. Jednáními s majiteli pozemkÛ byla na základû plné moci od
Chemopetrolu Pipeline povûﬁena firma ILF. V bﬁeznu 1993 ILF zﬁídil tﬁi stﬁediska pro „Wegerechte” - v Bad
Gögging, Wörth a. d. D. a Oberviechtach. Postupnû vybral pracovníky, kteﬁí mûli v regionech autoritu
a patﬁiãné zku‰enosti z vyjednávání. Podle katastrálních map byl zhotoven seznam majitelÛ a prÛbûÏnû byla vedena plánová dokumentace územního ﬁízení. Konzultantem ILF se stala firma TAL, zejména v oblasti
organizaãních a právních rámcov˘ch podmínek. Podle zku‰enosti poradce bylo doporuãeno jednat o rámcov˘ch podmínkách smlouvy jak s majiteli, tak se zájmov˘mi svazy, zejména s Bavorsk˘m svazem zemûdûlcÛ (Bayerischer Bauernverband, BBV). ProtoÏe má BBV velmi ‰irokou ãlenskou základnu, která jej
respektuje, a on sám mûl zájem prezentovat se v oãích sv˘ch ãlenÛ jako pevn˘ ochránce jejich práv a zájmÛ, ne‰lo o to, co pro nás tato organizace udûlá, ale o to, co neudûlá proti nám.
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Úspûch jednání o sluÏebnostech byl minimální, aãkoliv kontakty s BBV byly navázány jiÏ v roce 1992.
Hlavní jednání byla vedena s ústﬁedím BBV v Mnichovû. Informativních schÛzí v regionech se úãastnili
pﬁedstavitelé okresních v˘borÛ BBV z Regensburgu, Schwandorfu atd. Nûkteré schÛze byly velmi bouﬁlivé a bohuÏel nechybûla silná slova o vyhánûní z pozemkÛ psy a stﬁelnou zbraní. BBV ve snaze profilovat
se co nejlépe v oãích sedlákÛ se prakticky dostával na platformu „Bund für Umwelt und Naturschutz” (BN)
a „Bündnis 90/Die Grünen”. Nakonec vyzval sedláky, aby smlouvy s Chemopetrolem Pipeline podepisovali
aÏ po odstranûní v‰ech, ãasto i nesmysln˘ch, námitek. BN naproti tomu populistick˘mi zpÛsoby navádûl
sedláky a obce k naprostému odmítnutí ropovodu.
Jednání s BBV pﬁinesla po dvou letech takﬁka nulov˘ v˘sledek, a tak byla zmûnûna taktika a Chemopetrol
Pipeline provedl „Flucht nach vorne” (tzv. útûk vpﬁed) a bez ohledu na stanoviska BBV zaãal od srpna
1993 jednat s majiteli sám. Se Svazem pûstitelÛ chmele a Svazem majitelÛ lesÛ byla zahájena jednání
o uzavﬁení dohody o rámcov˘ch podmínkách sluÏebností. Pﬁes v˘zvy BBV k nepodepisování smluv
s Chemopetrol Pipeline byly v ﬁíjnu 1993 podepsány smlouvy na cca 20 % trasy.
Po uzavﬁení rámcov˘ch podmínek se Svazem pûstitelÛ chmele a Svazem majitelÛ lesÛ zb˘valo uãinit dohodu s kanceláﬁí Labbé a spol., která zastupovala 100 ãlennou skupinu sedlákÛ v oblasti Regensburgu.
Potvrdilo se, Ïe spor o sluÏebnosti byl pro tuto firmu pouze pﬁíleÏitostí k získání honoráﬁÛ. Jím zastupované
pﬁípady byly uzavﬁeny proti oãekávání pomûrnû snadno. Dohoda s Labbé byla podepsána v ãervenci 1994.
Projekt MERO IKL získával postupnû stále vût‰í podporu politick˘ch kruhÛ v Bavorsku. BBV jiÏ byl ochoten dohodu uzavﬁít, ale chtûl mít jistotu, Ïe vydání stavebního povolení nebude zamítnuto. V Bavorsku jsou
jmenovitû stanoveny projekty veﬁejného zájmu a pokud nedojde k majetkoprávnímu vyrovnání dohodou,
lze pozemek vyvlastnit. Ropovod MERO IKL v‰ak mezi takové projekty nepatﬁil. Na státní úrovni byly uznány obavy, Ïe projekt narazí na bariéru územního ﬁe‰ení v oblasti majetkoprávní. Proto byl zpracován tzv.
Maßnahmegesetz (úãelov˘ zákon), kter˘ mûl vyvlastnûní v pﬁípadû v˘stavby ropovodu MERO IKL umoÏnit. Tento zákon pﬁijala rada ministrÛ dne 4. kvûtna 1993 pod názvem LEX MERO. Bavorsk˘ zemsk˘ snûm
mûl v létû zákon projednat, ale vinou negativních postojÛ BBV a BN bylo jeho projednávání zablokováno
s odÛvodnûním, Ïe poji‰tûní ropovodu nezahrnuje tzv. nepojistitelná rizika, tj. vy‰‰í moc, riziko války a terorizmu a v pﬁípadû zastavení provozu také náklady na odstranûní ropovodu.
Jednání o nepojistiteln˘ch rizicích ﬁídilo bavorské ministerstvo hospodáﬁství a obchodu, které koncem
ãervna 1993 ustavilo pracovní skupinu pro udûlení státní záruky. Vedle tohoto ministerstva byli ve skupinû pﬁedstavitelé státní kanceláﬁe, ministerstva financí a ministerstva práce a sociálních vûcí. Jednání byla
obtíÏná. Hodnocení moÏn˘ch rizik, která BBV navrhoval pojistit ve v˘‰i 300 mil. DM, bylo rozporuplné.
Na‰e strana nechala vypracovat ‰v˘carskou spoleãností SKS Zürich anal˘zu, která moÏné ‰kody odhadla
na „pouh˘ch” 80 mil. DM.
Na ãeské stranû vznikla pracovní skupina pod vedením Ing. Uhlíﬁe. Byla sloÏena z pracovníkÛ ministerstva prÛmyslu a obchodu, ministerstva zahraniãních vûcí a ministerstva financí. Jednání skupiny se úãastnili také konzul âR v Mnichovû Ing. ·tûrbák a jednatel Chemopetrolu Pipeline Ing. Volf. Do konce roku
1993 se uskuteãnila opakovaná jednání jak v Praze, tak v Mnichovû, a nejasnosti byly projednávány na
osobním setkání ministrÛ Ing. Dlouhého a Dr. Wiesheu.
Pﬁedmûtem jednání byl návrh, Ïe za nepojistitelná rizika vÛãi bavorsk˘m subjektÛm pﬁevezme bavorsk˘
stát záruku ve v˘‰i 80 mil. DM za pﬁedpokladu, Ïe âeská republika pﬁevezme za tuto ãástku protizáruku.
Hlavním problémem bylo najít ﬁe‰ení na úrovni vlád obou zemí a upﬁesnit rizika, za která mÛÏe âR na suverénním území Bavorska ruãit.
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K dohodû ve sporn˘ch otázkách v˘znamnû pﬁispûl Ing. JeÏek, kter˘ se jako pﬁedseda FNM úãastnil závûreãn˘ch jednání. Oboustranná dohoda byla potvrzena na setkání ministrÛ Dlouhého a Wiesheu 4. bﬁezna
1994 ve Waidhausu. Vláda âR dohodu schválila 5. dubna 1994 a bavorsk˘ kabinet na svém mimoﬁádném
zasedání o den pozdûji. Slavnostnû byla dohoda podepsána pﬁi zahájení stavby tankovi‰tû ve Vohburgu
14. dubna 1994 a doplnûna v˘mûnou dopisÛ pﬁedsedy vlády âR ze dne 29. dubna 1994 a pﬁedsedy vlády
Bavorska ze dne 6. ãervna 1994. Koneãná dohoda potvrdila zaji‰tûní protizáruky Fondem národního majetku âR, vylouãila rizika války, urãila rovnocenné dûlení mezi obû strany za nepﬁedvídaná jednání tﬁetích
osob (terorizmus) a v neposlední ﬁadû kryla náklady na odstavení ropovodu.
Na základû oboustranné dohody mezi âR a Bavorskem pﬁijal Bavorsk˘ zemsk˘ snûm (Landtag) dne 28. dubna 1994 Zákon o zﬁízení a provozu ropovodu mezi Vohburgem a. d. Donau a Waidhausem, kter˘ umoÏnil
vyvlastÀování pozemkÛ.
Schválení LEX MERO vycházelo z ãlánku 14 Ústavy SRN (Grundgesetz), kter˘ umoÏÀuje vyvlastnûní z dÛvodu veﬁejného zájmu. ZdÛvodnûní je v tomto zákonû formulováno takto:

•

dal‰í sniÏování dopravních rizik a nebezpeãí, vznikajících pﬁi silniãní dopravû ropy po bavorsk˘ch
cestách,

•

sníÏení rizika zneãi‰tûní bavorsk˘ch vodních tokÛ v dÛsledku havárií pﬁi dopravû ropy po cestách
nebo po Ïeleznici,

•
•
•

umoÏnûní pﬁepravy ropy cestou co nejvy‰‰í energetické úspory,
zv˘‰ení bezpeãnosti zásobování Bavorska ropou lep‰ím vyuÏitím ropovodu z Terstu do Ingolstadtu,
plnûní ustanovení ãlánku 18 smlouvy o dobré sousedské a pﬁátelské spolupráci mezi SRN a âeskou a Slovenskou republikou z 27. února 1992.

Pﬁijetím zákona o ropovodu MERO IKL v bavorském parlamentû bylo pro BBV v Mnichovû jasn˘m signálem o podpoﬁe bavorsk˘ch úﬁadÛ v˘stavbû ropovodu MERO IKL. Tímto byly v‰echny námitky svazu, které stály v cestû podpisu dohody, odstranûny. Dne 17. kvûtna 1994 bylo dosaÏeno dohody a podepsáno
Rámcové ujednání o zásadách smluvního uspoﬁádání povolení stavby a provozu ropovodu MERO IKL mezi Chemopetrolem Pipeline a BBV. Dohoda obsahovala formulaci sluÏebností, finanãní od‰kodnûní, vzor
stavebního a pracovního povolení a tzv. vedlej‰í ujednání o vztahu obou smluvních stran. V dobû podpisu
dohody s BBV bylo uzavﬁeno jiÏ témûﬁ 50 % tûch ménû problematick˘ch sluÏebností na trase ropovodu.
Po podpisu bylo oãekáváno urychlení nákupÛ. Pﬁesto nûkteré niÏ‰í organizaãní stupnû BBV (napﬁ. ve
Weidenu, Kelheimu ãi Abensbergu) je‰tû nûjakou dobu doporuãovaly sedlákÛm smlouvy nepodepisovat
a Ïivily v nich nadûji, Ïe vyvlastnûní nemusí b˘t v dÛsledku soudního rozhodnutí prosazeno.
Ropovod MERO IKL, kter˘ byl projektován ve prospûch jiné zemû neÏ bylo Bavorsko, byl pﬁedmûtem diskusí od samého poãátku. A ani vydáním zákona LEX MERO neutichly spory o jeho oprávnûnosti. O projektu se mluvilo ve v‰ech hostincích po trase a obecní rady jednaly o spoleãnosti MERO témûﬁ s Ïeleznou
pravidelností. Ochránci pﬁírody a jejich politické organizace vystupovaly naprosto nekompromisnû proti.
V záﬁí 1994 zaslal Chemopetrol Pipeline písemné upozornûní sedmadvaceti nejzatvrzelej‰ím majitelÛm pozemkÛ, v nûmÏ byli informováni, Ïe v pﬁípadû jejich nezmûnûného negativního postoje bude zahájeno vyvlastÀovací ﬁízení.

46

Ani regionální tisk nenechával projekt nového ropovodu bez pov‰imnutí. Donau Kurier, Donau Post,
Mittelbayerische Zeitung, Wörther Anzeiger nebo Der Neue Tag se k problematice vracely ãasto a ob‰írnû.
Vy‰lo nûkolik stovek ãlánkÛ, vesmûs nestrann˘ch, neboÈ ke slovu se dostali jak pﬁíznivci, tak stále aktivní odpÛrci projektu. OdpÛrci vyvlastnûní, které bylo umoÏnûno zákonem, je prohla‰ovali za nezákonné
a vyhroÏovali ústavním soudem. Jako pﬁíklad lze uvést dochovan˘ záznam poﬁadu Explosiv televize
Regensburg. V nûm vystoupili za odpÛrce paní Pyka a starosta obce Hausen pan Petschel z organizace
Bund für Umwelt und Naturschutz (BN). Na druhé stranû stáli starosta Wörth pan Beutel jako zástupce obcí, které projekt podporovaly, a za MERO Ing. Volf a Dr. Engert. OdpÛrci naprosto populisticky opírali své
argumenty o nepodloÏená tvrzení o technické a ekologické nebezpeãnosti ropovodu pro pﬁírodu i obyvatelstvo, kritizovali oficiální místa za ekonomickou krátkozrakost podpory ãeského prÛmyslu a vyhla‰ovali
zaloÏení tzv. spoleãnosti Ïalujících (Klagegesellschaft), která se pr˘ obrátí k ústavnímu soudu.
Ekologické organizace Bund für Umwelt und Naturschutz (BN) a Bündnis 90/Die Grünen z Regensburgu
a Weidenu se jiÏ od poãátku snaÏily získat ke spolupráci obdobnû zamûﬁená hnutí v ãesk˘ch zemích, ale
marnû. Jejich znalosti o ropovodech byly sice nulové, o to více se snaÏili populisticky profilovat své organizace politicky. Zájem o promítnutí sv˘ch poÏadavkÛ na ochranu pﬁírody do projektu témûﬁ neprojevovali. A i kdyÏ ani pro MERO nenacházeli dobrého slova, nejvût‰í díl jejich kritiky se sná‰el na hlavy bavorsk˘ch vládních úﬁadÛ, které vinili z bezohlednosti k Bavorsku a selskému stavu, z nedodrÏování zákonÛ
a z podpory zájmÛ nadnárodních naftaﬁsk˘ch spoleãností. Vûﬁili, Ïe realizací projektu MERO IKL bude
oslabena hospodáﬁská síla Bavorska. Po pﬁijetí LEX MERO a udûlení stavebního povolení se aktivita BN
je‰tû více zintenzivnila. Byly neustále opakovány v˘zvy k obãanÛm, aby se shromáÏdili k odporu, kter˘ by
vyvrcholil soudním sporem. SchÛze svolaná do Pösingu dne 16. listopadu 1994, jíÏ se zúãastnilo asi 200
lidí, probûhla velmi bouﬁlivû. Zástupci ILF, kteﬁí se chtûli schÛze zúãastnit a reagovat na pﬁipomínky BN,
byli ze sálu vylouãeni. âtyﬁi obce (Hausen, Teugn, Pösing a Rettenbach) a 17 soukromníkÛ - majitelÛ pozemkÛ zaloÏili Klagegesellschaft (spoleãnost ÏalobcÛ). Jejich právními zástupci se staly advokátní kanceláﬁe W. Wischata a V. Scherer. Seriózní noviny uvedly, Ïe mluvãí BN paní Pyka pﬁislíbila spoleãnosti ÏalobcÛ finanãní podporu této strany. Dr. Wischata odhadl náklady soudního sporu v první instanci
(u správního soudu) na cca 1.000,- DM za kaÏd˘ch 100 m trasy. A aby se snad této sumy nûkdo nepolekal, bylo zdÛraznûno, Ïe do vyvlastnûní, tj. prohry soudního sporu, by musel v˘lohy nést investor Chemopetrol Pipeline. Îaloba byla vedena proti ministerstvu práce a sociálních vûcí. Obce Hausen, Pösing
a Rettenbach Ïalovaly neoprávnûné vydání stavebního povolení a Hausen a Rettenbach rozhodnutí o okamÏitém nabytí úãinnosti stavebního povolení. Soudní ﬁízení nakonec skonãilo jako fra‰ka. Rettenbach
a Pösing se s Chemopetrolem Pipeline dohodly a svou Ïalobu v únoru 1995 stáhly. Îalobu za obec
Hausen podal její starosta bez vûdomí obecní rady, coÏ ho nakonec stálo místo. Îaloby jednotliv˘ch vlastníkÛ pﬁedal správní soud v Mnichovû správnímu soudu v Regensburgu.
Postup vyvlastÀovacího ﬁízení bylo nutné uplatnit na Zemsk˘ch úﬁadech ve dvou krocích. Nejprve musel
investor podat Ïádost o urãení vlastnictví (Besitzanweisung), a poté Ïádost o vyvlastnûní
(Enteignungsverfahren). Celkem bylo podáno 19 návrhÛ na vyvlastnûní. V deseti pﬁípadech do‰lo k dohodû s LRA, dal‰í pﬁípady se soudnû ﬁe‰ily v následujícím roce. Tûchto devût pﬁípadÛ, jeden z Pfaffenhofenu,
ãtyﬁi z Chamu a ãtyﬁi z Regensburgu, byly uzavﬁeny aÏ v dubnu 1996 soudním rozhodnutím správního
soudu (Verwaltungsgericht) v Regensburgu. V sedmi pﬁípadech byl zaznamenán pokus pokraãovat ve
sporu odvoláním se proti okamÏité úãinnosti rozsudku (Sofortvollzug), av‰ak soud tento krok odmítl, neboÈ proti rozhodnutí soudu nebylo odvolání. K podání stíÏností k ústavnímu soudu nedo‰lo.
V této dobû jsme stále je‰tû v sobû Ïivili nadûji, Ïe stavební povolení bude vydáno v ãervenci 1994, pﬁestoÏe byl tento termín na ministerské úrovni zpochybÀován. Na‰ím oprávnûn˘m zájmem bylo zahájit stavbu je‰tû pﬁed zimním obdobím. Také proto se i pﬁes stálou konfrontaci s odpÛrci projektu spûchalo v ma-
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jetkoprávním ﬁízení. Na prohlídku zaﬁízení ropovodu TAL a v Kralupech byli zváni novináﬁi a ãlenové obecních rad, aby mohli objektivnû informovat veﬁejnost.
Postup v˘kupu sluÏebností na trase ropovodu byl následující:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

bﬁezen 1994

46,0 %

kvûten 1994

(dohoda s BBV)

ãerven 1994

54,0 %

ãervenec 1994

60,0 %

ﬁíjen 1994

69,0 %

prosinec 1994

74,1 %

bﬁezen 1995

90,0 %

kvûten 1995

97,5 %

ãerven 1995

100,0 %

V dobû vydání stavebního povolení k 31. listopadu 1994 bylo z celkové trasy v délce 176,9 km vykoupeno 125,7 km, tj. 71,2 %. Stavební povolení stanovilo tzv. prioritní úseky v celkové délce 11,1 km
(Regentalaue, Abenstal, Donauquerung), které bylo nutné z dÛvodu ochrany ptactva a jejich hnízdi‰È dostavût do 20. bﬁezna 1995. Úsek u obce Waidhaus musel b˘t hotov do konce února 1995. Za prioritu ãíslo 2 byly oznaãeny úseky v oblasti Vohburg B 16 a Waidhaus, které bylo nutné provést s pﬁedstihem. Na
tyto úseky se pﬁednostnû zamûﬁila snaha o uzavﬁení dohod o sluÏebnostech. Do tﬁí mûsícÛ od zahájení
stavby bylo je‰tû zapotﬁebí zajistit v˘kup náhradních ploch, které urãovalo stavební povolení. Aãkoliv
vzniklo nepatrné zpoÏdûní na bavorské stranû, byl tento úkol v podstatû splnûn.
Na základû pﬁipravenosti v majetkoprávním ﬁízení mohla b˘t stavba trasy ihned po vydání stavebního povolení zahájena.
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KONTRAKTACE DODÁVEK A PRACÍ PRO REALIZACI
PROJEKTU MERO IKL
Rozhodnutím vedení Chemopetrolu IKL byly stanoveny následující podmínky pro udûlování zakázek:

•
•

zakázky budou udûlovány na základû vyhodnocení v˘bûrov˘ch ﬁízení,
objednávky pro ãeskou ãást ropovodu bude zaji‰Èovat generální dodavatel, pro nûmeckou ãást
Chemopetrol Pipeline, GmbH, ve spolupráci s mateﬁskou spoleãností,

•

administrativnû-technické zpracování dodávek pro bavorskou ãást projektu bude zaji‰Èovat podle
pokynÛ Chemopetrolu Pipeline kanceláﬁ ILF, Mnichov,

•

k úãasti na v˘bûrovém ﬁízení budou vybrány ty firmy, které prokáÏí potﬁebné reference; seznam firem bude schvalovat Chemopetrol Pipeline,

•

zapeãetûné nabídky firem budou otevírány pﬁed komisí sloÏené ze zástupcÛ Chemopetrolu
Pipeline a ILF, po jejich vyhodnocení bude provedeno individuální zpﬁesÀující zadávací jednání,

•
•
•
•

po zadávacím jednání bude provedeno koneãné vyhodnocení nabídek,
objednávka bude zadána jménem Chemopetrol Pipeline, GmbH,
pﬁejímku dodávek a eventuální pﬁedání pﬁíslu‰n˘m stavebním firmám bude zaji‰Èovat ILF,
finanãní vypoﬁádání dodávek bude provádût Chemopetrol Pipeline.

Vyhodnocení provádûly odborné komise, sestavené Chemopetrolem IKL. Tato ãinnost byla ov‰em tak ãasovû nároãná, Ïe od druhé poloviny roku 1994 zaãal uvolÀovat zakázky na nûmeckou ãást stavby
Chemopetrol Pipeline po konzultaci s vedením mateﬁské spoleãnosti bez konání komisí.
Pﬁi v˘bûru firem pro nabídkové ﬁízení hrály velkou roli odborné reference. Uplatnûním poÏadavku na zapojení firem z ingolstadtského regionu nám ‰lo hlavnû o image firmy, která chce b˘t pro svou oblast pﬁínosem. Pro v‰ak hovoﬁily také zku‰enosti, Ïe firmy z téhoÏ regionu jsou pruÏnûj‰í a levnûj‰í neÏ firmy se
vzdálen˘m domicilem. Obrátili jsme se také na ãeské firmy. Kromû MSA Dolní Bene‰ov, která se v˘bornû
uvedla dodávkou armatur pro manifold, jsme naráÏeli na nezájem, odbornou neschopnost, chybûjící zku‰enosti ãi nedostatek odborn˘ch znalostí v podmínkách trÏního hospodáﬁství. Pravdou v‰ak bylo, Ïe na
provedení prací v Bavorsku nebylo zrovna snadn˘m úkolem získat pracovní povolení, neboÈ vinou vysoké
nezamûstnanosti v Nûmecku (v té dobû ãinila 10 %) nebyl postoj úﬁadÛ k zahraniãní pracovní síle pﬁíli‰
vstﬁícn˘. Jak se ale pozdûji ukázalo, i tento problém byl ve spolupráci s Ministerstvem obchodu a prÛmyslu âR pﬁekonateln˘.
Nejvût‰í pozornost budila moÏnost získání zakázky na stavební práce na trase. Bavorské úﬁady se netajily
tím, Ïe dají pﬁednost bavorsk˘m firmám. Pro nabídkové ﬁízení se velké stavební firmy spojily do pracovních spoleãenství (ARGE, Arbeitsgemeinschaft) a dokázaly tak své pﬁedpoklady v podmínkách dlouhodobé krize v nûmeckém stavebnictví podtrhnout. Nejlep‰í cenové a technické podmínky nabídly ARGE
Südrohrbau - Mannesmann a ARGE Streicher - Riepl, které kontrakty získaly. Pﬁi zadávacích jednáních nabídly nûkteré firmy moÏnost zapojit ãeské stavební firmy jako subkontraktory, ale ke konkrétnímu vyuÏití
nedo‰lo.
Z dÛvodu vãasného zabezpeãení projektu byla pﬁíprava materiálového zaji‰tûní zahájena jiÏ v polovinû roku 1993.

49

Pro bavorskou ãást v˘stavby ropovodu bylo zadáno na 80 kontraktÛ na dodávky a dal‰í práce o celkovém
objemu 250 mil. DM. Tankovi‰tû Vohburg se t˘kalo 30 kontraktÛ. V roce 1993 byly zadány ãtyﬁi kontrakty na mûﬁiãské práce a zku‰ební vrty firmám Kreiler OHG, Kling Böhrtechnik, Kroll a MAPS a jeden kontrakt na vykácení porostu pozemku pro tankovi‰tû firmû Bittner. Podstatná ãást objemu dodávek (celkem
36) byla zadána v prÛbûhu roku následujícího. V roce 1995 se kontrahovaly jiÏ jen zakázky na norné stûny a protipoÏární zaﬁízení. V souvislosti s dokonãovacími pracemi bylo v roce 1996 zadáno 37 kontraktÛ,
zejména na kontrolu svarÛ (RTD), kontrolních ãinností TÜV, protipoÏární a protihavarijní opatﬁení, drobné
stavební práce a na dodávku jeÏkÛ od firmy EDAG.
Souhrn nejvût‰ích kontraktÛ:

•

V˘stavba trasy
(ARGE SRB - Mannesmann, ARGE Streicher - Riepl)

cca 120,0 mil. DM

•

Potrubí pro trasu
(Europipe)

cca 40,0 mil. DM

•

Stavba nádrÏí
(Noell)

cca 18,0 mil. DM

•

Stavební práce - Vohburg
(Radmer)

cca 14,0 mil. DM

•

SCADA - systém
(ABB)

cca

8,0 mil. DM

•

Armatury
(Flow Control)

cca

2,8 mil. DM

•

Elektrické pohony hlavních ãerpadel
(ABB)

cca

2,0 mil. DM

•

Pﬁenosov˘ systém
(ABB - Siemens)

cca

2,7 mil. DM

•

Kontrola svarÛ
(RTD)

cca

2,5 mil. DM

•

Elektroinstalace
(Benke Instrument)

cca

2,2 mil. DM

•

Transformátory, spínaãe
(EBG)

cca

2,1 mil. DM

•

Archeologick˘ prÛzkum
(ARC TRON)

cca

1,0 mil. DM

Závady byly reklamovány u firem ABB (dodávky elektrick˘ch pohonÛ hlavních ãerpadel a SCADA - systému) a u Flow Control (armatury).
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PERSONÁLNÍ ZAJI·TùNÍ

Pro zaji‰tûní provozu ropovodu a chodu firmy Chemopetrol Pipeline v Bavorsku bylo nutné vãas zajistit
personální obsazení a v technickém úseku a provozní ãásti organizovat potﬁebnou odbornou pﬁipravenost.
Pro pﬁijímání ãesk˘ch pracovníkÛ platil pﬁedpis t˘kající se podmínky získání pobytového a pracovního povolení. Pracovní úﬁad v Degendorfu, kter˘ je v této vûci oprávnûn, podléhá pracovnímu úﬁadu v Mnichovû.
Podmínky pro vystavení pracovního povolení pro cizince jsou v Nûmecku velmi pﬁísné. V˘jimku z tohoto
pﬁedpisu dostávají pouze jednatelé firem, jejichÏ mateﬁská spoleãnost má sídlo v zahraniãí. Av‰ak i oni musí získat povolení k pobytu. Pro ostatní pracovníky bylo získání pracovního povolení závislé na zdÛvodnûní, proã musí b˘t zamûstnán pracovník cizí a nikoliv domácí. Kromû nutnosti pﬁekonat tuto bariéru bylo
Ïádoucí pﬁijmout pracovníky, kteﬁí budou schopni se v mimoﬁádn˘ch situacích domluvit bavorsk˘m dialektem. Vedení mateﬁské spoleãnosti dospûlo k závûru, Ïe kromû dvou jednatelÛ bude tﬁeba pro nejbliÏ‰í
léta obsadit zku‰en˘m ãesk˘m pracovníkem funkci vedoucího provozu. Tím se stal Ing. Vladimír Soják,
kter˘ pracoval na ropovodu DruÏba nûkolik let a byl odborníkem na slovo vzat˘m. Do Vohburgu nastoupil
po udûlení pracovního povolení v záﬁí 1995.
Prvním zamûstnancem Chemopetrolu Pipeline byla paní Gisela Schöffler, která nastoupila prostﬁednictvím
firmy Man Power na konci roku 1993 jako sekretáﬁka do Mnichova. Vzhledem k tomu, Ïe v této dobû
v Mnichovû je‰tû nesídlili jednatelé, zaji‰Èovala paní Schöffler kontakty s Prahou a podle dispozic sekretáﬁské práce.
Od poãátku roku 1994 se objem prací na tankovi‰ti zaãal v˘raznû zvy‰ovat. V této dobû ode‰el do dÛchodu technick˘ ﬁeditel RVI pan Hagemeier a své znalosti a letité zku‰enosti nabídl Chemopetrolu Pipeline.
Byl pﬁijat na ãásteãn˘ úvazek. Jeho hlavními úkoly byla koordinace spolupráce s RVI na tankovi‰ti ve
Vohburgu a provádûní technického dozoru nad prÛbûhem prací. Po zahájení stavby trasy v roce 1995 byl
z obdobn˘ch dÛvodÛ pﬁijat na ãásteãn˘ úvazek pan Glowinski, jehoÏ úkolem byla kontrola stavebního dozoru na trase. Jejich zku‰enosti v oboru a dobrá znalost místních pomûrÛ byla pro realizaci opravdov˘m
pﬁínosem. Stali se praktick˘mi oponenty pracovníkÛ ILF.
Od poãátku roku 1995 bylo velmi aktuální vytvoﬁit vlastní organizaci firmy, a to zpoãátku v rozsahu asi 40
zamûstnancÛ. Pracovníci byli vybíráni formou inzerce uveﬁejÀované po celém území SRN. První inzeráty
se t˘kaly obsazení místa úãetního a vedoucího obchodního úseku. Vlivem velké nezamûstnanosti a existence trhu s nemovitostmi a byty byly ohlasy na oba inzeráty veliké. Na základû osobních pohovorÛ byl
vybrán úãetní, pan H. J. Roggenbuck. Místo vedoucího obchodního úseku zÛstalo prozatím neobsazeno.
Po zﬁízení kanceláﬁe Chemopetrolu Pipeline ve Vohburgu nastoupila do funkce sekretáﬁky technického
úseku v bﬁeznu 1995 paní Andrea Mayer. Na zaãátku dubna 1995 vy‰el dal‰í inzerát, kter˘m se hledali pracovníci pro údrÏbu, operátoﬁi, plánovaã a inÏen˘r trasy. Také na tyto inzeráty se pﬁihlásili zájemci z celého
Nûmecka. V˘bûr byl dosti obtíÏn˘, neboÈ na odbornosti technického personálu firmy závisela bezpeãnost
provozu. A pﬁestoÏe mûsto Ingolstadt je centrem rafinerského prÛmyslu, nemohli jsme plnû spoléhat na
to, Ïe zamûstnance nalezneme právû zde. Tyto firmy nám totiÏ prostﬁednictvím RVI daly jasnû najevo, Ïe
nebudou souhlasit s pokusy o pﬁetahování nebo pﬁeplácení sv˘ch dosavadních odborn˘ch pracovníkÛ.
Po uskuteãnûní individuálních pohovorÛ bylo pﬁijato 13 pracovníkÛ, s nimiÏ se poãítalo na funkce operátorÛ. Byli to pánové Baumgartner, Bohn, Grzemba, Reisinger, Rettermayer, Schmailzl, Schmidt Gerhard
a Peter, Stang, Stolz, Thalmaier, Trappmann a Sievers. Poslednû jmenovan˘ byl vybrán pro funkci vedoucího operátorÛ. Pro v‰echny operátory byl ve spolupráci s TAL a RVI zahájen v˘cvikov˘ kurz, jenÏ byl doplnûn praktick˘mi stáÏemi u AWP v Rakousku a u TAL v Lentingu. Tuto v˘uku pomáhal organizovat pan
Sievers senior z RVI. Díky velmi intenzivní pﬁípravû byli v‰ichni operátoﬁi schopni koncem roku 1995 zaji‰Èovat zku‰ební provoz ropovodu.
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Jedním z prvních pﬁijat˘ch technick˘ch pracovníkÛ byl pan Jiﬁí Stela, kter˘ zaujal funkci asistenta v technick˘ch sluÏbách. Pro poãítaãovou techniku byl pﬁijat pan Hass, pro programování provozu pan Koerber
a pro technick˘ úsek a údrÏbu pan Lindner a pan Thiel. DÛleÏit˘m krokem bylo pﬁijetí pana Roggenbucka
do funkce úãetního, kter˘ od kvûtna 1995 zaãal vytváﬁet podmínky k pﬁevzetí úãetní agendy od kanceláﬁe
Dr. Wurma. V únoru následujícího roku byla pro tento úsek pﬁijata paní Dana Retr.
Sekretáﬁka kanceláﬁe v Mnichovû dala ze zdravotních dÛvodÛ v˘povûì a na její místo nastoupila 1. záﬁí 1995
paní Zdenka Brubacher. Do provozního úseku nastoupila na místo sekretáﬁky paní Rudolf, ale za nûkolik mûsícÛ firmu opustila a volné místo obsadila paní Jiﬁina Dinter, která byla do této doby zamûstnána u regionální kanceláﬁe ILF.
Do technického úseku v oboru elektro nastoupili pan Kreiling a pan Prenzlau a v oboru mechanik pan Thiel.
Díky porozumûní pana Feizlmayera mohla nastoupit do Chemopetrolu Pipeline ﬁada nov˘ch zamûstnancÛ v dobû, kdy se realizace projektu MERO IKL pomalu ch˘lila k závûru. Jako vedoucí inÏen˘r trasy
byl k 1. lednu 1996 pﬁijat pan Jürgen Fleischhauer a do technické dokumentace paní Larissa Fleischhauer.
Vedoucím obchodního úseku se stal pan Siemer a do technick˘ch sluÏeb byl angaÏován pan Weitzel. Do
úseku elektroniky a telekomunikace byl pﬁijat pan Weiss. Na dobu zapracování své nástupkynû paní
Kübrich pro vûci majetkoprávního ﬁízení pﬁe‰el do firmy na pﬁechodnou dobu pan Kellermayer. Firma ILF,
která uvolÀovala své pracovníky po ukonãení projektu, nám poskytovala zapracované pracovníky se znalostí problematiky a tyto pracovníky jsme navíc znali z dﬁívûj‰í spolupráce osobnû.
Do obchodního úseku nastoupila na místo sekretáﬁky paní Doris Bauer a ve druhé polovinû roku pan
Straka. V roce 1997 opustil ze zdravotních dÛvodÛ firmu operátor pan Schmailzl, kter˘ krátce nato zemﬁel. Volné místo bylo v roce 1998 obsazeno panem Ertlem.
Právní agendu po pﬁestûhování firmy do Vohburgu zpracovával na ãásteãn˘ úvazek pan Dr. Engert, kter˘
tuto ãinnost vykonával dosud v rámci smlouvy s firmou TAL. Dr. Engert se jiÏ od poãátku angaÏoval v povolovacím ﬁízení, majetkoprávním ﬁízení a nároãn˘ch soudních sporech o vyvlastnûní. Tímto se v˘znamnû
zaslouÏil o realizaci projektu MERO IKL.
V roce 1998/1999 byly provedeny organizaãní zmûny, které souvisely se zmûnami ve vedení MERO âR, a. s.
Na závûr je namístû poznamenat, Ïe pracovní kolektiv, kter˘ vznikal od roku 1995, opustilo dosud jen minimum pracovníkÛ. AÈ to bylo ze zdravotních, soukrom˘ch, organizaãních dÛvodÛ nebo pro skonãení pracovního pomûru na dobu urãitou.
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STAVBA TANKOVI·Tù VE VOHBURGU

Rozdíl v chápání obou projektÛ, stavby tankovi‰tû a stavby trasy, vypl˘val z toho, Ïe projekt tankovi‰tû se
dot˘kal pouze mûsta Vohburg, které mûlo ve svém katastru jiÏ mnohem vût‰í rafinerii a tankovi‰tû firmy
RVI. ProtoÏe pro mûsto Vohburg znamená ãinnost RVI znaãn˘ obecn˘ pﬁíjem z daní, jsou vztahy mezi
mûstsk˘mi institucemi a touto firmou pﬁátelské. Ve mûstû Vohburg byl projekt tankovi‰tû MERO IKL veﬁejnû projednáván, ale na rozdíl od projektu trasy byl pﬁijat bez velkého politického ohlasu. Kromû jiného
se Chemopetrol Pipeline dobﬁe uvedl finanãní dotací obecní pokladny pﬁi likvidaci následkÛ povodní v dubnu 1994. Mezi Vohburgem a firmou MERO panuje i v souãasnosti velmi pﬁátelská atmosféra a porozumûní pro vzájemnou podporu.
O podmínkách v˘stavby tankovi‰tû ve Vohburgu bylo podle Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmSchG)
jednáno pﬁedbûÏnû s LRA Pfaffenhofen jiÏ v prosinci 1992. Zásadní otázkou zÛstávalo, jak má b˘t Ïádost
o vydání povolení podána, resp. jménem koho. Existovaly totiÏ dvû alternativy. První moÏností, ãasovû
i technicky nároãnûj‰í, bylo podání Ïádosti stejnû jako u projektu trasy jménem Chemopetrol Pipeline.
Druhá varianta zvaÏovala podání Ïádosti RVI na roz‰íﬁení stávajícího a dﬁíve schváleného zaﬁízení tankovi‰tû. Nabídka RVI umoÏnit v˘stavbu tankovi‰tû MERO IKL na vlastním pozemku a pod sv˘m jménem nalezla u akcionáﬁÛ RVI podporu.
Prvotní nabídka RVI znûla na pronájem cca 6 ha pozemkÛ ze svého areálu, kter˘ se pro v˘stavbu tankovi‰tû jevil jako nejvhodnûj‰í také z dÛvodÛ, Ïe zde byla k dispozici technická vybavení a ekologická zaji‰tûní celého areálu RVI, schválen˘ch regionálními autoritami. T˘kalo se to nejen vlastního umístûní na bﬁezích ﬁek Paar a Dunaje, ale také toho, Ïe pozemek byl obestavûn milánskou stûnou, která umoÏÀuje do
hloubky 5 metrÛ udrÏovat potﬁebnou niÏ‰í úroveÀ vnitﬁní hladiny spodní vody. Pro kontrolu této hladiny
byly vybudovány i kontrolní studnû.
Takto pojat˘ projekt mûl respektovat oprávnûn˘ zájem RVI na dodrÏení platn˘ch pﬁedpisÛ pro v˘stavbu
a provoz tak, aby nebyly naru‰eny vlastní závazky a provoz RVI. Zástupci RVI se proto úãastnili pravideln˘ch porad, coÏ vyvolávalo neoprávnûnou nespokojenost u nûkter˘ch pracovníkÛ ILF, která mûla patrnû
prestiÏní charakter. RVI v‰ak ‰lo pouze o informovanost a o dodrÏování pﬁedpisÛ. S tím bylo nutné poãítat, aÈ uÏ bude Ïádost o vydání stavebního povolení podána jakkoliv.
Po ovûﬁení právního dosahu tohoto projektu a zji‰tûní, Ïe ukonãen˘ projekt je moÏné bez problémÛ pﬁevést na dal‰ího provozovatele, byl dne 7. kvûtna 1993 jménem RVI podán návrh na udûlení stavebního
povolení podle BlmSchG na LRA Pfaffenhofen. Námitkové ﬁízení probûhlo bez problémÛ. V prÛbûhu vyﬁizování Ïádosti se ale objevila závaÏná pﬁekáÏka ze strany Zemského úﬁadu pro ochranu krajiny (Landesamt
für Umweltschutz), a to v oblasti ﬁe‰ení stﬁech tankÛ.
Podle návrhu na‰eho projektu bylo poãítáno s plovoucími stﬁechami s tak úãinn˘m tûsnûním, které propou‰tûlo emise jen v minimální míﬁe. LAU v‰ak toto ﬁe‰ení nepovaÏoval za dostateãné a navrhoval pevné
stﬁechy s odsávacím zaﬁízením. PoÏadavek na tuto zmûnu, která by byla podstatnû draÏ‰í a vzhledem k dosahovanému tûsnûní plovoucích stﬁech neodÛvodnûná, vyvolal mimoﬁádnou pozornost v celé rafinerské
branÏi, neboÈ v˘sledek mohl b˘t precedentem pro tankovi‰tû. Do technick˘ch jednání se zapojil kromû jin˘ch také pan Vogel z ministerstva pro ekologii v Mnichovû. Po nûkolika uskuteãnûn˘ch jednáních bylo
dosaÏeno shody na vzorci v˘poãtu emisí a úspû‰nû byly provedeny ovûﬁovací zkou‰ky v rámci v˘zkumného úkolu ã. 515 Vûdecko-technické spoleãnosti DGMK. Tento problém byl vyﬁe‰en tak, Ïe ovûﬁení správnosti se bude v budoucnu opakovat.
Po projednání tûchto pﬁipomínek byla Ïádost o stavební povolení znovu pﬁedloÏena LRA dne 16. listopadu 1993. Stﬁechy tankÛ byly navrÏeny jako plovoucí se zlep‰en˘m, dvojit˘m tûsnûním. Toto nové ﬁe‰ení
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bylo se sv˘m technick˘m zdÛvodnûním pﬁijato a pro nás znamenalo v˘znamnou finanãní úsporu ve v˘‰i
15-30 mil. DM. Je nutné dodat, Ïe v tomto sporu mûlo MERO oporu u celého petrochemického prÛmyslu v SRN, neboÈ si byl vûdom moÏn˘ch dÛsledkÛ v pﬁípadû neúspûchu MERO. Jednání o provedení stﬁech
tankÛ sice zpÛsobilo zdrÏení o nûkolik t˘dnÛ, ale pokud by bylo pﬁijato ﬁe‰ení pevn˘ch stﬁech s odsáváním, pak by nehledû na zv˘‰ené finanãní náklady znamenalo toto technické zpracování mnohem vût‰í ãasovou ztrátu.
LRA Pfaffenhofen ve spolupráci s ostatními zúãastnûn˘mi organizacemi skuteãnû velmi usilovnû pracoval,
a tak jiÏ 1. února 1994 mohl vyvolat pﬁipomínkové ﬁízení (Erörterungstermin), které probûhlo
v Pfaffenhofenu bez podstatn˘ch námitek za úãasti Chemopetrolu Pipeline, ILF, RVI, TAL a zástupcÛ obcí
Illmendorf a Vohburg.
Dne 28. února 1994 byla vydána první ãást stavebního povolení. Mohly b˘t zahájeny pﬁípravné stavební
práce na tankovi‰ti. První kontrakt v souvislosti se stavbou tankovi‰tû v‰ak byl zadán jiÏ 26. ledna 1993
firmû Bittner. Jednalo se o zakázku na vykácení hou‰tního porostu v prostorách budoucího tankovi‰tû,
k nûmuÏ bylo nutné získat pﬁíslu‰ná povolení. Tato ãinnost mûla soudní dohru, neboÈ lesní správa vyÏadovala náhradní zalesnûní námi zakoupeného pozemku. Soudní spor jsme nakonec s pomocí RVI vyhráli
na základû tvrzení, Ïe ne‰lo o vykácení lesní plochy. Îalobce se proti rozsudku jiÏ neodvolal.
Druh˘m uzavﬁen˘m kontraktem byla zakázka na
GPS zamûﬁení z ãervna 1993. Ponûkud problematiãtûj‰í byl kontrakt na vybagrování, odvoz
a prodej zeminy z budoucího tankovi‰tû, kter˘
získala firma Schulz. V koneãném dÛsledku se
jednalo o vyvezení cca 3.000 kamionÛ zeminy,
coÏ si vyÏádalo pﬁíslu‰ná opatﬁení na dopravní
trase, ãi‰tûní silnice a urovnání stíÏností obyvatelek obytného domu sousední elektrárny IAW
v Irschingu. ZpÛsoben˘ hluk a za‰pinûní ãerstvû
vypraného prádla byly po spoleãné pﬁátelské veãeﬁi v restauraci Stöttner ve Vohburgu brzy zapomenuty.
Po získání stavebního povolení byly formou
tendrÛ zadány kontrakty na stavební práce na
tankovi‰ti (firmû Radmer) a na stavbu tankÛ
(firmû Noell). Prostor stavby byl postupnû vyÚpravy pozemku pro stavbu tankovi‰tû MERO ve Vohburgu.
Pohled ze severozápadu.
baven pohodln˘mi buÀkami (pro Chemopetrol
Pipeline, ILF a hlavní dodavatele) a sociálním
zaﬁízením, vãetnû pﬁívodu vody a elektrického proudu. Staveni‰tû bylo provizornû oploceno a byla zﬁízena kontrola vjezdu na tankovi‰tû. V prostoru staveni‰tû byl v souladu s naﬁízen˘m stavebním ﬁádem
zaveden pﬁísn˘ reÏim, zejména v oblasti bezpeãnosti práce a konzumace alkoholu na pracovi‰ti. Z nedodrÏování pﬁedpisÛ, jednalo se zejména o neno‰ení ochranné pﬁilby a konzumaci alkoholick˘ch nápojÛ na pracovi‰ti, byly vyvozovány pﬁísné závûry. Na dodrÏování poﬁádku na pracovi‰ti dbal velmi úpûnlivû pan Hagemeier.
NeÏ jsme se v‰ak pﬁi stavbû tankovi‰tû dostali tak daleko, do‰lo je‰tû k jedné velmi v˘znamné události
v historii ropovodu MERO IKL. Dne 14. dubna 1994 byla v˘stavba tankovi‰tû slavnostnû zahájena pﬁi tzv.

54

„Spatenstich”. Díky porozumûní firmy RVI probûhl tento akt v prostorách vedení této firmy, vãetnû
v Bavorsku obvyklého poho‰tûní. Pﬁi této slavnostní pﬁíleÏitosti byla s bavorsk˘m ministerstvem hospodáﬁství a dopravy podepsána dohoda o zárukách za tzv. nepojistitelná rizika, která prakticky otevﬁela cestu ke
schválení zákona LEX MERO v bavorském Landestagu, a tím uvolnila cestu koneãného vyﬁe‰ení majetkoprávního ﬁízení. Spatenstich probûhl ve velmi slavnostní atmosféﬁe za úãasti delegací Ministerstva prÛmyslu
a obchodu âR, bavorského ministerstva hospodáﬁství a dopravy, pﬁedstavitelÛ LRA Pfaffenhofen a dal‰ích
institucí, které se v˘znamnou mûrou zaslouÏily o získání stavebního povolení. ·lo o TÜV, GAA, LfW, TAL, RVI,
zástupce politick˘ch organizací atd. Pﬁi setkání zástupce ministerstva hospodáﬁství a dopravy pana
Schneidera, zástupce zemské rady pana Schrätzelmaira, pﬁedsedy FNM âR Ing. Tomá‰e JeÏka, námûstka
MPO âR Ing. Sabela a generálního ﬁeditele MERO âR, a. s., Ing. Fiedlera hrála dechová hudba a tu a tam
popﬁálo zdar i sluníãko. Aktéﬁi slavnostního v˘kopu si jako upomínku odvezli ozdobné r˘ãe. Spokojenost i víra v úspû‰nou realizaci celého projektu byla zjevná. Reakce tisku, rozhlasu a televize byly celkem pﬁíznivé
a pomáhaly zvy‰ovat image MERO. KaÏd˘ úspû‰n˘ krok ve v˘stavbû mûl svÛj opodstatnûn˘ v˘znam, neboÈ
je‰tû stále bylo mnoho oponentÛ, kteﬁí nám nepﬁáli.
Zahájení stavby tankovi‰tû v‰ak je‰tû neznamenalo,
Ïe máme vyhráno a Ïe realizace projektu MERO IKL
je definitivnû povolena. Bylo nutné proto poãítat
i s tou nejkrajnûj‰í variantou, tj. nemoÏností realizovat stavbu ropovodu MERO IKL. Pro tento pﬁípad
se poãítalo s komerãním vyuÏitím tankovi‰tû na
skladové plochy. PﬁedbûÏná jednání v tomto duchu
probûhla s organizací, která spravuje státní hmotné
rezervy SRN (Erdölbevorrtungsverband), a zájem
mohly mít i RVI nebo TAL.
Pro zaji‰tûní stavby tankovi‰tû bylo podepsáno na
35 kontraktÛ, z nichÏ nejv˘znamnûj‰í byly kontrakty na stavební práce, montáÏ tankÛ, dodávky ãerpadel SCADA a pﬁenosov˘ systém, armatury, dodávky potrubí, regulované elektrické pohony,
zaﬁízení protipoÏární ochrany a natûraãské práce.
Stavební práce pokraãovaly velmi rychle a jiÏ na
konci roku 1994 byly tyto práce hotovy z 90 %.
NádrÏe ã. 3 a 4 byly montáÏnû dohotoveny a pﬁe-

Spatenstich. Staveni‰tû tankovi‰tû ve Vohburgu. 14. duben 1994.

vzaty TÜV, nádrÏe ã. 1 a 2 byly ve stavu podstatné rozpracovanosti.
Provozní centrála a provozní budova byly rozestavûny asi na 70 % a probíhala montáÏ budovy ãerpací stanice.
Manifold byl jiÏ také dokonãen.

V˘stavba nádrÏí 3 a 4. Léto 1994. Pohled od jihozápadu.

V této dobû pracovalo na staveni‰ti dennû asi
150-160 pracovníkÛ dodavatelsk˘ch firem.
Toto sviÏné pracovní tempo umoÏÀovala dobrá
spolupráce s úﬁady a operativní souãinnost
s dodavatelsk˘mi firmami.
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Na pﬁelomu roku 1994/1995 zaÏili pracovníci
na tankovi‰ti nûkolik opravdu kru‰n˘ch nocí, neboÈ do‰lo v dobû, kdy probíhaly vodní zkou‰ky na
nádrÏích ã. 3 a 4, k rapidnímu sníÏení noãních teplot hluboko pod bod mrazu a hrozilo zamrznutí
tankÛ pﬁi vypou‰tûní. Tûmto nádrÏím musela b˘t
proto v této dobû vûnována mimoﬁádná pozornost. Pro pﬁípad zhor‰ení situace byla provedena
preventivní opatﬁení. Celá vodní zkou‰ka tankÛ
probûhla na‰tûstí bez poruchy, a tak se mohlo pokraãovat v utûsnûní plovoucích stﬁech a v montáÏi armatur a protipoÏárního zaﬁízení.

Pohled na staveni‰tû provozní budovy
a ãerpací stanice.

Na konci roku 1994 bylo udûleno stavební povolení pro trasu, coÏ formálnû
potvrdilo smysl v˘stavby tankovi‰tû,
která byla ãasovû podstatnû nároãnûj‰í
neÏ samotná v˘stavba trasy ropovodu.
Na druhé stranû v‰ak muselo dojít
k rozdûlení ﬁídicí ãinnosti stavebních aktivit mezi obû ãásti projektu.

V˘stavba vstupního manifoldu.

V prÛbûhu samotné realizace projektu bylo nutné zasáhnout u nûkter˘ch dodavatelÛ, neboÈ nebyli schopni
dodrÏet dodací lhÛty, coÏ bylo ãásteãnû zavinûno technickou nedokonalostí dodaného zaﬁízení. ·lo zejména o kontrakt firmy ABB na dodávku elektrick˘ch motorÛ s regulací otáãek (pﬁi pﬁejímce byla zji‰tûna poddimenzovaná vinutí motorÛ) nebo o zpoÏdûní dodávek ãerpadel firmou Ingersoll. NejzávaÏnûj‰í
problém nastal u dodávek armatur pro trasu od
firmy Flow Control z Francie. O dodateãn˘ch finanãních poÏadavcích za nátûrové práce byla vedena tvrdá jednání s firmou Peißinger. V‰echny
reklamace na dodávky pro tankovi‰tû byly vyﬁízeny úspû‰nû a byly sjednány takové dodací lhÛty,
které neprodlouÏily celkovou dobu v˘stavby.

Detailní zábûr hlavní ãerpací stanice na tankovi‰ti ve Vohburgu.
Duben 1995.
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V polovinû roku 1995 zaãala firma Radmer s koneãnou úpravou cest a terénu tankovi‰tû. Byly dokonãeny elektroinstalaãní práce a 18. srpna 1995
byl napojen elektrick˘ proud ze sousední elektrárny IAW.

Na konci mûsíce srpna 1995 vydal LRA
Pfaffenhofen povolení k provozu tankovi‰tû
MERO ve Vohburgu. Tento dokument umoÏnil zahájení systémov˘ch zkou‰ek a pﬁípravu ke zkou‰kám provozním. Po obdrÏení povolení k provozu bylo ve spolupráci s RVI
zahájeno notáﬁské pﬁevedení stavebního
a provozního povolení pro tankovi‰tû na firmu Chemopetrol Pipeline, GmbH.
PÛvodní návrh na spoleãnou vstupní bránu
jak pro MERO Pipeline, tak pro RVI se ukázal
jako nepﬁíli‰ ‰Èastn˘ a pomûrnû problematick˘. Proto se jiÏ v prÛbûhu stavby zaãala pouÏívat polní cesta od Irschingu kolem elektrárny IAW a podél záplavového území
a násypové hráze ﬁíãky Paar. Dolní ãást této
cesty spravovala obec Vohburg, horní ãást
elektrárna IAW. Na jednáních s obûma zainteresovan˘mi stranami bylo dohodnuto, Ïe
MERO prodlouÏí stávající horní vyasfaltovaJeÏkovací komora.
nou ãást cesty od IAW aÏ k plánovanému
vchodu, umístûnému naproti hrázi ﬁeky Paar. Obecní rada mûsta Vohburg dále odsouhlasila adresu tankovi‰tû MERO a pozdûji celé firmy MERO Pipeline pod názvem MERO-Weg 1. Touto pﬁístupovou cestou k sídlu na‰í dceﬁiné spoleãnosti pﬁes Isching, jenÏ je souãástí mûsta Vohburg, bylo dosaÏeno dne‰ního stavu.
Stále více se blíÏící termín zahájení provozu ropovodu vyÏadoval urychlenou pﬁípravu tankovi‰tû na provedení dílãích a komplexních zkou‰ek. Dne 8. listopadu 1995 dorazila do tankovi‰tû první ropa. Od firmy
Südpetrol v Mnichovû (ENI- AGIP) bylo zakoupeno 6.000 m3 ropy ze zásob u RVI pro zdviÏení plovoucích
stﬁech nádrÏí ã. 3 a 4 a pro technologickou náplÀ potrubí. V dal‰ím kroku byla provedena první pﬁímá dodávka ropy z Terstu a uskladnûna v nádrÏi ã. 3 a 4. V lednu 1996 zaãala b˘t pro dodávky ropy vyuÏívána
také nádrÏ ã. 2. NádrÏ ã. 1 byla podle plánu uvedena do provozu na jaﬁe 1996.
Tankovi‰tû MERO ve Vohburgu tvoﬁí uzavﬁen˘ komplex, oddûlen˘ od rafinerie RVI plotem, v nûmÏ je uzavírateln˘ vjezd pro hasiãe v pﬁípadû nutnosti jejich zásahu. Hlavní vchod na tankovi‰tû je z cesty, která
má oznaãení MERO-Weg a která se nachází na spojovací cestû mezi IAW a Vohburgem pod hrází ﬁeky
Paar. Hlavními ãástmi tankovi‰tû jsou:

•
•
•
•
•
•
•

budova velínu,
rozvodna s transformátory,
ãerpací stanice (hlavní a podávací),
4 nádrÏe o celkovém objemu 200.000 m3 ( 3 x 40.000 m3 a 1 x 80.000 m3),
manifold, tj. ‰oupátkov˘ rozdûlovaã,
potrubní systém,
správní budova MERO Pipeline, GmbH.

Ropa, která pﬁichází ropovodem TAL, je pﬁijímána z rozdûlovaãe na hranici tankovi‰tû RVI a za zaãátek
ropovodu MERO IKL je povaÏována jeÏková vpusÈ v tankovi‰ti MERO.
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POJI·TùNÍ

Oblast poji‰tûní zahrnovala jednak problematiku stavebnû montáÏního poji‰tûní pro období v˘stavby, jednak poji‰tûní provozu ropovodu po jeho dokonãení a uvedení do provozu.
Vzhledem k tomu, Ïe stavba ropovodu není pﬁípadem, kter˘ se na poji‰Èovacím trhu provádí ãasto, je pﬁi
v˘bûru poji‰Èovacího ústavu nezbytnû nutné vybrat zku‰eného partnera, kter˘ dokáÏe za minimální náklady zajistit pokrytí v‰ech rizik. S ohledem na rozsah projektu a specifika problematiky se pracuje prostﬁednictvím schopn˘ch brokerÛ, kteﬁí jednají zpravidla se ‰ir‰ím okruhem poji‰Èoven o jejich procentuálním podílu na pojistném pﬁípadu tak, aby rizika v pﬁípadû velké havárie byla rozdûlena. ProtoÏe odmûna
brokerÛ (tzv. kurtáÏ) je hrazena poji‰Èovnami, není jejich podíl na prémii pﬁím˘m nákladem poji‰tûného.
Poji‰Èování ropovodu MERO IKL probûhlo ve dvou fázích. V první etapû bylo provedeno poji‰tûní stavebnûmontáÏních rizik, vãetnû povinného ruãení vÛãi tﬁetím osobám. Ve druhé ãásti byla poji‰Èována rizika pﬁi
provozu ropovodu, zejména poji‰tûní povinného ruãení a majetkové poji‰tûní.
Na ãeské ãásti ropovodu MERO IKL bylo stavebnûmontáÏní poji‰tûní sjednáno jeho vy‰‰ím dodavatelem,
Vodními stavbami, a. s., Praha, resp. Vítkovicemi, a. s., Ostrava. Stavba bavorské ãásti ropovodu byla organizována odli‰nû. Vzhledem k tomu, Ïe v Nûmecku není funkce generálního dodavatele obvyklá, nebyla
pouÏita ani pﬁi stavbû MERO IKL. Tuto funkci zaji‰Èoval Chemopetrol Pipeline jako investor sv˘m jménem.
Provoznû administrativní ãinnosti si zaji‰Èoval sám a ãinnosti v technické oblasti probíhaly podle kontraktu ve spolupráci s firmou ILF. Pojistky hodlal uzavﬁít Chemopetrol Pipeline sv˘m jménem.
Bylo vypsáno nabídkové ﬁízení na zaji‰tûní stavebnûmontáÏního poji‰tûní a na povinné ruãení za stavbu jako celek. Alternativním ﬁe‰ením bylo pﬁenechání poji‰tûní stavebním firmám, ale ukázalo se, Ïe jejich prémie byly vy‰‰í, neÏ bylo moÏné získat pﬁi poji‰tûní stavby jako celku. O tyto pojistné prémie byly sníÏeny
nabídky stavebních firem na stavební práce.
Pﬁedmûtem stavebního poji‰tûní bylo tankovi‰tû ve Vohburgu a trasa ropovodu z Vohburgu na bavorskoãeskou hranici. Nabídkového ﬁízení se zúãastnilo celkem pût zahraniãních brokerÛ. Ze soutûÏe vy‰la vítûznû firma Mees & zoonen, Rotterdam. S vítûzem byly podepsány ãtyﬁi dílãí pojistky, a to na povinné ruãení na trasu a tankovi‰tû a stavební poji‰tûní na trasu a tankovi‰tû.
PrÛbûh na‰eho pojistného pﬁípadu nebyl pro firmu Mees & zoonen vÛbec hladk˘. Hned od zaãátku stavby nás pronásledovaly dlouhotrvající de‰tû a záplavy, které odborníci hodnotili jako padesátileté. De‰tû
zpÛsobily sesuvy pÛdy na vykopané trase, vzestup spodních vod, nadmûrné ãerpání, nánosy bahna a zneãi‰tûní nádrÏí. V˘sledkem byly ãetné ‰kodní pﬁípady, které ãinily dohromady asi 1,5 mil. DM. Sv˘m objemem podstatnû pﬁev˘‰ily placenou prémii. Agendu pojistn˘ch náhrad ve prospûch stavebních firem vyﬁizoval do roku 1997 Chemopetrol Pipeline. V‰echny pﬁípady byly ﬁádnû doloÏeny, zlikvidovány a náhrady
poukázány.
Je‰tû pﬁed vlastním zahájením provozu ropovodu bylo nutné uzavﬁít v pﬁedstihu pﬁíslu‰nou pojistnou
smlouvu na provoz. Vzhledem k tomu, Ïe ropa není v systému ropovodu majetkem MERO, pﬁedpokládalo se, Ïe bude poji‰tûna v dopravním poji‰tûní jejím majitelem, rafineriemi v âR. ProtoÏe doãasné skladování ropy bûhem pﬁepravy není povaÏováno za obchodní ãinnost MERO Pipeline, ale za souãást pﬁepravy, není nutné uzavírat majetkové poji‰tûní na pﬁepravovanou ropu. Pokud by ov‰em MERO ropu
skladovala v rámci samostatné obchodní ãinnosti, sjednání tohoto poji‰tûní by bylo nezbytné. Poji‰tûní
provozu zahrnovalo jednak majetkové poji‰tûní, jednak povinné ruãení z provozu vÛãi tﬁetím osobám.
Povinné ruãení je zﬁetelnû formulováno ve stavebním a provozním povolení Bavorského ministerstva práce a sociálních vûcí ve v˘‰i 80 mil. DM a musí b˘t dokladováno.
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Pﬁi poji‰Èování provozu muselo b˘t bráno v úvahu nûkolik skuteãností. V první ﬁadû se jednalo o to, Ïe
vzhledem k návaznosti obou ãástí ropovodu mÛÏe pojistná událost na jedné ãásti ropovodu vzniknout nebo b˘t zpÛsobena událostí nebo jednáním na druhé ãásti. ProtoÏe jsou obû ãásti ropovodu majetkoprávnû oddûleny, vzniká moÏnost tzv. lomeného poji‰tûní, které je velmi komplikované. Za druhé bylo v pﬁípadû ropné havárie celkem reálné pﬁenesení negativních dÛsledkÛ z âech do Bavorska v souvislosti
s rozvodím Dunaj - Labe v oblasti Pﬁimdy. Po zváÏení v‰ech okolností bylo dohodnuto, Ïe Chemopetrol
Pipeline provede poji‰tûní provozu pro celou trasu ropovodu z tankovi‰tû ve Vohburgu aÏ do tankovi‰tû
v Nelahozevsi. Tankovi‰tû CTR Nelahozeves mûlo b˘t poji‰tûno samostatnû, neboÈ jeho provoz zahrnoval
i nûkteré ãinnosti mimo ropovod MERO IKL.
Pro tankovi‰tû ve Vohburgu bylo sjednáno kromû povinného ruãení také majetkové poji‰tûní. Po konzultaci s firmou TAL bylo dále rozhodnuto, Ïe pro trasu Vohburg - Nelahozeves bude sjednáno pouze povinné ruãení. ProtoÏe s v˘jimkou armaturních ‰achet je celé zaﬁízení uloÏeno pod zemí a pﬁi ‰kodní spoluúãasti 100.000 DM je pravdûpodobnost vût‰í ‰kody na zaﬁízení zcela nepatrná, bylo od úmyslu
majetkového poji‰tûní upu‰tûno. Prémie na majetkové poji‰tûní trasy pﬁi hodnotû ropovodu by byla neúmûrnû vysoká. Firma TAL po tﬁicetileté zku‰enosti v této oblasti postupuje shodnû.
Pro vyhlá‰ení v˘bûrového ﬁízení byly zpracovány údaje o charakteru zaﬁízení. Jednou z podmínek bylo zapracování povinného ruãení podle stavebního a provozního povolení ve v˘‰i 80 mil. DM.
Nabídkového ﬁízení se zúãastnilo ‰est firem z Bavorska a dvû z âeska. Pﬁizváno bylo samozﬁejmû více firem, ale ne v‰echny mohly dodrÏet podmínky tendru. Firma Mees & zoonen vzhledem k nelichotiv˘m v˘sledkÛm svého pojistného pﬁípadu ze stavebnûmontáÏního poji‰tûní od úãasti odstoupila.
Se v‰emi úãastníky nabídkového ﬁízení probûhla individuální jednání. Nejlep‰í nabídku jak po cenové,
tak po vûcné stránce pﬁedloÏila firma Berckemeyer z Hamburku, která poji‰Èovala provoz firmû TAL
a mûla tudíÏ v této oblasti znaãné zku‰enosti. Firma Berckemeyer byla ochotna jednat s ãesk˘mi poji‰Èovnami o jejich spoluúãasti na poji‰tûní, ale údajnû vinou legislativy tyto ústavy od svého podílu na poji‰tûní odstoupily.
Aãkoliv platnost stavební pojistky konãila 31. prosince 1995, byla provozní pojistka z opatrnosti uzavﬁena
jiÏ od 13. listopadu 1995 tak, aby pokryla etapu napou‰tûní ropovodu, neboÈ se jednalo o moÏn˘ rizikov˘
krok. Pokud by do‰lo pﬁi pﬁípadné havárii k nûjak˘m ‰kodám, pravdûpodobnû by nebylo zcela jasné, co
je povaÏováno za zahájení provozu. Pojistka na provoz ropovodu obsahuje klauzuli o automatickém prodluÏování, pokud není pojistka v termínu vypovûzena.
Zku‰enosti z jednání s obûma na poji‰tûní zúãastnûn˘mi firmami Mees & zoonen, Rotterdam, a Berckemeyer,
Hamburg, byly velmi dobré. Obû firmy vystupovaly velmi solidnû, vstﬁícnû a profesionálnû.
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V¯STAVBA TRASY ROPOVODU V BAVORSKU

PﬁipomeÀme si, Ïe Ïádost o vydání stavebního a provozního povolení byla podána v rozsáhlém návrhu dne
7. kvûtna 1993. K udûlení povolení do‰lo po mnoha sloÏit˘ch jednáních a upﬁesÀování 30. listopadu 1994.
ProtoÏe hrozilo nebezpeãí, Ïe v dÛsledku moÏného námitkového ﬁízení vstoupí povolení v platnost aÏ v roce
1995, zaÏádali jsme o okamÏitou úãinnost povolení. Toto ustanovení bylo vydáno ke dni 5. prosince 1994.
Trasa ropovodu byla na nûmecké ãásti rozdûlena na ãtyﬁi úseky - I, II a III a shybka pﬁes Dunaj. Práce na
úseku I byly zahájeny jiÏ 1. prosince 1994 a na úseku III o ãtyﬁi dny pozdûji.
Tendr na dodávky pro ropovod a na vlastní stavební práce, kter˘ byl pﬁedmûtem znaãného zájmu, byl vyhlá‰en 28. bﬁezna 1994. Vyhodnocení v‰ech nabídek, doruãen˘ch k 17. kvûtnu 1994, vãetnû srovnávání
cen a následn˘ch technicko-ekonomick˘ch upﬁesÀování, zabralo velké mnoÏství ãasu. Nároãnost celého
projektu donutila nûkteré nabízející firmy ke sluãování v pracovní spoleãenství, tzv. Arbeitsgemeinschaft
(ARGE), jeÏ se mohla technicky a finanãnû vzájemnû podporovat. Zakázky byly udûleny 20. záﬁí 1994.
Pﬁedstih udûlení zakázek pﬁed platností povolení umoÏnil pﬁípravu v‰ech zúãastnûn˘ch tak, Ïe k datu udûlení, resp. nabytí úãinnosti stavebního a provozního povolení, byly firmy schopny zahájit ãinnost. Práce na
úseku I a II získala ARGE Südrohrbau - Mannesmann, na úseku III ARGE Streicher - Riepl a pﬁechod pﬁes
Dunaj ARGE Riepl - Hülskens. Také materiální zaji‰tûní stavby jiÏ bylo pﬁipraveno. Zakázky na roury získala firma EUROPIPE a dodávky provedla v souladu s postupem stavby. Ponûkud hor‰í byla na‰e zku‰enost
s francouzskou firmou Flow Control, která dodávky kulov˘ch kohoutÛ pro ãeskou i bavorskou ãást stavby uskuteãnila aÏ v náhradních termínech. Pﬁístup této firmy k ﬁe‰ení problémÛ nebyl právû optimální
a znaãné problémy vznikaly jiÏ pﬁi vyjasÀování technické specifikace.
V jednotliv˘ch kontraktech bylo stanoveno, Ïe stavební poji‰tûní a povinné ruãení pﬁevezme Chemopetrol
Pipeline a cena za toto pojistné bude podle nabídek stavebních firem z kontraktÛ odeãtena. Stavební firmy si mûly kr˘t pouze majetkové poji‰tûní sv˘ch strojÛ a zaﬁízení.
Souãástí stavby byly i nûkteré netechnické ãinnosti. Jednou z nich bylo provedení archeologického
prÛzkumu v dostateãném pﬁedstihu pﬁed zapoãetím stavby. Památková péãe oznaãila na trase 55 míst,
které bylo nutné provûﬁit a zdokumentovat tak, aby nedo‰lo pozdûji z dÛvodÛ objevu nálezÛ k ãasovému zdrÏení, popﬁ. i k zastavení stavby. Tento prÛzkum provedla firma ArcTron.
Av‰ak i v prÛbûhu stavby do‰lo k odkrytí v˘znamn˘ch nálezÛ v blízkosti trasy vedoucí podél silnice B 16
u Rockoldingu a Münchsmünsteru. Tisk nálezy oznaãoval za „jednodu‰e senzaãní” a archeologové byli nad‰eni! ·lo o nálezy dvou Ïárov˘ch vozov˘ch hrobÛ z doby bronzové asi 1200 let pﬁed Kristem a asi
o 10 Ïárov˘ch hrobÛ z doby tzv. urnov˘ch polí. Na tiskové konferenci podûkoval starosta
Münchsmünsteru Chemopetrolu Pipeline za objevy, které vznikly na základû jeho financování, a oznámil zámûr vybudovat na radnici mûstské historické muzeum. Zde bylo uloÏeno dal‰ích asi 150 archeologick˘ch nálezÛ, vût‰inou ohnûm ztaven˘ch bronzov˘ch ozdob a ãástí kování vozÛ a postrojÛ potahÛ, patﬁících tehdej‰í právû se tvoﬁící ‰lechtû. Tisk této události vûnoval mimoﬁádnou pozornost. Pro
zajímavost dodejme, Ïe nejv˘znamnûj‰í objevy byly uãinûny aÏ po skonãení úﬁednû naﬁízeného prÛzkumu a odkryli je ãlenové „Spolku pro zachování povrchov˘ch nálezÛ” z Ingolstadtu. Na‰e jméno bylo velebeno i proto, Ïe byl proveden nevyhnuteln˘ celkov˘ archeologick˘ prÛzkum, jehoÏ hodnota se
vy‰plhala na 2 mil. DM.
Vlastní stavební ãinnost zahrnovala cel˘ soubor na sebe navazujících prací. I pﬁes to, Ïe se pracovalo
na linii upﬁesÀované trasy (Feintrassierung), docházelo podle v˘voje jednání s jednotliv˘mi obcemi nebo
majiteli v prÛbûhu stavby ke zmûnám vyt˘ãené trasy. Stavební práce se skládaly z m˘cení lesních porostÛ a z pﬁípravy trasy, coÏ v praxi znamenalo zaji‰tûní konstrukcí chmelnic, protlakÛ pod Ïeleznicemi a cestami, rozvoz potrubí ze skladovacích ploch, pﬁípravu ohybÛ a svaﬁování potrubních dílÛ, odsun ornice, vyhloubení r˘h a ãerpání spodních vod z nich, izolování spojÛ, uloÏení a následné zahrnutí potrubí do
kabelové chrániãky, provedení stress - testu, vybudování armaturních ‰achet, v˘stavbu katodické protiko-

60

rozní ochrany, provedení tlakov˘ch zkou‰ek a protokolární kontroly v‰ech svarÛ, postavení identifikaãních
sloupÛ po trase, a za fouknutí svûtelného kabelu do chrániãky uloÏené podél ropovodu, uvedení okolí trasy do pÛvodního stavu a tzv. rekultivace.
I kdyÏ vydání povolení umoÏnilo zahájení prací na trase jiÏ poãátkem prosince 1994, nedalo se vzhledem
k blíÏícím se vánoãním a novoroãním svátkÛm jiÏ mnoho oãekávat. Pﬁesto bylo nutné zaãít s pﬁípravn˘mi pracemi, neboÈ ve stavebním povolení byly urãeny tzv. prioritní úseky, na nichÏ bylo nutné ukonãit
stavbu v zimních mûsících. Za tyto úseky byly oznaãeny luãní hnízdi‰tû u Vohburgu, úseky Abenstal
a Regentalaue a oblast hnízdi‰tû ãápÛ u Eslarnu nedaleko ãesk˘ch hranic.
V prosinci 1994 a lednu 1995 se zaãalo s kácením porostÛ, poté byl zahájen rozvoz potrubí a pﬁíprava ohybÛ. V únoru 1995 byly svaﬁeny první úseky potrubí u Vohburgu a podél silnice B 16, která patﬁila do úseku
I. Na úseku II probûhla v této dobû pﬁíprava stavby shybky Regen, byla smontována montáÏní dráha
a svaﬁena podstatná ãást potrubí pro shybku Dunaj. Bylo zﬁízeno 47 skladÛ, v nichÏ bylo umístûno na
10.000 kusÛ potrubí.
Mimoﬁádnû nepﬁíznivé povûtrnostní podmínky od února do dubna 1995 znaãnû zkomplikovaly práce v terénu. V dÛsledku rozbahnûného terénu a vysokého stavu spodních vod se boﬁily stavební stroje.
Pﬁedpokládan˘ pracovní pruh o ‰íﬁce 24 m byl místy pﬁekraãován aÏ na 80 m. Spodní voda ve v˘kopech,
která byla odãerpávána do potokÛ, je zabahÀovala, a tak v nich niãila Ïivot. Kromû v˘dajÛ, které vznikly
poji‰Èovnû, jsme mûli potíÏe s povolovacími místy za údajné nedodrÏování stavebního povolení a ‰kody
zpÛsobené na Ïivotním prostﬁedí. Na konci dubna 1995 jsme od ministerstva práce a sociálních vûcí obdrÏeli dopis, v nûmÏ nám hrozilo vysokou finanãní pokutou ãi dokonce zastavením prací. Za tûmito stíÏnostmi stály patrnû orgány ochrany pﬁírody podléhající bavorskému ministerstvu pro rozvoj a ekologii.
Chemopetrol Pipeline okamÏitû upozornil stavební firmy na bezpodmíneãné dodrÏování podmínek
„Bescheidu” a firmû ILF vytkl nedÛslednost pﬁi stavebním dohledu a to, Ïe neupozornil na vzniklou situaci vãas. S ministersk˘mi úﬁedníky se podaﬁilo vûc urovnat a vysvûtlit do té míry, Ïe vÛãi nám neuplatnilo
Ïádnou sankci. O nûco sloÏitûj‰í byla jednání s bavorsk˘m ministerstvem pro rozvoj a ekologii, jeÏ poÏadovalo náhradu vznikl˘ch ‰kod ve v˘‰i asi 1,2 mil. DM. Dávalo nám zﬁetelnû najevo, Ïe jeho postoj je ovlivnûn tím, Ïe ILF údajnû odmítl jejich návrh na odkoupení vybran˘ch ploch pro ekologické úãely. NejenÏe
Chemopetrol o takovém návrhu sly‰el poprvé, ale navíc se jednalo o ‰kody, které zpÛsobily stavební firmy. Spor se táhl témûﬁ dva roky. Nakonec zakoupil Chemopetrol Pipeline po dohodû se stavebními firmami cca 7 ha pozemkÛ pro ekologické úãely, pﬁevedl je na úﬁady pro ochranu pﬁírody a za protihodnotu
300.000 DM zatíÏil stavební firmy. Tento spor ve‰el do dûjin stavby ropovodu jako tzv. „Libellenkampf”.
âást sporu se totiÏ toãila okolo toho, zda jsme libelu, ãili vodní váÏku vyhubili navÏdy nebo jen doãasnû
a zda jsme ji vÛbec zniãili. Obdobn˘ch sporÛ bylo je‰tû nûkolik, ale pouze tento se odehrával na tak vysoké úrovni. Skuteãností v‰ak zÛstává, Ïe práce s tûÏkou technikou v mimoﬁádnû nepﬁízniv˘ch podmínkách
bylo jen ztûÏí moÏné ﬁe‰it jinak, pokud nemûlo dojít k ãasovému skluzu. I tak byl v dubnu 1995 stavební
úsek I/II opoÏdûn asi o dva t˘dny a úsek III o dva a pÛl t˘dne.
S postupujícím jarem se poãasí pomalu zlep‰ovalo, a tak se tempo stavebních prací zaãalo zrychlovat.
Po jednomûsíãní pﬁípravû byl 9. bﬁezna 1995 hotov pﬁechod ﬁeky Regen. Pro provedení této práce se hledala vhodná technika. ZapÛjãení vojenského pontonu s jeﬁábem se ukázalo vinou sloÏitého schvalovacího procesu v armádû nevyuÏitelné. Nakonec byl pﬁedem svaﬁen˘ potrubní úsek o délce 70 m protaÏen
za pomoci jeﬁábÛ bûhem ãtyﬁ hodin vyhraban˘m pﬁíkopem a uloÏen na dno ﬁeky v hloubce 6 m. Stavební
firma vûnovala této akci znaãnou publicitu a v prÛbûhu akce na místû podávala z polní kuchynû vepﬁoknedlo-zelo s bavorsk˘m pûniv˘m mokem.
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Vût‰í pozornost byla vûnována pﬁechodu Dunaje v oblasti
Kiefenholz u mûsta Wörth, tzv. Donau-Düker. Tuto nároãnou
stavební akci, pﬁedem hojnû propagovanou v regionálním
i odborném tisku, provedla firma Riepl ve spolupráci se sv˘m
subkontraktorem, firmou Hülsken. Pﬁípravné práce, tj. betonování, stavba konstrukce, svaﬁování potrubí, stress-test
a obloÏení, trvaly déle neÏ dva mûsíce. Ukládání shybky bylo
zahájeno 11. dubna 1995 a trvalo plné tﬁi dny. Potrubí o délce 310 m a váze 300 tun bylo pomocí montáÏní konstrukce
a plovoucích pontonÛ posunováno, uloÏeno do 3,5 m hlubokého pﬁíkopu na dnû Dunaje a zahrnuto.
Akce probûhla za dozoru potápûãÛ, kteﬁí odﬁezávali plováky pﬁipevnûné k potrubí. V pohotovosti byli také hasiãi a policie se
sv˘mi flotilami. Lodní provoz na Dunaji se pﬁeru‰il jen na nûkolik málo hodin. Shybka pﬁes Dunaj se stala opravdu mimoﬁádnou událostí a pﬁinesla velkou publicitu jak stavebním firmám,
tak i ILF a MERO. Spou‰tûní potrubí se úãastnily bavorské i regionální autority, odborné kruhy, dodavatelské firmy a samozﬁejmû pracovníci a vedení MERO âR, a. s. Bylo vyslechnuto
mnoho projevÛ a zkonzumováno velké mnoÏství bavorsk˘ch
specialit. Státní vlajky dodaly celé akci na váÏnosti a dechová
hudba je‰tû více umocnila tyto slavnostní okamÏiky. Poãasí
nám v‰ak ani trochu nepﬁálo, a tak hosty zachránily pﬁed de‰tûm a v‰udypﬁítomn˘m blátem dva obﬁí stany.
Budování shybky pﬁes Dunaj, tzv. Donau - Düker.
11.- 13. duben 1995.

V dubnu 1995 bylo na trase svaﬁeno, poloÏeno a zahrnuto
pﬁes 60 km potrubí. Pozemky pro armaturní ‰achty byly prakticky zaji‰tûny, náhradní pozemky podle stavebního povolení byly vykoupeny a sluÏebnosti byly sjednány
na 97 % délky trasy.
Rychlost, s jakou nyní stavba v terénu pokraãovala, vzbuzovala nemalou pozornost okolí. Jedna pracovní
skupina dokázala za jedin˘ pracovní den provést skr˘vku ornice v délce 1 km, poloÏit asi 700 m potrubí
a zajistit rekultivaci. Doslova impozantní bylo ukládání svaﬁeného potrubí do zemû, kdy se roury o prÛmûru témûﬁ 3 m pruÏnû oh˘baly jako gumové hadice. Pﬁedmûtem obdivu byly i mohutné stavební stroje
ãi zapÛjãená americká tﬁídiãka (padding machine).
ZpoÏdûní, které vzniklo zpoãátku jara vinou nepﬁízniv˘ch klimatick˘ch podmínek, bylo tﬁeba dohnat.
ARGE Südrohrbau - Mannesmann, která pracovala na úseku I a II pouze s jednou pracovní ãetou, nasadila na úsek II dal‰í pracovní skupinu.
Na státní hranici Bavorsko - âeská republika, která byla souãástí úseku III, byl dne 9. záﬁí 1995 proveden
pod vedením Ing. ·inágla „zlat˘ svar”, tj. spojení ãeského a bavorského úseku ropovodu MERO IKL. Poté
následovala malá pracovní oslava za úãasti ãeské a bavorské pracovní komunity, viceprezidenta okresní
snûmovny pana Girische, zástupce LRA Neustadt a. d. W. a starostÛ obcí Waidhaus a Rozvadov.
Stavební dozor a koordinaci prací na trase ﬁídila firma ILF. Na‰í snahou bylo maximálnû racionálnû a kvalitnû zorganizovat stavbu a její provedení. Abychom mohli tohoto cíle dosáhnout, pﬁijali jsme na omeze-
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UloÏení ropovodu ...

... a následná rekultivace místa.

nou dobu do kanceláﬁe ve Vohburgu pana Ing. Glowinskeho, jenÏ pro‰el celou ﬁadou staveb ropovodÛ
a plynovodÛ a vedle praktick˘ch zku‰eností mûl i dostatek srovnateln˘ch podkladÛ.
PrÛbûÏné kontroly na stavbû provádûly také úﬁední organizace, zejména TÜV Bayern, Úﬁad vodního hospodáﬁství, Úﬁad Ïivnostenského dozoru (GAA) a úﬁední orgány ochrany pﬁírody rÛzn˘ch stupÀÛ.
Jak Chemopetrol Pipeline, tak i ILF vûnovaly dodrÏování technologického postupu velkou pozornost.
Jednalo se zejména o dodrÏování správn˘ch technologick˘ch postupÛ pﬁi svaﬁování a zaji‰tûní kontroly
svaﬁování. Ve v˘bûrovém ﬁízení na tuto ãinnost zvítûzila firma RTD, která byla na stavebních firmách nezávislá a za svou ãinnost odpovídala pﬁímo Chemopetrolu Pipeline. Po zralé úvaze bylo rozhodnuto zkontrolovat v‰echny svary ultrazvukem a dal‰ích 30 % navíc rentgenem. Toto rozhodnutí bylo správné, neboÈ
pouze jedním zpÛsobem není moÏné v‰echny závady spolehlivû urãit. Pro srovnání metod, které jednotlivé firmy nabízely, byly následnû provedeny simulované závady. Tento test potvrdil, Ïe mûﬁicí zaﬁízení
Rotoscan firmy RTD je spolehlivé a vyluãuje negativní vlivy lidského ãinitele.
Neménû dÛleÏit˘m rozhodnutím bylo provedení tzv. stress-testu na 85 % trasy pod dozorem TÜV. Tento
test je povaÏován za jeden z pilotních v oblasti funkãnosti ropovodu, protoÏe je schopen zjistit vadná místa a odstranit pnutí materiálu. Jde o zkou‰ku takov˘m tlakem vody, kter˘ namáhá materiál potrubí témûﬁ
na meze kluzu. V˘‰e aplikovaného tlaku dosahovala aÏ 200 barÛ.
Po provedení tlakov˘ch zkou‰ek se mohlo zaãít se zahrnováním potrubí. Pﬁi pokládání a zahrnování byla
nutná neustálá kontrola stavu polyetylenové izolace potrubí, která nesmûla b˘t po‰kozena. Potrubí muse-
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lo b˘t uloÏeno do správnû zhutnûného a sypkého materiálu bez kamenÛ. Kameny v zásypu nebo napadané do r˘hy by znamenaly pro izolaci stálé nebezpeãí. Takto po‰kozená místa jsou následnû zjistitelná pouze intenzivním mûﬁením katodické korozní ochrany. Tato mûﬁení byla nedílnou souãástí projektu a s jeho
pomocí byla po dokonãení v˘stavby provedena kontrola potrubí po celé délce trasy. Eventuální deformace potrubního systému jsou zji‰Èovány pomocí tzv. kalibraãního jeÏka.
Pﬁi stavbû docházelo na pozemcích k poru‰ování pÛvodních drenáÏí a pﬁi zpûtném uloÏení potrubí do pÛdy i ke vzniku jin˘ch pomûrÛ. Také proto byly drenáÏe, které sehrály velkou roli ve stavebních nákladech,
tak alergick˘m bodem nejen vÛãi majitelÛm pozemkÛ, ale i ve vztahu ke stavebním firmám. Bûhem stavby docházelo k ãast˘m sporÛm o jejich poãtu a správnosti a podle oãekávání se k nim vztahoval také nejvût‰í poãet reklamací. Realistická posouzení skuteãného stavu pozemkÛ byla znemoÏnûna vysokou hladinou spodních vod, kterou zpÛsobily vydatné de‰tû.
Bûhem provádûní stavebních ãinností se velmi dbalo na dodrÏování pﬁedpisÛ o bezpeãnosti práce. V tomto ohledu do‰lo bûhem sedmi mûsícÛ v˘stavby jen ke dvûma mimoﬁádn˘m událostem. V katastru obce
Bachl do‰lo k sesuvu zeminy, která zasypala jednoho pracovníka. Tato událost skonãila na‰tûstí jen lehk˘m ‰okem. BohuÏel smrtí pracovníka zemûmûﬁiãské firmy skonãilo jeho postiÏení infarktem pﬁi práci na
slunci. Pﬁi stavbû tankovi‰tû ve Vohburgu nedo‰lo za celou dobu v˘stavby k Ïádnému pracovnímu úrazu,
coÏ svûdãí o dobré organizaci práce.
Nepostradatelnou souãástí zaﬁízení ropovodu MERO IKL je systém kontroly jeho ﬁízení, jenÏ se vyznaãuje ‰irokou pÛsobností a bezpeãnostnûtechnickou v˘konností. Jedná se o systém SCADA, ãili „Supervisory,
Control and Data Aquisition”. Toto zaﬁízení bylo dodáno konsorciem ASEA BROWN BOVERI a firmou
Pichler Engineering. Cel˘ systém je postaven na dÛsledné redundantní funkci a zahrnuje jak ﬁízení provozu tankovi‰tû ve Vohburgu, tak i ﬁízení a kontrolu celé trasy z Vohburgu do CTR v Nelahozevsi. ¤ízení ãinnosti vychází z velínu ve Vohburgu. Analogické obrazovky jsou umístûny na velínu CTR. SloÏitost tohoto
systému je dána mimo jiné tím, Ïe kontroluje spoleãnû s tankovi‰tûm v‰ech 54 armaturních stanic, umístûn˘ch po trase ropovodu, coÏ vyÏaduje velmi úãinné informaãní a dálkovû pÛsobící technicko-ﬁídicí zaﬁízení s náhradním zaji‰tûním. Spojení je vedeno pomocí optického kabelu a pﬁípadn˘ náhradní provoz probíhá pﬁes telekomunikaãní síÈ. Uvedení tohoto sloÏitého systému do provozu znamenalo zajistit spolupráci
mezi dodavateli hardware a software na vysoké úrovni, úãinnou koordinaci práce ILF a MERO a v pokroãilé fázi zavádûní také s operátory na velínu tankovi‰tû Vohburg. Vzniklé poruchy a dysfunkce byly prÛbûÏnû odstraÀovány pﬁi dílãích a komplexních provozních zkou‰kách. Postupnû se také zvy‰ovala odborná úroveÀ obsluhy. Úãinnost tohoto vysoce nároãného zaﬁízení je nutné pomûﬁovat v závislosti na
poÏadavcích na technickou úroveÀ projektu a na jeho bezpeãnost pﬁi plném provozu ropovodu tak, jak je
stanoveno v pﬁíslu‰n˘ch stavebních povoleních. A tyto poÏadavky byly postaveny skuteãnû velmi vysoko.
Proti havarijnímu úniku ropy bylo nutné zajistit okolí. Byly postaveny zábrany na potocích a rybnících a pohotovostní chaty na náﬁadí a materiál. Umístûní tûchto bﬁemen bylo moÏné jen na základû zápisu do pozemkov˘ch knih a podléhalo ustanovením vodního zákona a pﬁedpisÛm o ochranû pﬁírody.
Na rozdíl od ekologick˘ch aktivistÛ a dal‰ích odpÛrcÛ pﬁijali existenci ropovodu velmi iniciativnû hasiãi
v tûch regionech, kter˘mi ropovod procházel. Hasiãsk˘ sbor, kter˘ je souãástí integrovaného poplachového plánu, se zaãal pﬁipravovat na specifick˘ v˘cvik a starat o technické vybavení zbrojnic. Logicky vznikla
otázka, kdo bude materiální vybavení a náhrady mezd pﬁi cviãeních a zásazích hradit. MERO poﬁídilo pﬁedepsaná zaﬁízení a pﬁívûsy k pﬁepravû tak, jak bylo stanoveno ve stavebním povolení, a po dohodû s nûkter˘mi obcemi pﬁispûlo na lep‰í vybavení poÏárních sborÛ. Co se t˘kalo úhrady dal‰ích nákladÛ, zemské
úﬁady a vláda Oberpfalz se snaÏily získat od MERO Pipeline pﬁíspûvky do sv˘ch rozpoãtÛ, neboÈ obecní do-
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tace byly v té dobû znaãnû kráceny. MERO v‰ak stálo na svém a Ïádalo srovnatelné posuzování s jin˘mi
firmami, podnikajícími v Bavorsku, a zdokumentování závazkÛ. ProtoÏe na niÏ‰í úrovni nebylo moÏné dosáhnout dohody, vstoupilo do jednání bavorské ministerstvo vnitra, které velmi serióznû urãilo, které náklady má hasiãÛm hradit MERO a které budou hrazeny z obecních rozpoãtÛ.
V˘znamné pomoci od hasiãského záchranného sboru se nám dostalo jiÏ pﬁi v˘stavbû ropovodu, a to v oblasti Eslarnu. Na tﬁíkilometrovém úseku poloÏené trasy se pﬁi kontrole svaru zastavil na neurãitelném místû rentgenov˘ pﬁístroj, robot o váze asi 200 kg. Robot se mûl pohybovat v potrubí zcela sám, ale selhalo
dálkové ovládání. Hrozilo vykopání a rozﬁezání jiÏ poloÏeného úseku. Stavbaﬁi celou situaci peãlivû konzultovali s hasiãi v Oberviechtachu. Dobrovolnû se k nebezpeãnému pokusu vlézt do potrubí a zaﬁízení ruãnû zapnout pﬁihlásil ãlen poÏárního sboru pan Uschold. Byl vybaven d˘chacím aparátem, potﬁebn˘m náﬁadím a zaji‰tûn lanem o délce 1.800 m. Na prknû s koleãky dojel po 700 metrech k porouchanému robotu
a podaﬁilo se mu jej uvést do chodu. Na zpáteãní cestû z potrubí tohoto odváÏného muÏe sledoval jiÏ sám
„Robbi”. Nebojácn˘ poÏárník dostal od sv˘ch kolegÛ pﬁezdívku „Pipeline Cowboy”.
Po ukonãení stavebních prací a pﬁedbûÏném provedení rekultivací byla zahájena jednání s majiteli a nájemci pozemkÛ o od‰kodnûní za ztrátu úrody. Tyto v˘poãty se provádûly na základû mûﬁení skuteãnû zabran˘ch
pozemkÛ a podle tabulek Bavorského svazu zemûdûlcÛ o náhradách jednotliv˘ch plodin. Nûkteﬁí majitelé byli natolik neseriózní, Ïe uplatÀovali u úﬁadÛ bonifikace za neoseté pozemky. S tímto druhem od‰kodnûní nebyly Ïádné mimoﬁádné problémy kromû administrativních. Problematická byla snad jen jednání s chovateli
ryb, kteﬁí uvádûli sníÏení v˘nosÛ z dÛvodu zneãi‰tûní vod a ve dvou pﬁípadech také ‰kody z dÛvodu zmen‰ení pﬁítoku vody do sádek. Vzhledem k obtíÏné dokumentaci probíhala stále se opakující nekoneãná jednání.
Nakonec byly ‰kody vyrovnány stavebními firmami, které je zpÛsobily. O peníze se zaãali hlásit i myslivci, kteﬁí tvrdili, Ïe hluk ze stavby jim vyhnal zvûﬁ z revíru. Jejich tvrzení v‰ak bylo velmi obtíÏnû prokazatelné. Pokud
‰lo o v˘‰i od‰kodnûní, jednalo se o tak malé ãástky, Ïe by nestálo za to otevírat kvÛli tomu soudní spory, a to
tím spí‰e, Ïe myslivci se vût‰inou v˘znamnû podíleli na politickém Ïivotû jednotliv˘ch obcí.
Mnohem nároãnûj‰í jednání byla vedena se stavebními firmami o v˘konech, které byly v kontraktech
vedeny podle skuteãn˘ch dodateãnû zmûﬁen˘ch v˘konÛ, a o pracích, které z rÛzn˘ch dÛvodÛ musely b˘t
na trase provedeny, aãkoliv nebyly v kontraktech pﬁedpokládány. Jednalo se o rozsah drenáÏí, úpravy cest,
hlub‰í v˘kopy, spodní vody apod. Jednání o dodateãn˘ch v˘konech se vedla s obûma ARGE. Ve sv˘ch poÏadavcích se firmy snaÏily negociaãnû nadsazovat, ale protoÏe byly jednotlivé poloÏky kontrolovány podle stavebních deníkÛ ILF, byly uznávány jen oprávnûné poÏadavky. S dodateãn˘mi poÏadavky pﬁi‰la i firma
RTD, které vznikly zv˘‰ené náklady pﬁi zavedení tﬁetí stavební ãety. Také s nimi bylo nakonec nalezeno
oboustrannû pﬁijatelné ﬁe‰ení. Je nutné poznamenat, Ïe pro stavební firmy nebyly dosaÏené hospodáﬁské
v˘sledky z kontraktÛ pﬁíli‰ ziskové, protoÏe klimatické podmínky ztíÏily jejich realizaci a dohodnuté ceny za
práce byly podmínûny hlubokou stagnací stavebního prÛmyslu v dobû jejich podpisu. Tuto tezi potvrdila
i evidence Ing. Glowinského a srovnání údajÛ s jin˘mi dálkovody. V tomto srovnání byla prÛmûrná cena
za jeden kilometr stavby velmi pﬁíznivá.
Vlastní stavba ropovodu a dílãí funkãní zkou‰ky, které mûly za cíl provûﬁit funkci jednotliv˘ch ãástí ropovodu, byly ukonãeny na pﬁelomu srpna 1995. Na poãátku záﬁí se zaãalo s postupn˘m pﬁipojováním elektrického proudu do armaturních ‰achet a se stavbou identifikaãních sloupÛ na trase, na nichÏ je informace o tom, kam lze podat zprávu pﬁi eventuálním po‰kození ropovodu, resp. jeho zaﬁízení. Mezi Vohburgem
a Nelahozevsí byl prostﬁednictvím optického kabelu uskuteãnûn první telefonick˘ rozhovor na vlastním zaﬁízení MERO. Komplexní zkou‰ky, jejichÏ zahájení se pﬁedpokládalo 15. záﬁí 1995, byly úspû‰nû dokonãeny v listopadu 1995. Zaﬁízení potﬁebná k provozu byla mechanicky dokonãena a na tankovi‰ti byly pﬁipra-
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veny nádrÏe ã. 3 a 4. Kromû dovybavení nádrÏí ã. 1 a 2 zb˘valo dokonãit automatizaci na armaturních
‰achtách. I na ãeském úseku ropovodu byly práce jiÏ v takovém stadiu, Ïe se dalo pﬁedpokládat zahájení
zku‰ebního provozu podle ãasového harmonogramu.
Nedílnou souãástí prací na pﬁípravû provozu bylo zpracování podnikového poplachového plánu, plánu bezpeãnostních opatﬁení a plánu pravideln˘ch kontrol a revizí. Kromû podnikového plánu bylo nutné také vypracovat úﬁední poplachov˘ plán, kter˘ zahrnoval opatﬁení v rámci jednotliv˘ch regionÛ. Zpracované plány byly pﬁedloÏeny bavorskému ministerstvu vnitra k posouzení a schválení. Úﬁední poplachov˘ plán
MERO Pipeline byl vydán ministerstvem dne 15. listopadu 1995, a poté rozeslán pﬁíslu‰n˘m úﬁadÛm
Zemsk˘ch rad (LRA). Tento plán je souãástí integrovaného poplachového plánu, do nûjÏ jsou zaãlenûny
orgány státní správy, bezpeãnostní sloÏky, zdravotnická sluÏba, hasiãi, armáda a v˘znaãné bavorské organizace a podniky. V poãítaãovém systému se zpracovává soubor opatﬁení a jejich materiální zabezpeãení
pro havarijní pﬁípady. Povinností, která z úﬁedního poplachového plánu pro MERO Pipeline vypl˘vá, je kaÏdoroãní konání velkého havarijního cviãení. Plán cviãení je rozpracován v kontextu ropné havárie a jejích
moÏn˘ch dÛsledkÛ. Tûmto cviãením je vûnována opravdu mimoﬁádná pozornost jak ze strany pracovníkÛ
MERO, tak i ostatních zúãastnûn˘ch.
V listopadu 1995 byly ukonãeny pﬁípravy k napou‰tûní ropovodu ropou. Do tankovi‰tû Vohburg bylo naãerpáno 80.000 m3 ropy a byly zaji‰tûny dal‰í dodávky ropy z Terstu tak, aby mohla b˘t naplnûna celá trasa. Komplexní zkou‰ky se ve spolupráci s TÜV Bayern konaly na tankovi‰ti ve Vohburgu, trase ropovodu
aÏ k rozvodí na ãesko-nûmecké hranici a na koncové stanici v Nelahozevsi. Zemsk˘ úﬁad vodního hospodáﬁství schválil pﬁechody vodních tokÛ v Bavorsku aÏ k rozvodí, provedení armaturních ‰achet a zábran
na trase v Bavorsku.
Na základû v‰ech v˘sledkÛ mohl TÜV Bayern
vydat ke 30. listopadu 1995 tzv. „Unbedenklichkeitsbescheid”, tj. potvrzení o nezávadnosti díla.
Trasa tedy byla pﬁipravena k prvnímu naplnûní ropou. NaplÀování potrubí bylo zahájeno 4. prosince 1995 nasazením dûlicího jeÏka do jeÏkové
vpusti a zapnutím ãerpadel. Na v‰echny armaturní stanice po trase ropovodu (analogicky také na
ãeské stranû) byli vysláni pracovníci, kteﬁí mûli za
úkol sledovat bûh jeÏka a po signálu markeru nahlásit jeho prÛchod. Na bavorsko-ãeskou hranici
dorazila první ropa z Nûmecka 8. prosince 1995
a do Nelahozevsi 12. prosince téhoÏ roku.
BlíÏící se vánoãní ãas, kter˘ je pro mnohé symbolem odpoãinku a klidu, znamenal pro mnohé
zamûstnance neúnavné vyhodnocování naplnûní
ropovodu a pﬁípravy na zahájení zku‰ebního provozu.

Pravidelnou leteckou kontrolu trasy ropovodu na území Bavorska
provádí pro MERO Pipeline firma Rotoflug, GmbH.
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Zku‰ební provoz, kter˘ obná‰el pﬁezkou‰ení
v‰ech bezpeãnostních systémÛ, provedení v˘konnostních zkou‰ek, pﬁezkou‰ení hydrauliky,
pﬁípravu 72 hodinového testu a nasazení jeÏkÛ

pro hledání netûsností, mûl b˘t odstartován v lednu 1996. K zahájení zku‰ebního provozu do‰lo 9. ledna 1996.
Ropou byla naplnûna také nádrÏ ã. 2 a byla provûﬁena ãinnost operátorÛ.
Pﬁed vpu‰tûním ropy do nádrÏe je nutné provést zku‰ební test naplnûním vodou. Voda se zaãala vypou‰tût na Silvestra, ale ve dnech 1.- 4. ledna 1996 udeﬁily mrazy aÏ 24 stupÀÛ pod nulou a hrozilo zamrznutí
vody v nádrÏích. Do mezikruÏí tanku byly proto postaveny koksové ohﬁívaãe. Pánové ·inágl, Krehling
a Stanãev se pravidelnû stﬁídali a kaÏdé dvû hodiny kontrolovali, zda nádrÏ nezamrzá. V tom pﬁípadû by
bylo nutné i pﬁes existenci hoﬁlaviny na tankovi‰ti „koksáky” zapálit. Na‰tûstí tato alternativa nenastala,
protoÏe mrazy polevily, a nádrÏ byla vãas pﬁipravena na pﬁíjem ropy.
Do provozu byly postupnû uvádûny hlavní systémy. Podle podmínek kontraktu mûl b˘t zahájen 30 denní
test SCADA systému. Pro neprovûﬁenou funkci nûkter˘ch jeho ãástí v‰ak musel b˘t test odloÏen. Ropovod
jako takov˘ byl v‰ak provozuschopn˘. Operátoﬁi se opakovanû cviãili v najíÏdûní a odstavování systému,
udrÏování tlaku, zámûnách ãerpadel, zmûn prÛtokÛ a pﬁepojování tankÛ. V mûsíci lednu jiÏ bylo pﬁepraveno 99.319 m3 ropy.
DosaÏené v˘sledky hovoﬁily jednoznaãnû pro oficiální zahájení provozu. Z vûcn˘ch dÛvodÛ bylo zahájení
provozu stanoveno na 13. bﬁezna 1996 v Bavorsku a o 12 dní pozdûji v âeské republice. Úãast na slavnostním zahájení byla pﬁes velmi nepﬁíznivé poãasí stejnû hojná jako na zahájení v˘stavby. Oficiálními hosty byly bavorská ministrynû práce a sociálních vûcí paní Barbara Stamm a námûstkynû ministra prÛmyslu a obchodu âR paní Ing. Hrnãíﬁová. První ãást slavnosti probûhla ve správní budovû RVI a vlastní
zahajovací akt v prostoru pﬁed hlavními ãerpadly na tankovi‰ti Vohburg.
Atmosféra byla jiÏ tradiãnû velmi pﬁátelská a srdeãná a ve znamení ‰armu obou oficiálních pﬁedstavitelek.
Zahájení provozu vûnoval tisk, kterému poskytly interview obû dámy, nemalou pozornost. Paní Stamm
oznaãila ropovod MERO IKL za symbol spoleãného rozvoje Evropy, zdÛraznila schválení a vydání LEX MERO a prohlásila, Ïe Bavorsko má zájem na budování a udrÏování dobr˘ch sousedsk˘ch vztahÛ se sousední âeskou republikou.
V Nelahozevsi se uskuteãnilo slavnostní zahájení
provozu 25. bﬁezna 1995 a bylo zahájeno prohlídkou tankovi‰tû. Oslava probûhla za úãasti
pﬁedsedy vlády âR Ing. Václava Klause a ministra prÛmyslu a obchodu Ing. Vladimíra Dlouhého.
Oficiálním hostem z Bavorska byl ministr hospodáﬁství a dopravy pana Wiesheu. Pﬁedstavitelé
obou zemí zdÛraznili v˘znam ropovodu pro vzájemnou spolupráci a pro ﬁe‰ení otevﬁen˘ch otázek s orientací na budoucnost. Na závûr byla
ocenûna zásluha pﬁedních pracovníkÛ o dosaÏen˘ v˘sledek.
Realizace projektu ropovodu MERO IKL byla
v mnoha smûrech v˘jimeãná. Ropovod byl postaven v rekordnû krátké dobû a stal se nejmodernûj‰ím a nejbezpeãnûj‰ím zaﬁízením tohoto druhu
ve své dobû. Pﬁedev‰ím díky souboru konstrukãního a technologického ﬁe‰ení svûtové úrovnû

Slavnostní zahájení provozu ropovodu MERO IKL na tankovi‰ti ve
Vohburgu za úãasti bavorské ministrynû práce a sociálních vûcí paní Barbary Stamm (vpravo) a námûstkynû ministra prÛmyslu a obchodu âR Ing. Hrnãíﬁové. 13. bﬁezen 1996.
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(SCADA, systém armaturních ‰achet, stress-test, 100 % kontrola svarÛ, zaﬁízení splÀující tﬁídu bezpeãnosti AK5, systém provozu a údrÏby a nûkolikeré sledování tûsnosti ropovodu). S jeho bezpeãnostními parametry budou jistû pomûﬁovány i budoucí obdobné projekty v Evropû. Pro âeskou republiku má tento
úspû‰nû zrealizovan˘ projekt v˘znam pﬁedev‰ím v tom, Ïe byla zaji‰tûna druhá dopravní cesta pro dodávky strategicky v˘znamné suroviny pro pﬁípad destabilizace dosavadních nákupních pramenÛ.

68

SMLUVNÍ USPO¤ÁDÁNÍ P¤EPRAVY ROPY ROPOVODEM

Pﬁeprava ropy ropovodem MERO IKL je rozdûlena do dvou úsekÛ: z Terstu do Vohburgu a z Vohburgu
do Nelahozevsi. Smluvním základem pro první ãást pﬁepravy je Smlouva o pﬁepravû a financování, kterou uzavﬁelo MERO a TAL 10. dubna 1992. Tato smlouva upravuje pﬁevzetí tankerÛ a ropy v Terstu do
tankovi‰tû SIOT a skladování a pﬁepravu ropy do Vohburgu ropovodem TAL. Tento kontrakt se odvolává
na V‰eobecné pﬁepravní podmínky, Praktická pravidla a Pﬁístavní pﬁedpisy SIOT. Smlouva také upravuje
zpÛsob plánování a objednávání pﬁepravy, pﬁiãemÏ nezastupitelnou úlohu má skupina s názvem „scheduling”. Podmínky, které byly podepsány firmou TAL, se staly základem pro smluvní uspoﬁádání podmínek
pﬁepravy ropy ropovodem mezi MERO Pipeline, GmbH, a MERO âR, a. s.
Dne 6. záﬁí 1995 byla mezi Chemopetrolem Pipeline, GmbH, Mnichov a MERO âR, a. s., Kralupy nad
Vltavou uzavﬁena Dohoda o v‰eobecn˘ch dopravních podmínkách. Tato dohoda je navíc doplnûna o dohodu o tarifech, v níÏ jsou respektovány podmínky, které nás zavazují vÛãi TAL a dále stanoví, Ïe:

•

pﬁeprava ropy spoleãností Chemopetrol Pipeline (MERO Pipeline) se provádí na základû objednávek, pﬁedkládan˘ch prostﬁednictvím MERO âR, a. s., na MERO Pipeline, GmbH,

•

Chemopetrol Pipeline (MERO Pipeline) zaji‰Èuje objednávkou u firmy TAL pﬁepravu na úseku
Terst - Vohburg, pﬁevzetí ropy do tankovi‰tû ve Vohburgu, pﬁepravu na bavorském úseku ropovodu MERO mezi Vohburgem a bavorsko-ãeskou hranicí a koneãnû technické sledování a ﬁízení
pﬁepravy do tankovi‰tû Nelahozeves,

•

pﬁepravci v âeské republice objednávají pﬁepravu ropy do âR u MERO âR, a. s., které zadává vyﬁízení objednávky Chemopetrolu Pipeline (MERO Pipeline).

Dohoda dále specifikuje kvalitativní parametry ropy pro zpÛsobilost k pﬁepravû, plánování provozu a skladování ropy. DÛleÏit˘m bodem je mûﬁení pﬁepraveného mnoÏství, vzorkování a evidence pﬁijaté a dodané
ropy.
Hlavním problémem ropovodu MERO IKL zÛstává otázka objednávaného mnoÏství ropy k pﬁepravû.
MnoÏství pﬁepravené ropy totiÏ zdaleka nenaplÀuje závazky, které byly pÛvodnû s firmou TAL dohodnuty.
NiÏ‰í odebrané mnoÏství proto negativnû ovlivÀuje v˘‰i tarifu i ekonomiku ropovodu. V souãasné dobû je
objednávané mnoÏství na hranici technické moÏnosti dodrÏování podmínek provozu podle stavebního
a provozního povolení bavorsk˘ch úﬁadÛ a na hranici ovlivÀování technického stavu zaﬁízení ropovodu.
V souãasné dobû pﬁepravuje MERO ropu pﬁeváÏnû pro âeskou rafinérskou, a. s. Smluvní vztah mezi dodavatelem ropy a zákazníkem je upraven Smlouvou o pﬁepravû ropy ropovodem MERO IKL a ropovodem
DruÏba z 25. ledna 1996. Smlouva se odvolává ve sv˘ch ustanoveních na V‰eobecné pﬁepravní podmínky MERO, které upravují základní podmínky pﬁepravy ropy.
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STAVBA SPRÁVNÍ BUDOVY MERO PIPELINE, GmbH,
VE VOHBURGU
PÛvodní zámûr o uspoﬁádání dceﬁiné spoleãnosti MERO byl takov˘, Ïe oficiální sídlo firmy bude
v Mnichovû, zatímco ve Vohburgu bude v prostorách tankovi‰tû sídlit technick˘ útvar. Vedení
Chemopetrolu Pipeline zpracovalo návrh na zmûnu stávajícího uspoﬁádání. V pﬁedloÏeném návrhu se hovoﬁilo o moÏnosti zaji‰tûní v˘stavby správní budovy v hodnotû cca 3 mil. DM v areálu tankovi‰tû Vohburg,
pﬁenesení sídla firmy do této budovy po skonãení v˘stavby a pokrytí tûchto nákladÛ úsporou v platném
rozpoãtu projektu. Pro pﬁijetí tohoto ﬁe‰ení hovoﬁila skuteãnost, Ïe Chemopetrol Pipeline se stal majitelem
pozemku tankovi‰tû a Ïe soustﬁedûní firmy na jedno místo by v˘raznû zlep‰ilo moÏnosti firemního vedení. Navíc bylo zcela evidentní, Ïe po skonãení v˘stavby ropovodu odpadne naléhavost kaÏdodenní spolupráce jak s na‰ím projektantem, firmou ILF, tak i s bavorsk˘mi úﬁady a firmou TAL. Návrh na v˘stavbu
správní budovy ve Vohburgu pﬁijalo vedení mateﬁské spoleãnosti v srpnu 1995.
Schválen˘ koncept tankovi‰tû pﬁedpokládal umístûní vedení technického úseku do provozní budovy
(dne‰ní budova B). Správní budova (budova A) mûla b˘t umístûna v prostorách, které byly v dobû pﬁijetí
návrhu stále obsazeny nûkolika stavebními buÀkami, nutn˘mi pro stavbu tankovi‰tû. Se stavbou správní
budovy se tedy mohlo zaãít aÏ po jejich vyklizení.
O získání zakázky na v˘stavbu správní budovy mûla zájem firma ILF, ale Chemopetrol Pipeline povaÏoval
za vhodnûj‰í zajistit projekt vlastními silami jednak proto, aby se pozornost ILF soustﬁedila na pro nás
mnohem dÛleÏitûj‰í problematiku v˘stavby ropovodu, a jednak proto, Ïe nároãná organizaãní struktura ILF
by mohla b˘t pro rozsahem men‰í stavbu spí‰e zátûÏí.
Je‰tû v roce 1995 byla vypsána soutûÏ na v˘bûr architekta, do níÏ se jich se sv˘mi návrhy pﬁihlásilo pût.
Organizace v˘bûrového ﬁízení se ujal pan Hagemeyer, v té dobû doãasn˘ zamûstnanec Chemopetrol
Pipeline. V‰echny do‰lé návrhy byly vystaveny v budovû B, a tak si je mohli v‰ichni zamûstnanci prohlédnout. Jmenovaná komise nakonec vyhodnotila jako nejlep‰í návrh kanceláﬁe architektÛ Büchel und Zobel,
kteﬁí byli povûﬁeni realizací projektu. V tendru na stavební práce zvítûzila firma Hochbau Zehentbauer Altmannstein, GmbH. Obû firmy byly z blízkého okolí, coÏ se ukázalo jako nesporná v˘hoda.
Stavební povolení bylo vydáno 30. bﬁezna 1996 a vlastní stavba byla zahájena 18. dubna 1996. Stavba
správní budovy byla zaji‰tûna obdobnû jako stavba ropovodu. Chemopetrol Pipeline kontrahoval jednotlivé dodávky a práce na základû v˘sledkÛ v˘bûrov˘ch ﬁízení a mûl plnû ve sv˘ch rukách také finanãní záleÏitosti. Vedle splnûní technick˘ch parametrÛ
byla rozhodující cena. Koordinaci a dozor stavby
zaji‰Èovali projektanti Büchel a Zobel. Za investora byl dozorem nad prÛbûhem stavby povûﬁen
pan Jiﬁí Stela. Na pﬁíznivé ceny a rychlost stavby
mûla vliv tehdej‰í stagnace stavebního prÛmyslu
v Bavorsku. V˘stavba správní budovy byla po celou dobu pﬁedmûtem pozornosti a sympatie
v‰ech pracovníkÛ Chemopetrol Pipeline, kteﬁí
v ní spatﬁovali své budoucí pracovi‰tû a symbol
zaji‰tûní zajímavého a trvalého zamûstnání.

Správní budova MERO Pipeline, GmbH.
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Stavba postupovala velmi rychle a v prosinci
1996, sedm mûsícÛ od jejího zahájení, bylo moÏné zaãít se stûhováním. Budova má dvû nadzemní podlaÏí o celkové plo‰e 755 m2 a vlastní olejové topení. UÏitná plocha je 537 m2 a plocha

jednací místnosti 191 m2. Manipulaãní prostory mají rozlohu 27 m2. V pﬁízemí budovy je umístûna recepce, z níÏ lze kontrolovat vstup jak do budovy A, tak i do prostor tankovi‰tû.
V souvislosti se stavbou budovy A bylo pﬁed vstupní branou zﬁízeno parkovi‰tû, postavena hlavní brána a instalováno bezpeãnostnû-kontrolní zaﬁízení, které je prostﬁednictvím poãítaãe a obrazovky napojeno na nepﬁetrÏitou sluÏbu v provozní budovû. Vybavení kanceláﬁí bylo zaji‰tûno zãásti koupí nábytku nového a zãásti
pﬁestûhováním zánovního zaﬁízení z kanceláﬁí v Mnichovû. Bez pﬁeru‰ení provozu byly kanceláﬁe
z Regensburgerstraße ve Vohburgu pﬁestûhovány koncem prosince 1996 a mnichovská ãást se pﬁemístila
postupnû v prÛbûhu mûsíce ledna 1997. S nastûhováním do nové budovy byl notáﬁsk˘m zápisem zmûnûn
jednak název firmy na MERO Pipeline, GmbH, jednak domicil firmy na Vohburg a. d. Donau, PLZ 85088,
MERO-Weg 1. Tûmito formálními kroky bylo uzavﬁeno období v˘stavby ropovodu MERO IKL v Bavorsku.
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P¤EJÍMKA REALIZOVANÉHO PROJEKTU
BAVORSKÉ âÁSTI MERO IKL
Ropovod MERO IKL byl dokonãen a mezi Vohburgem a Nelahozevsí zaãala pravidelnû proudit ropa.
Nastala doba pﬁedání stavby do normálního obchodního provozu.
Z kontraktu uzavﬁeného dne 5. záﬁí 1991 s firmou ILF vypl˘valo, Ïe po splnûní v‰ech kontrahovan˘ch v˘konÛ ILF poÏádá MERO Pipeline o provedení pﬁedbûÏné pﬁejímky, pﬁiãemÏ ILF ruãí nejen za jednotlivé poloÏky, které jsou v kontraktu specifikovány, ale i za funkãnost celého systému. Datum konání pﬁedbûÏné
pﬁejímky je velmi dÛleÏité, neboÈ od nûj zaãíná bûÏet záruãní lhÛta, která ãiní pro dodávky 24 a pro inÏen˘rské v˘kony 60 mûsícÛ.
Na základû v˘sledkÛ komplexních zkou‰ek a dosavadního prÛbûhu zku‰ebního provozu byla s firmou
ILF dne 2. záﬁí 1996 podepsána pﬁedbûÏná pﬁejímka. Podle ní zaãíná záruka bûÏet od 31. srpna 1996,
coÏ znamená, Ïe dvouletá záruka na dodávky skonãí 31. srpna 1998. ILF souãasnû potvrdil svou záruku za cel˘ systém. Základní podmínky pro uskuteãnûní pﬁedbûÏné pﬁejímky sice splnûny byly, ale nûkteré dílãí ãinnosti zÛstávaly stále nedokonãeny. Jednalo se zejména o provedení 30 denního testu SCADA systému, kter˘ probíhal neúplnû ve dnech od 9. záﬁí do 9. ﬁíjna 1996. Nedostatky testu byly uvedeny
v protokolu z 6. listopadu 1996. Tato situace vyvolala nepﬁíjemnosti u dodavatele, subpartnera firmy
ABB - Industrietechnik, A. G., Hannover, jehoÏ zástupcem byl Ing. Pichler. V této souvislosti partner
uplatnil v˘hradu k pﬁechodu rizik v souvislosti s tím, Ïe zku‰ební provoz probíhal bez pﬁevzetí zaﬁízení
a Ïe by záruky mohly b˘t odmítnuty. Tento spor byl pﬁekonán uznáním 30 denního testu ze 17. prosince
1996 a pﬁedávacím protokolem z 19. prosince 1996. K protokolu byl pﬁipojen seznam nedostatkÛ a stanoven termín k jejich odstranûní. Z koneãného úãtu byla dodavateli zadrÏena ãástka 500.000 DM, a to aÏ
do doby úplného plnûní v‰ech kontrahovan˘ch podmínek. Nesplnûné poloÏky SCADA systému bohuÏel
nebyly jediné. Je‰tû zb˘valo zpracovat a pﬁedloÏit bavorskému ministerstvu práce a sociálních vûcí podklady pro dodateãné stavební povolení podle VbF/WHG, pﬁedloÏit bezpeãnostní anal˘zu, odstranit zji‰tûné stavební nedostatky na trase a zpracovat návrh opatﬁení ke zlep‰ení katodické korozní ochrany
a ochrany systému pﬁed pÛsobením bleskÛ. Z tohoto dÛvodu byl s ILF dne 16. ledna 1997 uzavﬁen nov˘ rámcov˘ kontrakt na inÏen˘rské v˘kony ve fázi provozu. Cílem tohoto kontraktu bylo ukonãit úãinnost
pÛvodního kontraktu na projekt ILF 1798, respektive jeho tﬁetího dodatku, a novû upravit dosud nesplnûné a otevﬁené ãinnosti. Novû uzavﬁen˘ kontrakt upﬁesnil a omezil objem v˘konÛ ve fázi provozu, pﬁesnûji specifikoval finanãní náhrady a stanovil záruky firmy ILF na dva roky po pﬁedbûÏné pﬁejímce.
Koneãnou pﬁejímku k pÛvodnímu kontraktu s firmou ILF, resp. ke tﬁetímu dodatku kontraktu ILF 1798, podepsala MERO Pipeline dne 7. ﬁíjna 1998, ãímÏ byly uzavﬁeny dvouleté záruky za dodávky v rámci projektu. Vûcné plnûní nového kontraktu z 16. ledna 1997 bylo provedeno, ãímÏ byla etapa v˘stavby ropovodu
MERO IKL ukonãena i po formální stránce.
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V¯STAVBA ROPOVODU MERO IKL
V âESKÉ REPUBLICE
Okolnosti, které vedly k rozhodnutí o pﬁijetí projektu ropovodu MERO IKL, jsou podrobnûji popsány v ãásti zab˘vající se v˘stavbou bavorského úseku.
Stavební práce na ãeské ãásti ropovodu byly zahájeny o nûkolik mûsícÛ dﬁíve, neÏ byla pro bavorsk˘ úsek
vydána stavební povolení, ale z této skuteãnosti pro nás nevypl˘vala Ïádná podstatná rizika, neboÈ o vydání stavebních povolení jiÏ nebylo politick˘ch pochyb a jiÏ se jednalo o pﬁekonání zb˘vajících otevﬁen˘ch
záleÏitostí. RovnûÏ bylo zﬁejmé, Ïe v âeské republice bude nezbytné postavit tankovi‰tû ropy, protoÏe kromû manipulaãních kapacit rafinerií âR Ïádn˘mi skladovacími kapacitami nedisponovala. Tehdej‰í zásobovací systém byl zaloÏen na dodávkách ropy DruÏbou pﬁímo ke zpracovateli. Od poãátku 90. let vyvolával
prÛbûh dodávek a jejich zaji‰tûní ze Sovûtského svazu ﬁadu otázek. Ropné krize donutily rozvinuté zemû
k vytváﬁení minimálních tﬁímûsíãních zásob ropy a ropn˘ch produktÛ.
Maximální pﬁepravní kapacita ropovodu MERO IKL umoÏÀovala pokr˘t spotﬁebu ropy âSFR.
Vybudováním druhé ãerpací stanice v blízkosti Waidhausu se nabízela moÏnost dodávek pro nûmeckou rafinerii v Leunû, která byla plnû závislá na ropovodu DruÏba. Tato ãerpací stanice by byla schopna
zv˘‰it celkovou kapacitu ropovodu MERO IKL na 15 mil. t/rok a za urãit˘ch okolností 20 mil. t/rok.
Slovnaft v‰ak svÛj zájem jednoznaãnû neprojevil, protoÏe se zaãal orientovat na spolupráci s rakousk˘m
ÖMV. A ani Leuna oficiálnû zájem o dodávky ropy ropovodem MERO IKL nevyslovila. Pro samotnou
âeskou republiku tedy byla kapacita 10
mil. t/rok dostateãná. V souãasné dobû
není tato kapacita plnû vyuÏívána, coÏ
s sebou pﬁiná‰í ekonomické a technické
nev˘hody. Je v‰ak tﬁeba pﬁipomenout, Ïe
ropovod MERO IKL byl budován jako ropovod strategick˘ a v budoucnosti poãítají tuzemské rafinerie s vy‰‰ím ãerpáním.
Bavorské rafinerie projevují pﬁípadn˘ zájem o reverzní ãerpání do Bavorska.
O projektu ropovodu MERO IKL se zaãalo
jednat z iniciativy Chemick˘ch závodÛ
Litvínov jiÏ v prÛbûhu roku 1990. Tato snaha byla zavr‰ena v prosinci 1990 jednáním
pﬁedsednictva vlády âeské republiky.
K projektu se kladnû vyjádﬁila
i Hospodáﬁská rada vlády âR na svém zasedání dne 9. záﬁí 1991. Usnesením vlády
âR ã. 68 ze 4. února 1992 byl projekt
schválen a v ãervnu 1992 vládní usnesení
ã. 465 jej oznaãilo za prioritní. Vládní usnesení ã. 269 z 26. kvûtna 1993 schválilo státní záruku za bankovní úvûry, z nichÏ mûla b˘t
stavba financována. Koneãná forma financování ropovodu v‰ak byla stanovena aÏ ve
vládním usnesení ã. 300 z 24. kvûtna 1995.
Kopie Usnesení obvodního soudu pro Prahu 1, kter˘m byl povolen zápis
Chemopetrol IKL, s. r. o.
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Zájem o napojení projevila rafinerie
PARAMO v Pardubicích. Projekt proto vy-

ﬁe‰il tento poÏadavek formou zﬁízení ãerpací stanice pro PARAMO v CTR Nelahozeves a provedením potﬁebn˘ch úprav pro zaji‰tûní protismûrného provozu na pﬁíslu‰né ãásti ropovodu DruÏba.
Spolupráce mezi Chemopetrolem Litvínov
a Kauãukem Kralupy nad Vltavou se vyvíjela postupnû. Spoleãenskou smlouvu podepsali zástupci obou podnikÛ 28. srpna 1992. Ve shodû
s tímto ujednáním byla 13. listopadu 1992 zaloÏena firma Chemopetrol IKL, s. r. o., se sídlem
v Praze, která se mûla orientovat v˘hradnû na
projekt ropovodu MERO IKL. PÛvodním sídlem
Chemopetrolu IKL se staly kanceláﬁe v budovû
Benziny v Praze 8. Se vzrÛstajícím objemem ãinností v‰ak byly tyto prostory nedostateãné, a tak
vedení pronajalo kanceláﬁe ve ‰kolicím stﬁedisku
Správní budova MERO âR, a. s.
ministerstva prÛmyslu a obchodu âR v Kralupech
nad Vltavou. Jako jednatelé Chemopetrolu IKL
byli zapsáni Ing. B. Karásek a Ing. A. ·inágl. Na základû vládního usnesení z 26. kvûtna 1993 zanikl
Chemopetrol IKL, s. r. o., bez likvidace. K 1. ﬁíjnu 1993 vzniklá akciová spoleãnost MERO IKL mûla charakter privatizované firmy. Pﬁedsedou pﬁedstavenstva byl zvolen Ing. Jan Princ z FNM âR, jeho zástupcem
byl ustanoven Ing. B. Karásek a do funkce investiãního ﬁeditele byl jmenován Ing. A. ·inágl. Sídlem spoleãnosti se staly Kralupy nad Vltavou, Cesta brigádníkÛ 693. Ani tato zmûna v‰ak je‰tû nebyla koneãná.
K 1. lednu 1994 splynula MERO IKL, a. s., a Petrotrans, a. s. Generálním ﬁeditelem MERO âR, a. s., byl
jmenován Ing. Karel Fiedler, dosavadní ﬁeditel Petrotransu, provozovatele ãeské ãásti ropovodu DruÏba.
Firma nalezla své doãasné sídlo v areálu Kauãuku Kralupy nad Vltavou a na podzim 1995 se pﬁestûhovala do novû postavené správní budovy v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748.
V období pﬁípravné fáze projektu nebyla je‰tû zcela vyjasnûna otázka vedení trasy ropovodu. PÛvodnû se
poãítalo s v˘stavbou tankovi‰tû v severoãesk˘ch Bylanech u Litvínova, ale vzhledem k nastal˘m komplikacím s touto variantou se po vzájemné dohodû obou spoleãníkÛ, Chemopetrolu Litvínov a Kauãuku
Kralupy n. Vlt., pﬁistoupilo k variantû vybudovat centrální tankovi‰tû ropy v Nelahozevsi.
Do doby vzniku spoleãnosti Chemopetrol IKL zaji‰Èoval pﬁípravu v˘stavby CTR v Nelahozevsi Kauãuk Kralupy
a na stavbu trasy ropovodu a tankovi‰tû ve Vohburgu se orientoval Chemopetrol Litvínov. MERO âR, a. s.,
pﬁevzala po svém zaloÏení na základû smlouvy o prodeji ãásti podniku podle § 476 obãanského zákoníku
uzavﬁené závazky od obou podnikÛ a ve stejném rozsahu s nimi podepsala mandátní smlouvy na ﬁízení staveb. V˘jimku tvoﬁila pouze bavorská ãást ropovodu, kterou pﬁevzala sv˘m jménem v plném rozsahu dceﬁiná
spoleãnost MERO âR, a. s., Chemopetrol Pipeline, GmbH.
Projekt ropovodu MERO IKL byl rozdûlen na následující provozní celky, podle nichÏ byl ﬁízen a sledován:
PC 01
PC 02
PC 03
PC 04
PC 05

-

ãerpací stanice Vohburg, vãetnû tankovi‰tû a ﬁídicí centrály (SRN)
ropovod DN 700, vãetnû ﬁídicího a komunikaãního systému na hranici SRN/âR
druhá ãerpací stanice v SRN - zatím nerealizováno
ropovod DN 700 ze st. hranice SRN/âR do CTR Nelahozeves
ﬁídicí a komunikaãní systém ze st. hranice SRN/âR do CTR Nelahozeves
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PC 06
PC 07
PC 08
PC 09
roPC 10
PC 11

-

PC 12

-

-

Centrální tankovi‰tû ropy Nelahozeves
ropovod DN 350 CTR - rafinerie Kralupy
koncové zaﬁízení v rafinerii Kralupy
koncové zaﬁízení v Chemopetrolu Litvínov, jehoÏ realizace probûhla v rámci modernizace
povodu DruÏba
havarijní stﬁedisko Tﬁemo‰ná - vyjmuto z projektu MERO IKL
komunikaãní a ﬁídicí systém do Chemopetrolu Litvínov - realizace v rámci modernizace
ropovodu DruÏba
komunikaãní a ﬁídicí systém z CTR do rafinerie Kralupy

CENTRÁLNÍ TANKOVI·Tù ROPY NELAHOZEVES (CTR)

Centrální tankovi‰tû ropy je souãástí projektu ropovodu MERO IKL. SlouÏí k pﬁijímání ropy jak z ropovodu DruÏba, tak z ropovodu MERO IKL, ke skladování, blendingu a distribuci ropy k zákazníkovi. âást kapacity tankovi‰tû vyuÏívají státní hmotné rezervy pro skladování strategick˘ch zásob ropy.
Skladovací kapacity tvoﬁí v souãasnosti ãtyﬁi nádrÏe o jednotlivém objemu 50.000 m3 a ‰est nádrÏí o objemu po 100.000 m3. Tyto ocelové tanky jsou nadzemní, s ocelovou ochrannou jímkou a plovoucí stﬁechou. Areál tankovi‰tû o celkové plo‰e asi 59 ha se nachází v okresech Mûlník a Kladno, na katastrálních
územích Nelahozeves, Podhoﬁany, Uhy, Nové Ouholice a Sazená. Nejvût‰í podíl pﬁipadá na k. ú.
Nelahozeves.
Pro ãerpání z Nelahozevsi do Kralup byl vybudován ropovod
DN 350, pro ãerpání do Litvínova se pouÏívá stávající potrubí ropovodu DruÏba a ãerpání do Pardubic umoÏÀuje nová ãerpací
stanice v CTR (protismûrnû stávajícím ropovodem DruÏba).
CTR se skládá z nûkolika základních provozních souborÛ, jeÏ
mají samostatnou funkci v rámci takto utvoﬁeného celku.
Jedná se o následující ãásti:

•
•
•
•
•
•
•
•

nádrÏe na ropu,
ãerpací stanice,
potrubní rozvody ropy,
vodní hospodáﬁství,
energetické hospodáﬁství,
stabilní hasicí zaﬁízení,
elektrická zaﬁízení,
systém ﬁízení a kontroly.
Budování shybky pﬁes Vltavu pro potrubí DN 350

na trase Nelahozeves - Kralupy nad Vltavou.
Studii k projektu vypracoval jiÏ na pﬁelomu let 1990-1991
Chemoprojekt Litvínov, kter˘ následnû ve spolupráci
s Chemoprojektem Brno vyhotovil pro jednotlivé etapy v˘stavby tankovi‰tû projektovou dokumentaci pro
územní ﬁízení. Energovod Praha zpracoval dokumentaci pro vedení elektrické pﬁípojky 110 kV pro první
a druhou etapu. V rámci pﬁípravy projektové dokumentace bylo nutno provést v areálu CTR ﬁadu zkou‰ek
a prÛzkumÛ. ·lo pﬁedev‰ím o pÛdoznalecké zkou‰ky, dynamické penetrace a geofyzikální a hydrologick˘
prÛzkum.

Provádûcí projektovou dokumentaci zhotovil generální projektant ABB Lummus Global Brno spolu se sv˘mi subdodavateli, zejména s Chemoprojektem Litvínov, Vítkovicemi, a. s., Ostrava a dal‰ími. V technick˘ch podkladech je na 150 samostatn˘ch objektÛ stavby, které se postupnû realizovaly.
Územní rozhodnutí pro stavbu CTR Nelahozeves vydal okresní úﬁad v Mûlníku dne 16. bﬁezna 1992 a stavební povolení pro CTR 17. dubna 1992.
Budování stávajícího komplexu CTR vãetnû pﬁípravn˘ch prací zaãalo v polovinû roku 1990 a skonãilo v polovinû roku 1997. Vlastní v˘stavba tankovi‰tû trvala 5 let.
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Pﬁípravu a zahájení stavby CTR zaji‰Èoval pÛvodní investor Kauãuk Kralupy. Stavba byla realizována
systémem generálního dodavatele. Na základû v˘sledkÛ v˘bûrového ﬁízení jím byla v roce 1992 ustanovena a. s. Vítkovice Ostrava. Jejími subdodavateli byly Hutní montáÏe Ostrava, Vodní stavby Bohemia
a dal‰í. Technick˘ dozor investora vykonával Kauãuk, a. s. Investorství bylo na MERO âR, a. s., pﬁevedeno k 31. prosinci 1993.
Cel˘ projekt v˘stavby CTR byl realizován ve tﬁech etapách. KaÏdá etapa zahrnovala stavbu nádrÏí, potrubních rozvodÛ ropy, rozvodÛ silnoproudu, konstrukce, stavby ãerpacích stanic atd. Základem celého komplexu CTR byla realizace první etapy, protoÏe její rozsah musel zajistit funkci CTR pro ãerpání ropy do
v‰ech tﬁí ãesk˘ch rafinerií. Dal‰í etapy v˘stavby CTR lze oznaãit jako etapy zkvalitnûní provozu a roz‰íﬁení
tankovi‰tû.
První etapa v˘stavby CTR (oznaãovaná také jako 0. - 1. etapa) zahrnovala práce spojené s pﬁípravou staveni‰tû, v˘stavbu ãtyﬁ nádrÏí s kapacitou 50.000 m3 (H 03, H 04, H 05 a H 06), zaﬁízení tankovi‰tû vãetnû
pﬁedávací stanice ropovodu MERO IKL, ropovod DN 350 z Nelahozevsi do Kralup vãetnû jeho koncové stanice, komunikaãní a ﬁídicí systém trasy CTR - Kralupy a elektrické vedení 110 kV na úseku CTR - Kralupy.
Smluvní zaji‰tûní této etapy v˘stavby CTR vycházelo z hospodáﬁské smlouvy ze dne 17. záﬁí 1991 a ze
smlouvy o dílo mezi Kauãuk Kralupy, a. s., a Vítkovice, a. s., Ostrava. PÛvodnû sjednan˘ termín dokonãení byl dodatkem ke smlouvû z 15. února 1994 prodlouÏen z 31. prosince 1993 na 30. kvûtna 1994.
DÛvodem tohoto prodlouÏení bylo zpoÏdûní zpÛsobené nepﬁízniv˘mi povûtrnostními podmínkami na
pﬁelomu let 1992/1993 a kvalitativní nedostatky trubek DN 350 dodan˘ch Vítkovicemi. Pﬁi provádûní tlakov˘ch zkou‰ek ropovodu DN 350 (PC 07) bylo totiÏ objeveno 7 dûrav˘ch trubek a pﬁi kontrole trasy inteligentním jeÏkem dal‰ích 8 kritick˘ch míst. Reklamované opravy se znaãnû protahovaly a skonãily aÏ
21. záﬁí 1995.
Pravidelné koordinaãní porady se zab˘valy kvalitou v˘stavby
a postupem jednotliv˘ch prací. Na úrovni ﬁídicích pracovníkÛ
byly organizovány t˘denní porady. Vedoucí pracovníci se
scházeli ãtrnáctidennû a porad v mûsíãních intervalech se
úãastnili investor, mandatáﬁ a ﬁeditelé dodavatelsk˘ch a kontrolních firem. Superkontrolu zaji‰Èovali pracovníci Inspekty
Praha. V první etapû v˘stavby bylo v záruãní dobû uplatnûno
více neÏ 80 reklamací. Byly dohodnuty jak termíny jejich odstranûní, tak i nové záruãní lhÛty. Nepﬁíjemnou reklamací byla
jiÏ zmínûná kvalita vítkovick˘ch trubek pro DN 350, protoÏe
díky tomuto skluzu byly naru‰eny termíny u dal‰ích provozních celkÛ, zejména koncového zaﬁízení v Kralupech. Kuriózní
událostí bylo, kdyÏ do potrubí DN 500 byl omylem nasazen jeÏek DN 700, kter˘ potrubí po‰kodil.

Hlavní armatury v meziprostoru nádrÏí.
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Dne 27. dubna 1994 vydal okresní úﬁad v Mûlníku povolení
k prozatímnímu uÏívání I. etapy stavby a 14. ãervna 1994 souhlasil se zahájením zku‰ebního provozu. 14. ãervence 1994
do‰lo k propojení CTR Nelahozeves s ropovodem DruÏba
a následující den byl zahájen pﬁíjem ropy do nádrÏí H 03, H 04,
H 05 a H 06. V prÛbûhu zku‰ebního provozu nebyly odhaleny
Ïádné závaÏné funkãní vady nebo negativní vliv z provozování
CTR na Ïivotní prostﬁedí. Pracovní t˘m provozního úseku pod

vedením Ing. V. Pence vypracoval návrh na uvedení CTR do trvalého provozu. Kolaudaãní rozhodnutí pro
I. etapu bylo vydáno okresním úﬁadem v Mûlníku 11. prosince 1995. Pro PC 07 a PC 12 (DN 350) se kolaudace protáhla aÏ do 19. února 1996.
S odstupem ãasu lze ﬁíci, Ïe odzkou‰ení 0. a 1. etapy bylo nejnároãnûj‰í, neboÈ byla ovûﬁována funkce
prakticky celé technologie CTR Nelahozeves. U dal‰ích etap jiÏ nebyl uplatÀován zku‰ební provoz, protoÏe se jednalo o tutéÏ technologii. Kolaudaãní rozhodnutí pro dal‰í etapy byla ov‰em vydávána postupnû.
Souãástí 0. a 1. etapy v˘stavby bylo vybudování zaﬁízení staveni‰tû, které bylo v provozu po celou dobu
v˘stavby CTR. ·lo o 5 objektÛ, z nichÏ nejvût‰í na plo‰e 3 ha byl v Nelahozevsi. Dal‰ími byly vykládkové
místo pro tûÏké dodávky po Ïeleznici ve Velvarech, ‰atny a odstávková plocha v rafinerii Kauãuk, zaﬁízení
pro zﬁízení koncové stanice a pro vybudování shybky pro uloÏení potrubí DN 350 v korytu Vltavy mezi
Nelahozevsí a Kralupami. Tato zaﬁízení byla nákladná a jejich hodnota dosahovala témûﬁ 50 mil. Kã.
Druhá etapa zahrnovala v˘stavbu 4 nádrÏí po 100.000 m3 (H 01, H 02, H 07, H 08) vãetnû potrubních rozvodÛ, rozvodu elektﬁiny, protipoÏárního zaﬁízení a inÏen˘rsk˘ch a stavebních objektÛ. Na základû v˘bûrového ﬁízení, které probûhlo v roce 1993, získala tento kontrakt firma Vítkovice, a. s., Ostrava. Podle pÛvodního plánu mûla b˘t tato ãást zahájena v únoru 1993, ale o rok se zpozdila.
I kdyÏ termíny pﬁedání nádrÏí byly dodatkem ke smlouvû prodlouÏeny, pﬁejímka k prvním dvûma tankÛm
byla posunuta o 82 dní a dal‰ích dvou tankÛ o 45 dní. DÛvodÛ pro to bylo hned nûkolik. Ke znaãnému zdrÏení do‰lo v pﬁípadû dodávek plechÛ pro montáÏ nádrÏí. ZpoÏdûní byla zaznamenána i u dodávek trubek.
U nádrÏe H 08 do‰lo v dÛsledku nízk˘ch teplot k vydutí dna a svaﬁování muselo b˘t provedeno opakovanû. Nejzﬁetelnûj‰í problémy jsme zaznamenali pﬁi provádûní natûraãsk˘ch prací, které se zpoÏìovaly aÏ
o nûkolik t˘dnÛ. Pﬁíãinou tohoto stavu byly jednak nedostatky v koordinaci stavby ze strany dodavatele,
jednak ‰patná vnitﬁní finanãní politika a. s. Vítkovice.
Ve ãtvrtém ãtvrtletí 1995 zaãala b˘t situace velmi váÏná. Poãátkem prosince bylo totiÏ z dÛvodu naplÀování ropovodu MERO IKL ropou nutné pﬁipravit potﬁebné kapacity nádrÏí. Pod tímto tlakem pﬁi‰la Vítkovice,
a. s., s návrhem pﬁevzít tanky H 07 a H 08 k provozování bez provedení vnûj‰ích nátûrÛ. Tuto moÏnost jsme
v‰ak nemohli akceptovat. Na druhé stranû ale nebylo moÏné odkládat zahájení zku‰ebního provozu ropovodu MERO IKL. Proto bylo pﬁijato rozhodnutí provést anal˘zu potﬁeby kapacit CTR pro tento zku‰ební provoz souãasnû s vazbou na potﬁebné a moÏné odbûry ropy
rafineriemi. V té dobû byly k dispozici 4 tanky po 50.000 m3
a v záﬁí 1995 byly pﬁevzaty 2 tanky z druhé etapy po
100.000 m3, celkem tedy 400.000 m3. Proti tomu bylo tﬁeba
brát v úvahu nutnost zaji‰tûní provozu DruÏby a pﬁíslu‰né
mnoÏství ropy pro zku‰ební provoz ropovodu MERO IKL. Po
projednání s rafineriemi se pﬁistoupilo na zaji‰tûní zku‰ebního provozu bez tankÛ H 07 a H 08, takÏe mimoﬁádná opatﬁení nebyla nutná. Natûraãské práce se stále protahovaly a pﬁejímka dotyãn˘ch tankÛ byla provedena 14. srpna 1996.
Vzhledem k tomu, Ïe se ve druhé etapû jednalo o stejnou
technologii jako u etapy pﬁedcházející, nebyl okresními orgány stanoven zku‰ební provoz. Kolaudace tankÛ H 01
a H 02 probûhla 31. ledna 1996 a tankÛ H 07 a H 08 dne
14. ﬁíjna 1996.
2. etapa v˘stavby CTR - leteck˘ snímek.
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Souãástí druhé etapy byla v˘stavba ãerpací stanice do Paramo Pardubice, napojení ropovodu MERO IKL
na CTR Nelahozeves a pﬁípojka 2. etapy elektrické energie 110 kV - Slan˘. Pﬁejímka ãerpací stanice Paramo
byla provedena 27. ﬁíjna 1995 a kolaudace 20. února 1997. Zku‰ební provoz probûhl bez závad. Napojení
ropovodu MERO IKL na CTR bylo pﬁevzato 27. listopadu 1995. Kolaudaãní rozhodnutí nebylo vydáno, neboÈ se na tuto ãást vztahovalo kolaudaãní rozhodnutí pro I. etapu. Pﬁípojka 110 kV - Slan˘ byla zkolaudována 3. bﬁezna 1997.
Tﬁetí etapa pﬁedstavovala v˘stavbu dvou nádrÏí - H 09 a H 10 o kapacitû 100.000 m3. Spolu s nimi byly
dále montovány potrubní rozvody, potﬁebná silnoproudá zaﬁízení, komunikaãní spoje a doprovodná zaﬁízení jako kanalizace, osvûtlení apod. Tato etapa byla stavebnû zahájena v dubnu 1995, tedy asi s roãním
zpoÏdûním. Její dokonãení v‰ak nebylo vázáno na zahájení provozu ropovodu MERO IKL. Pﬁejímka byla
podepsána 29. ãervence 1997 a kolaudace této etapy byla ukonãena v ﬁíjnu 1997.
Vedle organizaãního zaji‰tûní projektu, splnûní poÏadavkÛ povolovacího ﬁízení a projektového a stavebního provedení bylo nutné pro realizaci CTR splnit náleÏitosti, které vypl˘valy z majetkoprávních vztahÛ.
V âeské republice platí, Ïe uspoﬁádání majetkoprávních vztahÛ je jednou z podmínek kolaudaãního ﬁízení,
které bylo nutné zajistit pro jednotlivé etapy v˘stavby CTR. ·lo jednak o pozemky, které jsme museli získat pro úãely v˘stavby CTR, jednak o pozemky, jeÏ bylo nutné v souvislosti s touto v˘stavbou zajistit vûcn˘mi bﬁemeny.
Jednání o získání pozemkÛ pro v˘stavbu CTR zahájil zpoãátku Kauãuk Kralupy nad Vltavou. Po pﬁedání
funkce investora MERO âR, a. s., pokraãoval nadále ve v˘kupu na základû mandátní smlouvy. K tomuto
kroku se pﬁistoupilo z praktick˘ch dÛvodÛ, neboÈ se jevilo jako vhodnûj‰í pokraãovat v ãinnosti v pÛvodním smûru s tím, Ïe po uzavﬁení agendy pﬁedá Kauãuk získané pozemky i sluÏebnosti jako ucelen˘ pozemek pod nov˘m katastrálním ãíslem MERO âR, a. s. Aby mohlo dojít k pﬁevodu pozemkÛ, musel b˘t dokonãen privatizaãní program Kauãuku, kter˘m mûl b˘t tento státní podnik zmûnûn na akciovou spoleãnost.
Majetkov˘ pﬁevod, kter˘ byl upraven platn˘mi pﬁedpisy, se uskuteãnil formou kupní smlouvy.
Pozemky pro vlastní areál stavby CTR bylo nutno od majitelÛ vykoupit a notáﬁsky pﬁevést do vlastnictví
firmy. ·lo celkem o 80 pozemkÛ v katastru obcí Podhoﬁany (39), Sazená (20), Nelahozeves (18), Nové
Ouholice (2) a Uhy (1). Celková plocha vykoupen˘ch pozemkÛ ãinila asi 57,6 ha. Dal‰ích 159 pozemkÛ bylo tﬁeba zajistit vûcn˘m bﬁemenem podle elektrizaãního zákona ã. 79/1957 Sb. T˘kalo se to pozemkÛ v katastru obcí Uhy (73), Nelahozeves (47), Veltrusy (31), Le‰any (5) a Kralupy - Lobeãek (3). Kromû vûcn˘ch
bﬁemen pﬁicházelo v úvahu poskytování náhrad za instalaci elektrick˘ch stoÏárÛ a ‰kody zpÛsobené pﬁi jejich umístûní a za ‰kody na zemûdûlské a lesní produkci, ke kter˘m do‰lo bûhem v˘stavby.
Jednáními o pozemcích byl mandatáﬁem povûﬁen Ing. ZdraÏil. V˘kup pozemkÛ a zápisy sluÏebností neprobíhaly zcela snadno, neboÈ dotyãné pozemky vût‰inou nebyly v pﬁímé správû jejich majitelÛ, probíhaly
nedokonãené restituce a dûdická ﬁízení po úmrtí pÛvodních majitelÛ apod. Vyskytl se i pﬁípad, kdy se musela vyﬁe‰it nesvéprávnost majitele k právním úkonÛm. V‰echny v˘‰e uvedené skuteãnosti majetkoprávní
ﬁízení znaãnû prodluÏovaly. Postupnû se v‰ak podaﬁilo v˘kup pozemkÛ pro areál CTR uzavﬁít a v‰echna finanãní vyrovnání byla splnûna.
Neménû sloÏit˘ prÛbûh mûla jednání o finanãním vyrovnání za udûlení souhlasu se zapsáním práva vûcného bﬁemene k pozemku. Nehledû na ãasto nepﬁimûﬁené pﬁedstavy majitelÛ o v˘‰i náhrady ‰lo o komplikované zji‰Èování skuteãn˘ch majitelÛ pozemkÛ. Tato sloÏitá situace byla nakonec vyﬁe‰ena zapsáním práva
vûcného bﬁemene na základû elektrizaãního zákona (ã. 79/1957 Sb.) do katastru nemovitostí ke v‰em dot-
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ãen˘m pozemkÛm. Vlastníci, s nimiÏ k vypoﬁádání nedo‰lo, byli vyzváni jednak k prokázání svého
vlastnického práva, jednak k vyjádﬁení souhlasu
s navrhovan˘m od‰kodnûním. Pokud na tuto v˘zvu vlastník pozemku nezareagoval a do 3 mûsícÛ od uvedení stavby do provozu neuplatnil poÏadavek na náhradu, nevznikla oprávnûné
organizaci (MERO âR, a. s.) podle zákona o elektrizaci povinnost se s ním vypoﬁádat.

Vstupní a v˘stupní stanice ropy a jeÏkovací komora Litvínov
a MERO IKL.

Vzhledem k tomu, Ïe se majetkoprávní agenda neustále vyvíjí, je tﬁeba zajistit její prÛbûÏné sledování
tak, aby mûla a. s. spolehliv˘ pﬁehled jak o zmûnách vlastníkÛ pozemkÛ, tak i o zapsan˘ch sluÏebnostech na pozemku, stavební manipulaci atd.

Souãasná kapacita deseti skladovacích nádrÏí pﬁedstavuje 800.000 m3. Tanky jsou ﬁe‰eny jako nadzemní
ocelové s ocelovou havarijní jímkou. Dvojité dno nádrÏí je vybaveno vakuov˘m systémem detekce netûsnosti. Dvoupalubové a celopontové plovoucí stﬁechy jsou osazené dvojit˘m tûsnûním. Ropu v nádrÏích míchají ãtyﬁi vrtulová míchadla. Proti pÛsobení koroze chrání ocelové konstrukce nátûry a systém katodové
ochrany.
NádrÏe jsou dále vybaveny stabilním hasicím zaﬁízením se dvûma okruhy. První okruh slouÏí pro rozvod
hasicí pûny ze zásobníkÛ a smû‰ovaãe na stﬁechu nádrÏe a do meziprostoru jímky, druh˘m okruhem je
rozvádûna chladicí voda pro skrápûní stûn plá‰tû nádrÏe a jímky. K indikaci poÏárÛ slouÏí hlásiãe, termokabely a kamery pro vizuální kontrolu. Cel˘ systém ha‰ení je plnû automatick˘.
KaÏdá nádrÏ má tﬁi vstupy pro ropu - z ropovodu
DruÏba, ropovodu MERO IKL a z pﬁeãerpávací
stanice v CTR. V˘stupy z nádrÏí jsou ãtyﬁi - do rafinerií Kralupy a Litvínov a do dvou pﬁeãerpávacích stanic. Hladina ropy v nádrÏi je mûﬁena plovákov˘m systémem.
Na plo‰e tankovi‰tû Nelahozeves se nachází ãtyﬁi ãerpací stanice, tﬁi ve smûru rafinerií Litvínov,
Kralupy a Pardubice a poslední je pﬁeãerpávací
stanice CTR.
DÛleÏitou souãástí tankovi‰tû je pﬁedávací stanice, která zaji‰Èuje pﬁíjem ropy z ropovodÛ DruÏba
a MERO IKL a v˘stup ropy do ropovodu ve smûru rafinerií Litvínov a Kralupy. Vstupní a v˘stupní
stanice zaji‰Èuje napojení podzemního potrubí
ropovodu DN 350 do Kralup, vstup a v˘stup z ropovodu DruÏba a pﬁipojení ropovodu MERO IKL
na potrubní systém CTR. Základní ãásti pﬁedávací stanice tvoﬁí potrubní propojky, elektricky

Mûﬁicí a regulaãní stanice, regulaãní ventil DruÏba.
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ovládané armatury a komory pro vkládání a vyjímání jeÏkÛ. Kontrola tlaku ropovodÛ je zaji‰tûna regulaãní stanicí, která je vybavena regulaãními a poji‰Èovacími ventily a prÛtrÏn˘mi membránami. âástí pﬁedávací stanice je i mûﬁicí stanice, která sleduje mûﬁení tlaku, teploty a prÛtoku.
Nadzemní potrubní rozvody zaji‰Èují jednak vzájemné propojení v‰ech nádrÏí, jednak spojení kaÏdé nádrÏe s ãerpacími stanicemi. Hlavní stﬁedov˘ koridor je zapu‰tûn pod úroveÀ okolního terénu.
Slopové hospodáﬁství má dÛleÏit˘ úkol - zachycovat úkapy ãerpadel a odkalovat potrubní rozvody, vstupní a v˘stupní stanice a mûﬁicí a regulaãní stanice. V‰echny úkapy jsou svedeny do dvou ocelov˘ch nádrÏí, umístûn˘ch v podpovrchové otevﬁené jímce. Obû nádrÏe jsou vybaveny ãerpadly pro pﬁeãerpání slopÛ
zpût do nádrÏí na ropu.
Nemalá pozornost je v CTR vûnována kanalizaci. Odpadní vody jsou dûleny do tﬁí skupin s vlastním kanalizaãním systémem. Jde o odpadní vody de‰Èové, zaolejované a spla‰kové. KaÏd˘ druh odpadní vody má
samostatné potrubí zaústûné do pﬁíslu‰né ãistírny. Po vyãistûní je voda odvedena nejprve do retenãní nádrÏe, a poté je ãerpána zpût do Vltavy. ¤eka Vltava je pro CTR zdrojem uÏitkové vody a vody pro stanice
poÏární ochrany.
Hlavní napájení CTR Nelahozeves je zaji‰tûno nadzemním vedením z pﬁípojek 110 kV z rozvoden
v Kralupech nad Vltavou a ve Slaném. DoplÀkové napájení je moÏné z podzemní kabelové pﬁípojky 22 kV
a pro eventuální nouzovou potﬁebu je CTR vybaveno dieselov˘m agregátem.
Centrální tankovi‰tû ropy v Nelahozevsi se pﬁipravovalo k v˘stavbû od druhé poloviny roku 1990. Vlastní
stavba byla zahájena v kvûtnu 1993 a posledním kolaudaãním termínem byl ﬁíjen 1997. Rozhodující bylo
dokonãení 0. a 1. etapy, protoÏe v jejich rámci byla ovûﬁena prakticky celá technologie CTR. Zku‰ební provoz tankovi‰tû byl zahájen 15. ãervence 1994, kdy byl uskuteãnûn pﬁíjem první ropy z ropovodu DruÏba.
Na základû vyhodnocení zku‰ebního provozu bylo v prosinci 1995 vydáno okresním úﬁadem v Mûlníku
rozhodnutí o uvedení CTR Nelahozeves do trvalého provozu. Od té doby zaji‰Èuje tankovi‰tû bezporuchové zásobování tuzemsk˘ch rafinerií a kaÏdoroãní skladování nûkolika milionÛ tun ropy pro Správu státních
hmotn˘ch rezerv.
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V¯STAVBA LINIOVÉ âÁSTI ROPOVODU MERO IKL
NA ÚZEMÍ âESKÉ REPUBLIKY
Ropovod MERO IKL dosahuje celkové délky asi 350 km, z toho ãeská ãást mûﬁí 169 km. Ve Vohburgu
je ná‰ ropovod napojen na Transalpine Ölleitung (TAL). Na území âeska pﬁechází v blízkosti hraniãního
pﬁechodu Waidhaus - Rozvadov. Ropovod MERO IKL jako první spojil západoevropsk˘ ropovodní
systém a ropovod DruÏba.
Projekt ropovodu MERO IKL byl z mnoha dÛvodÛ rozãlenûn na nûkolik provozních celkÛ, které byly oznaãeny ãíseln˘mi symboly. Liniová ãást byla rozdûlena na ãást nacházející se na území Bavorska a na území
âeské republiky. Z vûcného hlediska se ukázalo jako úãelné ustanovit pro kaÏdou zemi vlastního investora. Hlavním cílem v‰ak zÛstalo postavení funkãního ropovodu s jednotn˘m ﬁídicím a komunikaãním systémem ve shodû s platn˘mi pﬁedpisy v Nûmecku i v âeské republice. Do jednotného ﬁídicího systému náleÏí funkce tankovi‰tû ve Vohburgu a bavorské a ãeské ãásti trasy ropovodu aÏ do pﬁedávací stanice
v Centrálním tankovi‰ti ropy v Nelahozevsi.
Liniová ãást projektu na území âeské republiky se skládala ze dvou provozních celkÛ, potrubní trasy
z Rozvadova do Nelahozevsi (PC 04) a s tím souvisejícím zaﬁízením a z optického kabelu podél trasy
(PC 05) pro ﬁídicí, kontrolní a komunikaãní úãely, vãetnû v˘stavby armaturních ‰achet a elektrosignalizaãních domkÛ spolu s jejich zabezpeãením, oplocením a pﬁíjezdov˘mi cestami. Za hranici mezi liniovou
ãástí ropovodu a centrálním tankovi‰tûm ropy je povaÏována pﬁedávací stanice ropy v objektu CTR.
Odpovûdnost za funkãnost ropovodu, kterou pﬁevzala firma ILF Mnichov, se t˘kala zejména hydraulického v˘poãtu a otázek bezpeãnosti a spolehlivosti ropovodu. Bylo nutno zajistit jak správn˘ v˘poãet projektu, tak také sladit pﬁedpisy o ropovodech v obou zemích do takové míry, aby jim v˘sledné parametry ropovodu odpovídaly. Zejména se jednalo o ãeskou normu Dálkovody hoﬁlav˘ch tekutin (âSN 65 02 04)
a nûmecké normy Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten (TRbF 301), Zkou‰ka tûsnosti potrubí
(VdTÜV 1051), NapûÈová zkou‰ka stress-testem (VdTÜV 1061), Ocelové trubky pro dálková vedení hoﬁlav˘ch tekutin a plynÛ (DIN 17172), Technické dodací podmínky pro armatury (DIN 3230) a dal‰í normy
a pﬁedpisy na dodávky materiálu a zaﬁízení.
Za generálního projektanta trasy ropovodu na ãeském úseku byl vybrán Chemoprojekt Praha, a. s., divize
Litvínov. Ten v dÛleÏit˘ch a styãn˘ch otázkách spolupracoval s mnichovskou firmou ILF. Generálním projektantem pﬁedávací stanice Nelahozeves byl Chemoprojekt Brno.
Vy‰‰ím dodavatelem ãeské trasy ropovodu se na základû v˘sledkÛ v˘bûrového ﬁízení, které se uskuteãnilo
je‰tû v rámci Chemick˘ch závodÛ Litvínov v únoru 1991, staly Vodní stavby, a. s., Praha a byla s nimi uzavﬁena Smlouva o budoucí smlouvû. Smyslem této úpravy bylo pﬁipravit dostateãné podklady pro ﬁádnou
smlouvu a zahájit stavební práce v polovinû roku 1994. S Vodními stavbami byla v prosinci 1993 podepsána smlouva na provedení pﬁípravn˘ch a pﬁedstihov˘ch prací, které byly zahájeny v lednu 1994 a dokonãeny
pﬁed zahájením vlastní v˘stavby trasy. Vodní stavby rozdûlily projektovanou trasu ropovodu na 16 staveni‰È,
vãetnû tzv. soubûhu. Stavba pﬁedávací stanice Nelahozeves, kterou realizovala Vítkovice, a. s., byla sledována samostatnû.
Jednotlivé úseky trasy byly rozdûleny mezi subdodavatele Vodních staveb, a. s., Praha takto:
Úsek 01-04 (Tachov, PlzeÀ)
Úsek 05-11 (PlzeÀ, Rakovník)
Úsek 12-16 (Rakovník, Kladno)

-

71,475 km - Plynostav, a. s., Pardubice
55,553 km - IPS, a. s., Praha
41,374 km - Vodní stavby, a. s., Praha

Stavba pﬁedávací stanice ropy v CTR Nelahozeves, kterou zaji‰Èovala Vítkovice, a. s., mûﬁila 0,034 km.
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Je‰tû pﬁed samotn˘m zahájením stavebních prací bylo nutné zajistit majetkoprávní náleÏitosti, tzn. zajistit
souhlas majitelÛ se zápisem vûcného bﬁemene do katastru nemovitostí nebo v˘kup pozemkÛ vãetnû od‰kodnûní. Tuto agendu vedl na základû mandátní smlouvy investiãní útvar Chemopetrolu Litvínov v ãele
s Ing. So‰kou.
Trasa ãeského úseku ropovodu MERO IKL procházela asi dvûma tisíci pozemky na 93 katastrálních územích. U v‰ech katastrálních ãísel bylo nutno v pﬁedstihu sjednat povolení ke vstupu na pozemek a k provedení stavebních prací. Zápis vûcn˘ch bﬁemen obsahoval vedle vlastní stavební ãinnosti i souhlas s provozováním ropovodu, souhlas ke vstupu na pozemek za úãelem oprav ropovodu a zákaz provádûní
vyjmenovan˘ch ãinností, jeÏ by mohly provoz ropovodu ohrozit, zejména stavební ãinnost, pûstování hluboko koﬁenících porostÛ apod. âást pozemkÛ na trase ropovodu byla vykupována do vlastnictví MERO âR,
a. s. Odkoupeno bylo 115 parcel, na nichÏ jsou situovány armaturní ‰achty a pﬁíjezdové cesty k nim.
OceÀování majetku a ‰kod na zemûdûlské produkci se provádûlo v souladu s Metodikou ministerstva zemûdûlství âeské republiky ã. 17/89.
Místem odpovûdn˘m za povolovací ﬁízení trasy ropovodu MERO IKL na ãeském území byl okresní úﬁad
v Tachovû. Prvním stupnûm bylo udûlení Rozhodnutí o umístûní stavby. V podstatû se jednalo o územní
ﬁízení. Územní rozhodnutí bylo vydáno 5. prosince 1991. Stavební povolení jsme na základû námi pﬁedloÏen˘ch podkladÛ obdrÏeli 1. listopadu 1993. Tento doklad byl ve srovnání se stavebním povolením vydan˘m v Bavorsku, jeÏ obsahovalo více neÏ 150 stran, velmi struãn˘. âeské stavební povolení doprovázel
závûreãn˘ doklad o schválení stavby kolaudaãním rozhodnutím o liniové ãásti ropovodu, vãetnû schválení v‰ech zmûn v dokumentaci, a bylo datováno 24. únorem 1997. Celé schvalovací ﬁízení mûlo ﬁadu dílãích etap a od roku 1991 do kolaudaãního rozhodnutí v roce 1997 bylo vydáno 34 rozhodnutí a povolení, která se vztahovala k vlastní stavbû, pﬁístupov˘m cestám, zku‰ebnímu provozu apod. âást tûchto
povolení se vztahovala na pﬁedávací stanici v Nelahozevsi a na stavby v tzv. soubûhu. Povolovací místa jak
v âeské republice, tak i v Bavorsku stanovila pro trasu odpovídající bezpeãnostní koeficienty - pro
Bavorsko koeficient 1,6 pro bûÏnou trasu a 2,0 pro vodohospodáﬁsky dÛleÏitá místa, pro âR koeficient 1,7
pro bûÏnou trasu a pro v˘znamné vodohospodáﬁské oblasti a blízkou zástavbu se koeficient zvy‰oval podle povahy vûci o 10 - 20 %.
Postupujeme-li ve smûru toku ropy z Bavorska do âeské republiky, trasa ropovodu vede okresy Tachov,
PlzeÀ-sever, Rakovník, Kladno a Mûlník. Na 169 kilometrech délky je vybudováno 26 armaturních ‰achet.
Ty mají povahu podzemních betonov˘ch van vybaven˘ch kulov˘mi uzávûry s elektropohonem a zaﬁízením
pro sledování a ovládání provozu. Navzájem jsou od sebe umístûny v délce nepﬁesahující 15 km. Z bezpeãnostních dÛvodÛ jsou armaturní ‰achty oploceny a vedou k nim pﬁíjezdové cesty. Dvacet montovan˘ch
elektrosignalizaãních domkÛ je napojeno na nízké napûtí elektrické energie a je v nich umístûno telemetrické zaﬁízení.
S pﬁípravn˘mi pracemi na trase se zaãalo 1. února 1994. Zemní práce byly zahájeny m˘cením keﬁÛ a porostÛ, vyhloubením r˘h pro poloÏení potrubí, budováním protlakÛ pod silnicemi, cestami a Ïelezniãními
tratûmi a shybek pro pﬁechod ﬁek, pﬁípravou pﬁíjezdov˘ch cest a zaﬁízení staveni‰È. V dal‰ím kroku byla
sÀata vrstva ornice a uloÏena oddûlenû pro pozdûj‰í rekultivaci. PrÛbûÏnû bylo potrubí po trase rozváÏeno, ukládáno a zaji‰Èováno pﬁed nevhodn˘m pouÏitím, neboÈ pﬁi nedostateãné péãi mohlo dojít k jeho po‰kození ãi úrazÛm pracovníkÛ.
Vlastní stavební práce byly zahájeny o pÛl roku pozdûji. Slavnostní akt, kter˘ se konal pﬁi této pﬁíleÏitosti
dne 1. záﬁí 1994, probûhl v budovû zaﬁízení staveni‰tû v Kole‰ovicích a u ¤evniãova. Jako ãestní hosté se
zúãastnili ministr prÛmyslu a obchodu âeské republiky Ing. Dlouh˘ a státní sekretáﬁ bavorského minis-
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terstva hospodáﬁství a dopravy. Zahájení byli dále pﬁítomni pﬁedstavitelé bavorského ministerstva práce,
TÜV, na‰i obchodní partneﬁi z TAL a ILF v Bavorsku, novináﬁi a dal‰í. U ¤evniãova probûhla prohlídka pﬁipravené trasy a byla symbolicky rozbita láhev ‰ampaÀského. Spoleãenská ãást zahájení se odehrála
v Novém Stra‰ecí v restauraci DUO.
Podle jednotliv˘ch pracovních úsekÛ trasy byly pro postup prací organizaãnû vytvoﬁeny 4 pracovní ãety.
Poãátkem ﬁíjna 1994 po dohodû s TÜV a Bavorsk˘m úﬁadem pro vodní hospodáﬁství vznikla pátá ãeta, kterou zajistil Plynostav Poãernice. Tato ãeta pracovala na 13 kilometrÛ dlouhém úseku a pﬁihlíÏela k problematice moÏn˘ch úãinkÛ stavby a provozu ropovodu na území ãásti Bavorska.
Zásadní pro projekt bylo stanovení hodnot potrubí. To má nominální vnûj‰í prÛmûr 711,2 mm (28")
a tlou‰Èku stûn od 8 mm do 12,5 mm v závislosti na hydraulickém v˘poãtu. Pro rozhodnutí o druhu oceli bylo nutné zjistit optimální pomûr rozhodujících vlastností materiálu trubek, zejména houÏevnatosti, pevnosti, taÏnosti a svaﬁitelnosti. Splnûní nárokÛ na pruÏnost potrubí a na optimální tlou‰Èku stûn podle hydraulického v˘poãtu umoÏnila ocel StE 480.7 (tm). Dodané potrubí bylo pokryto tovární tvrdou
polyetylenovou izolací. V místech montáÏních svarÛ se izolace provádûla pﬁímo na stavbû.
Podle schváleného projektu ãiní maximální provozní tlak na v˘stupu z ãerpací stanice ve Vohburgu 65 barÛ a na vstupu do pﬁedávací stanice v Nelahozevsi 55 barÛ. V prostoru CTR se pracuje s niÏ‰ím tlakem,
kterého je docíleno regulaãním ventilem. Za regulaãním ventilem je pak tlak odpovídající plnicímu tlaku nádrÏí.
Na trase v âeské republice byly jednotlivé trubky svaﬁovány basick˘mi spádov˘mi elektrodami postupem
shora dolÛ. Naproti tomu na bavorské trase se uplatÀovalo svaﬁování pomocí celulosov˘ch elektrod, coÏ mûlo nemalou v˘hodu v rychlosti svaﬁovacího postupu. Mal˘ úsek podél bavorsko - ãeské hranice je postaven
z podélnû svaﬁovaného potrubí proto, aby tato ãást byla v technickém souladu s bavorsk˘m úsekem.
Potrubí se svaﬁovalo na povrchu basick˘mi elektrodami BVD o prÛmûru 2,5 nebo 3,2 mm u koﬁene svaru
a v dal‰ích vrstvách 3,2 aÏ 4,0 mm. S pomocí tûchto elektrod bylo dosaÏeno téÏe houÏevnatosti jako u základního materiálu. Projekt stanovil zaﬁazení montáÏních obvodov˘ch svarÛ do 2., v˘jimeãnû do 3. klasifikaãního stupnû podle âSN. Kvalita svarového spoje byla velmi peãlivû kontrolována a dokumentována.
Obvodové svary byly provûﬁovány jak rentgenem, tak ultrazvukem. DÛslednû provádûná kontrola mûla
pﬁízniv˘ vliv na kvalitu potrubí jako celku. Nezávisl˘m kontrolorem kvality svarov˘ch spojÛ na trase byla
firma RTD, Pardubice. Opravy svarÛ se pohybovaly v rozmezí 10 - 25 %. V této chybovosti se promítla
jednak zvolená technologie svaﬁování, jednak lidsk˘ faktor.
Pokládka potrubí se provádûla tzv. postupnou vlnou do pﬁedem pﬁipravené r˘hy pomocí trubopokladaãe. Pokládané svaﬁené potrubí se vzhledem ke své pruÏnosti a houÏevnatosti chová jako gumová hadice.
Pﬁi zasypávání je rozhodující, aby zásypov˘ materiál umístûn˘ nad horní úrovní potrubí byl dostateãnû
jemn˘, bez kamenÛ a ﬁádnû zhutnûn˘. Souãasnû se instalovala katodická antikorozní ochrana.
Po uloÏení potrubí do zemû probûhl tzv. stress-test, kter˘ se na na‰em území v tak velkém rozsahu konal vÛbec poprvé. Jedná se o tlakovou zkou‰ku, kterou u nás podle pﬁedpisÛ TÜV Mnichov provedla bavorská stavební firma Streicher, GmbH. Stress-test se uskuteãnil na 17 ãástech trasy podle rozdûlení
tlou‰Èky stûn a v˘‰kového profilu a probûhl tak, Ïe pﬁíslu‰n˘ úsek potrubí byl naplnûn vodou a postupnû
podroben zkou‰ce tlakem, pﬁi kterém je dosahováno 90 - 110 % meze kluzu materiálu. Tím dochází k lep‰ímu uspoﬁádání vnitﬁní struktury materiálu, odstranûní vnitﬁního pnutí a k omezení ‰íﬁení trhlinek materiálu. Po provedení stress-testu a následné tlakové zkou‰ce nebyly na potrubí zji‰tûny Ïádné netûsnosti
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a praskliny. Po ukonãení v‰ech zkou‰ek byla jeÏky voda vytlaãena a potrubí vysu‰eno. Jednotlivé úseky
byly po ukonãení testu spojeny garanãními svary a do armaturních stanic byly navaﬁeny armatury.
Souãástí komplexu stavebního celku byl také ﬁídicí a komunikaãní systém, jenÏ zahrnoval dálkov˘ optick˘
kabel, pﬁenosové a sdûlovací zaﬁízení a systém tvoﬁen˘ poãítaãi, jeÏ jsou vybaveny standardním a speciálním software. Optick˘ kabel pro ﬁídicí, kontrolní a komunikaãní systém je ve shodû s platn˘mi pﬁedpisy
veden paralelnû s potrubím ve vzdálenosti do 5 metrÛ. Naproti tomu v Bavorsku je dovoleno, aby byl kabel poloÏen do spoleãné r˘hy s potrubím. Vlastní telekomunikaãní systém dodalo konsorcium firem
ABB/Siemens. MontáÏní práce provedla TMP, a. s., Praha a âKD, a. s., Praha. MontáÏ pro ﬁídicí systém
SCADA zajistila firma ABB.
V prÛbûhu v˘stavby byla zvlá‰tní pozornost vûnována území na ãesko-bavorské hranici, které patﬁí v délce asi 13 km k povodí Dunaje a odvádí vody do Bavorska. Proto by pﬁípadná ropná havárie na tomto úseku zasáhla nûmecké území. Toho si samozﬁejmû byly povolovací úﬁady vûdomy, a proto si Bavorsko chtûlo bezpeãnost tohoto území zajistit samo. Po zku‰enostech se sv˘mi sousedy v‰ak povaÏovalo za velmi
delikátní zasahovat do pravomoci ãesk˘ch úﬁadÛ. Nakonec bylo nalezeno pﬁijatelné ﬁe‰ení. Chemopetrol
Pipeline, GmbH, pﬁevzal formální odpovûdnost za pﬁípadnou ‰kodu, která by z rozdíln˘ch pﬁedpisÛ mohla
vzniknout, a zavázal se umoÏnit bavorsk˘m dozírajícím institucím (TÜV a Úﬁadu vodního hospodáﬁství)
zkontrolovat kvalitu provádûn˘ch prací na této ãásti trasy. Pﬁíslu‰ná technická dokumentace byla zpracována separátnû a z hlediska uveden˘ch poÏadavkÛ provûﬁena.
Stavební práce probíhaly sviÏn˘m tempem. Na konci roku 1994, kdy bylo vydáno stavební a provozní povolení pro bavorskou ãást trasy, bylo na tuzemské ãásti trasy svaﬁeno asi 50 % potrubí, 29 % trasy bylo poloÏeno a 28 % délky zahrnuto. Nicménû jsme museli pﬁekonávat ﬁadu problémÛ. Jednak byl systém svaﬁování trub basick˘mi elektrodami pomalej‰í, jednak procento zji‰tûn˘ch chyb svarÛ bylo pomûrnû vysoké, a tudíÏ
bylo nutné provádût nároãné opravy. Ojedinûle byly u potrubí dodaného firmou Preussag zji‰tûny kvalitativní chyby, které byly pﬁijetím kontrolních opatﬁení jak ve v˘robû, tak pﬁi pﬁejímce zboÏí odstranûny.
Na kvalitu stavebních prací mûlo negativní vliv jednak ‰patné poãasí na poãátku roku 1995, jednak nedodrÏování technologické disciplíny. Obãas docházelo ke znaãné ãasové prodlevû mezi v˘kopem r˘hy a vlastní pokládkou a objevovaly se i pﬁípady, kdy se do zásypu dostával naprosto nevhodn˘ materiál, ba dokonce
kameny o velikosti aÏ 20 cm, takÏe se muselo pﬁistoupit k vyãi‰tûní r˘hy a novému zasypání.
Naru‰ení harmonogramu prací zpÛsobilo zpoÏdûní dodávek potrubí a armatur. Pﬁi realizaci stavby se jako
problematické vedle technologick˘ch nedostatkÛ ukázalo podkládání potrubí pytli naplnûn˘mi gumovou
drtí, které pro kamenité a skalnaté dno r˘h pﬁedepsal generální projektant. Na tûchto místech v‰ak v dÛsledku tohoto opatﬁení docházelo ke vzniku ovality nebo boulí na potrubí. Tyto vady musely b˘t v ﬁadû pﬁípadÛ odstranûny dodateãn˘mi opravami.
Do váÏné situace jsme se dostali kvÛli dodávce kulov˘ch uzávûrÛ od francouzské firmy Flow Control. Jednak
bylo nutné dodateãnû vyjasnit technické podmínky diferenãního testu (DD test), jednak musely b˘t sjednány
náhradní dodací lhÛty tak, abychom dodrÏeli termín dokonãení stavby a zahájení zku‰ebního provozu. Firma
Flow Control vyvolala znaãn˘ stres v plnûní termínÛ stavby na obou úsecích stavby. Tento problém se podaﬁilo vyﬁe‰it pouze za cenu mimoﬁádn˘ch opatﬁení u dodavatele strojní ãásti a na staveni‰ti.
Vznikaly ale i potíÏe, které jsme jen ztûÏí mohli pﬁedvídat. Napﬁíklad pro stress-test bylo nutno zajistit dostateãné mnoÏství vody, jejíÏ zpûtné vypou‰tûní do pﬁírodních tokÛ muselo b˘t schváleno ve vodohospodáﬁském ﬁízení.
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V prÛbûhu prvního pololetí 1995 se podaﬁilo na ãeském úseku postupnû odstranit podstatnou ãást nedostatkÛ pﬁi v˘stavbû a zkrátit zpoÏìování prací. V kvûtnu 1995 bylo svaﬁování dokonãeno a potrubí uloÏeno
na 96,2 % trasy. Chrániãka pro optick˘ kabel byla poloÏena na 65,7 % ãeského úseku. Dne 20. záﬁí 1995
byl na ãesko-bavorské hranici proveden tzv. „zlat˘ svar” potrubí a tím bylo dosaÏeno spojení bavorské
a ãeské ãásti ropovodu.
V listopadu 1995 vydala Inspekta, a. s., Praha certifikát o vhodnosti a pﬁipravenosti liniové ãásti ropovodu k provozování. Komplexní zkou‰ky systémÛ na zaﬁízení ropovodu probûhly s dobr˘m v˘sledkem, a proto byla okresnímu úﬁadu v Tachovû pﬁedloÏena Ïádost o povolení zku‰ebního provozu. Tento souhlas byl
vydán 11. prosince 1995.
V etapû pﬁípravy zku‰ebního provozu byla vedle prací na technick˘ch úsecích vûnována maximální pozornost zpracování havarijního systému ve v‰ech okresech, kter˘mi trasa ropovodu na ãeském území prochází. Pro hasiãské záchranné sbory tûchto okresÛ byla zakoupena technika pro likvidaci ropn˘ch havárií
vãetnû ãerpadel, dopravních prostﬁedkÛ, norn˘ch stûn atd. a byl vypracován soubor opatﬁení vãetnû jejich
organizaãního programu a ‰kolení pﬁíslu‰n˘ch pracovníkÛ. Partnerem pro smluvní zaji‰tûní údrÏby byla
na základû v˘bûrového ﬁízení zvolena firma Transgas.
Pro zaji‰tûní v‰ech pﬁedepsan˘ch zkou‰ek a uvedení ropovodu do provozu byl sestaven integrovan˘ t˘m,
kter˘ se skládal z pracovníkÛ MERO âR, a. s., a ILF. Hlavní pozornost vûnovala tato skupina funkãnosti ropovodu jako celku, ﬁídicí centrále ve Vohburgu, pﬁedávací stanici v Nelahozevsi, armaturním stanicím a ﬁídicímu a komunikaãnímu systému. Funkãní zkou‰ky byly velmi rozsáhlé a zamûﬁily se na 2.000 poloÏek
a údajÛ vãetnû software.
Po ukonãení dílãích zkou‰ek byl ﬁídicí, kontrolní a komunikaãní systém v plném rozsahu spojen mezi
Vohburgem a CTR Nelahozeves. Nyní jiÏ mohla b˘t zahájena komplexní zkou‰ka, pﬁi níÏ se v‰estrannû odzkou‰ela programová úãinnost a funkãnost celého ﬁídicího, kontrolního a komunikaãního systému. Dozor
nad jejím prÛbûhem zaji‰Èoval TÜV Bayern-Sachsen.
Dne 4. prosince 1995 byl ropovod po roce od zahájení stavby v Bavorsku a po 16 mûsících práce na ãeském úseku pﬁipraven k napou‰tûní ropou.
Po ukonãení v˘stavby bylo potrubí kalibrováno a ãi‰tûno jeÏkem. Pﬁi napou‰tûní potrubí ropou v‰ak
existovalo reálné nebezpeãí vzniku v˘bu‰né smûsi se vzduchem, kter˘ zÛstal v potrubí po jeÏkování.
Dal‰ím problémem byl fenomén „Airlocking”, kter˘ mÛÏe pﬁi v˘‰kovém profilu ropovodu vytváﬁet nepﬁízniv˘ protitlak. Tento efekt byl spoleãnû s vylouãením moÏnosti vzniku v˘bu‰né smûsi vyﬁe‰en tak,
Ïe pﬁed sloupec ropy byl v potrubí pﬁedﬁazen sloupec vody o délce 6 km s nûkolika jeÏky, a tím do‰lo
k eliminaci v˘‰e uveden˘ch rizik. Tato voda se z potrubí odpou‰tûla v Nelahozevsi pﬁed pﬁíchodem
sloupce ropy. Plnûní potrubí, které bylo zahájeno 2. prosince 1995, probíhalo rychlostí 0,5 m za vteﬁinu. Bavorsko-ãeskou hranici ropa pﬁekroãila 8. prosince 1995 a do Nelahozevsi dorazila o ãtyﬁi dny pozdûji. V prÛbûhu naplÀování potrubí byly v‰echny armaturní ‰achty dozorovány pracovníky, kteﬁí sledovali prÛchod ropy.
Zaji‰tûní zku‰ebního provozu vyÏadovalo velmi intenzivní práci. Vedle ‰kolení pracovníkÛ se do popﬁedí
na‰í pozornosti stavûl soubor opatﬁení nutn˘ch pro jeho úspû‰né provedení. Pokud ‰lo o personální zabezpeãení, bylo sestaveno 7 dvojic obsluhy a dva pracovníci byli vysláni na tankovi‰tû ve Vohburgu.
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Program zku‰ebního provozu zahrnoval zejména:

•

ve‰keré komplexní zkou‰ky, které pﬁedcházejí naplnûní systému ropou nebo provozu ãerpadel,
zejména ‰lo o subsystémy pro zji‰tûní a lokalizaci úniku ropy vãetnû bezpeãnostních opatﬁení,

•
•
•

hydraulické odzkou‰ení pro ovûﬁení funkce a postupÛ pﬁíslu‰n˘ch ãástí systému,
prokázání plánovaného v˘konu ropovodu,
pouÏití inteligentního jeÏka pro ovûﬁení síly stûny potrubí a provedení nultého mûﬁení pro porovnání s dal‰ím mûﬁením v následujících letech,

•
•

tﬁicetidenní test k ovûﬁení ﬁídicího, kontrolního a komunikaãního systému ropovodu,
odzkou‰ení ultrazvukového jeÏka pro vyhledávání únikÛ ropy a jeho pﬁizpÛsobení pro systém ropovodu MERO IKL.

Pﬁi zkou‰kách byla pouÏívána tﬁi hlavní a tﬁi podávací ãerpadla v tankovi‰ti Vohburg. Optimalizace systému
zji‰Èování netûsností byla provedena na dvou ‰achtách na území SRN a na dvou armaturních ‰achtách na
ãeském území. Po ukonãení hydraulick˘ch zkou‰ek byly zopakovány uvolÀovací zkou‰ky na LV 26, LV 28
a LV 29. Souãasnû se odzkou‰ela funkãnost systému indikace místa úniku s pﬁesností na 80 m. Zkou‰ky
byly ﬁízeny z velínu ve Vohburgu. V˘sledek tûchto zkou‰ek ovûﬁil TÜV.
V˘konová zkou‰ka byla zahájena 23. ãervna 1996 v 8:00 hodin a ukonãena 24. ãervna 1996 ve 12:30 hodin. Pﬁi provozu dvou hlavních a dvou podávacích ãerpadel byl potvrzen v˘kon 1.500 m3/hod., kter˘ odpovídá projektované kapacitû 10 mil. t/rok. Byly odzkou‰eny jednotlivé prvky zabezpeãovacího, ﬁídicího
a komunikaãního systému a v 30 denním garanãním testu ve dnech 9. záﬁí aÏ 9. ﬁíjna 1996 byla prokázána spolehlivost a funkãnost SCADA systému.
Kontrola tûsnosti ropovodu se mûla provést buì ultrazvukov˘m jeÏkem, nebo diferenãním testem (DD
test). Ve fázi zku‰ebního provozu se 1x mûsíãnû aplikovaly DD testy s dobr˘m v˘sledkem. Po nûkolikamûsíãním provozu nûkter˘ch trasov˘ch kulov˘ch armatur v‰ak bylo zji‰tûno, Ïe nadále nesplÀují podmínky
tûsnosti pro DD test, a proto bylo rozhodnuto, Ïe pro roãní provádûní DD testu bude zaji‰tûno takové mûﬁení, které bude moÏné pro tento úãel vyuÏít. Pﬁi ãerpání ropy dne 30. srpna 1996 probûhlo nulté mûﬁení ultrazvukov˘m jeÏkem EDAG a od 16. do 23. ãervence 1996 nulté mûﬁení inteligentním jeÏkem PIPETRONIX.
Bûhem zku‰ebního provozu se na liniové ãásti ropovodu realizovaly dal‰í ãinnosti, jako napﬁíklad kontrola zaﬁízení na trase, a to pochÛzkou, letecky nebo sledováním pomocí telemetrie na dispeãinku.
PochÛzková kontrola se provádûla jednou t˘dnû a letecká kaÏdé 2 mûsíce. V letech 1996 - 1997 provádûla leteckou kontrolu firma HELIOSERVICE, Mladá Boleslav a v letech 1997 - 1999 firma LPS (Letecké práce a sluÏby), Mûlník. Na dispeãinku CTR byly pro sledování zku‰ebního provozu ropovodu MERO IKL vedeny kromû automatick˘ch v˘pisÛ událostí také knihy pro záznamy tlaku, teploty, doby chodu zaﬁízení atd.
V archivu provozního úseku je vedle provoznû technické dokumentace potﬁebné pro údrÏbu a opravy vedena provozní, poÏárnû bezpeãnostní a havarijní dokumentace.
Z v˘‰e uveden˘ch údajÛ vypl˘vá, Ïe zku‰ební provoz nezjistil Ïádné nedostatky, které by bránily trvalému
provozu ropovodu. Aãkoliv spolehlivost a funkãnost ropovodu byla zﬁetelnû prokázána, bylo nutné v prÛbûhu záruãních lhÛt vyﬁe‰it na 199 reklamaãních pﬁípadÛ, které se t˘kaly zejména prÛniku vody a prasklin
ve stropních panelech v armaturních ‰achtách, netûsnosti trasov˘ch kulov˘ch armatur ãi koroze potrubí
v ‰achtách.
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Souhlas k zahájení zku‰ebního provozu liniové ãásti pﬁed vydáním kolaudaãního rozhodnutí byl vydán
okresním úﬁadem v Tachovû dne 11. ﬁíjna 1995. Dne 13. listopadu 1996 byl dodatkem ã. 1 k prozatímnímu uÏívání liniové ãásti tento souhlas prodlouÏen do 30. ãervna 1997. Kolaudaãní rozhodnutí liniové ãásti ropovodu MERO IKL vãetnû v‰ech zmûn bylo udûleno 24. února 1997.
Vybudování provozuschopného ropovodu MERO IKL bylo podpoﬁeno dobr˘m organizaãním i technick˘m
zabezpeãením. Ropovod byl postaven v rekordnû krátké dobû a díky technick˘m parametrÛm jej lze bezesporu oznaãit za nejmodernûj‰í evropsk˘ ropovod souãasné doby. O zodpovûdném pﬁístupu v‰ech zúãastnûn˘ch pracovníkÛ svûdãí i ta skuteãnost, Ïe v nákladové oblasti bylo oproti pÛvodnímu rozpoãtu dosaÏeno v˘razné finanãní úspory.
Slavnostní zahájení provozu ropovodu MERO IKL se na území âeské republiky uskuteãnilo 25. bﬁezna
1996. Oficiální ãást se konala na zámku v Nelahozevsi. Symbolické zahájení provozu spolu s prohlídkou
probûhlo v CTR Nelahozeves. âestn˘mi hosty byli pﬁedseda vlády âeské republiky Ing. V. Klaus, ministr
prÛmyslu a obchodu âR Ing. V. Dlouh˘ a bavorsk˘ ministr hospodáﬁství a dopravy pan Otto Wiesheu se
sv˘m doprovodem. V projevech vládních pﬁedstavitelÛ obou zemí byl podtrÏen v˘znam ropovodu pro vzájemnou spolupráci obou zemí. Souãástí slavnosti bylo ocenûní pﬁedních pracovníkÛ MERO âR, a. s.
Rozhodujícím pﬁínosem ropovodu MERO IKL pro âeskou republiku je vytvoﬁení alternativní moÏnosti pro
dodávky strategicky v˘znamné suroviny, kterou ropa bezesporu je.

Slavnostní zahájení provozu ropovodu MERO IKL v âeské republice. Prohlídky tankovi‰tû se zúãastnili bavorsk˘ ministr
hospodáﬁství a dopravy Otto Wiesheu, pﬁedseda vlády âR
Ing. Václav Klaus a ministr prÛmyslu a obchodu Ing. Vladimír
Dlouh˘.

Mezi ocenûn˘mi pracovníky nechybûli ani oba jednatelé MERO
Pipeline, GmbH, Ing. Antonín ·inágl (v popﬁedí) a Ing. Václav Volf.
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