
Nepochybuji o tom, že každý, kdo se 
někdy, byť jen okrajově, setkal s papí-
renskou výrobou, zaslechl alespoň 
jednou jméno Paskov. Teď nemyslím 
stejnojmenné horní dílo poblíž Ostravy, 
nýbrž novou sulfi tovou celulózku, roz-
prostírající se v jeho blízkosti. Při roz-
sáhlé reorganizaci československého 
papírenství v průběhu sedmdesátých 
a osmdesátých let minulého století bylo 
mnoho malých celulózek zavřeno – Hos-
tinné, Plzeň, Česká Kamenice a ještě 
několik dalších. Ale protože by ty zbylé, 
dokonce ani tehdy největší celulózař-
ská kapacita, štětský SEPAP, nedoká-
zaly všem těm papírnám a papírnič-
kám, co jich na území ČSSR fungovalo, 
se svojí výrobou buničiny stačit, přišel 
na svět právě Biocel Paskov. Ale bylo by 
omylem myslet si, že právě a jen tento 
obří kombinát přivedl sem, do předhůří 

Beskyd a na břehy malebné Ostravice, 
celulózařskou výrobu. Ta tu měla své 
kořeny již dávno, pradávno. A kde že? 
Správně, ve Vratimově, a trvala, věřte 
nebo nevěřte, nachlup sto let. 

Voda, dřevo, buničina
Již do první poloviny 16. století klade 
náš známý moravský papírenský his-
torik Jiří Palát, jehož poznatky nám 
budou dnes často pomáhat, zmínky 
o velkém jezu na dolním toku řeky 
Ostravice, v katastru obce Vratimov. 
A i díky blízkosti ostravsko-frýdlant-
ské železnice a snadné dosažitelnosti 
dřeva z beskydských lesů bylo počátkem 
osmdesátých let 19. století právě tady 
nalezeno ideální místo pro plánova-
nou továrnu. Jenže ono to s tou vodou 
zase nebylo tak snadné. I tady, jako 
na mnoha jiných místech, bylo třeba 

domluvit se s mlynáři, kteří ji potře-
bovali stejně jako papírníci. A tak se 
k žádosti o povolení výstavby přiklá-
dal třeba dodatek z pera hraběnky St. 
Genois, které zrovna jeden mlýnský 
náhon patřil, že: „Výstavba továrny 
bude povolena pod výslovnou pod-
mínkou c. k. okr. hejtmanství v Těšíně, 
že pro účely továrny nikdy se nesmí 
bráti voda z mlýnské strouhy, která 
vedle řeky teče.“ Vidíte, voda jako zdroj 
energie, byla již dávno ceněna nad-
míru vysoko.

Na scénu vstupují Millerové
Investorem výstavby a také prvním pro-
vozovatelem vratimovské celulózky se 
od roku 1882 stal spolek „Der Oester-
reichische Verein für Cellulosenfabri-
kation in Wien“. Hlavními akcionáři 
tu byla šlechtická rodina von Miller 
zu Aichholz a vídeňský bankovní dům 
vlastněný rodinou Gutmannů. Millerové 
byli v té době již zkušenými průmysl-
níky, kteří se dobře vyznali zvláště ve 
výrobě chemické a v roce 1872 dokonce 
stáli u založení známé „Neusiedlerské 
akciové společnosti pro papírenskou 
výrobu“. Důležitou osobou se tu stal 
syn zakladatele společnosti Vincenc 
Miller, kterému bylo papírenství blízké, 

Obraz od Ing. Krále – celulózka 
tehdy

58
 P

AC
K

AG
IN

G

Okolo Frýdku cestička... 
až do Vratimova
Když se 25. června loňského roku křtila v pražské 
kavárně Montmartre knížka „O papírnách ztracených 
i těch znovu nalezených“, dostalo se jejímu autorovi 
Petru Novotnému od kmotra, profesora Františka 
Dvořáka, lehké výtky. A to hned mezi dveřmi. „A kde 
máte Vratimov, mládenče,“ hlaholil tehdy pan profesor. 
„Nějak jsem ho v té vaší, jinak pěkné knize, nemohl 
najít. Doufám, že to rychle napravíte.“ Takže, pane 
profesore, i vy všichni, kteří jste na tuto kdysi velmi 
slavnou celulózku nezapomněli, tady je.
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znal je a živě se zajímal o vše, co se 
v tomto oboru nového událo. A když 
se seznámil s jedním z tehdejších čer-
stvých papírenských patentů, kterým 
bylo protiproudové vaření buničiny, 
zbýval ke zrodu nové celulózky již jen 
krůček. A ještě jeden faktor sehrál při 
zrodu vratimovské celulózky důležitou 
roli. Milerové tehdy již nějaký čas pro-
vozovali v Hrušově továrnu na výrobu 
uhličitanu sodného, lidově zvaného 
soda. Tam, v průběhu procesu, vypa-
dávalo navíc jako vedlejší produkt chló-
rové vápno. Ve výrobě sody látka pře-
bytečná, ovšem pro bělení papíroviny 
přímo dar z nebes. Ona, po pravdě 
řečeno, tehdejší výroba buničiny nebyla 
laciným špásem a právě soda a zvláště 
hydroxid sodný používané ve varném 
procesu byly drahé. Nu a protože již 
tehdy platilo přísloví „Co je doma, to 
se počítá“, hrála hrušovská chemička 
budoucí vratimovské celulózce velmi 
příjemně do karet.

Trocha školního opakování aneb 
první beskydská buničina je na 
světě
Proces výroby buničiny představuje 
vaření drobných kousků dřeva – štěpek 
– s pomocí zásaditých (sulfátový způsob) 
nebo kyselých (sulfi tový způsob) che-
mikálií, tlaku a horké páry. Dochází při 
něm, velmi jednoduše řečeno, k odstra-
ňování, či alespoň minimalizaci látek, 
které jsou v dalších procesech i v koneč-
ném výrobku – papíru, nežádoucí. Jde 
zejména o lignin a pryskyřičné složky 
dřeva. Mění se pochopitelně i vlastní 
mechanická struktura dřeva, dochází 
k narušení jeho mezivláknových vazeb 
tak, že se jednotlivá vlákna od sebe 
oddělují; postupně tak vznikne vláknitá 
látka s dominantním obsahem celulózy 
(polysacharid se sumárním vzorcem 
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 , která je v papírenství nazý-

vána buničinou. Ve Vratimově se tehdy, 
na konci 19. století, rozhodli majitelé 
a investoři přistoupit k výstavbě celu-
lózky poměrně velkoryse. Energetická 
základna se třemi parními kotli a čtyřmi 
novými vařáky buničiny, vyrobenými 
ve Vítkovických železárnách, mohutné 
bělicí holandry, to vše dávalo tušit, že 
půjde o velké dílo. A bylo tomu tak. 
Vratimovská celulózka, která dala svým 
majitelům první kilogramy buničiny 
v prosinci 1883, se zařadila mezi nej-

větší a nejmodernější papírenské pro-
vozy v celé tehdejší Evropě.

K prosperitě patří modernizace
Poměrně brzy po zahájení provozu se 
ukázalo, že je u nás potřeba buničiny 
pro výrobu papíru daleko větší, než se 
očekávalo. Již v roce 1887 proto zapo-
čalo rozšiřování továrny a zvětšování 
kapacity její výroby – ta se nakonec 
zdvojnásobila na množství tehdy velmi 
úctyhodných 4 000 tun ročně. Rozví-
jely se i pomocné prostředky – vnit-
ropodniková i externí doprava, vzni-
kaly domy pro zaměstnance a celkem 
opodstatněně věnovali tehdejší maji-
telé značnou pozornost i ochraně život-
ního prostředí. Není divu – chemická 
výroba v takovém rozsahu, jaká tehdy 
ve Vratimově běžela, by bez ochranných 
opatření, zvláště bez čištění odpadních 
vod, poznamenala přírodu na kilome-
try daleko. Přes to všechno neměli vra-
timovští, zvláště v prvních letech 20. 
století, na růžích ustláno. Sílící konku-
rence v podobě celulózek nově vyrůs-
tajících po celé Evropě stlačila ceny 
a zároveň zvedla úroveň kvality vyrábě-
ných buničin. Těsně před první světo-
vou válkou proto započal tehdejší ředi-
tel podniku, ing. Kletzl, s další etapou 
jeho modernizace. Ta pak pokračovala 
i v prvních letech poválečných, dále za 
první republiky, kdy se vedení přestě-
hovalo do Prahy a společnost půso-
bila pod názvem „Pražská Neusiedl-
ská, i později, v průběhu druhé svě-
tové války a po ní. S trochou nadsázky 
tak lze říci, že modernizace a snahy 
o neustálý rozvoj výroby provázely vra-
timovskou celulózku po celou historii 
jejího trvání. 

Celulózka není papírna a naopak
Rád bych teď ty z vás, milí čtenáři, 
kteří se mnou došli vratimovskou his-
torií až sem, poprosil o malé strpení, 
o jakousi technickou pauzu či techno-
logické intermezzo. Chtěl bych vás totiž 
upozornit na tři zvláštnosti vyplývající 
z jisté výlučnosti vratimovské továrny. 
Jak jste si jistě všimli, hovoříme o ní 
od samého počátku jako o celulózce 
a v tom je ta první zvláštnost. Až dopo-
sud jsme se totiž zabývali většinou tako-
vými provozy, v nichž třeba bývala kdysi 
celulózka jakožto zdroj suroviny, ale 
fi nálním výrobkem tu vždy byl papír. 

Dnes již u nás máme jen jediný případ 
takové praxe a tím je kombinát ve 
Štětí. Trochu jiné to bývalo s dřevovi-
nou, tam se občas vyskytla brusírna, 
která zásobovala pár okolních papíren 
nebo lepenkáren, jen si vzpomeňte 
na naši někdejší návštěvu v Klášterské 
Lhotě u Hostinného, u celulózek to 
však byl jev poměrně ojedinělý. Zkrátka 
a dobře, ve Vratimově nikdy žádný papí-
renský stroj nebyl! Veškerá produkce 
jeho výborné sulfi tové buničiny končila 
(až na malé výjimky, o nichž bude řeč 
za chvíli) v jiných papírenských podni-
cích, a to jak tuzemských, tak i zahra-
ničních. O základních principech výroby 
buničiny jsem se již velice telegrafi cky 
zmínil; dodejme jen, že ony čtyři vrati-
movské vařáky měly dohromady objem 
800 m3, buničina, která se z nich po 
uvaření vypustila do látkových kádí, se 
poté prala, zbavovala neprovarků, suků 
a nečistot a bělila. Na konci výrobního 
řetězce pak stály odvodňovací, sušicí 
a balicí stroje, které vyrobenou buni-
činu upravily do takové podoby, aby ji 
bylo možno transportovat.

S kerblíkem po varně
„Na varně, která byla srdcem celulózky, 
pracovali ve směně čtyři dělníci,“ říká 
Ing. Stanislav Konvička, výrobák tělem 
i duší, můj hostitel a imaginární prů-
vodce po vratimovské celulózce. Imagi-
nární proto, že jak už víte nebo jak jste 
si podle úvodu tohoto článku spočítali, 

Pamětní deska v Paskově
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buničina se již ve Vratimově nevyrábí. 
A to od roku 1983, kdy výroba přešla do 
nově vybudovaného kombinátu v Pas-
kově. 2008 minus 1983, to máme, opět 
nachlup, rovných pětadvacet let – vida, 
důvod k oslavě! Ale pojďme raději zpět 
do varny a do celulózky, je tam ještě 
něco, o čem bych vám moc rád pověděl. 
„Byli to první, druhý a třetí pomocník, 
ale hlavně vařič, který vše řídil a kont-
roloval,“ pokračuje Ing. Konvička. Ten 
chodil po varně s „kerblíkem“, což byl 
jeho výsadní pracovní nástroj a záro-
veň jakýsi odznak jeho příslušnosti ke 
společenství „fachmanů“ v celulózař-
ské branži. Šlo o malou nádobu, kterou 
přes k tomu určený kohout umístěný 
ve vařáku odebíral vzorky varného roz-
toku, respektive výluhu. Ten pak odlil do 
kyvety fotokolorimetru a podle zabar-
vení poznal, v jakém stupni provaření 
se buničina ve vařáku nachází, zda je 
již možno vypouštět, či zda je třeba 
vařit dál. A právě u oněch výluhů bych 
se chtěl zastavit – souvisí s nimi ty dvě 
zbývající zvláštnosti, o kterých jsem se 
zmínil před chvílí. Výsledkem práce sul-
fi tových celulózek totiž nebývala vždy 
jen buničina. Varné roztoky, které spl-
nily svůj úkol a proměnily se, oboha-
ceny o množství organických látek, 
v sulfi tové výluhy, bývaly a leckde ještě 

jsou surovinou pro 
výrobu dvou zvlášt-
ních produktů.

Etanol, 
etylalkohol, 
neboli líh
Destilační kolony, 
kvas í rna,  chla -
dicí věže – pojmy 
a objekty, které by 
nezasvěcený člověk 
v celulózce nehle-
dal. My ale víme, že 
lihovary kdysi k sul-

fi tovým celulózkám nerozlučně patřily 
a Vratimov nebyl výjimkou. Tamější liho-
var vznikl za války – Německo potřebo-
valo etanol do pohonných směsí pro 
vojenskou techniku. A jak jdou celu-
lóza a líh dohromady? Velmi dobře. 
Sulfi tový výluh, zvláště ten z více pro-
vařené buničiny, obsahuje velké množ-
ství jednoduchých cukrů, zvláště glu-
kózu a manózu, které vznikají hydrolý-
zou celulózy a hemicelulóz. Ty jsou za 
anaerobních podmínek dobře zkvasi-
telné. Stačilo tak výluh ochladit na cca 
35 oC, nechat v dřevěných kádích zkva-
sit a vzniklou záparu na dvou kolo-
nách systému Avenarius předestilo-
vat. Vzniklý líh se nesměl, podle naří-
zení Československé lihovarnické unie, 
používat pro potravinářské účely. Slou-
žil tedy pouze k účelům technickým, 
stejně jako vedlejší produkty lihovaru, 
kterými byly vyšší alkoholy – butylalko-
hol, amylalkohol atd., používané napří-
klad k výrobě brzdových kapalin.

Krmné kvasnice
Ne všechny cukry ze sulfi tového výluhu 
se zpracují anaerobním lihovým kvaše-
ním. Existují zde i takové cukry, které 
se dají vytěžit aerobním kvašením, tedy 
kvašením za přístupu vzduchu, kde kva-
sinky využívají oněch cukrů ke stavbě 

svého těla. Ve Vratimově stály od roku 
1969, kdy se s výrobou kvasnic zapo-
čalo, tři kvasné nádrže – fermentory typu 
Scholler. Do kvasícího výluhu se v nich 
přiváděl vzduch, čímž vznikala pěna 
a podporovalo se kvašení. Proces byl 
kontinuální – ze spodku nádrží se neu-
stále odebírala část „zápary“ čili kvasnič-
ného mléka. To se potom odstřeďovalo, 
pralo a nakonec sušilo, zpočátku na vál-
cových sušičkách (zařízení podobné suši-
címu válci papírenského stroje, se škrabá-
kem čili „šábrem“) a později v moderní 
cyklonové sušárně rozprašovací. Vysu-
šené a napytlované kvasnice, možná je 
správnější říkat droždí, to, přiznám se, 
nevím, pak sloužily k vylepšení jídel-
níčku drobného i většího hospodář-
ského zvířectva. 

Pan inženýr Konvička je vratimovský 
pamětník, navíc pamětník, který svou 
prací žije a umí o ní poutavě vyprávět. 
Takoví lidé jsou pro papírenského tuláka 
mého ražení pravým pokladem a já 
bych vám ještě tak rád pověděl třeba 
o tom, jak se ve Vratimově odkorňo-
valo dřevo na „kozách“ rukama a poří-
zem, jak se navíjela buničina do „toče-
nek“, jak si po válce šli vratimovští děl-
níci sami narubat vápenec do lomu ve 
Štramberku, aby mohli vyrábět, nebo 
o Adamu Levaiovi a Gejzovi Ferkovi, 
dvou Romech (tehdy ještě Cikánech), 
kteří tím vápencem plnili věže kyse-
lárny, a o spoustě dalších věcí, ale dnes 
již ne, snad někdy příště.
Vratimovská celulózka tedy skončila 
svou činnost v roce 1983. Na rozdíl 
od mnoha jiných papírenských závodů 
a podniků to však nebyl konec smutný. 
Vždyť jen o pár kilometrů dál vyrostl 
obrovský komplex Biocelu Paskov a vra-
timovští celulózaři do něj své zkušenosti, 
šikovnost a um prostě jen přenesli. Ke 
stoleté tradici vratimovské tak přibylo 
i čtvrtstoletí té dnešní, paskovské.
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Ing. Konvička s německým plánem továrny A nyní






