HISTORIE
Historie pardubické
rafinerie se začala psát
ve Vídni, kde David
Fanto prodával petrolej.
Nevedl si špatně,
a proto se rozhodl
zřídit vlastní závod
na destilaci a rafinaci
petroleje z ropy.
Dokonalé místo
s dostatkem vody
a železnicí nalezl
v Pardubicích, a tak
na jaře roku 1889
začíná usazování
prvních kotlů a kladení
potrubí pro budoucí
Fantovu rafinerii. Fantovy
oleje všeho druhu brzy
začaly vytlačovat do
té doby všeobecně
uznávané americké
výrobky. V roce 1907
se z firmy stala akciová
společnost s kapitálem
12 milionů korun, ke které
náležely závody v Uhrách,
pobočky v Paříži, naftové doly v Boryslavi
v Haliči, rozsáhlý park cisteren, ropných
tankerů a přečerpávacích stanic.
Historie kolínského závodu se začala psát
na podzim roku 1900. Fantova pardubická
rafinerie do Kolína povolala některé své
mistry, aby pomohli roztočit kola nové
rafinerie, takže oba závody spolu úzce
spolupracovaly.
Ve 20. letech dvacátého století došlo
ke sloučení obou rafinérií, a v Praze
na Smíchově bylo vybudováno ústřední
ředitelství. Firma začala budovat síť svých
vlastních čerpacích stanic a vyrábět
automobilové oleje, které se plnily do
drobných obalů pod značkou Fantolin.
V roce 1927 se v Kolíně začíná vyrábět
olej MOGUL. Hlavním zákazníkem a
odběratelem byla síť čerpacích stanic
Bratři Zikmundové.
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výroby a likvidací
starých ekologických
zátěží. V roce 2013
se i přes nepříznivé
podmínky podařilo
společnosti dosáhnout
plánovaných výsledků.
Ve skupině Unipetrol
bude PARAMO
i v budoucnu figurovat
jako klíčový producent
a distributor olejů
v Čechách i na
Slovensku a nadále
bude prosazovat
českou značku MOGUL.
INOVACE

Bombardování na sklonku druhé světové
války poznamenalo obě rafinerie, které
ale již po roce 1945 začaly opět vyrábět.
Podstatné zvýšení výroby podniků nastalo
v 60. a 70. letech po napojení na ropovod
Družba a po modernizaci výrobních
zařízení. V roce 1970 byl uveden
na trh legendární olej MOGUL SUPER
v charakteristickém zlatém obalu.
Po roce 1989 fungovaly pardubická
i kolínská rafinérie jako samostatné firmy.
Po vstupu obou firem do skupiny Unipetrol
došlo k fůzi mezi firmou Koramo Kolín
a Paramo Pardubice. Od roku 2003
je nástupnickou organizací společnost
PARAMO, která tím posílila svou pozici
na trhu. Akciová společnost PARAMO
navázala na zodpovědnou práci
předchozích generací a investovala
desítky miliónů korun do modernizace

Oleje MOGUL využívají
poslední pokročilou
technologii syntetických
základových olejů
a přísad. Tím podporují
výkon motoru a jsou
ohleduplné k životnímu
prostředí. Syntetické
a polosyntetické motorové oleje
MOGUL EXTREME zaručují vynikající
startovatelnost za velmi silných mrazů,
omezují tzv. studené starty a výrazně
snižují opotřebení motoru. Oleje MOGUL
EXTREME plní požadavky na zvýšenou
úsporu paliva a tím i ekologické požadavky
při provozu. V této řadě jsou i oleje pro
prodloužené výměnné intervaly a oleje pro
motory PD. Olej MOGUL 5W-50 EXTREME
SPORT je určený pro motory závodních
vozů. Ve svých soutěžních speciálech jej
používá několikanásobný mistr MMČR
v rallye Roman Kresta a další závodní týmy
nejen v závodních podnicích. V roce 2010
uvedla společnost PARAMO na trh novou
řadu olejů pro profesionální použití zejména
v autorizovaných servisech MOGUL
Professional. Novinka MOGUL MOTO
pro současné výkonné motocykly všech
značek byla představena v roce 2011.
Pro nejmodernější motory s částicovými filtry

extrémně namáhaných naftových motorů
nákladních vozů a autobusů jsou určeny
Low SAPS oleje s nízkým obsahem popele.
Motorové oleje řady MOGUL DiESEL splňují
přísné emisní limity EURO iV a V a jsou
zárukou velmi dlouhých výměnných lhůt.
Kromě olejů řady MOGUL vyrábí firma celou
řadu dalších druhů maziv – např. antikorozní
oleje KONKOR, motorové oleje TRySK
a průmyslové oleje PARAMO. Kromě olejů
nalezneme v sortimentu firmy i asfaltové
hydroizolační nátěry PENETRAL, RENOLAK,
LUTEX, GUMOASFALT a další.
Akciová společnost PARAMO se tradičně
specializuje na výrobu mazacích
a procesních olejů, dále stavebně
izolačních asfaltů a silničních asfaltů,
parafinů a gačů a dalších rafinérských
výrobků. Získané meziprodukty využívá
při výrobě základových a mazacích olejů
s velmi nízkým obsahem síry. Na vývoj
a inovace nezapomíná ani v oblasti
procesních olejů, o které mají zájem evropští
výrobci pneumatik. jedná se o procesní
oleje bez nežádoucích polyaromatických
uhlovodíků. Díky těmto výrobkům z Pardubic,
které se používají jako změkčovadla při
výrobě pneumatik, se při provozu neuvolňují
do ovzduší nežádoucí látky.
HODNOTA ZNAČKY
Výrobky PARAMO jsou určeny pro
zákazníky, kteří sami pečují o své automobily
a stroje, ale také pro velké autodopravy,
autoservisy, průmysl a zemědělství. Tradice,
kvalita, příznivá cena a dostupnost - to jsou
klíčové faktory úspěchu značky MOGUL.
Dle nezávislého průzkumu Factum invenio
je MOGUL nejznámější a nejpoužívanější
značka maziv na českém trhu.
Společnost PARAMO včetně její hlavní
retailové značky MOGUL drží na českém

trhu podíl cca 25 % v oblasti finálních maziv.
i přesto, že celkový export firmy je vyšší
než 50 %, tak tržní podíly v jednotlivých
zemích dosahují jednotek procent - kromě
Slovenska, kde dosahují cca 15 % tržní podíl.
PARAMO sází na spolupráci s úspěšnými
týmy v motoristickém sportu. Kvalitu této řady
potvrdila například česká reprezentace
v roce 2012 na soutěži Six Days Enduro
v Německu. Za řadu MOGUL MOTO získala
společnost prestižní cenu PETROL awards
v kategorii Produkt.
Všechny výrobky firmy PARAMO splňují přísná
kritéria mezinárodních norem včetně norem
výrobců automobilů (např. koncern VW, Ford,
MB aj.). Společnost PARAMO poskytuje
na všechny své výrobky bezplatný obchodně
a technický předprodejní i poprodejní servis
zaměřený na výběr správného druhu maziva
a jeho správnou aplikaci.
SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉ
PODNIKÁNÍ
Společnost PARAMO považuje za svou
prioritu vyvíjet a vyrábět výrobky s minimálními
riziky nepříznivých dopadů na životní
prostředí. Od roku 1993 proto vynaložila
více než 60 milionů korun na likvidaci
starých ekologických zátěží, způsobených
bombardováním za 2. světové války
a neekologickým chováním státního
podniku před privatizací.
Společnost PARAMO se hlásí k plnění
programu Odpovědného podnikání
v chemii. jako pátá společnost v ČR
obdržela cenu udržitelného rozvoje
za plnění principů, definovaných na
Summitu OSN v Rio de janeiru. je také
držitelem certifikátů potvrzujících správnou
aplikaci a využívání systémů řízení jakosti,
environmentálního řízení a bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci.

LEOŠ DOSTÁL
VEDOUcí PRODEjE PARAMO

„MOGUL je pro mne srdce, které bije,
znamená pro mne historii i moderní
současnost. Znamená pro mne hrdost nad
dílem předků i nás současníků. Znamená
pro mne někdy i bolest nad hloupostí těch,
kteří ji haní. Nedávno jsem viděl reportáž
o zlatě, kde bylo uvedeno, že pokud
by bylo vytěženo všechno zlato z jádra
Země, pokrylo by celou planetu vrstvou
4,5 metru. Nevím, jak vysoká by byla vrstva
oleje MOGUL, třeba jen na povrchu České
republiky. Není to důležité, důležité je to,
že MOGUL patří do této země, je to její
rodinné stříbro.“
LUBOŠ KREJČÍK
VEDOUcí MARKETiNGU PARAMO

„MOGUL je pro mě synonymem pro
slovo olej. Této české značce jsem vždy
důvěřoval, protože tak dlouho se držet
na výsluní nemůže znamenat nic
jiného, než že tato značka je kvalitní.
Toto dokládá i důvěra lidí, kteří
tuto značku používají a díky nimž je
MOGUL olej číslo jedna na českém trhu.“
ZAJÍMAVOSTI
❍ 150 - V SOUČASNOSTi SE VyRáBí
VícE NEž 150 DRUHů OLEjů
❍ 1931 - V ONOM ROcE SE MOGUL
OBjEViL V LEGENDáRNíM FiLMU
PUDR A BENZíN AUTORSKéHO DUA
VOSKOVEc A WERicH
❍ 124 - ROČNí PRODUKcE LiTROVýcH
OBALů POSTAVENýcH VEDLE SEBE By
MOHLA LEMOVAT SiLNici Z PARDUBic
DO PRAHy DLOUHOU 124 KM
❍ 1/3 - DLE NEZáViSLýcH PRůZKUMů
SE K POUžíVáNí ZNAČKy MOGUL
HLáSí 1/3 ČESKýcH řiDiČů
❍ 80 MiLiONů – TOLiK LiTRů OLEjE
VyPRODUKUjE ROČNě FiRMA PARAMO
❍ 70 % - DLE NEZáViSLýcH PRůZKUMů
jE SPONTáNNí ZNáMOST ZNAČKy
Vyšší NEž 70 % (NAVOZENá 95 %)
❍ SLOVO MOGUL POUžiLi VE SVýcH
PíSNícH jAREK NOHAVicA A iVAN
MLáDEK
❍ 1970 - ROK UVEDENí LEGENDáRNíHO
OLEjE MOGUL SUPER
V cHARAKTERiSTicKéM ZLATéM
OBALU NA TRH
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