Benzínky, přesněji čerpací stanice pohonných hmot, protože nejen benzín je
pohonnou hmotou pro motorová vozidla, ale také nafta, plyn a dokonce i elektrická
energie dnes slouží k účelům provozu motorových vozidel. Avšak obecně řečeno benzínky,
se v Kolíně nacházejí ve své většině odděleně a samozřejmě na více místech města, což je
dáno jednak smyslem jejich funkčnosti a také faktem, že jsou předmětem soukromého
podnikání. Benzínku však nelze považovat jen za místo, kde lze doplnit toliko pohonné
hmoty. Jsou také místy, kde se nechá koupit nejrůznější materiál a potřeby nutné pro
provoz motorových vozidel, jsou místy pro nákup nejrůznějšího občerstvení i teplých jídel,
novin, časopisů, videokazet, DVD a dalších a dalších věcí. Jsou také místy pro odpočinek
cestujících. Většina z benzínek má pro dny s hezkým počasím zřízené venkovní sezení.
Nechá se tedy říci, že to jsou klasické obchody se vším možným, což je na mnohých z nich
vyjádřeno i módním anglickým slovem shop.
Počítal-li jsem dobře, nachází se v roce 2009 na území Kolína patnáct čerpacích
stanic pohonných hmot, tedy benzínek. Všechny z nich jsem navštívil a pořídil při tom
množství fotografií. Některé z těchto snímků jsou součástí fotografické přílohy této
kroniky. Většina z benzínek, pravděpodobně deset, je majetkem nebo je provozována
velkými mezinárodními firmami. Zbytek, tedy pět, jsou zřejmě vlastnictvím soukromých
osob. Rozprostřeny jsou spíše v okrajových částech města na výpadových silnicích.
Nejsilněji je v obou směrech obsazen průtah městem, tedy jak na Prahu, tak směrem na
Kutnou Horu a Čáslav. Benzínky jsou i v severním směru výjezdu z města, tedy na Ovčáry,
žádná však není v jižním směru z Kolína na Uhlířské Janovice.
Abecedně i početně jsou v Kolíně na prvém místě čerpací
stanice pohonných hmot firmy AGIP ČR, která je vlastněna
Eni International B. V. Amsterdam. První benzínka se nachází
v Pražské ulici, vlevo ve směru jízdy ven z města na Prahu.
Další je umístěna téměř na druhém konci města v Havlíčkově
ulici před železničním přejezdem trati tzv. „Sázavského
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pacifiku“, vlevo ve směru jízdy na Kutnou Horu a Čáslav. Třetí benzínka firmy
AGIP se nachází ve Hřbitovní ulici na Zálabí, prakticky v sousedství ústředního
kolínského hřbitova, tedy směrem severního výjezdu z města.
Dvě čerpací stanice pohonných hmot má v Kolíně firma
SHELL. První z nich je umístěna v Jaselské ulici, blízko
Penny marketu, naproti výškové budově Střední odborné
školy informatiky a spojů. Druhá benzínka firmy SHELL je
umístěna na východním směru výjezdu z města na Týnec nad
Labem a Pardubice, prakticky na konci Třídvorské ulice,
v sousedství firmy Eligo, bývalé Kolínské mlékárny.
Také dvě benzínky má na území města Kolína rakouská firma ÖMV. První se
nachází po levé straně výjezdu z města směr Praha, tedy téměř na konci Pražské ulice,
naproti čerpací stanici firmy AGIP. Druhá je umístěna na
Ovčárecké ulici na Zálabí za nadjezdem nad železniční
tratí, mezi továrními halami a budovami někdejšího závodu
Tatra Kolín. Stejně jako předchozí čerpací stanice
pohonných hmot, jsou i tyto vybaveny myčkami automobilů.
Další benzínky jsou v Kolíně představovány jen jednotlivými
firmami nebo vlastníky. Podle abecedy je mezi těmito čerpacími
stanicemi první BENZINA. Ta je postavená na konci Benešovy ulice
na sídlišti, po pravé straně ve směru jízdy do Štítar, naproti velkým
obchodním prodejnám firem Kaufland a Billa.
Čerpací stanice pohonných hmot GALON, je poněkud ukryta. Aby se k ní mohl
dostat zákazník, jedoucí do Kolína od Kutné Hory přes Šťáralku Havlíčkovou ulicí, musí
za výrobními halami firmy Emerson zahnout doprava do
ulice K Dílnám. Touto ulicí musí pokračovat okolo
budov Okresního ředitelství Policie ČR a poté, jakoby
až na konci ulice, několik desítek metrů od železničního
přejezdu, zatočit doleva. Po cca 200 m vpravo se pak konečně dostane k benzínce Galon.
- 91 -

Čerpací stanice pohonných hmot, neboli benzínka ruské
naftařské firmy Lukoil, je umístěna v sousedství kolínské
firmy Kopos v Havlíčkově ulici vpravo, ve směru jízdy na
Kutnou Horu. Esteticky vypadá opravdu velmi dobře.
Disponuje, mimo jiné, i bohatě zásobenou prodejnou
nejrůznějšího občerstvení a jiných věcí. Zajímavost. Značku
Lukoil koupil tento ruský gigant na konci 90. let minulého
století od Lučebních závodů a.s. Kolín, které jí měly do té doby mezinárodně chráněnou
jako název jednoho ze svých výrobků.
Soukromá čerpací stanice pohonných hmot OJL,
skutečně písemně i foneticky ojl, jak mi potvrdil její majitel,
p. Kratochvíl, stojí v Ovčárecké ulici v Sendražicích vpravo,
ve směru výjezdu z Kolína nejen do Ovčár, ale např. i
k automobilce TPCA. U benzínky, která je zdáli viditelná
díky své modré střešní krytině, je velká myčka, parkoviště
nákladních tahačů a vzadu stojí i Stanice technické kontroly
vozidel. U stanice je také nejen poměrně velká prodejna, ale i
bufet, kde se lze např. i dobře naobědvat.
Abecedně další v řadě, je čerpací stanice
pohonných hmot PHM + LPG Z, která je
umístěna na někdejším parkovišti vlevo vedle
vrátnice

Lučebních

závodů

a.s.

Kolín

na Pražské ulici, též několik desítek metrů
před benzínkou ÖMV na výjezdu z Kolína
směrem na Český Brod a Prahu. Jak je
z názvu patrné, čerpají se zde nejen klasické
PHM jako benzín nebo nafta, ale též LPG, což anglicky znamená Liquefield Petroleum
Gas, česky pak zkapalněný ropný plyn. Celá tato stanice působí dojmem mobilního
zařízení, které je možné v krátké době převést a instalovat na jiném místě.
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Rabštejn, to jméno další soukromé čerpací stanice pohonných
hmot v Kolíně. Tato benzínka stojí téměř až na samém konci
Kolína, za budovami firmy Kopos, těsně před objektem
Střední integrované školy na Šťáralce, tedy v Havlíčkově ulici
vpravo, ve směru výjezdu z města na Čáslav. Není sice
vybavena myčkou, její součástí je však solidně vypadající
prodejna ale co je hlavní, říká se o ní, že se tam prodávají
pohonné hmoty za nejnižší ceny v Kolíně.
Poslední benzínka, neboli čerpací stanicí pohonných hmot
v Kolíně, alespoň podle kronikářova zjištění, je na Zálabí, skoro až za
městem na Veltrubské ulici. Patří firmě Sihelský, která provozuje také
nákladní autodopravu. Benzínka je umístěna vpravo ve směru jízdy na
Veltruby v areálu firmy. Před ní jsou umístěny haly, objekty a výrobní
zařízení stavebních firem Cimex a Eurovia CS, tedy dřívější firmy
Stavby silnic a železnic a.s.
Nebyla pravda, co jsem napsal na začátku předcházejícího
odstavce. Snad opravdu poslední benzínku na území Kolína jsem
objevil v ulici K Vinici č. 325, patřící firmě BM Oil. Tato benzínka
je umístěna ve dvoře dopravní firmy JS Euro Line Kolín. Vjezd
k nádržím pohonných hmot této čerpací stanice je samozřejmě
z ulice K Vinici, cca 100 až 200 metrů od hlavního vjezdu do firmy
ZZN Polabí, vpravo ve směru jízdy k Vinicím.
To je vše textově o kolínských čerpacích stanicích pohonných hmot v roce 2009. Ve
fotokronice za stejné období je však umístěno několik desítek fotografií, zachycujících stav
těchto zařízení pro časy budoucí. Je však zcela určité, že v blízké budoucnosti budou
vznikat nové benzínky, nejdříve a nejspíše asi okolo trasy obchvatu města a některé ze
stávajících tak mohou i zaniknout. To vše je ale věcí budoucnosti a tedy i jiných zápisů do
kroniky města Kolína.
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