
Cementárna Králův Dvůr 

Dne 6. listopadu 1889 byla pod názvem Königshofer Patent-
Portland und Puzzolan Cement Fabrik založena cementárna v 
Králově Dvoře jako akciová společnost pro výrobu struskového 
cementu a také výrobu vápna.  
 
Stavba cementárny pokračovala až do počátku roku 1891 a do 
plného provozu byla uvedena v květnu 1891.  
 
V roce 1896 byla zahájena výroba struskových cihel.  
 
V roce 1911 vedla zvyšující se poptávka po cementu k vybudování 
cementárny na výrobu portlandského cementu s roční výrobní 
kapacitou 90 000 tun.  
 
V roce 1927 došlo v důsledku prudkého zvýšení spotřeby cementu 
po 1. světové válce k rozšíření kapacity a k výstavbě na svou dobu 
nejmodernějšího závodu ve střední Evropě.  
 
V roce 1946, na základě § 12 dekretu presidenta republiky o 
znárodnění dolů a některých průmyslových podniků, se akciová 
společnost Králodvorská cementárna stala součástí národního 
podniku s názvem České cementárny a vápenice.  
 
Po 2. světové válce došlo opět k prudkému zvýšení poptávky po 
cementu, a proto znárodněný podnik postavil v letech 1948–1951 
další výrobní závod.  
 
V roce 1961 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce cementárny a 
poté byl v roce 1965 odstaven z provozu nejstarší závod pocházející 
z roku 1911.  
 
V roce 1978 výroba cementu kulminovala na hodnotě 980 472 tun, 
což je historicky nejvyšší výroba závodu.  
 
V roce 1980 vznikl sloučením tří podniků koncernový podnik CEVA 
Beroun složený ze závodů: Králodvorská cementárna, Velkolom 
Čertovy Schody, Vápenka Velké Hydčice a Berounské eternitové 
závody. Koncernový podnik Cementárny a vápenky Beroun byl řízen 
generálním ředitelstvím CEVA Praha.  
 
Dne 26. listopadu 1990 byla ustanovena akciová společnost CEVA 
Králův Dvůr.  
 
Dne 2. července 1991 byla založena akciová společnost 
Králodvorská cementárna.  



 
V roce 1992 do Králodvorské cementárny vstoupil německý 
akcionář - společnost Heidelberger Zement.  
 
V polovině roku 1995 vznikla akciová společnost Cement Bohemia 
Praha, a to fúzí akciových společností Pragocement, Cement 
Bohemia Praha a Králodvorská cementárna.  
 
Dne 1. května 1998 se akciová společnost Cement Bohemia Praha 
sloučila se společností Cementárny a vápenky Mokrá a vznikla tak 
nová akciová společnost Českomoravský cement.  
 
V roce 2003 byla v cementárně Králův Dvůr přerušena výroba 
cementu a dnes je zde v provozu moderní balicí linka a expedice 
baleného i volně loženého cementu.  

 


