KARIÉRA V UNIPETROLU
Zaměstnanci a pracovní pozice ve skupině Unipetrol

Vážené budoucí kolegyně, vážení budoucí kolegové,
skupina Unipetrol je jedním z klíčových hráčů českého průmyslu. Unipetrol
RPA, Česká rafinérská, Paramo, Benzina nebo Petrotrans – všechny tyto
společnosti se známou značkou a dlouhou tradicí jsou členy naší skupiny.
Jsou také významnými zaměstnavateli pro regiony, v nichž působí,
i pro celou Českou republiku. V našich výrobních areálech, kancelářích
a na našich čerpacích stanicích pracuje přibližně 4 000 zaměstnanců.
A stále hledáme nové lidi, kteří nám přinesou nové nápady a energii.
Zájemci o zaměstnání se nás často ptají, na jaké různé typy práce mohou
v Unipetrolu narazit. Rozhodli jsme se jim odpovědět s pomocí našich zaměstnanců. Jedenáct z nich v této brožuře představuje sebe i náplň svojí
práce. Věřím, že informace, které zde naleznete, pomohou i Vám při rozhodování o Vaší budoucí pozici ve skupině Unipetrol.
Přeji Vám mnoho štěstí v pracovním i osobním životě.

Joanna Drozd
personální ředitelka
skupiny Unipetrol

Vedoucí aplikační haly:
Pestrá práce bez oddechu
Kave Bareš je vedoucím sekce podpory výroby a aplikací
Unipetrolu RPA – zjednodušeně se v podniku říká, že vede
aplikační halu v Chemparku Záluží. Nejlepší představu
o jeho práci poskytuje popis jednoho z jeho pracovních dní.

Začíná právě v hale, kde Kave Bareš zjišťuje aktuální situaci, plán provozu i požadavky jednotlivých oddělení. Před devátou hodinou za ním
přichází pracovník z odboru technického servisu
plastů a žádá o výrobu testovacích tělísek pro
mechanometrická měření v laboratořích. Chce
posoudit vlastnosti konkurenčního polypropylenu získaného od zákazníka. „Chceme najít
ekvivalentní materiál z našeho sortimentu a zákazníkovi jej nabídnout,“ vysvětluje.
Na poradu s nadřízenými Kave Bareš chystá podklady pro nákup a instalaci nového vstřikovacího
lisu Arburg do aplikační haly. Stroj bude sloužit
k testování vstřikovacích typů polyetylenu i polypropylenu a využijí ho i pracovníci z oddělení
servisu plastů, kteří si díky němu mohou modelovat problémové situace u zákazníků nebo okolnosti reklamací. Před uvedením nového stroje do
chodu je ovšem třeba demontovat jeho nefunkčního předchůdce.
„Situace není jednoduchá, protože se jedná
o kolos vážící cirka 34 tun a prostor v aplikační
hale je omezený. Pro nový stroj je také třeba včas
připravit prostor s přívodní kabeláží odpovídající
současným normám sladěným s EU. Všechny
tyto práce se přitom musí provádět za součas4

ného provozu aplikační haly. Pokud by místo nebylo včas připravené, hrozí nemalé penále,“ popisuje Kave Bareš, co všechno musí do svých
podkladů zahrnout.
Těsně před poradou v deset hodin ještě stihne
zanést do plánu na další den požadavek na testovací tělíska pro mechanometrii a zapnout stroj
Plasticiser na výrobu vzorků granulátu polyetylénu i polypropylenu. Po poradě, která trvá 75
minut a během níž si mimo jiné jednotliví vedoucí
vyměňují informace o činnosti svých úseků, míří
Kave Bareš opět do aplikační haly. Tam sděluje
kolegům novinky z porady a zároveň dohlíží na
přípravu vzorků na připraveném stroji Plasticiser.
Následuje řešení telefonátů a mailů a oběd donesený z domova. Ani při jeho konzumaci ale pan
Bareš nezahálí – čte si odbornou zprávu z oboru.
Po pravidelné návštěvě laboratoře mechanometrie, kde se ujišťuje o kvalitě výroby tělísek pro
mechanické zkoušky, pokračuje vedoucí aplikační haly v řešení investic. Firma právě rozhoduje o pořízení druhé trubkové linky, která má
zefektivnit výrobu trubek z různých materiálů. Na
závěr pracovního dne si pak Kave Bareš připravuje seznam povinností na další den. Na jeho papíru už je šest odrážek.

Kave Bareš při práci se strojem Reifenhauser.

Práce Kave Bareše zahrnuje i řešení
investičních otázek. Tentokrát jde
o plánovanou novou trubkovou linku.

Během pracovního dne tráví Kave Bareš
čas i v laboratoři mechanometrie,
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Výzkumné aktivity v Unipetrolu
přitáhly i chemika ze Španělska
Na litvínovském pracovišti Výzkumného ústavu anorganické
chemie (VÚAnCh) v Záluží můžete potkat zaměstnance, který
se už na první pohled liší od svých kolegů. Jeho měkká čeština
i jméno José Miguel Hidalgo Herrador potvrzují jeho jihoevropský
původ – jeho rodina žije ve španělském městě Montilla.
V Praze studoval v postdoktorandském programu „Výzkum v syntéze v organické chemii“,
a jak to bývá, okouzlila ho Češka, kterou si vzal
za ženu. I když se spolu na čas vrátili do Španělska, rozhodli se žít v Česku. Hned po návratu usiloval José Miguel o místo ve
výzkumném ústavu, nebylo ale právě volné.
Prošel několika zaměstnáními, s Výzkumným
ústavem anorganické chemie ale nikdy neztratil kontakt. Nakonec uspěl a stal se výzkumníkem pracujícím mimo jiné také pro Unipetrol.
Práce Josého Miguela je velmi různorodá. Pracuje
v aplikovaném výzkumu a při hledání nových
směrů rozvoje se zaměřuje především na katalyzátory, zlepšování rafinerských procesů, hledání alternativních zdrojů nebo na možnosti hlubšího
zpracování ropy. Každý den objevuje nové informace v odborné literatuře či na internetu a inspiraci
čerpá i od svých kolegů. Pro rozšiřování činnosti a
nalézání nových příležitostí výzkumného centra se
snaží využívat i svých španělských kontaktů.
Jedním z projektů, které má na starosti, je výzkum izomeračních katalyzátorů. To zahrnuje
celou řadu povinností: od zavádění nových
metod a provádění pokročilých analýz na plynovém chromatografu přes plánování a vyhod6

nocování experimentů až k sepisování výzkumných reportů a zpráv. Mezi jeho povinnosti při
řízení projektu patří také role „styčného důstojníka“ pro zprostředkovávání kontaktů s partnery
projektu – společností Euro Support Manufacturing Czechia, která vyrábí katalyzátory pro chemický průmysl, a s Ústavem fyzikální chemie
Jaroslava Heyrovského, který sídlí v Praze.
Právě v pražském Ústavem fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského si také mladý vědec rozšiřuje kvalifikaci. V současnosti se například učí
pracovat s moderním mikroreaktorem, protože
obdobné testovací zařízení bude brzy k dispozici i ve vývojovém centru Unipetrolu – UniCRE,
které se buduje v rámci litvínovského pracoviště
výzkumného ústavu VÚAnCh.
Náročná a inspirující práce, v níž se stále děje
něco nového, stojí Josému Manuelovi za to, že
každý den dojíždí do práce do areálu v Litvínově-Záluží z Kralup nad Vltavou, což je dobrých 80
kilometrů cesty. I za to, že místo ve slunném
Španělsku žije v podstatně chladnějším Česku.
To mu usnadňuje i místní kuchyně: „Mám rád
tvaroh, guláš, smažený sýr a burčák. Ani jedno
si ale ve Španělsku nedopřeju, u nás to neznáme,“ vysvětluje mladý vědec.

S Františkem Nečesaným z útvaru rozvoje technologií a efektivity
konzultuje parametry připravované poloprovozní jednotky.

Každý den po příchodu na pracoviště vedou
kroky Josého k počítači. Má na starosti výzkum
izomeračních katalyzátorů a na moderním
chromatografu vyhodnocuje výsledky analýz.

Každý pátek se José účastní
porady výzkumníků centra.
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Radši zůstanu v práci déle, než bych
druhý den řešil zbytečné problémy
Zdeněk Chládek patří k lidem, kteří s Unipetrolem RPA spojili téměř
celý profesní život. Ve firmě pracuje přes třicet let, vystřídal několik
pozic, rozšířil si kvalifikaci studiem na vysoké škole a svou oddanost
práci neváhá dokazovat každý den. Když si to situace žádá, nekouká
na hodiny a zůstává na pracovišti tak dlouho, jak je třeba.
„Osudem“ Zdeňka Chládka se stala etylenová jednotka, na kterou se nechal zlákat
krátce po nástupu do firmy. „Rozhodnutí
přejít na etylenovou jednotku jsem nikdy nelitoval,“ říká dnes jeden z nejzkušenějších zaměstnanců. Později povýšil na zástupce
mistra úseku dělení pyrolýzních plynů, dále
přešel na velín etylenové jednotky a brzy se
stal zástupcem vedoucího směny – jedním
z nejdůležitějších lidí v provozu. V roce 1997
postoupil na pozici technologa, kde může využít nejen svoje dlouholeté zkušenosti, ale i vědomosti nabyté během studia Vysoké školy
chemicko-technologické, jež zvládl při práci.
I když práce technologa je zajímavá a různorodá, není lehké ji poutavě popsat. Sám Zdeněk Chládek její náplň shrnuje takto: „Můj
běžný den vyplňuje kombinace rutinních činností optimalizace chodu chemického zařízení a řešení aktuálních provozních
problémů. Nedílnou součástí je účast na projektech prováděných na etylenové jednotce.“ V praxi to znamená, že ráno musí
zjistit, co je v provozu nového, a patřičně na
to zareagovat: pokud se například na technologickém zařízení objeví problémy, je to
právě on, kdo po poradě s kolegy rozhoduje
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o jeho případném odstavení a o průběhu
oprav. Když se na etylenovou jednotku pořizuje nové zařízení, Zdeněk Chládek dohlíží na
průběh jeho instalace a v případě problémů se
zástupci dodavatele i zaměstnanci Unipetrolu
stanovuje optimální postup řešení. Do jeho
práce ale pochopitelně patří také účast na poradách, správa provozní dokumentace nebo
vyhodnocení dat o provozu jednotky.
I když oficiálně končí Zdeňku Chládkovi
směna v polovině odpoledne, je běžné, že
v práci tráví i o několik hodin víc. Na tom, co
dělá, mu totiž opravdu záleží, a tak neodchází od nedokončené práce, pokud by to
přineslo komplikace jemu, jeho kolegům
nebo dokonce i firmě jako celku. „Raději zůstanu v práci o několik hodin déle a dohlédnu
na správné provedení nestandardních operací, než abych odešel s koncem pracovní
doby a druhý den řešil problémy, jejichž řešení si vyžádá několikanásobek času a mohou
vyústit ve ztráty na výrobě,“ vysvětluje technolog Unipetrolu RPA.

Na poradě u vedoucího výrobny projednává Zdeněk Chládek (vzadu) své
rozhodnutí odstavit nestabilně provozující jednotku PSA a zajistit opravu.

Přímo na kompresorovně domlouvá
Zdeněk Chládek se zástupcem
kontraktora průběh opravy stroje.

Po ukončení opravy dohlíží Zdeněk Chládek
na operátora velínu, který provádí funkční
zkoušky před najetím jednotky PSA.
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Vývojář není žádný badatel
zavřený v laboratoři
Jan Jehlička vede v pardubické rafinerii Paramo oddělení
vývoje olejů a plastických maziv. Rozhodně to ale není žádný
uzavřený vědec, který si bádá v útrobách své laboratoře.
Naopak: práce vývojářů je těsně provázaná s provozem
a aktuálními potřebami firmy.
„Plán vývoje nových výrobků vychází z požadavků
zákazníků, obchodníků a obchodně technického
servisu Parama i z našich podnětů. Víme například
o výrobcích, jejichž kvalitu lze s minimálními náklady na výrobu vylepšit. Letos musí můj tým
zvládnout více než dvě desítky úkolů pro vývoj
olejů, hlavně průmyslových a motorových,“ popisuje Jan Jehlička náplň práce svého oddělení.
S podněty pro práci vývojářů přicházejí mimo jiné
i zaměstnanci obchodně technického oddělení,
kteří oleje prodávají odběratelům a mají od nich
zpětnou vazbu – někdy obchodníci s vývojáři připomínky probírají i dvakrát za pracovní směnu.
Přímo pro zákazníky také Jehličkův tým provádí
analýzy vzorků olejů. „Ročně jich prozkoumáme
přibližně 800, z toho 98 procent vzorků pochází
od našich zákazníků Bosch Diesel Jihlava, Škoda
Auto, Zetor Brno a podobně, pro jejichž zařízení
děláme maziva přímo na zakázku,“ vysvětluje
mladý vědec.
Janu Jehličkovi osobně se na práci vývojáře nejvíc líbí to, že přináší stále něco nového. Jako
absolvent oboru chemického inženýrství z Univerzity Pardubice proto zamířil právě do oddělení, kde se „vymýšlí“. „Nerad zbytečně ztrácím
čas něčím, co nerozšiřuje moje obzory,“ vysvět10

luje Jehlička. Coby vedoucí vývoje přitom úkoluje nejen sebe, ale i své kolegy, s nimiž mají rozdělené jednotlivé specializace. A ačkoli každý
z členů týmu pracuje samostatně, nezbytnou
součástí každého pracovního dne jsou i koordinace práce a diskuze o problémech.
Jan Jehlička je expertem především přes průmyslové oleje, proto ho kromě jeho kanceláře a
laboratoře můžete potkat i přímo ve výrobě.
Osobně například chodí konzultovat výrobu
procesních olejů do provozu selektivní rafinace.
On i jeho kolegové z oddělení vývoje také často
musí řešit i aktuální problémy, které se vyskytnou ve výrobním provozu. Někdy se například
stane, že nevycházejí potřebné vlastnosti výrobků – například olejový koncentrát není dostatečně stabilní – a právě vývojáři jsou ti, kdo
musí věc vyřešit.
Jan Jehlička sám je důkazem toho, jak užitečné
je, když se zaměstnanec nebojí výzev, tvůrčí
práce a spolupráce s kolegy. „Nic nepadá
z nebe, za každým úspěchem je strašně moc
práce. Ale když se rozhodnete, že něco dokážete, tak to je první krok k pozitivnímu výsledku,“ shrnuje svoji filozofii.

Se svými kolegy si Jan Jehlička rozumí, oceňuje jejich erudovanost
a samostatnost. Na snímku s laborantkou Helenou Doskočilovou.

Jan Jehlička se účastní i porad obchodního úseku.
Jana Jehličku potkáte několikrát denně v laboratoři –
zde debatuje s kolegyní Leonou Myškovou.
11

Na čerpací stanici je různorodá
práce a přátelská atmosféra
Pokud si myslíte, že obsluha čerpací stanice jen inkasuje platby
za benzin a zboží v obchodě, pořádně se mýlíte. Tato práce je
mnohem rozmanitější a náročnější. „Musíme toho umět hodně
a v práci se opravdu nenudíme,“ shrnuje paní Monika, která
pracuje na čerpací stanici Benzina u dálnice D1 nedaleko Průhonic.
Protože na této benzince funguje bistro s nepřetržitým provozem, patří k jejím hlavním
povinnostem obsluha hladových a žíznivých
řidičů. Servíruje jim čerstvé pečivo, kávu i hotová jídla. Monika přitom musí dbát i na dostupnost čerstvých položek v nabídce
občerstvení. „Většinu z toho připravujeme
vlastnoručně přímo zde, zejména čerstvé obložené bagety. Základ nabídky se připraví
během noční směny, kdy je více času, denní
směna pak zboží doplňuje podle potřeby,“
vysvětluje a dodává, že nejvíc práce v bistru
je přes den kolem sedmé až desáté hodiny,
kdy se lidé stavují na snídani, a poté v době
oběda.
Když není třeba prodávat občerstvení, pomáhá Monika kolegovi – ve směně je totiž
většinou podle osvědčeného modelu žena a
muž. „Pomůžu třeba s doplňováním zboží
nebo zaskočím u druhé pokladny. Proto je
důležité, že zde máme výborné vztahy a navzájem si důvěřujeme,“ pochvaluje si přátelskou atmosféru na pracovišti.
Při službě u pokladny musí obsluha čerpací
stanice dohlížet i na doplňování paliva. Asi
jednou za dva dny přijíždí cisterna Petrotrans,
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která je rozdělena na jednotlivé komory s různými druhy paliv, a tak musí pracovník benzinky spolu s řidičem cisterny kontrolovat
správné napojení hadic i objem doplňovaného paliva. Zaměstnanci stanice také ručí za
pořádek ve venkovních prostorách stanice,
v obchodě i na toaletách a dohlížejí na to, že
jsou vynesené koše a doplněné zboží.
Podstatnou součástí práce obsluhy je i kontakt se zákazníky. Ti často potřebují radu –
ptají se například na cestu nebo chtějí poradit při výběru paliva či dalšího zboží. „V zimě
se zákazníci často ptají na vlastnosti nafty za
nízkých teplot, jindy zase chtějí vědět, jaký
typ oleje mají doplnit do svého auta. Kuriozitou byl pán, který se nás ptal, zda má natankovat benzin nebo naftu. Dostal totiž auto
jako dar od syna a vůbec nic o něm nevěděl,“
vzpomíná s úsměvem paní Monika.
A dodává, že ona sama jezdí na naftu Verva
Diesel, kterou doporučuje i zákazníkům.
„Cítím, že auto má pak nižší spotřebu i hlučnost a zároveň lepší výkon. Sami zákazníci
Vervu chválí a dokonce už ji prý doporučují
i autoservisy,“ říká, a je patrné, že je na svého
zaměstnavatele hrdá.

Nejčastěji pracuje paní Monika za přepážkou bistra.

Při kontrole správného napojení hadic
při doplňování paliva z cisterny Petrotrans.

Stojany musí být udržovány absolutně čisté.
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I můj názor brali při reorganizaci
v potaz, říká směnový mistr teplárny
„Nejvíce mě zajímá strojařina, není mi však cizí chemie ani
výpočetní technika, stejně tak mám rád práci s lidmi,“ představuje
se Petr Krajovský, směnový mistr z teplárny T700. Všechny tyto
záliby se mu přitom v práci pro Unipetrol RPA velmi hodí.

Jeho práce je výjimečně důležitá: je odpovědný za výrobní úsek na teplárně, která je
pro areál firmy v Záluží nejdůležitějším zdrojem elektrické energie, páry i různě upravené
vody. Vzhledem k tomu, že součásti teplárny
jsou po celém areálu parku, nemůže si Petr
Krajovský stěžovat na sedavé zaměstnání. Na
každé směně je totiž třeba, aby mistr obešel
celý svěřený provoz včetně všech operátorů,
kterých má dnes patnáct. „Za směnu našlapu
až dva kilometry,“ vysvětluje.
Kromě „každodenního“ řízení technologie
teplárny má ale mistr i celou řadu dalších povinností. Ty se trochu liší podle toho, zda nastupuje na denní či noční směnu. „Vše pro
mne začíná zhruba půl hodiny před šestou,
ať ráno nebo večer, když od končícího mistra
přebírám funkci, směnu i provoz kotelny, zauhlování i mísicí stanice plynů,“ popisuje svou
práci Petr Krajovský a dodává, že někdy je
v provozu tolik novinek, že se předání služby
protáhne i přes šestou hodinu, kdy se směny
střídají.
Ve dne pak často probíhají opravy, což pro
mistra znamená povinnost vystavovat povolení k práci a jednat s údržbáři, když si zaří14

zení přebírají, a poté si ho převzít zpět a uvést
do provozu. V noci se kromě běžných povinností provádějí odstávky a přípravy výrobního
zařízení do opravy, kontroly nebo zaučování
či školení podřízených.
Jak ale Petr Krajovský přiznal, už brzy ho čeká
„služební postup“. Po zavření starší teplárny
T200 totiž dochází k reorganizaci, po níž dostane v T700 nový post směnového inženýra.
Aby věděl, co ho na novém postu čeká, poslala ho firma na stáž do jiné elektrárny.
„Podle mého názoru to bylo velice přínosné.
Reálná situace mi lépe přiblížila systém řízení,
se kterým se počítá i pro naši teplárnu,“ pochvaluje si Petr Krajovský pětidenní stáž,
během níž mohl sledovat práci tamního směnového inženýra s údržbou a s operátory i kontakt mezi vedoucími při odstávce zařízení.
Zkušenosti ze stáže se mu ostatně hodily i při
přípravě reorganizace na jeho pracovišti. To,
co se dozvěděl o systému řízení a organizaci
práce, probíral s kolegy i nadřízenými, a tak
se tyto zkušenosti mohly promítnout do připravované struktury celé teplárny i do náplně
práce, nastavení pravomocí a povinností jednotlivých pracovních pozic.

Petr Krajovský a operátor Ján Štrba sledují najíždění zařízení po opravě.

Na velíně teplárny T700 konzultuje
Petr Krajovský aktuální situaci
s operátorem Martinem Nejmanem.

Řešení postupu aktuální opravy
s technikem – mechanikem Pavlem Fantou.
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Hlavní technolog musí
rozumět všem provozům
Jaroslav Pazour pracuje v pardubické rafinerii už dvacet let, z nich
víc než deset let je hlavním technologem. Zná proto Paramo velmi
dobře, což dokazuje i při exkurzích studentů či jiných návštěvníků,
které po provozech provádí. Pochopitelně, provádění zvědavců
po Paramu je v jeho práci spíše třešničkou na dortu.
Jeho každodenní povinnosti sestávají především z komunikace s vedoucími jednotlivých
provozů, kteří mu sdělují své požadavky, i s kolegy-technology, s nimiž řeší, jaké úkoly jsou
už vyřešené a co na ně ještě čeká. Kromě pardubických provozů mají na starosti i středisko
v Kolíně.
V případě, že dojde k nějaké mimořádné události, kterou je třeba bezodkladně řešit, musí
Jaroslav Pazour se svým týmem také do akce.
Jak ale přiznává, tyto situace rád nemá. „Práce
dostává zcela jiný, náročnější rozměr. Pokud
jedná vyšetřovací komise, karty se musejí rozdat hned,“ vysvětluje muž, který věnoval Paramu drtivou většinu své profesionální kariéry.
K jeho povinnostem patří pochopitelně i administrativní práce. „Jsme správci dost rozsáhlé
dokumentace. Vše, co se v odboru technologie děje, musíme mít popsané podle systémových norem ISO. Podílíme se na povolování
potenciálně nebezpečných prací na zařízeních,“ popisuje Jaroslav Pazour.
Bez jeho spolupráce se neobejde ani příprava
investic do nových provozů. Technologové
totiž mohou mít cenné připomínky k úvodní
16

dokumentaci i ke každé její změně. Při této
práci potřebuje Jaroslav Pazour i angličtinu,
kterou se začal učit až po čtyřicítce – ani velmi
dobrá němčina už by mu dnes pro jeho práci
nestačila.
Výčet povinností hlavního technologa ale nekončí ani zde. Je to právě on, kdo prezentuje
„dovnitř“ nabídky firem, které Paramu chtějí poskytovat své služby. V případě, že ve firmě dochází
ke změnám, jsou to pak opět technologové, kdo
si nová zařízení přejímají, připravují k nim dokumentaci a vyhodnocují jejich provoz.
I přes to, že má tolik povinností, je ale Jaroslav
Pazour v Paramu spokojený. Radost má i z jednotlivých dokončených projektů. „Mám dobrý
pocit z hydrogenovaného lakového benzinu.
Technologie jede, produkt se uchytil. Optimalizovali jsme také provoz výroby motorové
nafty, jehož výsledkem je nadstavbový řídicí systém destilací ropy. Díky využití vysokotlakového odplynu na jednotce hydrogenace plyn
bez užitku neshoří, ale dál ho využijeme a šetříme zemní plyn,“ pochvaluje výsledky své
práce. „Asi jsem zvláštní, ale já jsem si vždy
k místu svého působení našel hlubší vztah,“
říká o svém povolání.

O přípravě technologie na bezpečný provoz po celopodnikovém
odstavu diskutuje Jaroslav Pazour s Jiřím Wágnerem.

S vedoucím hydrogenačního odsíření středních
destilátů Jiřím Kučerou řeší Jaroslav Pazour
technologické otázky provozu.

Jaroslav Pazour kontroluje zařízení v provozu
hydrogenačního odsíření středních destilátů.
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Řidič cisterny musí být
zodpovědný pohodář
Snad každý pořádný kluk se občas s obdivem podívá na naleštěný
nákladní automobil s dlouhým návěsem. Někteří později změní
názor a považují „kamiony“ za brzdu silničního provozu, v jiných
zůstane určitá úcta a obdiv k řidičům, kteří v obtížných silničních
úsecích obratně manévrují s mnohatunovým kolosem.
Vojtěch Procházka, který rozváží benzín s cisternou Petrotransu, se po deseti letech za volantem dodávky, autobusu či náklaďáku ke
zkušeným řidičům rozhodně počítá. S cisternou jezdí necelé dva roky a kromě přepravy
nadměrných nákladů považuje svoji práci za
nejnáročnější řidičskou disciplínu. Je to pro něj
ale také zábava – kterou se současně živí. Pro
řízení je ovšem podle Vojtěcha Procházky
nutné mít správnou náturu: řidič musí být zodpovědný, ale také pohodář, kterému nevadí, že
v kabině náklaďáku prosedí sám mnoho hodin.
On sám po třítýdenním zaškolení v Petrotransu
nastoupil jako řidič do litvínovského Záluží,
odkud většinou rozváží pohonné hmoty po západní části republiky – od jižních Čech po Liberec. Pracuje ve skupině „nonstop“, což
znamená, že se s dalšími dvěma řidiči střídá na
jednom tahači v nepřetržitém provozu a na
konec směny by se vždy měl vracet do Záluží.
„Abychom neporušili předpisy silničního provozu, máme na základně k dispozici služební
osobní automobil a v případě potřeby mne kolega přijede vystřídat na trasu. On pokračuje
s cisternou do místa určení a já jedu domů.
Nestává se to často, ale o místě vystřídání roz18

hoduje dispečer,“ popisuje taje organizace své
práce Vojtěch Procházka, který cisternou vozí
palivo do čerpacích stanic Shell. Za měsíc obvykle najede sedm až osm tisíc kilometrů.
„Mám raději delší cesty, než jen jezdit kolem
komína,“ říká s úsměvem. Ještě dál než on
jezdí řidiči, kteří vozí pohonné hmoty například
na Moravu nebo do Německa – mají také
jinou organizaci práce, pracují v takzvaných
krátkých a dlouhých týdnech.
K pracovním povinnostem Vojtěcha Procházky
patří rovněž pečlivé vedení dokumentace
o přepravovaných pohonných hmotách a hlídání plomb, které je zajišťují při přepravě. A je
to také řidič, který podle pokynů dispečerů cisternu v Záluží připojuje k příslušným plnicím
ramenům a dohlíží na průběh plnění, a naopak u čerpací stanice zajišťuje vyčerpání paliva
z cisterny.
I když je to možná nečekané, ve své práci Vojtěch Procházka využije i cizí jazyky, hlavně
němčinu. „Občas jsme vysláni do Německa,
jindy zase prohodíte několik vět s německým
řidičem. Buď se ptám na situaci na trase,
odkud přijíždí, nebo jim radím při plnění na
terminálu České rafinérské,“ vysvětluje.

Směna začíná kontrolou vozidla.

Na terminálu České rafinérské je nejdříve
třeba „na totemu“ navolit cisternový
vůz do systému plnění.

Poté, co pracovnice bezpečnostní agentury
překontroluje zaplombování cisternového
vozu, odjíždí souprava k cíli své cesty.
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I Unipetrol má svou
dámu na kolejích
Na první pohled byste určitě neřekli, jaké má Šárka Tauberová
povolání. Mladá žena s inženýrským diplomem z dopravní fakulty
totiž v areálu v Záluží na železničních vlečkách řídí lokomotivu
táhnoucí mnohatunové vagony. Ve vlacích ale tráví i hodně
ze svého volného času.
Na práci strojvedoucí se Šárka Tauberová začala připravovat už v době, kdy dokončovala
studia na pražském ČVUT – absolvovala
v Unipetrolu zácvik, během něhož jezdila na
lokomotivě s druhým strojvedoucím, a zároveň
pracovala jako pomocnice strojmistra v pozici
střídače. Po složení zkoušek z dopravních
předpisů na vlečkách začala v dubnu 2010
pracovat sama jako strojvedoucí.
Stereotyp jí v zaměstnání rozhodně nehrozí.
Mění se jí totiž místo práce i tým kolegů.
„Pracuji v nepřetržitém provozu na směně A,
kde se mnou jsou dva další strojvedoucí. S nimi
se po třech měsících střídám v jednotlivých
obvodech vlečky, a jelikož k těmto změnám
dochází i u jiných pracovních profesí, jako
jsou posunovači, pracuji prakticky každé tři
měsíce v jiném obvodu a s jinou pracovní
skupinou,“ vysvětluje Šárka Tauberová.
Pracovní den „mašinfíry“ začíná v šest
hodin, kdy ale už musí být zaměstnanec
i stroj plně připraveni k práci. „Než vyrazím
na koleje vlečky, musím v rámci bezpečnosti
jízdy zkontrolovat technický stav lokomotivy,
dostatečné vybavení provozními kapalinami
a provést zkoušku brzdy. Teprve potom
20

mohu vyrazit na nádraží, kde se od svého
vedoucího posunu dozvím, jaká práce nás
ten den čeká,“ popisuje mladá žena, která si
s sebou na směnu musí brát i jídlo a nápoje
na celý den.
Během dvanáctihodinové směny pak s lokomotivou přistavuje vagony ke stáčecím
a plnicím místům v jednotlivých provozech,
naplněné vagony řadí do takzvaného posunového dílu a ten pak přesouvá na jiné koleje
nebo až na seřaďovací nádraží. Toto „kolečko“ za den absolvuje dvakrát, dopoledne
a odpoledne, a kolem páté hodiny se vrací
s lokomotivou do výtopny. Stroj musí před
koncem směny uklidit a pak se osprchuje,
převlékne – a běží na vlak.
„Jelikož bydlím v Děčíně, pospíchám na vlak
do Mostu, kde už lokomotivu neřídím, ale relaxuji po náročném dni jako cestující bez jakékoliv odpovědnosti,“ říká s úsměvem
Šárka Tauberová. O tom, že práce na železnici je pro ni nejen zaměstnáním, ale i koníčkem, svědčí také její cestovatelský cíl. Ráda
by projela všechny vlakové tratě v Česku. Našlápnuto má dobře – už má prý splněno z 80
procent.

Šárka Tauberová nastupuje každý svůj pracovní den mnohokrát na lokomotivu,
která po vlečce převáží plné i prázdné vagony podle potřeb provozu.

Vozy je potřeba přistavit k jednotlivým stáčecím
a plnicím místům v chemické technologii,
naplněné vagony se naopak spojují dohromady
do takzvaného posunového dílu. Strojvedoucí
vše provádí za asistence posunovače.

Hlavním pracovištěm Šárky Tauberové
je kabina lokomotivy.
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Může žena velet hasičům?
Samozřejmě!
V celém Česku jsou jen tři ženy, které velí hasičskému sboru.
Jednu z nich mají v kolínském hospodářském středisku továrny
Paramo. I když na to Dana Vejdělková nevypadá, jediné její slovo
stačí, a tým složený z téměř dvou desítek mužů šlape jako hodinky.

„Zpočátku při různých velitelských shromážděních jsem měla pocit, že si říkají, co tady ta ženská dělá. Moc dobře jsem se necítila. Časem
jsem ale pochopila, že mne mezi sebe vzali jako
sobě rovnou,“ svěřuje se velitelka hasičů, která
dělá všechno pro to, aby si se svými muži
v ničem nezadala. Před pěti lety si udělala řidičák
na náklaďák, aby v případě nutnosti mohla
usednout za volant výjezdové tatry. Stejně jako
její muži i ona občas slouží na ústředně hasičského dispečinku. A stejně jako oni také absolvuje testy fyzické zdatnosti a výcvik.
A jak se vlastně žena stala velitelkou hasičů?
Dana Vejdělková to má zřejmě v krvi odmala.
Věnovala se požárnímu sportu, potom dálkově
vystudovala požární školu a získala kvalifikaci
požárního technika a preventisty. Žádným suchým školitelem ale rozhodně není – ani dnes,
když je ve vedoucí pozici. Hodně času tráví v terénu, protože ona i její muži mají kromě prevence a práce na dispečinku i celou řadu dalších
povinností.
Zasahují při hašení požárů nebo likvidaci unikajících ropných látek, a to nejen v továrně, ale i na
dalších místech kraje. V Paramu asistují při činnostech, které jsou požárně nebezpečné a vy22

žadují odborný dozor. Vyjadřují se ke kolaudaci
objektů i k plánům firmy z hlediska prevence požárů, kontrolují čtyři distribuční sklady Unipetrolu
a aktualizují požární dokumentaci. Hasiči ale
třeba také vozí peníze do banky, podílejí se na
úklidu a údržbě komunikací, pomáhají s drobnými hospodářskými pracemi a tak dále.
Nejvíc jim ale vždycky v paměti utkví zásahy
u požárů. Například 20. prosince 2008 hořelo
přímo v továrně. „Kouř jsem viděla od svého
domu, když jsem dostala zprávu o události. Věděla jsem, že je zle. Hořela parafínka, takové
srdíčko, od kterého se odvíjí veškerá výroba.
Státní hasiči se zachovali přímo bombasticky, dovezli vše nezbytné, co bychom museli teprve sehnat. Tehdy zasahovalo 16 aut a 55 hasičů.
Zákrok trval pět hodin,“ vzpomíná Dana Vejdělková na obtížný zásah.
Pracovní den velitelky Hasičského záchranného
sboru podniku v kolínském hospodářském středisku trvá od 6 do 14 hodin. Na telefonu je
ovšem k zastižení nepřetržitě a do práce se
leckdy vrací odpoledne, v noci či o víkendu – a
prý vždy s chutí. „Být velitelkou hasičů není
běžné, ale není to ani nemožné,“ uzavírá Dana
Vejdělková.

Velitelka Dana Vejdělková nezůstává v ničem pozadu za svými muži.
V případě nutnosti může usednout i za volant výjezdové Tatry.

Dana Vejdělková se každé ráno před šestou
hodinou nejprve zajímá o průběh právě
končící směny hasičů. Zastaví se i na ústředně
za Petrem Frankem.

Dana Vejdělková se v kanceláři moc nezdržuje.
Většinou je v terénu. My jsme ji zastihli s Karlem
Vokounem při kontrole stavu vybavení
výjezdové techniky.
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Pozor, bezpečák!
Bezpečnostního technika vnímají zaměstnanci – jeho kolegové – jako člověka,
který je může popotahovat třeba za nenasazenou přilbu nebo za jakékoliv
jiné nedodržení bezpečnostních předpisů. V průmyslových provozech je to
ale člověk, jehož pečlivost může zachránit velké peníze i lidské životy.
V areálu Unipetrolu v Záluží tuto funkci vykonává spolu s kolegy Martin
Vinkler, jehož odborné zařazení oficiálně zní „osoba odborně způsobilá
v prevenci rizik a odborně způsobilá osoba v požární ochraně“.
Získat tyto způsobilosti přitom není vůbec
snadné. Než Martin Vinkler do firmy před 15
lety nastoupil, musel mít kromě technické
střední školy také měsíční specializovaný kurz
se zaměřením na BOZP (Bezpečnost a
ochrana zdraví při práci). V roce 2006 si pak
kvalifikaci rozšířil o školení v požární ochraně,
protože v té době firma rušila nezávislé oddělení požární prevence. „Kurz renomované
pražské firmy jsem završil před komisí ministerstva vnitra,“ říká Martin Vinkler a vysvětluje, že získaná způsobilost v prevenci rizik se
musí každých pět let opakovat. „Konkrétně
je třeba vypracovat seminární práci z navržených témat a později ji obhájit před komisí.
To ale není všechno, ještě probíhá ústní
zkouška a písemný test s přibližně 200 otázkami z oblasti BOZP – bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci,“ vysvětluje.
A co jeho práce obnáší – kromě školení, které
každý zaměstnanec důvěrně zná, protože je
musí absolvovat při nástupu do práce a dále
i v pravidelných intervalech? „Mám na starosti oblast bezpečnosti práce a požární
ochrany v areálu Petrochemie, tedy v provo-
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zech na výrobu monomerů i polyolefinů od
etylenové jednotky po polyetylen, polypropylen a nízkoteplotní sklady. Především kontroluji dodržování podmínek BOZP a požární
ochrany, podílím se na komisionálním stanovení podmínek pro povolení k práci a vyšetřuji mimořádné události – například pracovní
úrazy zaměstnanců Unipetrolu i externích
firem nebo požáry. Dále připomínkuji provozní a projektovou dokumentaci a kromě
základních školení zaměstnanců Unipetrolu
i externích provádím i školení podrobnější,
například pro preventivní požární hlídky nebo
pro zaměstnance, kteří vystavují povolení
k práci,“ vypočítává Martin Vinkler. On sám se
také podílí na povolování některých činností –
například práci s otevřeným ohněm.
Ve službě je jako bezpečnostní technik nejen
ve všední dny, ale střídá se s kolegy i v pohotovostních směnách v noci a o víkendech.
A jak se ke kontrolorovi stavějí ostatní zaměstnanci? „Větu ,pozor, bezpečák’ stále slýchám.
Ale už ne tak často jako v začátcích,“ říká s úsměvem Martin Vinkler.

Martin Vinkler prověřuje povolení k práci v úseku dělení pyrolýzních plynů.

Během pravidelné odstávky výroby
v Chemparku Záluží se Martin Vinkler účastní
každodenního jednání zarážkového štábu
etylenové jednotky Unipetrolu RPA. Během
setkání se hodnotí provedené práce
z minulého dne a probírá aktuální program.

Martin Vinkler s kolegou Vladimírem Zárubou
podepisují externímu dodavateli povolení
k práci s otevřeným ohněm.
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