
uni Č e r v e n  2 0 1 110 N o v i N y  z a m ě s t N a N c ů  s k u p i N y  u N i p e t r o l 11

Dálniční čerpací stanice u Průhonic na příjez-
du do Prahy funguje pod značkou Benzina již 
od otevření prvního úseku D1 v sedmdesá-
tých letech. V roce 2006 byla modernizová-
na a nyní patří mezi elitní čerpačky Benzina 
plus. Je otevřena 24 hodin denně sedm dní 
v týdnu a její součástí je i nonstop fungující 
bistro, takže pracovníci obsluhy musí zvládat 
mnohem více činností než jen přijímání pla-
teb po načerpání paliva.

„Pracujeme ve dvojicích, jeden za kasou pro 
čerpací stanici, druhý v bistru. Ale v průbě-
hu dne se doplňujeme a navzájem si pomá-
háme. Když zrovna není nutné být v bistru, 
pomůžu třeba kolegovi s doplňováním zbo-
ží nebo zaskočím u druhé pokladny. Proto je 
důležité, že zde máme výborné vztahy a na-
vzájem si důvěřujeme,“ vysvětluje Monika 
Krajčíková, která nejčastěji spolupracuje 
s kolegou Petrem Švecem. Z důvodů marke-
tingových i bezpečnostních se totiž na čer-
pacích stanicích nejvíce osvědčil model, kdy 
je dvojice pracovníků v jedné směně tvoře-
na mužem a ženou.

Na Benzině u Průhonic pracuje v dvousměn-
ném provozu na pozici obsluhy celkem osm 
lidí, denní a noční směna se střídají většinou 
v sedm hodin ráno a večer. „Směnu začnu 
tím, že zkontroluji, zda je vše tak, jak má 
být. Musí být uklizeno v shopu, na toaletách 
i venku u stojanů, vynesené koše a dopl-
něné zboží. Když jsem na bistru, tak ještě 
zkontroluji, co je v denní nabídce, která není 
pokaždé stejná. Od předchozí směny pak 
přebíráme pokladnu a přihlašujeme se pod 
svým jménem do elektronického systému. 
Než odbavíme prvního zákazníka, samo-
zřejmě na sobě musíme mít firemní oble-
čení. Já v něm většinou přijíždím už rovnou 
z domova,“ popisuje Monika Krajčíková.

Ta nejčastěji pracuje za přepážkou bistra, 
kde zákazníkům nabízí různé druhy slané-
ho i sladkého pečiva, vynikající kávu Alfredo 
i hotová jídla. „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.“ 
Nejvíc práce v bistru je přes den kolem 
sedmé až desáté hodiny, kdy se lidé stavují 
na snídani, a poté v době oběda.

Když má Monika Krajčíková službu přímo 
na kase čerpací stanice, patří mezi její po-
vinnosti ještě další činnosti. Přibližně jed-
nou za dva dny přijíždí cisterna Petrotrans, 
aby doplnila paliva. Role obsluhy čerpací 
stanice je u tohoto procesu nepostrada-
telná. Cisterna je rozdělena na jednotlivé 
komory s různými druhy paliv, a tak musí 
pracovník čerpací stanice spolu s řidičem 
cisterny kontrolovat správné napojení ha-
dic i objem doplňovaného paliva.

Obsluha čerpací stanice také musí být 
schopna dobře komunikovat se zákazní-
ky, vyjít jim vstříc a poradit jim v různých 
situacích. „V zimě se zákazníci často ptají 
na vlastnosti nafty za nízkých teplot. Mu-
sím jim tedy umět vysvětlit, že standardní 
nafta zimní je do minus 20 stupňů. Pré-
miová nafta má zimní parametry ještě 
lepší. 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,“ 
usmívá se Monika Krajčíková. V poslední 
době se podle ní množí i dotazy na správ-
nou cestu, jelikož někteří řidiči nemají 
ve svých GPS navigacích zanesený nedáv-
no otevřený pražský okruh. Zákazníkům 
rovněž ochotně dává informace o aktu-
álních propagačních aktivitách Benziny, 
v současnosti například o akci „Ujíždějte 
na kolech“.

I když nemá v oboru petrochemie žádné 
formální vzdělání, po pěti letech práce 
u společnosti Benzina ví o vlastnostech 
paliv hodně. Sama jezdí na prémiovou 
naftu Verva Diesel a na základě vlastních 
zkušeností ji doporučuje i zákazníkům. „Cí-
tím, že auto má pak nižší spotřebu i hluč-
nost a zároveň lepší výkon. Sami zákazníci 
Vervu chválí a dokonce už ji prý doporučují 
i autoservisy,“ říká s hrdostí v hlase.

Směna Moniky Krajčíkové se pomalu blíží 
ke konci. Ještě zbývá dolít vodu do konví 
na doplňování chladičů a kyblíků na mytí 
oken, vynést koše, zkontrolovat čistotu 
obchodu, venkovních a vnitřních zaří-
zení a doplnit zboží. Prostě vše připravit 
na předávku další směně přesně tak, jak 
to má být.

Benzina (ogil) – „Musíme toho umět hodně a v práci se opravdu nenudíme,“ 
říká Monika Krajčíková, která pracuje na čerpací stanici Benzina u dálnice 
D1 nedaleko Průhonic. Po tom, co jsme s ní strávili den na jejím pracovišti, 
jí rozhodně dáváme za pravdu.

    Nejčastěji pracuje Monika Krajčíková za přepážkou bistra.

» Den s…Den s...                      

Do červnových UNI novin 
zařazujeme další díl nové 
rubriky. V jejím rámci  
vám budeme průběžně 
představovat zaměstnan-
ce z podniků skupiny Unipe-

trol, s nimiž fotograf strávil 
pracovní den. Akce, kterou 
připravujeme v rámci Me-
zinárodního roku chemie, 
začala 15. února s Kave 

Barešem z Unipetrolu RPA.
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    Když je čas, vypomůže Monika Krajčíková i na pokladně 
čerpací stanice.

   Stojany musí být udržovány absolutně čisté.

    Doplnit zboží do regálů je někdy potřeba i v průběhu dne.

Máme velmi dobré vztahy a navzájem   si důvěřujeme

    Monika Krajčíková kontroluje správné napojení hadic při doplňování paliva z cisterny Petrotrans.   Monika Krajčíková nejčastěji pracuje ve dvojici s Petrem Švecem.

    U společnosti Benzina pracuje Monika Krajčíková již pět let.


