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    José Hidalgo přijíždí z Kralup nad Vltavou autobusem pro zaměstnance České rafinérské.

    Každý pátek se účastní porady na pracovišti, tentokrát ji J. Lederer svolal mimořádně ve čtvrtek před pátečním státním svatovác-
lavským svátkem.

    Každý den po příchodu na pracoviště vedou kroky Josého k počítači. Má na starosti výzkum izomeračních katalyzátorů a na moder-
ním chromatografu sleduje chování vzorků.

»  Den s…Den s...                      V Unipetrolu pokračuje ve své specializaci    chemika-výzkumníka

Přivítali jsme se před vchodem do che-
mičky krátce po půl osmé, hned jak 
dorazil autobusem z Kralup nad Vlta-
vou, kde s manželkou bydlí.  Po překon-
trolování elektronické pošty jeho první 
kroky vedly do laboratoře zapnout ply-
nový chromatograf. Pak chvíli čekal, než 
se nahřeje do provozní teploty. To byl 
okamžik, kdy jsme měli čas popovídat 
si o jeho cestách, které ho v posledních 
letech dovedly do Česka a letos v květnu 
do Záluží. Mezitím ale pokukoval po ho-
dinkách, abychom nezapomněli na pra-
covní povinnosti a schůzky, které měl 
naplánovány právě na čtvrtek, kdy jsme 
ho doprovázeli a zpovídali.

Kvůli postdoktorandskému studiu 
v Ústavu organické chemie a bioche-
mie AV ČR přijel José z Cordoby v roce 
2007. Zaměřil se na téma „Výzkum 
v syntéze v organické chemii“. Během 
pobytu v Praze José poznal svoji nyněj-
ší manželku. Odjeli zpátky do Montilly, 
kde bydlí jeho rodina, ale nakonec se 
rozhodli pro společný život v Čechách. 
José měl samozřejmě, vzhledem ke své 
specializaci chemika, zájem o práci 
v chemickém výzkumu Unipetrolu, ale 
tenkrát nebylo volné místo. Nevzdal 
to, zůstal v Čechách a s Výzkumným 
ústavem anorganické chemie udržoval 
kontakty. Zastupoval španělskou firmu 
Seneca Green Catalyst, připravoval vý-
zkumné projekty a navazoval kontakty 
s českými podniky. Pak pracoval krátce 
v Procter&Gamble a v Koh-i-nooru, ale 
stále hledal uplatnění spíše v chemic-
kém výzkumu. Až se letos na jaře ozval 
telefon z VÚAnCh – místo bylo volné 
a José mohl nastoupit jako výzkumník 
do skupiny Unipetrol.

Zapovídali jsme se, a proto jsme si mu-
seli pospíšit, abychom zkontrolovali 
vzorky benzinu v plynovém chroma-
tografu. José podrobně prohlížel jejich 
křivky na monitoru, kontroloval své 
zápisky, nakonec spokojeně pokýval. 
„Porovnáváme výsledky rafinerie s naši-
mi,“ vysvětlil mi krátce, pak sundal plášť 

a vypravili jsme se na pracoviště rozvoje 
technologií a efektivity Unipetrolu RPA, 
kde s Františkem Nečesaným konzulto-
val poslední úpravy poloprovozní jed-
notky na izomerizaci katalyzátoru pro 
výrobu benzinu. „Vše je připraveno, jen 
chybí dokompletovat regulační a měřicí 
techniku, která má co nevidět do ústa-
vu dorazit,“ doplnil. Jak se dozvídám 
na krátké poradě útvaru Jaromíra Lede-
rera, jehož je José součástí, jejich vizí je 
izomerační katalyzátor, který by v reak-
toru vydržel čtyři roky.

Po poradě se ještě zastavíme u Rad-
ka Černého, s nímž José spolupracuje. 
Upřesňují si úkoly z předchozí porady. 
Je jich hodně, zejména těch, na kterých 
pracují spolu s Eurosupportem a Fyzi-
kálním ústavem Jaroslava Heyrovského, 
kde pro VÚAnCh testují vzorky nových 
katalyzátorů. José je „styčným důstoj-
níkem“ mezi Zálužím a Prahou. Učí se 
pracovat i na moderním mikroreaktoru, 
aby mohl později obsluhovat podobné 
zařízení ve výzkumném centru UniCRE.
 
José se ve VÚAnCh zaměřuje na kata-
lyzátory, na zlepšování procesů výro-
by benzinu, na hledání alternativních 
zdrojů, možnosti hlubšího zpracování 
ropy. Každý den objevuje nové infor-
mace na internetu, pro další obchodní 
příležitosti výzkumného centra se snaží 
využívat i svých španělských kontaktů. 
V současné době připravují s Radkem 
Černým a Davidem Kubičkou nové pro-
jekty už na příští rok.

Den uběhl jak voda. Aby ne, vždyť celý 
den pěkně pršelo. Při cestě na odpolední 
autobus jsem se ještě dozvěděl, že José 
stačil za těch pár let procestovat skoro 
celou naši republiku, že má rád tvaroh, 
guláš, smažený sýr a burčák. „Ani jed-
no si ale ve Španělsku dopřát nemohu, 
u nás to neznáme,“ pokrčil rameny hlav-
ně u tvarohu a burčáku. Inu jiný kraj, jiný 
mrav. Dveře autobusu se za ním zavírají 
a pro Josého skončil zase jeden běžný 
pracovní den.

8:30

12:00

7:30
VÚAnCh (ken) – Se Španěli se přece jen ve skupině Unipetrol většina z nás 
nepotkává každý den. Ti, kdo spolupracují s José Miguelem Hidalgo 
Herrador v zálužské části Výzkumného ústavu anorganické chemie, jako 
třeba Radek Černý, David Kubička, Jaromír Lederer a někteří další, by si 
klidně mohli španělštinu procvičovat každý den. Kontaktů s českými kolegy 
ale využívá spíše José ke zdokonalování své již srozumitelné češtiny.

Do prosincových UNI novin  
zařazujeme další díl nové 
rubriky. V jejím rámci 
vám chceme průběžně 
představovat zaměst-
nance z podniků sku-
piny Unipetrol, s nimiž 

fotograf strávil jeden je-
jich pracovní den. Akce, 

kterou připravujeme 
v rámci Mezinárodní-
ho roku chemie, začala 

15. února s Kave Bare-
šem z Unipetrolu RPA.
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    S Františkem Nečesaným z útvaru rozvoje technologií a efektivity konzultuje parametry připravované poloprovozní jednotky. 

    Před jeho odpoledním odjezdem domů do Kralup jsme si zavzpomínali na jeho rodinu.     Většinou se José vydává na cestu domů k autobusu, k budově České rafinérské na Benešáku, pěšky.
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