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    Přebírání úkolů od směnového mistra Petera Miraje.

    Jan Bečvář odebírá mimořádný kontrolní vzorek, zda nedošlo k úniku TEA roztoku do odpadní vody.

    Stanislav Kubr, parťák údržby firmy BIS Czech, při vystavování povolení k práci.

»  Den s…Den s...                      Zástupce směnového mistra Jan Bečvář:    Provozák se učí pořád, nejvíce při zarážkách

„Do zálužské továrny jsem nastoupil 
v březnu 1995 na plnírnu CO2,“ vzpomíná 
Jan Bečvář na období, kdy opustil práci 
číšníka. „Přišla známost a já se rozhodl 
najít jistotu pravidelné mzdy,“ pokračo-
val. Na plnírně působil do listopadu 1996 
a poté přešel do výrobny zplyňování ma-
zutu, kde je dodnes. Práci na ranních vy-
měnil za směnovou, lépe honorovanou.

Začátky na mazutu však nebyly lehké. 
Prodloužení smlouvy na dobu určitou 
bylo podmíněno úspěšnou zkouškou 
z DPS 500, 800 a 900. „Za necelé dva mě-
síce jsem se provoz naučil a požadované 
zkoušky úspěšně zvládnul,“ vzpomíná 
Jan Bečvář. Poté, co se s technologií „sžil“, 
se zaučoval na jednotce PSA, kde se vy-
rábí čistý vodík pro petrochemické výroby 
Unipetrolu RPA a firmu Air Products.

Dva roky uběhly jako voda a jeho tehdejší 
mistr Jiří Stádník si vybral Jana Bečváře 
za pomocníka na přípravu a průběh za-
rážek. Každý ze čtyř směnových mistrů 
výrobny má totiž na starosti určitý úsek 
a zodpovídá za něj během odstávky. „Nej-
více se naučíte, když je provoz rozebraný 
de facto do šroubku. Nahlédnete do vý-
měníků i dalších nádob a lépe si před-
stavíte, za jakých výrobních podmínek 
se vše odehrává. Osaháte si kupříkladu 
i katalyzátor, o kterém jste před tím vě-
děl jen, že to jsou malé válečky. Zajíma-
vá byla i účast při rekonstrukci v oblasti 
měření a regulace. Prostě, při zarážkách 
získáte velké zkušenosti a i po patnác-
ti letech si můžete doplňovat znalosti 
o technologii do většího detailu,“ dodává 
Jan Bečvář, který je za šanci Jiřímu Stád-
níkovi vděčný.

Pokud provoz nefunguje, tak jak má, je 
tady údržba, aby zajistila nápravu. Vše 
začíná u venkovních pracovníků provozu, 
kteří při pravidelných pochůzkách kont-
rolují zařízení. „Roztěsní-li se kupříkladu 
potrubí (v přírubě začne unikat médium 
z potrubí), pracovník to nahlásí mistrovi 
nebo jeho zástupci, ti situaci vyhodno-
tí a rozhodnou co dál,“ vysvětluje Jan 
Bečvář. Pokud je oprava možná za běž-
ného provozu, je třeba část technologie 
odstavit, zbavit tlaku, v případě potřeby 
inertizovat a pak předat údržbě. „V přípa-
dě, že by se muselo sjet celé zařízení, je 
třeba před tím situaci dohodnout ve spo-
lupráci s technikem zařízení, technolo-
gem či s vedoucím výrobny. Jedná-li se 
kupříkladu o netěsnost na potrubí s chla-
dicí vodou, je technologie, která utěsní 
armaturu za provozu,“ dodal Jan Bečvář 

a podotkl, že do práce jde s tím, že ved-
le rutinních činností neví, co všechno ho 
ještě během směny čeká.

Kupříkladu letošní náročná zima se po-
depsala na stavu podtápění potrubí. 
„S kolegou jsme navrhli na výrobním 
souboru DPS 600, jak by se dalo podtá-
pění zjednodušit, aby nehrozilo při velmi 
nízkých teplotách zamrzání dlouhých 
tras. A na navržených změnách nyní 
údržba pracuje,“ dodal Jan Bečvář, který 
je od ledna zástupcem mistra směny „C“.

Aktuální informace i plány do budouc-
na Jan Bečvář získává od mistra z porad 
u vedoucího. Během dne on nebo mistr 
vypisují povolení na práci. Kromě toho, 
že seznámí údržbáře s podmínkami 
práce, se jde s nimi osobně přesvědčit 
o stavu místa a určí kolegu z provozu, aby 
na opravu dohlížel. „Vždy je třeba, aby 
o venkovních aktivitách dopředu věděli 
operátoři velínu a měli čas se na vše při-
pravit,“ dodal Jan Bečvář. 

Mezi další pravidelné povinnosti patří 
docházka. „Sleduji, aby si podřízení pra-
videlně čerpali dovolenou. Limitující je 
pro nás minimální stav,“ dodal Jan Bečvář 
s tím, že horší situace je při dlouhodobé 
nemoci nebo se zaměstnancem v zácvi-
ku, kterému ještě chybí patřičné zkoušky. 
Každý den ráno se berou vzorky takzvané 
zpětné vody z výstupu z provozního sou-
boru DPS 600 a zjišťuje se únik TEA rozto-
ku. V případě potřeby se pak test na pH 
dělá i namátkově. Mezi dlouhodobé čin-
nosti Jana Bečváře v současnosti patří 
naplánování zarážky 2012 v úseku svěře-
nému jeho směně s tím, že si najde a vy-
chová k ruce pomocníka, stejně jako si ho 
před deseti lety zaučil Jiří Stádník.

Ve výrobně zplyňování mazutu funguje 
dvanáctihodinový směnný provoz. Pracov-
níci se střídají tak, aby měli dvakrát za mě-
síc volný víkend. „Směny jsou výhodné pro 
ty, co jsou sami. Rodina směnami trpí, ale 
musí se to vydržet. Je to úděl provozáka,“ 
uvažuje nahlas Jan Bečvář.

Převážnou část volného času věnuje ho-
keji. Nejdříve jej od mala hrál, později 
se na Zimní stadion Ivana Hlinky vrátil 
jako dobrovolný vedoucí mužstva mlá-
deže 7. třídy. Nejrychlejší kolektivní hře 
se věnuje i jeho syn Jan. Toho v 8. třídě 
trénuje Robert Reichel. „Pokud to jenom 
trochu jde, snažím se, abych svého syna 
viděl na hokeji, protože to jsou zážitky 
k nezaplacení,“ uzavřel Jan Bečvář.     Jan Bečvář při standardní komunikaci vysílačkou s operátorem velínu.

   Jan Bečvář s technikem-mechanikem Jiřím Stádníkem konzultuje a upřesňuje práce na filtru odpadní 
vody.

    Se zástupcem vedoucího výrobny POX Petrem Karvánkem při kontrole motoru MO 601B před jeho testo-
vacím startem po opravě.  
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Unipetrol (ir) – Zaměstnanec chemického provozu – slangově provozák, 
má především za úkol udržovat technologii ve stabilních výrobních 
podmínkách. Pokud nefunguje, musí zjistit proč, příčinu odstranit 
a zajistit, aby se již neopakovala. Dnes jednoho takového provozáka 
z výrobny zplyňování mazutu představíme.
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