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»  Den s…

   V úterý se koná pravidelná porada odboru bezpečnosti.

   Příprava součinnostního havarijního cvičení ve výrobně Chezacarb s Davidem Paškem a s Pavlem Srnkou

   Vyhodnocování výsledků havarijního cvičení s Michaelem Koutenským, velitelem směny HZS Unipetrolu RPA

»  Den s… – přeDstavení specialistky oDboru bezpečnostiDen s...                      

Oslovit Unipetrol a nabídnout se 
po ukončení studia na Fakultě životního 
prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí 
nad Labem Andree Kšonžekové poradil 
její bývalý vysokoškolský profesor. „Po-
slechla jsem ho, zúčastnila se pohovoru 
a po nějaké době se dozvěděla, že je 
o mne zájem. Tak jsem nastoupila v září 
2008 na absolventské místo,“ vzpomí-
ná na začátky Andrea Kšonžeková. V té 
době se již vědělo, že se v úseku HSE&Q 
uvolní místo po pracovnici, která odejde 
na zasloužený odpočinek. „Absolvovala 
jsem zhruba půlroční zařazení v Junior 
programu a pak jsem rovnou nastoupila 
na pracovní pozici specialisty HSE&Q,“ 
pokračuje Andrea Kšonžeková.

Po uzavření absolventského programu, 
do jehož týmu byli zařazeni zástupci 
nejen ze Záluží, ale z celé skupiny, se 
Andrea Kšonžeková rovnou zaměřila 
na činnosti, které v Benzině vykonáva-
la starší kolegyně v Praze. „V zácviku 
mi velmi pomohl můj tehdejší vedoucí, 
který měl v oblasti krizového řízení a ha-
varijní prevence bohaté zkušenosti. Po-
stupem času jsem přebírala i další práci 
od zálužských spolupracovníků. Nyní 
tak svou kapacitu dělím půl na půl mezi 
Benzinu a Unipetrol RPA,“ uvádí Andrea 
Kšonžeková.

Pro Benzinu řeší například krizové říze-
ní. Společnost zastupuje při jednání se 
státními úřady, jako je kupříkladu Sprá-
va státních hmotných rezerv. „Benzina je 
totiž Správou státních hmotných rezerv 
jmenována subjektem hospodářské mo-
bilizace, kdy v případě vyhlášení krizové-
ho stavu podle zákona 241/2000 Sb. je 
společnost Benzina povinna dodávat po-
honné hmoty pro zajištění chodu státu,“ 
vysvětluje Andrea Kšonžeková. Proto má 
Benzina rozmístěno na svých čerpacích 
stanicích 17 elektrocentrál, sloužících 
jako náhradní zdroj elektrické energie 
v případě nějaké pohromy. Elektrocentrá-
ly se mohou se svolením Správy státních 
hmotných rezerv převážet a zapůjčovat. 
„Společně řešíme i změny v systémech 
a v komunikačních programech či aktu-
alizace smluv. Spolupracuji a poskytuji 
údaje i pracovníkům útvarů krizového 
řízení jednotlivých krajských úřadů.“ 

Pro jednotlivé čerpací stanice Andrea 
Kšonžeková aktualizuje takzvané krizo-
vé karty, na kterých jsou důležité údaje 
pro konkrétní čerpací stanice. Stav karet 
a připravenost vybraných čerpacích sta-
nic na výdej nouzových zásob pohon-

ných hmot jedenkrát ročně kontroluje 
zástupce Správy státních hmotných re-
zerv s kolegou z Ministerstva průmyslu 
a obchodu. Dále spravuje krizovou do-
kumentaci, ze které se personál čerpací 
stanice dozví, jak má postupovat, když 
se něco stane. „Pro Benzinu vedu vojen-
skou evidenci s tím, že v případě potřeby 
za krizového stavu státu musím požádat 
o zproštění vojenské služby pro zaměst-
nance důležité pro chod společnosti,“ 
uvádí Andrea Kšonžeková.

Pro Unipetrol RPA řeší administrativní 
část nežádoucích mimořádných událostí 
a havarijních cvičení výroben. „Eviduji 
kompletně mimořádné události a jejich 
databázi, která je přístupná vybraným 
zaměstnancům na intranetu společnos-
ti,“ pokračuje Andrea Kšonžeková. „Díky 
tomu se značně omezil oběh papírové 
pošty. Zaměstnanci s oprávněním vklá-
dají předepsanou dokumentaci o mi-
mořádných událostech na intranet, aby 
ostatní měli hned k dispozici veškerou 
agendu, která odpovídá Směrnici 432. 
„Kompletní dokumentace o mimořád-
né události mi pak umožňuje připravit 
různá hlášení, vést údaje v dalších da-
tabázích či sestavit poučení z událostí. 
O aktuálním stavu informuji každé pon-
dělí nadřízeného. Výsledky vyšetřování 
se používají i pro jednání členů výboru 
HSE skupiny a při projednávání moti-
vačního systému BOZP s odbory. Vše se 
archivuje, aby v případě potřeby bylo 
jasné, jak se v minulosti v obdobné situ-
aci postupovalo.“

Vždy na začátku kalendářního roku 
Andrea Kšonžeková připravuje plán 
havarijních cvičení z návrhů z jednot-
livých výroben i taktických cvičení ha-
sičů. Průběh cvičení na výrobnách pak 
kontroluje. Od loňského podzimu se 
kontrol účastní i místopředseda odbo-
rové organizace Jiří Pečený,“ říká Andrea 
Kšonžeková. Z průběhu cvičení archivuje 
zprávy, aby měla podklady pro celoroční 
zprávy, audity či další požadované do-
kumenty.

A co Andrea Kšonžeková dělá ve svém 
volném čase? Věnuje se floristice a výro-
bě různých dekorací. „Pro své kamarády 
čas od času zdobím i jejich svatební den. 
Další mou vášní je řízení motocyklu Ka-
wasaki KLE. A když se to povede, použiji 
i vlastní sílu a svezu se na kolečkových 
bruslích, kole či zajdu na procházku 
do lesa a nechávám se překvapovat krá-
sou krušnohorských zákoutí,“ uzavřela.
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Unipetrol (ir) – V servisní firmě Unipetrolu v odboru bezpečnosti najdeme 
Andreu Kšonžekovou, která své pracovní aktivity dělí mezi Benzinu 
a Unipetrol RPA. Vybrali jsme si ji také proto, že je jednou ze 75 absolventů 
Junior programu, v jehož rámci si Unipetrol vychovává od roku 2003 mladé 
vysokoškoláky na konkrétní místa.

Spolupracuji i s pracovníky útvarů kriz ového řízení jednotlivých krajských úřadů

   S úřady i s kolegy z pražské centrály Andrea Kšonžeková často komunikuje telefonicky.

   Bez spolupráce s kolegy se to neobejde / Při konzultaci údajů v krizové kartě    Zpracovávání denní administrativy
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