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NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL

úplně 
nové 
informace

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

březnové UNI noviny vám přinášejí 
především informace o tom, jak sku-
pina Unipetrol hospodařila v roce 
2009. Finančním výsledkům se vě-
novala tisková konference, kde před 
médii vystoupil poprvé nový generál-
ní ředitel Piotr Chełmiński. Vaší po-
zornosti doporučuji nové informa-
ce, jež se vztahují k uzavření případu 

znečištění řeky 
Bíliny. V tom-
to čísle na-
jdete také 
hodně zpráv 
z Parama: 
a to ať už se 
začtete do 
rozhovoru 

s novým obchodním ředitelem Jaro-
mírem Kouřilem, nebo se jen potěší-
te tím, že pardubické asfalty se zrov-
na používají při rekonstrukci kostela 
ve Vídni, či zavítáte za talentovanými 
školáky, kteří soutěžili o Zlaté pero 
Parama. Ani tentokrát nechybí sport, 
skaut HC Benzina Litvínov Jiří Bubla 
hledí optimisticky na závěr extraligy. 
A mě osobně zaujal sportovní koní-
ček Ivy Šnitrové. Pěkné čtení…

ÚVODNÍK

Společnost Počet pracovních úrazů 
 I–II 2010 2009 2008

Unipetrol 0 0 0
Unipetrol RPA 0 5 0
Unipetrol Doprava 0 1 2
Unipetrol Services 0 0 0
Paramo 2 2 3
Benzina 0 0 0
Česká rafi nérská 0 3 1

AKTUÁLNÍ KURZ AKCIÍ 
UNIPETROLU

Index PX

1138,70135,50 Kč

32,7 %–9,6 %

–3,2 %–4,6 %

Unipetrol
kurz 
k 26. 2. 2010

změna
od zač. roku

změna
za měsíc

V přehledu se sledují pracovní úrazy s absencí 
delší než tři kalendářní dny a smrtelné pracovní 
úrazy u vybraných společností skupiny Unipetrol. 
V únoru 2010 byl v rámci skupiny zaznamenán 
jeden takto klasifi kovaný úraz. 

BEZPEČNOST PRÁCE 
VE SKUPINĚ 

Paramo chce psát historii 
olejářského byznysu

Ocenění za profesionální zásah 
na řece Bílině

Jiří Bubla: Titul by Litvínovu 
slušel

Anketa: Jsme ochotni pomoci 
v nouzi?
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Dana Dvořáková,
ředitelka firemní komunikace
Unipetrol, a. s.

Soutěž 
o nejhezčí 
kraslici
Unipetrol Services (pr) – Jak postup-
ně zjišťujeme při rozhovorech, máme  
mezi sebou velmi šikovné kolegyně 
a kolegy. A to je jen špička ledovce. 
Proto nás napadlo, teď před Velikono-
cemi, podpořit tvůrčího ducha a vy-
hlásit soutěž o nejhezčí kraslici. Větši-
na z vás se již jistě doma připravuje na 
svátky jara, tak proč nespojit užiteč-
né s příjemným. Možná, že právě váš 
výtvor zaujme porotu a budete odmě-
něni. Své fantazii neklaďte žádné pře-
kážky (inspiraci najdete na páté stra-
ně) a své výtvory doručte do 31. břez-
na do redakce UNI novin v Záluží (AB, 
7. p., 732) nebo do PR útvarů v Para-
mu, Benzině, České rafinérské či v cen-
trále Unipetrolu v Praze. Kolegové se 
postarají o doručení. Prvních deset se 
může rovněž těšit na odměnu. 

ČÍSLO MĚSÍCE

Skupina Unipetrol za rok 2009 dosáhla 
tržeb 67 387 milionů korun, což ji stá-
le řadí mezi 10 nejvýznamnějších fi rem 
v České republice. 

67 miliard

AKTUALITA AKTUALITA

Výsledky Unipetrolu 
v přímém přenosu
Unipetrol (PR) – Tisková konference, na 
které Unipetrol zveřejnil hospodářské 
výsledky za čtvrté čtvrtletí minulého 
roku, se uskutečnila 25. února v budo-
vě Gemini v Praze. Zúčastnili se jí ana-
lytici, investoři a novináři předních 
českých i zahraničních médií.

Záběry z konference mohli sledovat i divá-
ci České televize a televize Z1, která vysí-
lala konferenci poprvé přímým přenosem. 
Výsledky Unipetrolu představili generál-
ní ředitel a předseda představenstva Piotr 
Chełmiński a finanční ředitel Wojciech Os-
trowski, kteří po skončení konference po-
skytli oběma televizím krátké rozhovory.

Přestože Unipetrol v roce 2009 výrazně 
snížil náklady ve všech segmentech, jeho 
hospodaření poznamenaly dopady nepříz-
nivého makroekonomického vývoje. Nega-
tivní externí faktory, jako je oslabená po-

ptávka po rafinérských produktech, níz-
ké marže v rafinerském a petrochemickém 
segmentu a malý rozdíl mezi cenami ropy 
Brent a Ural, byly hlavními důvody, proč 
skupina vykázala záporný provozní vý-
sledek ve výši –654 milionů Kč. Unipetrol 
zpracoval v roce 2009 celkem 4,11 milio-
nu tun ropy. Výnosy skupiny činily 
67,4 miliardy Kč.

Představitelé Unipetrolu informovali no-
vináře o tom, že společnost přijala řadu 
opatření zaměřených na snížení nákla-
dů. Díky úspěšně realizovanému progra-
mu došlo ke zvýšení provozní efektivity, 
náklady se oproti roku 2008 snížily o více 
než miliardu korun. V jejich řízení se ale 
bude pokračovat i letos, kdy se projeví vý-
sledky programu optimalizace zavedené-
ho v roce 2009. Společnost zůstala ve vel-
mi dobré finanční kondici, a to především 
díky pečlivému řízení peněžních toků.

„Situace v rafinerském segmentu se do-
sud nezlepšila. Petrochemický zazname-
nává oživení, avšak velmi pomalé. 
Je zřejmé, že před sebou máme těžké 
časy. K tomu, abychom minimalizovali 
dopad negativní makroekonomické 
situace, musíme i nadále uplatňovat 
přísnou kontrolu nákladů a pokračovat 
ve zvyšování provozní efektivity,” uvedl 
Piotr Chełmiński.

Maloobchodní prodej motorových paliv 
si přes komplikovanou situaci trhu vedl 
velmi dobře. Benzina dosáhla provozní-
ho zisku 693 milionů korun, což před-
stavuje ve srovnání s předchozím rokem 
zvýšení o 36 procent. V roce 2009 roz-
šířila svou síť o další tři čerpací stanice 
a posílila svoji pozici v kategorii prémio-
vých paliv. S podílem blížícím se 14 pro-
centům zůstala vedoucí společností na 
trhu, kde upevnila své postavení. 

Hospodářské výsledky za čtvrté čtvrtletí minulého roku Unipetrol zveřejnil během tiskové konference, která se uskutečnila 25. února v budově Gemini v Praze. Zúčastnily se jí dvě desítky analytiků, investorů 
a novinářů předních českých i zahraničních médií a agentur. Během tiskové konference, která trvala zhruba dvě hodiny a v premiéře ji v přímém přenosu odvysílaly dvě televizní stanice, na dotazy odpovídali 
Piotr Chełmiński a Wojciech Ostrowski.
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Začal zkušební provoz burzy 
nespotřebovaných chemikálií

Pro někoho idylka, pro 
druhého vrásky na čele

Na burze NECHELA lze bezúplatně nabí-
zet k prodeji nespotřebované chemikálie 
(hydroxidy, kyseliny, chloridy, sírany, fos-
forečnany, uhličitany, dusičnany, fluoridy), 
organická rozpouštědla, průmyslová od-
mašťovadla, potravinářskou chemii, maziva 
a aditiva do pohonných hmot, impregnač-
ní laky a pryskyřice, izolační laky a tmely 
nebo brusné a lešticí prostředky.

Obchodovat nelze s léčivy, zdravotnický-
mi prostředky, krmivy, kosmetickými pro-
středky, jadernými materiály, omamný-
mi a psychotropními látkami, výbušninami 
a pohonnými hmotami.

Registrace firem nebo soukromníků do 
systému je bezplatná. Systém umožňu-
je registrovaným účastníkům samostat-

Nejinak tomu je v Chemparku Záluží. 
V rámci vyhlášených zimních opatření 
jsou zaměstnanci Unipetrolu RPA povinni 
srážet rampouchy z technologie, tedy po-
kud to je v jejich silách a možnostech. Na 

Chemie (pr) – Zkušební provoz internetového aukčního systému, který umožňu-
je obchodování s NEspotřebovanými CHEmickými LÁtkami (NECHELA), odstarto-
val 28. ledna 2010.

Na snímku zprava Tomáš Turek sráží rampouch a Libor Matějovič řídí vysokozdvižnou plošinu.

Unipetrol Services (pr) – Jednatel Unipetrolu Services Karel Surma a předseda odborové 
organizace Vladimír Chaloupka podepsali v pondělí 1. března kolektivní smlouvu mezi oběma 
stranami na roky 2010 až 2013. 

likvidaci těch větších vyjíždějí hasiči Uni-
petrolu RPA. 

Jak potvrdil vedoucí odboru HZS Petr Krá-
lert, na odstraňování námrazy v Chempar-

ku Záluží hasiči vyjížděli v lednu devate-
náctkrát a v únoru do uzávěrky těchto UNI 
novin jedenáctkrát. Mezi speciální zásahy 
patří čtyři asistence při odstranění námrazy 
na polním hořáku České rafinérské v blo-
ku 64. Hasiči pracovali v ochranných proti-
tepelných oděvech a v izolačních dýchacích 
přístrojích ve výšce 45 až 50 metrů. Ná-
mrazu odstraňovali z pracovního koše za-
věšeného na rameni jeřábu. 

Plasty jsou jednou ze stěžejních oblastí, kde se očekává vliv uplatnění nanotechnologií, umožňujících zásahy do struktury 
hmoty v atomárním a molekulárním měřítku. Díky nanotechnologiím lze očekávat významné rozšíření možností plastů a jejich apli-
kací, jako jsou vstřikování do forem, výroba fólií, nové obalové materiály aj. Další zlepšení jejich parametrů umožňuje úsporu času 
i surovin a zkrácení výrobního cyklu. Příkladem takovéhoto plastu nové generace umožňujícího dosahovat významné úspory ener-
gie je materiál firmy BASF s označením Ultradur. Jde o polybutylen tereftalát (PBT) s nanotechnologickým vylepšením. Materiály vy-
robené s přispěním nanotechnologií jsou odolnější vůči znečištění, nabízejí díky speciální struktuře nanočástic pozoruhodné vlast-
nosti, např. změnu barvy pod jiným pozorovacím úhlem (podobně jako tzv. efekt textury motýlích křídel, u něhož se vědci inspirova-
li) nebo po stlačení apod. Stěna vytvořená z takovýchto materiálů obsahujících miniaturní plynové komůrky velmi účinně zabraňuje 
průchodu tepla skrz izolační materiál. 

ně nebo s asistencí makléře zveřejnit de-
tailní parametry nabídky. Při jejím zpraco-
vání mohou firmy využít katalog více než 
sta tisíc chemických látek, ale také mohou 
detailně specifikovat druh obalu, exspi-
rační dobu nebo místo odběru nabízené 
chemikálie. V systému NECHELA lze na-
bízet i nebezpečné látky, je vybaven více-
stupňovým kontrolním systémem. Zájemci 
o toto obchodování se mohou do systému 
NECHELA přihlásit na stránkách Českomo-
ravské komoditní burzy Kladno: 
www.nechela.eu. 

Unipetrol RPA (ir) – Rampouchy na zasněžených střechách horských chalup ve 
slunečném počasí působí velmi idylicky. Pravým opakem ale je a tady také idy-
la končí, když v zimě z výšky ohrožují obyvatele měst či zaměstnance v prů-
myslových závodech. 

 Výroční konference. Během zasedání Rady předsedů ZOO Chemopetrol, a.s., se 
15. února rozhodlo o chystané konferenci. Výroční členská konference, která bude tento-
krát volební, se bude konat 27. dubna od 13 hodin nad centrální kantýnou v Chempar-
ku Záluží.  Sedmý ročník příměstské rekreace opět odstartoval zájezd do aquapar-
ku. Letošní první akcí pořádanou Odborovou organizací Chemopetrol, a. s., byl 26. února 
výlet do Tropical Islandu nedaleko Berlína. Na to naváže 27. března čarodějná prohlídka 
zámku Staré Hrady, středověká krčma, pivovar a zámek v Dětenicích. 

Unipetrol Doprava zve na zábavu. Společnost Unipetrol Doprava chystá v pořadí čtvr-
tý Společenský večer přátel výtopny. Ples s tombolou se koná 20. března v Litvínově v Ru-
dém domě od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v Chemparku Záluží u Rostislava 
Masopusta po domluvě na telefonním čísle: 476 165 126. Cena vstupenky je 200 korun. 

CHYSTÁ SE...

POZVÁNKA

AKTUALITA

ZAJÍMAVOST

VÍTE, ŽE...

POZVÁNKAVŠE PRO BEZPEČNOST

�

�

�

Společnost ze skupiny Unipetrol, která jako první přihlásí 
čtyřčlenný tým, bude mít kompletně uhrazené startovné a 
obdrží týmová trička

Vyhlášení vítězů proběhne při slavnostním gala večeru v 
hotelu Hilton, kterého se bude moci zúčastnit samozřejmě celá 
štafeta

 Účast této štafety organizačně zaštítí oddělení vnitřní a 
vnější komunikace

interni.komunikace@unipetrol.cz
225 001 421, 602 305 034

PŘIHLÁŠKY NA:

FIREMNÍ ŠTAFETY 3 x 5 KM + 1 x 6,097 KM
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Chceme psát historii olejářského byznysu
Paramo (ji) – Pardubická rafi nerie pře-
hodnocuje své postavení na trhu ma-
ziv. Pro budoucnost je poměrně zá-
sadní, aby nestála se svými produkto-
vými značkami automobilových olejů 
mimo hlavní proud. Nový obchodní ře-
ditel Jaromír Kouřil má proto nelehký 
úkol: změnit systém práce a komunika-
ce s českým trhem.

Neobáváte se, že budete hrát s karta-
mi, které už byly historicky rozdány?
Pokud sedíte u pokerového stolu, pak ne-
záleží až tak na tom, jaké karty dostane-
te, ale jestli s nimi dokážete vyhrát. Buď 
budeme historii olejářského byznysu (ne-
jen) v České republice psát, nebo si může-
me číst o úspěších jiných, kteří to dokáza-
li. Asi všichni víme, že prvním kosmonau-
tem byl Jurij Gagarin. Kdo zná jméno toho 
druhého?

Co jste udělal jako první, když jste se 
stal obchodním ředitelem?
Tak to si fakt nepamatuju. Ale vím, co jsem 
udělal, když na mě poprvé zavolala naše 
asistentka Diana „pane řediteli!“. Pokra-
čoval jsem dál směrem do kuchyňky uvařit 
si kafe. Jenže ona byla důsledná a dosáhla 
svého. Po druhém třetím zavolání jsem na-
klusal k ní a potvrdil si, že skutečně mluví 
se mnou a oznamuje mi, že porada vedení 
se odkládá o čtvrt hodiny.

Jakou z vašich letitých zkušeností z ob-
chodních a manažerských pozic v nad-
národních i českých firmách je podle 
vás nejdůležitější uplatnit v Paramu?
Osvědčilo se mi Paretovo pravidlo 80 ku 
20. Například 80 procent zisku přináší 
20 procent zákazníků. Nebo například 
80 procent času se věnuje pouhým 20 pro-
centům aktivit. À propos – víte, kolik pro-
cent zákazníků „dělá" 20 procent odbě-

ru našich olejů v tunách? Jedno procen-
to! Ano je to skutečně tak, jedno procento 
zákazníků koupí dvacet procent produkce 
olejů naší společnosti.

Na čem hodláte postavit konkurenční 
výhodu značky Mogul?
Jednoznačně na schopných lidech, bez 
ohledu na jejich pozici či funkci ve firmě. 
Musíme se posunout z prodeje olejů k pro-
deji řešení. Máme jedinečnou šanci vy-

užít toho, co bylo až doposud naší velkou 
nevýhodou. A sice, že jsme především lo-
kálním hráčem. Mogul je nejprodávaněj-
ší olej na trhu. Má nejvyšší spontánní zna-
lost. Zřejmě si to kovaní „ramováci“ ne-
připomínají každý den, ale my jsme objek-
tivně JEDNIČKOU na českém trhu! Jenže 
máme, bohužel, velmi slabou pozici v tak-
zvaných prémiových segmentech (autorizo-
vané servisy). A nejen tady nás čeká pořád-
ný kus práce.

Unipetrol Services (ek) – K dorozumění 
mezi různými skupinami lidí je v první 
řadě důležité najít společnou řeč. Stej-
né je to ale i u odborníků jedné profe-
se z různých prostředí – podniků. Jako 
je tomu například ve skupině Unipe-
trol, která vznikla na základě slouče-
ní několika chemických fi rem s různou 
úrovní řízení.

V roce 2003 dostal Jiří Polouček, mana-
žer projektů údržby, za úkol najít potenciál 
v úsporách, bezpečnosti práce a ve spoleh-
livosti v údržbě Parama, Korama, Synthe-
sie, Spolany, Lovochemie, Kaučuku a Che-
mopetrolu. „Když jsme se všichni poprvé 
setkali, byli jsme překvapení, že si nerozu-
míme. Zjistili jsme totiž, že v různých pod-
nicích se používají například pro odstávku 
rozdílné názvy (zarážka, zastávka, odstáv-
ka) a že by pro jednodušší dorozumívání 
bylo potřeba sjednotit názvosloví, definice 
a zkratky,“ vzpomíná na začátky a důvod, 
proč začal okamžitě přemýšlet o vytvoře-
ní oborového výkladového slovníku nejpo-
užívanějších výrazů, definic, pojmů a zkra-
tek v češtině a v angličtině. Ostatně, měl 
k tomu kvalitní průpravu ze svého dvoule-
tého působení v roli konstruktéra a údrž-
báře v Anglii u firmy Rolls-Royce.

„Slovník je v Excelu a každý manažer má 
k němu přístup. Při jeho tvorbě jsme vy-

Jaký jste šéf?
Seznamující se, pozorující, naslouchající, 
ptající se. Jeden ze starých mistrů bojových 
umění se řídil heslem: „Ke svým žákům při-
stupuj s laskavostí a důsledností.“ Respek-
tuji lidi, co se nevzdávají, nebojí se vzít na 
sebe odpovědnost, přicházejí s nápady i ře-
šeními a umí se poučit z vlastních chyb. Co 
naopak jen výjimečně toleruji (navíc s vel-
kým sebezapřením), jsou důvody „proč to 
nejde“ a nedochvilnost.

Nový obchodní ředitel Parama Jaromír Kouřil.

Máte návod na to, jak své podřízené 
vytáhnout ze zaběhaných stereotypů?
Asi vás zklamu. O žádném univerzálním 
návodu nevím. Pomáhat zbavit se (špat-
ných) stereotypů má smysl jen těm, kte-
ří sami chtějí. Nejlépe funguje osobní pří-
klad. Nerad bych byl oním, co „vodu káže 
– víno pije“.

Z čeho čerpáte sílu pro výkon své funkce?
Z lidí kolem sebe – rodina, přátelé, kolegy-
ně a kolegové v práci, příjemný „pokec“ 
u stolku v kavárně. Z toho, když se daří fir-
mě i mně. Sport, čtení, film. Občas si na-
ordinuji čas na přemýšlení, co dělat lépe 
nebo jinak, kde se stala chyba, proč se 
něco nedaří nebo proč se naopak daří. Ne-
nechat se zahrnout operativou, ale najít si 
čas a prostor na koncepční, chcete-li stra-
tegické myšlení. Možná mě na jaře zahléd-
nete v parku na lavičce, jak si jen tak se-
dím a čmárám do sešitu. No a pak se ně-
kdy dějí věci! Ale teď o tom nemusím vů-
bec přemýšlet, užívám si každý den.

Prý patří k vašim koníčkům i vaření? 
Jakým jídlem svoji rodinu nejvíce po-
těšíte?
Někdy stačí mísa salátu s chutnou záliv-
kou nebo chleba s máslem a pár ředkvi-
ček. Bavíme-li se ale o víkendových obě-
dech, pak nikdy nezklamu rybou se spous-
tou příloh – kukuřice, fazolky, dušená ko-
řenová zelenina, listový špenát s česnekem 
a smetanou, hranolky nebo vařené bram-
bory. Ale velký úspěch slavím i s jednoduše 
upraveným masem na čerstvých bylinkách. 
Nezbytnou podmínkou je ovšem vždy ko-
pec zeleniny. To se týká mých dcer a man-
želky. V širší rodině jsem nedávno zabodo-
val kuřetem a holoubaty na víně. Můj strýc 
totiž trochu redukoval jejich stavy. Pokud 
znáte film Vesničko má středisková, víte 
proč. „Páč mu … na barák.“

S oborovými slovníky pracují na celém světě
cházeli ze směrnic jednotlivých podniků, 
ČSN norem a norem EU, tam byl totiž zá-
klad pro sjednocení terminologie. Vybra-
li jsme určitý objem výrazů s největší od-
lišností, nejčastěji užívaný manažery údrž-
by, a ten postupně doplňujeme,“ vysvětluje 
Jiří Polouček genezi slovníku. A funguje to 
i opačně – při tvorbě nových směrnic se vy-
chází právě z tohoto slovníku, protože po-
užívané výrazy musí být přesné.

Po roce 2006, po příchodu polského vlast-
níka do Unipetrolu, se zjistilo, že se obje-
vila další a ještě větší bariéra – výkladová. 
„Polští kolegové totiž používají i anglický 
slovník, v němž je různé pojmenování a ně-
kdy i jiný výklad. My se řídíme normami 
Evropské unie, ty obsahují jednotné pojmy 
a definice. Jsou srozumitelné pro odborní-
ky v údržbě v celé Evropě, ale i v Americe, 
napříč kontinenty. Jsem členem sdružení 
EFNMS (European Federation of National 
Maintenance Societies – Evropská fede-
race národních údržbářských společností), 
kde se pracuje s podobným slovníkem jako 
u nás. Přinesl jsem ho, a dokonce jsme ho 
poslali do PKN Orlen. Všude s ním manaže-
ři firem skupiny začali pracovat.“

Jak ale Jiří Polouček přiznal, slovník je jen 
jedním z prostředků komunikace. Kde se 
však nedostává porozumění, tam se mana-
žeři prostě nedohodnou. „Když chybí vůle 

sdílet informace a pracovat na stejné plat-
formě, můžeme mít slovník sebedokonalej-
ší,“ posteskl si.

Obecně si ale slovník výrazů, definic, vý-
počtů, ukazatelů i přehled o tom, kdo má 
poskytovat jaké informace, nemůže vyna-
chválit. Ne proto, že byl u jeho zrodu a pra-
cuje na jeho zdokonalování, ale především 
z důvodů jeho praktičnosti a funkčnosti. 
„Od kolegy třeba v Paramu něco potřebuji, 

Aby se lidé mezi sebou dorozuměli, je důležité nejprve najít společnou řeč.

napíšu jen heslovitě požadavek, a on 
přesně ví, o co se jedná a co mi má poslat. 
Stačí napsat heslo ,dostupnost zařízení‘,
 a není potřeba nic složitě vysvětlovat,“ 
uvedl příklad.

Slovník nyní obsahuje kolem 250 hesel, je 
určený pro pracovníky, kteří řídí údržbu, 
pro údržbáře, odborníky z měření a regu-
lace, elektro, dá se v něm hledat podle klí-
čových slov, dá se třídit. Je alfou a ome-

gou práce v údržbě v různých podnicích. Po 
slovníku manažeři sahají vždy, když popi-
sují proces údržby. „Kdybychom ho neměli, 
nebyli bychom schopni tak efektivně pra-
covat a dorozumívat se. U nás to je stále 
rarita, ale ve světě to dávno není nic neob-
vyklého. Domnívám se, že slovník je správ-
nou cestou, jak pomoci zkvalitnit dorozu-
mívání v mezinárodním prostředí v každém 
oboru,“ zdůraznil význam oborového slov-
níku Jiří Polouček. 

ROZHOVOR

NÁPAD
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Reporting plastů se 
rozšiřuje i pro agrochemii

Unipetrol Doprava: Každá 
čtvrtá tuna byla přepravena 
pro externí zákazníky

Unipetrol RPA (ir) – Významných změn 
se dočkal na konci sedmého roku své-
ho provozování Reporting, prodejní 
a marketingový informační systém ob-
chodníků s polyolefi ny Unipetrolu RPA. 

V polovině února byly uvedeny do pilot-
ního provozu moduly pro podporu den-
ních prodejních činností obchodní jednot-
ky Monomery a chemikálie. Systém tak 
přestává sloužit pouze plastům a stává se 
v Unipetrolu RPA informačním nástrojem 
pro podporu komerčních úseků celé petro-
chemie a agrochemie.

„Smyslem právě probíhajícího rozšíření 
Reportingu bylo převedení obchodních in-
formací z různorodých excelových evidencí 
prodejců monomerů a Agra do jednotné-

Snímek z diskuse během jedné z pracovních schůzek prodejců obchodní jednotky Monomery a chemikálie s vývojovým partnerem Unipetrolu Martinem 
Jelínkem a pracovníky odboru zákaznického marketingu Unipetrolu RPA o nastavení nového prodejního systému pro monomery a Agroprodukty.

Na snímku vlak Unipetrolu Doprava přepravuje hnojivo z Lovochemie.

ho kontrolovatelného systému. Jde rovněž 
i o optimalizaci jednotlivých obchodních 
procesů, což v neposlední řadě se umožní 
lepší kontrolu tvorby cen,“ řekl Petr Fišer, 
vedoucí odboru zákaznického marketingu. 
Před sedmi lety Reporting vznikal zejmé-
na proto, aby informačně zabezpečil pro-
dej nových kapacit polyolefinů, od samého 
začátku byl ale podle Petra Fišera konci-
pován tak, aby v případě potřeby posloužil 
celému petrochemickému řetězci.

„O rozšíření systému plastů o monomery 
a agroprodukty požádalo vedení obchod-
ní jednotky Monomery a chemikálie z dů-
vodu loňských organizačních změn,“ řek-
la ředitelka prodeje Jaroslava Svobodová. 
Řada okruhů řešených pro plasty je využi-
telná i ve druhé obchodní jednotce. „Pro 

Unipetrol Doprava (lš) – Minulý rok 
byl pro celou železniční přepravu 
velice složitý. Ekonomická krize do-
padla i na toto odvětví, neboť po-
kles poptávky po zboží samozřejmě 
způsobil pokles poptávky po pře-
pravě.

Podle předběžných odhadů odborníků 
ztratilo v roce 2009 celé odvětví želez-
niční dopravy v České republice přibliž-
ně čtvrtinu objemů. Pokles byl znát ve 
všech komoditních oblastech, chemické 
zboží nevyjímaje.

Aby se Unipetrol Doprava, jako jeden 
z nejvýznamnějších železničních do-
pravních podniků v ČR, mohl dále vy-
víjet a růst, bylo nezbytné se poohléd-
nout po dalších „mimoskupinových“ 
přepravách. To v době celkového pokle-
su nebyl jednoduchý úkol, ale povedlo 
se ho vyřešit. Společnost Unipetrol Do-
prava přepravila loni přes 1,9 milionu 
tun, tedy srovnatelný objem jako v roce 
2008. Objem materiálu a zboží přepra-
vený pro zákazníky mimo skupinu PKN 

letošní rok plánujeme s obchodní jednot-
kou Polyolefiny ještě například napojení 
na portál pro hodnocení spokojenosti zá-
kazníků, uvažujeme o novém způsobu vy-
řizování reklamací či o intenzivnějším spo-
lečném využívání informací z trhu,“ uvedla 
dále Jaroslava Svobodová.

Jak připomněl Martin Jelínek, autor pro-
gramového řešení, nástroje podpory pro-
cesů obchodní jednotky Monomery a che-
mikálie jsou odlišné od stávajících instru-
mentů pro plasty. Obchodní procesy obou 
jednotek se zkrátka liší. „V řadě případů 
však lze využít synergických efektů proces-
ní podpory v jednom systému, na platfor-
mě, kterou Unipetrol RPA již sedmým ro-
kem rozvíjí a optimalizuje,“ uzavřel Mar-
tin Jelínek. 

Orlen dosáhl 26,4 procenta z celkového 
množství. Externími zákazníky společnos-
ti Unipetrol Doprava jsou významné želez-
niční zasilatelské firmy s mezinárodní pů-
sobností, zahraniční dopravní společnos-
ti a také chemické závody bez vlastnic-

Dokončením 
projektu práce 
určitě nekončí

Opravu nádrže 
v Paramu podpořila 
Evropská unie

Realizace projektu do podmínek Unipe-
trolu trvala půl druhého roku. Pro per-
sonalisty i pro specialisty z oblasti infor-
mačních technologií Unipetrolu Services 
to ve spolupráci s dodavatelem zname-
nalo hodiny práce nad rámec jejich běž-
né pracovní činnosti. 

A k čemu to všechno bylo? Z technic-
kých důvodů bylo již nutné nasadit vyš-
ší verzi elektronického systému SAP HR, 
ve kterém personalisté vedou veškerou 
evidenci týkající se zaměstnanců a jejich 
pracovního zařazení, vzdělávání, zdra-
votních prohlídek, výpočtů mezd, sprá-
vy benefitů a dalších oblastí souvise-
jících s personálním řízením. V tomto 
hlavním pracovním nástroji personalistů 
byla zároveň vylepšena a rozšířena sprá-
va vybraných procesů, například v oblas-
ti plánování osobních nákladů, mzdové-
ho účetnictví, vzdělávání i personální ad-
ministrativy. 

Personalisté dostali i nový reportova-
cí nástroj, tzv. SAP BW, který do té doby 
používali pouze finanční specialisté. Bylo 
připraveno několik desítek reportů, které 
by měly zjednodušit práci jak personalis-
tům, tak i manažerům. 

Jednou z významných, téměř nejsloži-
tějších částí projektu, bylo řešení systé-
mu oprávnění přístupu k datům ve všech 
výše zmíněných systémech pro všech-

ny stávající i budoucí uživatele. A vzhle-
dem ke složitosti organizační struktury 
skupiny Unipetrol to vůbec nebylo jed-
noduché. Nasazení nového autorizační-
ho konceptu do běžného provozu bude 
představovat ještě hodně práce. 

V rámci sjednocování personálních pro-
cesů byl s cílem zefektivnění přístupů 
manažerů k informacím v oblasti HR při-
praven SAP portál, který bude vedou-
cím zaměstnancům poskytovat aktu-
ální data o jejich podřízených. Součás-
tí SAP portálu jsou již dnes zpřístupněné 
aplikace pro hodnocení zaměstnanců (ta 
byla uvedena do provozu v lednu minu-
lého roku a použila se při hodnocení za-
městnanců za rok 2008) a aplikace pro 
správu procesu MBO (v provozu od květ-
na 2009). Kromě toho bude portál nabí-
zet i tzv. karty zaměstnanců a připravené 
manažerské reporty. 

Tím ale práce v této oblasti nekončí. Per-
sonalisté se teď musí naučit pracovat jak 
s novými postupy přímo v SAP HR, tak 
i s novým reportním systémem SAP BW 
a efektivně je využívat. 

SAP portál bude nutné nejprve ověřit ve 
zkušebním provozu, připravit příručky 
a seznámit s ním jeho uživatele. 

Kateřina Šílová, personální manažer 
Unipetrolu Services

Unipetrol Services – Koncem ledna byl ofi ciálně ukončen projekt UniHCM. Hlav-
ním cílem projektu bylo zefektivnit technickou podporu personálních procesů, 
a to jak „vylepšením“ stávajícího informačního systému SAP HR, tak zavede-
ním nových moderních nástrojů pro řešení přístupu k informacím pro potřeby 
personalistů i manažerů. 

Paramo (ji) – Rekonstruovaná nádrž na 
skladování ropných látek v pardubické 
rafi nerii významně přispěje ke snížení 
rizik vůči životnímu prostředí.

V rámci opravy se mimo jiné odstraní pů-
vodní střecha u stávající nadzemní nádrže 
VR 28 sloužící ke skladování ropných látek. 
Do takto vzniklé havarijní jímky se umís-
tí nová ocelová nádrž a poté se namontu-
je nová střecha.

Usazení nové střechy o průměru 20 metrů, 
tři metry vysoké a vážící 20 tun, bylo vel-
mi náročné. Montáži 2. února předcháze-
lo posouzení terénu, ve kterém se autoje-
řáb mohl bezpečně pohybovat. Manipulač-
ní prostor byl totiž velmi omezený. 

Jen přeložení střechy do meziprostoru, ze 
kterého byl vzhledem k její velikosti dočas-
ně odstraněn sloup elektrického osvětlení, 
trvalo přibližně dvě hodiny. Následoval pře-
sun autojeřábu do druhé montážní zóny, 
kde byl opět ustaven a zatížen závažím. 

„Usazení střechy na nádrž trvalo přibližně 
35 minut, přitom se mimo jiné muselo dbát 
na přesnou polohu průlezu a hrdel. Násle-
dovalo zafixování střechy na plášť nádrže 
pozičními sváry. Po celou dobu byla střecha 
zavěšena a jištěna autojeřábem,“ vysvět-
luje Pavel Pšenička, samostatný projektant 
oddělení základních fondů. Střechu je nyní 
třeba dostrojit krycími plechy a podlážka-
mi, které nebyly z důvodu snížení hmot-
nosti břemene namontovány předem.

Komplexní rekonstrukce nádrže VR 28, 
včetně instalace nových armatur a systému 
měření a regulace, je nezbytnou úpravou 
technologického režimu potřebného k ply-
nulému zajištění výroby motorové nafty 
s obsahem síry do 10 ppm.

Význam investiční akce spočívá ve sníže-
ní rizika a omezení následků závažných ha-
várií a současně v aplikaci technologie pro 
omezení průmyslového znečištění. Projekt 
je spolufinancován z fondů Evropské unie 
prostřednictvím Fondu soudržnosti. 

ké vazby na skupinu Unipetrol. Přestože 
bezpochyby jde o zajímavá a pozitivní 
čísla, prioritou společnosti Unipetrol Do-
prava i nadále zůstává přeprava pro zá-
kazníky mateřské skupiny ve stávající 
nebo zvyšující se kvalitě. 

AKTUALITA SAP HR

EKONOMIKA

EKOLOGIE
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Zlaté pero Parama za svou pohádku „Nej-
dramatičtější závod NASCAR všech dob“ 
získal Matouš Paukovič ze Základní ško-
ly Nadporučíka Eliáše. „Z vítězství mám bá-
ječný pocit. Pohádka, která musela obsaho-
vat předepsaná slova (motorový olej Mogul, 
automobilový závodník apod.), se mi velmi 
dobře psala. Bavilo mne to,“ uvedl po pře-
vzetí ceny Matouš Paukovič, který zabodo-
val i v hlavní soutěži „Hledáme nejlepšího 
mladého chemika“. Z celkově hodnocených 
1 049 žáků a žákyň devátých tříd ze 34 zá-
kladních škol Pardubického kraje se umís-
til na 9. místě. Studium chemie na střed-
ní škole však M. Paukovič vylučuje. „Podal 
jsem si přihlášku na gymnázium. Uvidím, 
jak mi studium půjde.“ Zcela vyhraněný ná-
zor nemá ani na své literární sklony. Psaní 
se ale v žádném případě nezříká.

Fantazie autorů a autorek při psaní pohádek 
neznala hranic. Odborná hodnotící komise, ve 
které zasedli zástupci Parama, Českého roz-
hlasu Pardubice a Pardubického deníku, ne-
měla snadnou práci. Zvítězit mohli jen tři nej-
lepší autoři. Druhé místo obsadila Tereza Ma-
rešová taktéž ze Základní školy Nadporučíka 
Eliáše. Třetí nejlepší autorkou pohádky se sta-
la Veronika Pitrová ze Základní školy Proseč.

Soutěž „Hledáme nejlepšího mladého che-
mika“ pořádá Střední průmyslová škola che-
mická v Pardubicích, se kterou Paramo Par-
dubice dlouhodobě spolupracuje. Záštitu 
projektu poskytly Svaz chemického průmys-
lu ČR, Jana Pernicová, členka Rady Pardubic-
kého kraje, a Rada města Pardubic. Soutěž 
pravidelně podporuje také Chemicko-tech-
nologická fakulta Univerzity Pardubice. 

Podpora Kralupsku 
a Mostecku bude 
pokračovat i letos
Česká rafi nérská (as) – Společnost Čes-
ká rafi nérská dokončila počátkem 
ledna 2010 vyjednávání o spoluprá-
ci se sousedními městy a obcemi pro 
rok tento rok v obou lokalitách, kde 
působí. I když byl objem fi nančních 
prostředků významně zkrácen s ohle-
dem na ekonomickou situaci obo-
ru zpracování ropy, jsou uzavřené do-
kumenty svým rozsahem a oblastmi 
spolupráce dokladem principu sociál-
ní odpovědnosti, který Česká rafi nér-
ská uplatňuje.

Spolupráce a finanční podpora okolních 
měst a obcí v bezprostředním okolí obou 
lokalit, kde Česká rafinérská působí, má 

dlouholetou tradici a odvíjí se od rámco-
vých smluv o spolupráci, které Česká ra-
finérská uzavřela s městy Litvínov, Most 
a Meziboří, respektive s městy Kralupy 
nad Vltavou, Veltrusy a s obcí Chvatěruby.

Významná je také spolupráce s nezisko-
vými organizacemi partnerských měst 
a se základními i středními školami. Zde 
se realizují programy na obnovu počíta-
čového vybavení škol. Zástupci partner-
ských měst a obcí ocenili, že i přes obtíž-
nou finanční situaci Česká rafinérská na-
dále pomáhá městům a obcím ve svém 
okolí a udržuje velmi úzké komunikač-
ní vazby ve všech oblastech společné-
ho zájmu. 

Pardubicko zná nejlepšího mladého 
chemika i majitele Zlatého pera Parama

Vítězem soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika“ se stal Jiří Kulhánek, žák 9. třídy ze Zá-
kladní školy Nadporučíka Eliáše v Pardubicích-Polabinách. Cenu novému králi předali loňská vítězka 
Tereza Svěráková, primátor města Jaroslav Deml a Petr Kalenda, proděkan pro pedagogiku Fakulty 
chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Paramo (ji) – V univerzitní aule Arnoš-
ta z Pardubic bylo 4. února oceněno čtr-
náct nejlepších řešitelů třetího roční-
ku soutěže „Hledáme nejlepšího mladé-
ho chemika“. Udělena byla i cena Zlaté 
pero Parama za nejlepší pohádku v lite-
rární soutěži.

Vítězem soutěže „Hledáme nejlepšího mla-
dého chemika“ se stal Jiří Kulhánek, žák 
9. třídy ze Základní školy Nadporučíka Eliá-
še v Pardubicích. „Soutěž podněcuje u žáků 
základních škol zájem o chemii, hledá mla-
dé talenty v oboru, a proto má velkou pod-
poru Parama. Popularizaci chemie v kraji, ve 
kterém má působení chemických podniků 
dlouholetou tradici, považuji za krok správ-
ným směrem,“ říká generální ředitel pardu-
bické rafinerie Milan Kuncíř.

Vítěz píše: Nejdramatičtější 
závod NASCAR všech dob!
Paramo – Matouš Pauko-
vič z 9. A třídy Základní 
školy Nadporučíka Eliáše 
v Pardubicích je vítězem 
ceny Zlaté pero Parama. 
Jeho pohádku zveřejňu-
jeme.

„Dobrý večer, příznivci všech 
motorových olejů Mogul, 
zdraví vás Bill Karburátor 
a Hugo Výfuk z pardubic-
kého okruhu Paramo.“ To jsou vždy prv-
ní a taky poslední slova Billa a Huga před 
začátkem všech závodů NASCAR. Možná 
je to proto, že od minulé sezony začali šé-
fové závodu rozdávat na každém meetin-
gu popcorn a Coca-Colu „zadáčo“ a pro 
prvních sto ještě klíčenku Billa a Huga, 
což si ani naši milí komentátoři nemo-
hou nechat ujít. Přejdeme už radši k závo-

du, neboť tenhle bude stát 
opravdu za to. 

Závodníci zapnou moto-
ry, dají nohu na plyn a star-
tují. Ihned se do čela do-
stává světoznámá trojice 
Hrom, Blesk a Hromosvod. 
Tato trojice používá střed-
ní olej značky Mogul, kte-
rá je také generálním part-
nerem celé soutěže NAS-

CAR. „Co se stalo, Hugo?“ Právě udeřil 
do Hromosvodu Blesk, a to je jednoznač-
né nedovolené předjíždění. „Já se s tebou 
nebavím, Bille!“ Blesk získává jako „bo-
nus“ pět kol, ve kterých musí projet boxo-
vou uličkou, což ale pro Bleska není moc 
velká ztráta, jak už nám párkrát ukázal. 
„Ano, Blesk se očekávaně bleskově do-
stává dokonce i na první pozici a vjíždí do 

posledního kola.“ Na plazmě se v mži-
ku rozsvítil nápis „Poslední kolo“. Prásk! 
Bleskovi praskla levá zadní pneumatika 
a začínají se na něj dotahovat ostatní sou-
peři. Blesk právě vjíždí do cílové rovinky 
a má stále neuvěřitelný náskok půl kola. 
Na druhém a třetím místě se stále drží 
Hrom a Hromosvod. Všichni jedou na plný 
plyn a Blesk čím dál tím víc ztrácí svůj ná-
skok. Hromovi se začíná kouřit z kapo-
ty, ale on to nevzdává a dostává se neví-
daným manévrem na první pozici a nako-
nec vyhrává.

„Byl to fantastický večer a bylo k vidění 
spousty nevšedních okamžiků, co myslíš, 
Hugo?“ – „Já se s tebou přece nebavím, 
Bille!“ – „Tak jste to slyšeli sami, hezký 
večer a na shledanou.“ Jak se říká: „Nej-
dřív zaburácí Hrom, potom uvidíme Blesk 
a nakonec to schytá Hromosvod.“ 

Ač se to možná nezdá, Velikonoce jsou za dveřmi

„Duben – to je ten pravý a požehnaný 
měsíc zahradníkův. Ať si jdou do háje mi-
lenci se svým velebeným májem. V máji 
stromy a květiny jen kvetou, ale v dubnu 
vyrážejí,“ napsal Karel Čapek ve své pů-
vabné knížce Zahradníkův rok. Je to tak 
– stromy už se nadechují, míza z koře-
nů stoupá nezadržitelně vzhůru, všech-
no se probouzí. Slyšel jsem dokonce, že 
už někde vyrážejí první kočičky, oblíbený 
posel jara s kaskádami zlatožlutých cho-
máčků na holých větvích. V dubnu také 
oslavíme Velikonoce, které připadají na 
neděli po prvním jarním úplňku. Neod-
myslitelně k nim patří i pomlázka. O pů-
vodních předkřesťanských tradicích spo-
jených s oslavou příchodu jara toho moc 

nevíme, ale mnohé jistě v pozměněné po-
době přetrvaly dodnes. Z doby vlády Ru-
dolfa II. máme například zprávy o tom, že 
se před Velikonocemi prodávaly pestroba-
revné metly, s nimiž pak venku všichni po-
bíhali. Pokud někdo potkal pannu, šlehal ji 
po ramenou i rukou, aby dostal velikonoční 
vejce. Této kratochvíli se oddávali i zemští 
úředníci. Koledníci dostávali vajíčka nama-
lovaná i jednobarevná, nejčastěji červená, 
ale i bohatě a nápaditě zdobené kraslice. 

Vejce bylo od pohanských dob symbo-
lem života, a snad právě proto se spojuje 
s oslavou jara. O Velikonocích se také hrá-
ly s vajíčky různé hry. Běžné bylo „seká-
ní“ vajec. Jeden chlapec uchopil vejce do 

dlaně, aby jen špička vykukovala mezi pal-
cem a ukazováčkem. Druhý hoch vzal krej-
car a mrštil jím proti vejci. Pokud se krejcar 
zasekl, patřilo vejce házejícímu chlapci, po-
kud ne, zůstalo vejce tomu, kdo ho držel. 
Velikonoce jsou ale i časem kouzel – hlav-
ně Velký pátek. V ten den má voda v po-
toce před východem slunce léčivou moc 
a kdo se jí omyje, bude se těšit dobrému 
zdraví. Podle starých pověr se také otevírá 
země, aby odkryla poklady. 

Ať už prožijete Velikonoce jakkoli – na vý-
letě v přírodě, pojídáním mazanců, berán-
ků, čokoládových zajíců, oprášením starých 
zvyků, hledáním pokladu nebo klidným 
rozjímáním o jejich pravém významu – tře-
ba doma „za kamny“, užijte si je. Vždyť 
jsou jenom jednou za rok.

Veselé Velikonoce!  Velikonoce jsou od nepaměti spojovány s kraslicemi. Ty dnes mohou mít mnoho podob.

Unipetrol Services (ek) – Asi se vám zdá předčasné připomínat svátky jara, když za 
oknem mrzne již několik týdnů za sebou a kolem se povalují hory sněhu. Ale zima 
přece nebude trvat věčně. Co nevidět tu je konec března a po něm – Velikonoce. 

Matouš Paukovič

NA OKRAJ

INSPIRACE MOGULEMSPONZORING

SPONZORING
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Zásah na řece Bílině si vyžádal i kus obětavosti

REPORTÁŽ

Unipetrol RPA (ek) – Vidina předvá-
noční idyly doma u stromku se svými 
blízkými, po týdnech zasloužené vol-
no, se rozplynula jako pára nad hrn-
cem. Pro desítky hasičů a řadu dalších 
zaměstnanců Unipetrolu RPA a Uni-
petrolu Services nastala 23. prosince 
loňského roku pohotovost. Zapříčinil 
ji únik ropných látek z petrochemické 
části závodu chemických výrob do Bí-
lého potoka a řeky Bíliny.

Stačí si představit teplotu několik stupňů 
pod nulou, tmu a mlhu. V takových pod-
mínkách se ten podvečer kolem 18. ho-
diny rozjížděly skupiny hasičů k plně-
ní svých mimořádných povinností na Bí-
lém potoce a na řece Bílině. Uniklá che-

mikálie sice nemohla mít vliv na zhoršení 
zdravotního stavu obyvatel v okolí řeky, 
ale místy silný zápach i mnoha obyvate-
lům měst a obcí znepříjemnil předvánoč-
ní atmosféru.

Plné ruce práce měly za takových podmí-
nek desítky hasičů při instalaci norných 
stěn, při dosypávání sorbentu, sběru sazí 
nasycených ropnými látkami z hladiny po-
toka a řeky. Své si užili hasiči zejména 
23. prosince až téměř do půlnoci, kdy se 
konečně našel zdroj úniku chemikálie do 
potoka, ale i Václav Vondra, vedoucí od-
boru ekologických zátěží z úseku HSE&Q 
Unipetrolu Services a Zdeněk Kubík, ve-
doucí výrobny odpadní vody a odpady ze 
závodu Energetika z Unipetrolu RPA.

Vyšetřovací komise Unipetrolu RPA po 
třech týdnech tvrdé práce, kdy zjišťova-
la veškeré souvislosti spojené s únikem 
chemikálie, předala svoji zprávu vedení 
Unipetrolu RPA. V ní, jak jsme již napsa-
li v minulém čísle UNI, označila za zdroj 
úniku takzvané teplé bazény vodárny na 
petrochemii. Sice se nepodařilo označit 
konkrétního viníka mimořádné událos-
ti (vyšetřování Policií ČR není ještě ukon-
čeno), nicméně po skončení vyšetřování 
byly v Unipetrolu RPA za nedůsledné plně-
ní pracovních povinností uděleny několi-
ka osobám tresty – finanční postih a pře-
řazení na jinou práci. Vyšetřovací komise 
ve svých závěrech navrhla necelou třicít-
ku nejrůznějších technických, investičních 

a organizačních opatření, od jejichž reali-
zace se očekává, že budou minimalizovat 
pravděpodobnost dalšího úniku.

Jednou z nejrozsáhlejších akcí při likvi-
daci kontaminace z Bílého potoka a Bíli-
ny bylo čištění břehů od zbytků ropných 
látek, které se zachytily v travnatých po-
rostech, na kamenech, ve sněhu. Od 8. do 
15. ledna hasiči Unipetrolu RPA při mra-
zech kolem –10 ˚C čistili celý úsek Bílého 
potoka. Zpočátku byly práce prováděny 
mechanicky, následně – pro zvýšení efek-
tivity – hasiči oplachovali zachycené rop-
né látky proudem vody. Téměř dva kilo-
metry břehu jim zabraly několik dnů in-
tenzivní práce v nezáviděníhodných pod-

mínkách. Další skupina hasičů prováděla 
dohled u norných stěn a ropné látky sta-
hovala z hladiny.

Generální ředitel Unipetrolu Piotr Cheł-
miński spolu s vedením společností Uni-
petrol a Unipetrol RPA velmi oceňuje prá-
ci, kterou výše jmenovaní zaměstnan-
ci, a zejména hasiči HZS Unipetrolu RPA 
odvedli, a vidí v ní kus obětavosti. Jejich 
poděkování proto patří především hasi-
čům jednotky HZS pod vedením vedou-
cího odboru HZS Petra Králerta, kteří se 
účastnili nejrůznějších sanačních akcí 
spojených s odstraňováním následků úni-
ku ropných látek od 23. prosince do kon-
ce ledna. 

Plné ruce práce měli hasiči Unipetrolu RPA při instalaci norných stěn a při dosypávání sorbentu Chezacarb.

Vánoce jsme nakonec 
s rodinami oslavili

ANKETA

„Jak vám odstraňování následků úniku chemikálie do Bíliny v předvečer Štědré-
ho dne nabouralo plány na oslavu loňských Vánoc v kruhu vašich nejbližších?“ 
Tuto otázku jsme položili třem manažerům, kteří se nejvíce zasloužili o odhalení 
zdroje úniku chemikálie do Bíliny koncem minulého roku a o koordinaci dalších 
sanačních prací, které se průběžně prováděly téměř do poloviny ledna.

Bc. Václav Vondra, Unipetrol Services

Šetření havárie a odstraňování jejích následků pro mě zna-
menalo jistou změnu představy o trávení vánočních svátků. 
Ale vzhledem k výborné spolupráci s kolegy se ve velmi krát-
ké době podařilo dostat situaci pod kontrolu, což mi nakonec 
umožnilo doplnit rodinu u prostřeného stolu.

Ing. Zdeněk Kubík, Unipetrol RPA

Nečekané události, které nastaly v předvečer Štědrého dne, 
sice svým způsobem zasáhly do mých představ o klidném pro-
žití vánočních svátků, nezpůsobily však mně ani mým blízkým, 
kteří dobře znají úskalí a nevyzpytatelnosti práce, již vykoná-
vám, nějaké výraznější problémy.

Bc. Petr Králert, Unipetrol RPA

V počátku mimořádné události 23. a 24. prosince jsem nastu-
poval na noční směny, po dobu kterých jednotka HZSP Unipe-
trolu RPA pracovala na odstraňování následků úniku chemic-
ké látky. S ostatními veliteli jsme se u zásahu střídali, a proto 
jsem vyšetřil čas a mohl odpočinek mezi směnami trávit se svý-
mi blízkými. 

Poděkování od generálního ředitele Unipetrolu a dalších členů vedení za profesionální práci odvede-
nou během odstraňování následků havárie na řece Bílině v závěru roku 2009 dostali Václav Vondra, 
Zdeněk Kubík a Petr Králert.

Libor Matějovič asistuje při čištění Bílého potoka.

Poděkování panu 

Bc. Václavu Vondrovi, 
vedoucímu odboru ekologických zátěží společnosti Unipetrol Services,
za profesionální práci během odstraňování následků havárie na řece Bílině na konci roku 2009. 

Piotr Chełmiński, 
generální ředitel, UNIPETROL, a.s. 

.....................................

Karel Surma, 
jednatel, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 

.....................................

Krzysztof Łoziński, 
personální ředitel, UNIPETROL, a.s. 

......................................................................................... ................................ .......................
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Poděkování panu 

Ing. Zdeňku Kubíkovi, 
vedoucímu výrobny odpadní vody a odpady společnosti Unipetrol RPA,
za profesionální práci během odstraňování následků havárie na řece Bílině na konci roku 2009. 

Piotr Chełmiński, 
generální ředitel, UNIPETROL, a.s. 

.....................................

Artur Paździor, 
jednatel, UNIPETROL RPA, s.r.o.  

.....................................

Krzysztof Łoziński, 
personální ředitel, UNIPETROL, a.s. 

..................................................................... ............................................................
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Piotr Chełmiński,
generální ředitel, UNIPETROL, a.s. 

.....................................

Artur Paździor, 
jednatel, UNIPETROL RPA, s.r.o.  

Krzysztof Łoziński,
personální ředitel, UNIPETROL, a.s. 

.................................................................... ............................................................

Poděkování panu 

Bc. Petru Králertovi, 
vedoucímu odboru HZS společnosti Unipetrol RPA, 
za profesionální práci během odstraňování následků havárie na řece Bílině na konci roku 2009. 

Piotr Chełmiński, 
generální ředitel, UNIPETROL, a.s. 

.....................................

Artur Paździor, 
jednatel, UNIPETROL RPA, s.r.o.  

.....................................

Krzysztof Łoziński, 
personální ředitel, UNIPETROL, a.s. 

..................................................................... ............................................................
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Houby a rostliny pomáhají odstraňovat znečištění

Restaurátoři využili specialitu z Parama při opravě 
sochařské výzdoby vídeňského barokního kostela

Paramo (ji) – Odborníci s úspěchem po-
užili na opravu sochařské výzdoby ví-
deňského barokního kostela Karls-
kirche asfalt z produkce pardubické 
rafi nerie.

„Restaurátoři pod vedením Christiana 
Gurtnera zkoušeli na sochařskou výzdo-
bu barokního kostela použít různé tme-
ly. Z hlediska užitných vlastností jim nejlé-
pe vyhovoval produkt Parama PARABIT H 
90/100. Je to ten nejlepší důkaz, že Para-
mo nemá speciality ve svém výrobkovém 
portfoliu náhodně,“ říká Martin Kašpar, 
vedoucí odboru prodeje a nákupu speciál-
ních výrobků.

PARABIT H 90/100 náleží do skupiny prů-
myslových asfaltů, které se používají pře-
vážně jako nátěrové hmoty nebo napří-
klad k výrobě licích izolantů. V případě 
Karls kirche restaurátoři uvedený materiál 
po užili jako tmel, který sochy nejen utěs-
nil, ale drží i jednotlivé kousky výzdob po-
hromadě.

V největším barokním chrámu na sever od 
Alp nahradila nová asfaltová izolace z Pa-
rama původní historickou technologii na 

Barokní kostel Karlskirche ve Víd-
ni čili kostel svatého Karla Boromejské-
ho nechal postavit císař Karel VI. po za-
žehnání epidemie moru, která Vídeň su-
žovala v roce 1713. Práce začaly v roce 
1716 podle návrhů barokního architekta 
Johanna Bernharda Fischera z Erlachu, 
stavbu dokončil jeho syn Joseph Ema-
nuel v roce 1737.Barokní kostel Karlskirche, jinak také kostel svatého Karla Boromejského ve Vídni.

(Foto: Christian Gurtner)

PARABIT H 90/100 z Parama nahradil původní historickou technologii na bázi dehtu.
(Foto: Christian Gurtner)

Na snímku jsou zleva tři laboratorní zkrápěné reaktory (spíše reaktůrky, vnitřní průměr 70 mm, celková výška cca 150 mm), ve kterých probíhá odbarvová-
ní modelové odpadní vody z textilní výroby pomocí mycelia dřevokazné houby bránovitka mléčná, kterou lze v reaktorech pozorovat jako bílý (prostřední 
reaktor) nebo hnědavý (oba krajní reaktory) slizovitý povlak na povrchu výplně v reaktorech. Voda je přiváděna do reaktoru shora, rozstřikována po 
celém průřezu výplně a stéká ke dnu reaktoru, odkud je vedena do zásobníku a vrací se zpět do reaktoru. Při toku kapaliny (obarvené vody) po povrchu 
výplně s myceliem dochází k odbourávání barviva (nebo jiných organických látek) pomocí enzymového systému vylučovaného houbou. Cílem výzkumu 
prováděného ve spolupráci Mikrobiologického ústavu AV ČR, VŠCHT Praha, Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka v Praze a Ostravské 
university v Ostravě a podporovaného Grantovou agenturou AV ČR je navrhnout zařízení pro odbarvování odpadních vod v textilním průmyslu. Barviva 
zde používaná jsou obvykle toxická, intenzivně zabarvují odpadní vody a jsou běžnými čisticími procesy ČOV jen těžko odbouratelná.

bázi dehtu. „Izolace byly původně použity 
zejména na utěsnění spár a osazení horní 
části ozdobných kamenných váz zhotove-
ných z organodetritického vápence,“ vy-
světluje Karol Bayer z Univerzity Pardubi-
ce. Dehtová izolace, respektive výplň spá-
ry, se z historického pohledu osvědčila 
lépe než spárový materiál na bázi vápen-
né malty. Původně totiž byla horní část 
váz osazena dvojím způsobem – na deh-
tovou hmotu nebo na vápennou maltu. 
„Vázy se spárami vyplněnými dehtovou 
hmotou byly výrazně méně poškozené než 

CHEMIE POMÁHÁ

VÝZKUM

Unipetrol Services (ek) – Znečištění ko-
lem průmyslových podniků nejen 
z chemického oboru se začíná postup-
ně vytrácet. Patnáct let trvalého zájmu 
o sanaci starých ekologických zátěží 
je již znát, i když se stále nachází řada 
„kostlivců“, kteří vyplouvají na povrch 
třeba s novou výstavbou tam, kde je 
třeba hlouběji kopnout do země.

HOUBA BRÁNOVITKA DOČIŠŤUJE 
ODPADNÍ VODY
Ne všechny typy znečištění se ale nutně 
musejí odstraňovat pomocí chemických či 
jinak toxických procesů nebo látkami ne-
prospívajícími životnímu prostředí. Exis-
tuje totiž řada šetrných možností, jak tře-
ba v konečné fázi sanace použít rostliny či 
mikroorganismy. Nebo i houby. Například 
dřevokazná bránovitka mléčná se zdá 
být nejvhodnější pro dočišťování odpad-
ních vod. Potvrdil to i profesor Pavel Ha-
sal z Vysoké školy chemicko-technologic-
ké v Praze (VŠCHT). „Tyto houby mají díky 
vylučovaným enzymům značný biodegra-
dační potenciál. Vytvoříme-li jim vhodné 
podmínky, dokážou si poradit i s rozličný-
mi polyaromatickými uhlovodíky, haloge-
novanými sloučeninami či textilními bar-
vivy,“ přidal konkrétní použití. Ví, o čem 
mluví, protože se podílel také na evrop-
ském projektu zabývajícím se podobnými 
bioreaktory. Úspěšní jsou v tom především 
vědci v Lovani, Neapoli nebo v Londýně.

V rozhovoru pro časopis Euro Pavel Ha-
sal popsal „houboreaktor“. „Zjednodu-
šeně řečeno, jde o dutý válec, jímž pro-
téká kontaminovaná voda. Houby, při-
rostlé na otočných discích, se v tekutině
 máčejí, což jim dodává nepěkný, oslizlý 
vzhled. Vylučují však látky – enzymy – 
jež si poradí i s toxickými barvivy. V bio-
reaktoru se houbám musí dařit. Muse-

jí dýchat – nemůžeme je nechat utopit,“ 
usmívá se P. Hasal. Zda se uplatní i ve vět-
ším měřítku, rozhodne nejbližší budouc-
nost a zájem uživatelů: „Bránovitky jsou 
nenáročné. Stačí jim do reaktoru přifou-
kávat vzduch a čas od času ,nasypat‘ ži-
viny.“ Na houbových organismech spo-
lu s VŠCHT Praha již řadu let provádí vý-
zkumy orientované na jejich využití pro 
dekontaminaci také Akademie věd ČR. 

„Jsou to organismy, které skutečně mají 
značný potenciál z hlediska bioremedia-
ce vody a půdy,“ doplnil informace RNDr. 
Čeněk Novotný z Mikrobiologického ústa-
vu AV ČR.

AMARANT NA SEBE VÁŽE TĚŽKÉ KOVY
Marné není ani použití rostliny amarant. 
Botanik, biolog a možná i poučený za-
hrádkář odpoví na otázku, co je to za 

rostlinu, českým názvem laskavec. Vege-
tariáni, diabetici a sportovci nejspíš budou 
znát některou potravinu vyrobenou z této 
rostliny. Pro většinu z nás však je amarant 
(Amaranthus) velkou neznámou. A přitom 
amarant pěstovali již staří Aztékové, In-
kové a Mayové jako svou základní potra-
vinu pro jeho vysokou výživnou hodnotu 
a nenáročnost při pěstování. Většinou ros-
te planě a jen několik málo druhů je pěs-

továno pro sklizeň. V odborných kruzích je 
nazýván rostlinou třetího tisíciletí. Obsa-
huje kvalitní bílkovinu, olej s vysokým za-
stoupením nenasycených mastných ky-
selin, jeho semena obsahují až 85 pro-
cent ze všech nutričně definovaných mi-
nerálních makroelementů (sodík, draslík, 
vápník, fosfor, hořčík, síra). K dalším jeho 
vlastnostem, a proto se zde o něm zmiňu-
jeme, patří jeho schopnost vázat na sebe 
těžké kovy. Proto je vhodný pro výsev na 
územích po sanacích starých ekologických 
zátěží. Před několika lety se o tom uvažo-
valo kolem chemiček na Labi.

PRACUJÍ DÉLE NEŽ KLASICKÁ SANACE
Výhodou bioremediací (tj. jakýchkoli pro-
cesů, v nichž jsou působením živých or-
ganismů či enzymů přeměňovány toxic-
ké či rizikové látky na netoxické a nerizi-
kové) je, že se jejich aplikací nenarušuje 
zasažená lokalita, a proto je vhodné po-
užít tyto metody například v chráněných 
krajinných oblastech nebo tam, kde je sil-
ný tlak na to, aby se krajina z různých dů-
vodů mechanicky neporušovala. To nám 
potvrdila Mgr. Klára M. Mocová, Ph.D., 
z VŠCHT Praha. Připustila, že bioremedi-
ace účinné jsou, ale obvykle trvají delší 
dobu než fyzikálně-chemické sanační prá-
ce. Nicméně doporučují se například k po-
užití v poslední fázi dekontaminace pro-
středí (tedy na dočištění lokality po před-
chozích dekontaminacích, které zpravidla 
nevyčistí lokalitu stoprocentně). „Použití 
rostlin zároveň funguje při obnově vyčiš-
těné lokality i z důvodu, aby se do ní vrá-
til život, tedy rostliny a s nimi další orga-
nismy. V tomto případě by zřejmě připada-
ly v úvahu rostliny spíše než houby a také 
výběr rostlinných druhů by odpovídal da-
nému účelu. Oblíbenými druhy jsou napří-
klad vrby a topoly, které jsou na rozdíl od 
bylin víceleté, což je výhodné,“ dodala. 

vázy se spárami s vápenné malty,“ uza-
vřel Karol Bayer. 
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Čtyřpruh kolem chemičky se odkládá

Motivační systém klade 
důraz na skoronehody 
a rizikové stavy

Bezpečnostní desatero 
Zaměstnanci jsou povinni přidělené osobní ochranné pracovní prostředky, prostředky osobní hygieny 
a ochranné nápoje řádně používat, řádně s nimi hospodařit a neprodleně oznámit nadřízenému zničení osob-
ních ochranných prostředků (i částečné) nebo jejich případnou ztrátu. Zaměstnanci externích dodavatelů 
a nájemců jsou povinni používat stanovené osobní ochranné prostředky platné pro jednotlivé výrobní areály.

Co říci pro ty, kteří netuší, že takový projekt
již mnoho let existuje? Několik základních 
údajů – navržené rozšíření o další dva pruhy 
by stálo zhruba miliardu korun, což je eko-

nomicky neúnosné. „Ministerstvo dopra-
vy tento projekt na základě ekonomického 
posouzení zastavilo. Zkapacitnění dopra-
vy v tomto úseku je však z hlediska bezpeč-

V UNIPETROLU RPA SYSTÉM PLATÍ 
PRO VŠECHNY
Systém motivace je rozdělen do oblasti za-
hrnující všechny zaměstnance společnos-
ti a do oblasti zaměřené na vybrané výrob-
ní útvary.

Do systému motivace všech zaměstnan-
ců je zařazeno oznamování rizikových sta-
vů a skoronehod. Takto získané informace 
jsou významnou pomocí vedení společnos-
ti a důležitým zdrojem informací pro reali-
zaci preventivních opatření v oblasti bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci. Ozna-
mování rizikových stavů a skoronehod je 
finančně ohodnoceno. „Jedná se tak o po-
zitivní motivaci,“ uvedl David Marek z od-
boru bezpečnosti a ochrany zdraví Unipe-
trolu Services. Další částí motivace všech 
zaměstnanců je smluvní odměna ve výši 
stanovené kolektivní smlouvou. 

V rámci motivace se vyhlašuje soutěž 
mezi vybranými útvary Unipetrolu RPA, 
rozdělenými do tří soutěžních pětičlen-
ných skupin, o dosažení nejlepších výsled-
ků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. „Cílem soutěže je získání co nej-
nižšího počtu trestných bodů za jednotlivé 
porušení stanovených pravidel a za pra-
covní úrazovost,“ doplnil David Marek. 
Při vyhodnocování této soutěže se prová-
dí čtyři kontroly za účasti vedoucího sou-
těžícího útvaru nebo jím pověřeného za-
městnance, bezpečnostních techniků a zá-
stupce odborové organizace. Vítězný útvar 
z každé skupiny je opět finančně ohodno-
cen. Plné znění motivačního systému je na 
intranetu Unipetrolu RPA ve složce bez-
pečnost.

V UNIPETROLU DOPRAVA SYSTÉM 
PLATÍ ZEJMÉNA PRO VYBRANÉ ÚTVARY
Motivační systém bezpečnosti a ochra-
ny zdraví při práci platí pro celou společ-
nost v lokalitách a areálech Chempark Zá-
luží (Unipetrol RPA), Kralupy nad Vltavou 
(Synthos Kralupy), Neratovice (Spolana), 
Kolín a Pardubice (Paramo), Semtín (Syn-
thesia). Oproti Unipetrolu RPA je motivační 
systém Unipetrolu Doprava zaměřen cíle-
ně na vybrané skupiny zaměstnanců v pro-
fesích s významnými bezpečnostními rizi-
ky. Určené profese zahrnují oblasti vlečko-
vých přeprav; traťové služby; pařicí a plnicí 
stanice; údržby a investic; vozového hos-
podářství provozního, technického a ob-
chodního úseku, stejně jako odboru traťo-
vé služby. „Pro motivaci těchto zaměstnan-
ců je určena čtvrtletní a roční finanční od-
měna vyplácená za splnění úkolů v oblasti 
bezpečnosti a za dodržování norem, před-
pisů a postupů daného úseku nebo odbo-
ru, dále za bezúrazovost a bezpečné cho-
vání při provozování dráhy a drážní do-
pravy. V průběhu roku je obdobně krácena 
jako v Unipetrolu RPA,“ řekl Jaroslav Švec, 
technický specialista sekce bezpečnosti 
a ochrany zdraví Unipetrolu Services. 

Další formou motivace je cílová kolektivní 
odměna za bezúrazovost a za oznamová-
ní rizikových stavů a skoronehod. „Ostatní 
zaměstnanci mohou být oceněni za mimo-
řádný přínos v oblasti BOZP na návrh ředi-
telů jednotlivých úseků společnosti,“ do-
plnil Jaroslav Švec. Dokument je přístup-
ný v elektronické podobě na intranetových 
stránkách společnosti Unipetrol Doprava 
ve složce Organizační a řídicí normy/Roz-
hodnutí. 

Unipetrol RPA, Unipetrol Doprava (ir) – Motivační systém má ještě vyšší měrou za-
interesovat všechny zaměstnance na stavu a výsledcích v oblasti péče o bezpeč-
nost a ochranu zdraví při práci. Systém vytvořený pro konkrétní fi rmu (pro Uni-
petrol RPA a zvlášť pro Unipetrol Doprava) vždy dále určuje podmínky, za kte-
rých se budou dosažené výsledky vyhodnocovat a odmění se nejlepší. A to 
zejména za aktivitu projevenou nad rámec plnění základních povinností, vyplý-
vajících z pracovního zařazení.

Jste ochotni pomoci lidem v nouzi? Kdy jste to udělali naposledy?
asi za dva dny. Na oplátku od něj do-
stáváme zprávy o školních výsledcích 
spolu s jeho aktuální fotografií a dopi-
sem v angličtině, jak se má, co právě 
prožívá, jak se mu daří a líbí ve škole. 
Není to ale jediná pomoc, kterou po-
skytuji potřebným. Zúčastňuji se i cha-
ritativních akcí jako „Liga proti rakovi-
ně”, DMS na konto „Paraple”, „Pomá-
hejme si – kuře”, „Světluška”, sháním 
například i vánoční dárky pro chlapce 
a děvčata z dětských domovů.

Veronika Vláško-
vá, Benzina

Ano, jsem ochot-
na pomoci lidem 
v nouzi. Průběž-
ně jsem ve spojení 
s jedním sdružením, 
kterému poskytuji 

drobné dárky, oblečení a podobně. 

Naděžda Volko-
vá, Paramo

Nikdo z nás neví, 
kdy se ocitne v těž-
ké situaci a bude 
sám vděčný za po-
moc, kterou nut-
ně potřebuje. A to 

je důvod, proč se snažím pomáhat. Pra-
videlně přispívám na Fond ohrožených 
dětí, posílám sms při adventních koncer-
tech. Občas podpořím i některou nadaci. 
Naposledy jsem přispěla na Haiti.

Miloš Dolniak, 
Unipetrol 
Doprava

Ano, ale zále-
ží na dané situaci 
a možnostech, jak 
pomoct. Naposle-

dy na „Dobromilu" (5. února). A vyplati-
lo se. Ze zdánlivě neznámého řidiče v pod-
ručí nevelké závěje se vyklubal známý, 
„spolubojovník“ z paintballového týmu 
z před několika let. Po výměně několika 
nových „přísně tajných“ vojenských infor-
mací a společném pokoření závěje jsme se 
s úsměvem rozešli bojovat s nástrahami 
běžného života.

Ivo Hamáček, 
Česká rafinérská

Ano, jsem připra-
ven pomoci lidem, 
kteří pomoc potře-
bují. Nejen, že jsem 
tak byl v tomto du-
chu rodiči vychován, 

ale myslím si, že jde především o princi-
piální otázku lidského soužití, kde by ne-
měla mít místo lhostejnost. Proto každo-
ročně posílám spolu s rodinou peníze ze-

jména na konta pro pomoc ohroženým 
dětem Červeného kříže a UNICEF (Dětský 
fond OSN). Naposledy jsem přispěl před 
několika týdny na konto Lékaři bez hra-
nic – pomoc obětem zemětřesení na Hai-
ti. Jen vždy doufám, že se peníze dosta-
nou na správná místa a do těch správ-
ných rukou...

Pavel Meduna, 
Unipetrol RPA

Ano, jsem ochoten 
pomoci. Domnívám 
se, že díky tomu, 
v jaké oblasti svě-
ta žijeme, je náš ži-
votní standard spíše 

vyšší, a tak bychom měli solidárně podpo-
rovat tam, kde je to potřebné. Každý pod-
le svých možností. I drobná pomoc platí. 
Naše rodina adoptovala na dálku malého 
sirotka z Keni, přispíváme pravidelně již 

několik let na jeho vzdělání a základní ži-
votní potřeby prostřednictvím humanitár-
ní organizace. 

Lenka Vopatová, 
Unipetrol RPA

Samozřejmě. Po-
máhám spolu s pěti 
dalšími kolegyněmi 
z práce už sedmým 
rokem chlapci v In-
dii. Pomoc spočívá 

v tom, že jednou za čtvrt roku posíláme 
finanční pomoc na studia, školní pomůc-
ky a jiné potřeby pro něj a jeho rodinu. 
Vždy před Vánocemi dáme dohroma-
dy navíc balíček s maličkostmi, které 
mu snad udělají vždy radost. Drobnos-
ti jsou to proto, že jsme limitovány veli-
kostí a váhou zásilky. Balíček posíláme 
letecky, a přestože je mezi námi mno-
hasetkilometrová vzdálenost, je v Indii 

nosti nutné. Domluvili jsme se proto s mi-
nistrem Gustavem Slamečkou, že se záměr 
řešení frekventované silnice kolem průmys-
lového areálu znovu otevře,“ uvedl před-
seda sněmovního hospodářského výboru 
a poslanec za Mostecko Oldřich Vojíř. Ať už 
bude mít jakoukoliv podobu, vždy přispěje 
ke zvýšení bezpečnosti dopravy. 

Unipetrol Services (pr) – Možná vám neunikla informace o rozšíření silnice I/27 
z Mostu do Litvínova kolem Chemparku Záluží. Stavba se z důvodu globální krize 
a nedostatku fi nančních prostředků odkládá a uvažuje se o úsporách.

MOTIVACE

ANKETA

BEZPEČNOST PRÁCE

BEZPEČNOST DOPRAVY
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V Česku přibývají plnicí stanice LPG
Auto 7, 
12. února 2010

Vozidla na plyn používají ve 
světě již miliony motoris-

tů. V České republice jezdí 
1 000 vozů na CNG a zhru-
ba 200 000 automobilů na 
LPG. V současnosti je v ČR 
přibližně 500 plnicích sta-

nic LPG. Zároveň se zvyšu-
je komfort, neboť přibývají 
stanice u velkých distribuč-
ních sítí, jako je například 
Benzina. 

Podniky žalují ÚOHS o ušlé úroky
Profit, 1. února 2010

Společnosti žalují antimono-
polní úřad kvůli náhradám 

úroků z udělených stamili-
onových pokut, které zrušil 
Nejvyšší správní soud. Úřa-
du hrozí, že bude muset pla-

tit milionové částky celkem 
sedmi firmám. Finančních 
prostředků se u soudu do-
máhá i Benzina.

Ministerstvo fi nancí chce hlídat pumpy
Mf DNES, 
11. února 2010

Podvody s daněmi při ob-
chodech s benzinem a naf-
tou nabyly v ČR velkých 

rozměrů. Ministerstvo fi-
nancí se chystá zpřísnit 
kontrolu a požádá Bru-
sel o výjimku z evropských 
pravidel výběru DPH. Ředi-
tel Benziny M. Durčák uve-

dl, že se jedná o tak velké 
množství, které se prožene 
určitými čerpacími stanice-
mi, že se tím snižuje hladi-
na cen pohonných hmot na 
celém trhu. 

Jaromír Kouřil novým obchodním 
ředitelem Parama
Mf DNES, 3. února 2010

Obchodním ředitelem spo-
lečnosti Paramo v Pardubi-

cích se stal J. Kouřil. Ve funk-
ci vystřídal J. Langa, kte-
rý rezignoval. Mluvčí spo-
lečnosti J. Iovlevová uvedla, 

že nový ředitel má mnoha-
leté zkušenosti z obchod-
ních a manažerských pozic 
i v nadnárodních firmách.

V průběhu února se média zajíma-
la hlavně o předvolební témata. Skupi-
ně Unipetrol věnovala větší pozornost 
až koncem měsíce, po zveřejnění výsled-
ků hospodaření za rok 2009. Po tisko-
vé konferenci, která proběhla ve čtvr-
tek 25. února, o nich informovala hlavně 
média zaměřená na ekonomiku. Zprá-
vu o výsledku hospodaření Unipetrolu 
publikovala řada sdělovacích prostřed-
ků, většinou však pouze na svých on-li-
ne stránkách.

O výsledku skupiny za rok 2009 nicmé-
ně hned v den zveřejnění informova-
la Česká televize, která na zpravodaj-
ském kanálu ČT 24 přinesla také krát-
ký komentář doplněný rozhovorem s fi-

nančním ředitelem W. Ostrowským. Více 
se tématu věnovala rovněž televize Z1, jež 
živě přenášela celou tiskovou konferenci 
a v průběhu dne odvysílala několik dalších 
vstupů, včetně komentáře generálního ře-
ditele Piotra Chełmińského.

Zatímco internetové servery včetně ekono-
mických vyvěsily na svých stránkách tisko-
vou zprávu Unipetrolu nebo jen mírně roz-
šířenou zprávu České tiskové kanceláře, 
tištěná média se zpravidla omezila jen na 
několikařádkové konstatování. Rozsáhlejší 
články doplněné o další informace přinesly 
pouze Hospodářské noviny a deník E15.

Blanka Růžičková,
tisková mluvčí skupiny Unipetrol

Předmanželská smlouva 
se musí sepsat u notáře
Skupina Unipetrol (ir) – Rady právníka 
jsou většinou velmi cenné. Kdo se 
běžně nepohybuje mezi paragrafy, 
zpravidla ani netuší, co mu může
hrozit zanedbáním nějaké povinnos-
ti nebo do čeho se může při neobrat-
ném řešení nejrůznějších životních 
situací dostat. Obecně totiž platí, že 
neznalost zákona neomlouvá. Proto 
se na stránkách UNI novin snažíme 
prostřednictvím rad našich fi remních 
právníků odpovědět na vaše dotazy 
a nasměrovat vás ke schůdnějšímu 
řešení vašich problémů. Dotazy 
do naší poradny můžete posílat 
elektronickou poštou na adresu 
redakce UNI novin (kontakt na 
poslední straně v tiráži) nebo přímo 
na e-mail: michal.kurka@unipetrol.cz.

V tomto vydání novin UNI vám Milena 
Segečová z právního odboru Unipetro-
lu RPA odpoví na dotaz zaměstnankyně, 
který se týká předmanželského vypořádá-
ní majetku. 

„Chtěla bych s přítelem sepsat před-
manželskou smlouvu. Stačí, když si tako-
vou smlouvu sepíšeme sami a necháme 
ji notářsky ověřit, nebo musí být sepsána 
právníkem?“

Termín „předmanželská smlouva“ 
v úpravě platného občanského zákoní-
ku nenalezneme. Občanský zákoník ve 
svém ustanovení § 143a odstavce 3 sta-
noví, jakým způsobem lze uzavřít smlou-
vu mezi mužem a ženou, kteří chtějí uza-
vřít manželství a tímto si upraví majet-
kové vztahy ještě před jeho uzavřením. 
Uvedené ustanovení tedy lze označit jako 
předmanželskou smlouvu. Aby byla tato 
dohoda platná, zákon předepisuje nejen 

Jak můžeme výhodně spořit

Účelem spoření je odkládat určitou část 
svých příjmů stranou, abychom je moh-
li v budoucnosti vhodně využít. Peníze již 
nějaký čas nezašíváme do matrace, ale 
většinou je ukládáme do banky, spořitel-
ny nebo třeba záložny. Ani tam však ne-
musejí jen tak ležet, ale mohou vydělávat. 
V zásadě máme na finančním trhu mož-
nost výběru z pěti nástrojů spoření – spo-
řicí účet, termínovaný vklad, podílové fon-
dy, penzijní připojištění a stavební spoření.

„Vždy je nutné si nejdříve rozmyslet, kdy 
budu peníze opět potřebovat. Podle toho 
pak mohu zvolit krátkodobý nebo na opak 

dlouhodobý spořicí nástroj, to zname-
ná možnost vybrat peníze téměř kdykoli, 
nebo nutnost zanechat je v bance několik 
let,“ vysvětlil Libor Vaníček z ING.

TERMÍNOVANÝ VKLAD
Nejjednodušší a také nejoblíbenější dru-
hy spoření jsou spořicí účet a termínova-
né vklady, které spadají do krátkodobé 
kategorie. Termínovaný vklad láká střa-
datele v první řadě vyšší úrokovou saz-
bou, která s sebou nenese žádná skry-
tá rizika. Účet je nadto možné vést tře-
ba v eurech nebo dolarech. Některé ban-
ky dokonce již ani nevybírají poplatky 
za zřízení a vedení tohoto účtu. S peně-
zi ovšem nelze manipulovat mimo tzv. 
dobu splatnosti (jeden týden až pět let), 
nebo pokud ano, pak jen za poměrně vy-
soký poplatek. Termínovaný vklad tak 
není určený pro běžný platební styk, ne-
lze na něj posílat výplatu ani z něj platit, 
což je daní za atraktivní úroky. „Obecně 
platí, že čím vyšší úročení, tím méně jsou 
uložené peníze libovolně dostupné,“ 
upřesnil Libor Vaníček.

SPOŘICÍ ÚČET
Spořicí účet je výrazně flexibilnější. Ačko-
li je úroková sazba trochu nižší než u ter-
mínovaných vkladů, stále patří k vyš-
ším na trhu. Navíc se spořicím účtem ne-
jsou obvykle spojené žádné poplatky. Stej-
ně jako termínovaný vklad pak má velice 
jednoduché zřízení a je ze zákona pojiš-
těný. Některé banky, jako například ING, 
dokonce pojišťují vklady do vyšší částky, 
než je běžné v České republice, konkrét-
ně 50 000 eur.

PODÍLOVÉ FONDY
Investovat ve střednědobém horizontu 
můžeme také s podílovými fondy. Hlavní-
mi výhodami podílových fondů je možnost 
vysokých výdělků, dostupnost a jednodu-
chost investování v rámci fondu a vyso-
ká likvidita čili vysoká pravděpodobnost, 
že nakoupené cenné papíry zase prodáte. 
Vklady ale nejsou pojištěné, investice je 
dlouhodobou záležitostí a značně ji ovliv-
ňuje aktuální situace na trhu. Můžete tedy 
hodně vydělat, ale také hodně prodělat. 
Ani výběr správného fondu není nic jed-
noduchého. „Podílové fondy jsou opravdu 
vynikajícím nástrojem zhodnocení finanč-
ních prostředků. Vhodnější jsou pro zku-
šenější nebo odvážnější investory, i když 
nyní jsou na trhu i konzervativnější fondy, 
které vaše prostředky zhodnocují lépe než 

spořicí účty a zároveň limitují riziko ztrá-
ty,“ doplnil Vaníček.

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ 
Jednoduchý nástroj dlouhodobého spoře-
ní představuje penzijní připojištění. Velmi 
příjemný je státní příspěvek 50 až 150 ko-
run, podle výše měsíčního vkladu, který 
dostanete, a navíc i možnost odečíst si 
část svých vkladů z daní. Přispívat vám 
může zároveň také zaměstnavatel. Vzhle-
dem k tomu, že v České republice stále 
neproběhla penzijní reforma, je pravidel-
né ukládání peněz na dobu, kdy již nebu-
deme vydělávat, velmi rozumné. I tento 
spořicí nástroj má ale své nevýhody, a to 

především dlouhý časový horizont spoření 
a nízké zhodnocení vložených prostředků.

STAVEBNÍ SPOŘENÍ 
Posledním typem spoření je dnes stále 
velmi populární stavební spoření. Ač bylo 
původně určeno na financování bydle-
ní, peníze na něm uložené dnes můžeme 
použít i na něco jiného. Peníze na tom-
to účtu se úročí pevně stanovenou saz-
bou a také na něj přispívá stát. K naspo-
řené částce si pak můžeme vzít úvěr, kte-
rý je poměrně výhodný. Minusem tohoto 
spoření je opět dlouhodobý horizont pěti 
či šesti let, ve kterém na peníze „nesmíme 
sáhnout“. 

FINANČNÍ TRH NABÍZÍ PĚT 
MOŽNOSTÍ SPOŘENÍ: 
 spořicí účet
 termínovaný vklad
 podílové fondy
 penzijní připojištění
 stavební spoření.

CO MUSÍ OBSAHOVAT 
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS 
 místo, den, měsíc a rok úkonu
 jméno, příjmení a sídlo notáře
 jméno, příjmení, bydliště, rodné čís-

lo účastníků, jejich zástupců, svěd-
ků, důvěrníků, případně tlumočníků
 prohlášení o způsobilosti k práv-

ním úkonům
 způsob ověření totožnosti účastní-

ků, svědků, důvěrníků, zmocněnců 
a tlumočníků
 obsah úkonu
 údaj o schválení zápisu po přečtení 

jednotlivými účastníky
 podpisy účastníků (jejich zástupců, 

důvěrníků), svědků a tlumočníků
 otisk úředního razítka notáře 

a jeho podpis

Milena Segečová z právního odboru Unipet-
rolu RPA.

písemnou formu, ale kvalifikovanou po-
dobu formou notářského zápisu. Za ten-
to zápis náleží notáři odměna podle no-
tářského tarifu. Její výše se bude odvíjet 
s ohledem na hodnotu majetku, jehož se 
předmanželská smlouva týká.

Notářský zápis musí podle § 63 zákona 
č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich čin-
nosti, v platném znění obsahovat devět 
oblastí údajů. V prvé řadě jde o místo, 
den, měsíc a rok vyhotovení úkonu, dále 
pak jméno, příjmení a sídlo notáře. Ná-
sleduje jméno, příjmení, bydliště, rodné 
číslo účastníků, jejich zástupců, svědků, 
důvěrníků a případně tlumočníků. Notář-
ský zápis musí obsahovat rovněž prohlá-
šení o způsobilosti k právním úkonům, 
stejně jako způsob ověření totožnosti 
účastníků, svědků, důvěrníků, zmocněnců 
a tlumočníků. Pak již následuje obsah no-
tářského úkonu, údaj o schválení zápisu 
po přečtení jednotlivými účastníky, pod-

pisy účastníků (jejich zástupců, důvěrní-
ků), svědků, popřípadě tlumočníků a jako 
poslední otisk úředního razítka notáře 
a jeho podpis.

Předmanželskou smlouvu lze uzavřít 
jak před sňatkem, kdy si budoucí man-
želé takto upraví své pozdější majetko-
vé vztahy v manželství, tak samozřej-
mě i za trvání manželství. V tomto přípa-
dě si manželé upravují své vzájemné ma-
jetkové poměry. Uzavřenou smlouvu lze 
kdykoliv v budoucnu opět formou notář-
ského zápisu zrušit nebo změnit její ob-
sah. Důležité je, aby se na tom oba man-
želé dohodli.

Pokud se smlouva týká nemovitosti, na-
bude účinnosti až vkladem do katastru 
nemovitostí. 

Unipetrol (nat) – Také byste rádi spořili, jen nevíte, jak na to a který produkt je 
pro vás nejlepší? Pak jste UNI otevřeli na správné stránce. Na následujících řád-
cích vám spolu s Liborem Vaníčkem, ředitelem marketingu a přímé distribuce ze 
společnosti ING, představíme jednotlivé nástroje spoření a pomůžeme zvolit nej-
vhodnější variantu.

PRÁVNICKÉ OKÉNKO NAPSALI O NÁS

FINANČNÍ PORADNA
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HC BENZINA LITVÍNOV

Jiří Bubla: Titul by Litvínovu 
Sport (ir, nat) – Vrcholící základní část 
nejvyšší české hokejové soutěže přeru-
šila zimní olympiáda, která logicky ne-
zůstala bez povšimnutí řady zaměst-
nanců skupiny Unipetrol u televizních 
obrazovek. Přímo do místa dění se vy-
dal i Jiří Bubla. Stejně jako Ivana Hlin-
ku a Miroslava Kluce ho řadíme mezi 
zasloužilé hráče HC Benzina Litvínov, 
kteří se nesmazatelně zapsali do histo-
rie klubu. Čerstvého šedesátníka jsme 
požádali o rozhovor v čase, kdy si HC 
Benzina Litvínov svými výkony zajistil 
účast v předkole play-off. Řeč při roz-
hovoru (16. února – pozn. redakce) se 
ale většinou stočila na jeho působení 
v Kanadě, na zkušenosti, které tam na-
čerpal, na život s hokejkou a pochopi-
telně i na jeho současné shánění mla-
dých talentů.

Devatenáctého odjíždíte do Vancouve-
ru na olympiádu. Těšíte se?
Jako účastník dvou olympijských hokejo-
vých turnajů se do Kanady těším moc. Van-
couver je také můj druhý domov, protože 
tam žiji od roku 1981. Cesta za moře bude 
o to radostnější, že Martina Sáblíková vy-
bojovala zlatou medaili a Lukáš Bauer při-
dal hned nato bronz, byl to perfektní vstup 
do olympijských her. 

Na které hokejové zápasy se chystáte?
Ve Vancouveru budu až do konce her, líst-
ky na některé zápasy mám zajištěné, na 
jaké ale zjistím až na místě. Každopádně se 
budu snažit čas maximálně využít a navští-
vit co možná nejvíce soutěží.

Sledujete i jiné zimní sporty? Máte své 
favority mezi olympijskými sportovci?
Fandím všem sportům, na některé koukám 
víc, na jiné míň. Co nemusím, je ženský ho-
kej. Přeji jim vše dobré, ale nesleduji je. Je 
řada sportů, které ženám sluší daleko víc. 

Obdivuji ale běžce na lyžích a třeba sjez-
dy nebo boby. Zúčastnil jsem se, jako divák, 
několika závodů jak v Innsbrucku 1976, tak 
v Lake Placid v roce 1980. Když máte mož-
nost zažít to na místě, nedá se atmosfé-
ra srovnat se sledováním televize z gauče, 
i když prostřednictvím kamer vidíte téměř 
vše. Když ale závodník kolem vás přejede 
a jen to zahučí, to je pocit. Přímý kontakt se 
sportovcem je nepřenositelný zážitek. Viděl 
jsem třeba i sjezd, který v Innsbrucku vyhrál 
Franz Klammer. Shodou okolností jsem se 
přitom potkal s jezdcem F1 Jackie Stewar-
tem, který dělal komentátora televize BBC. 
Vyfotil jsem se s ním a mám z tohoto se-
tkání obrovský zážitek. 

Ve Vancouveru se setkáte i s Jiřím Šlég-
rem a s jeho dcerou. Letíte spolu?
Plánujeme tam setkání, ale neletíme spo-
lečně. Já tam jedu na dva týdny, on na krat-
ší dobu. Byl pozván, protože patří mezi pár 
hokejistů na světě, kteří vybojovali zlato na 
mistrovství světa, na olympijských hrách 
a vyhráli Stanleyův pohár.

Jak vzpomínáte na své působení v Ca-
nucks ve Vancouveru?
Jen v dobrém. Splnil se mi sen. Vždy jsem 
toužil dostat se do Kanady a hrát tam ho-
kej. Svědčí o tom snad i fakt, že když jsem 
kdysi přišel do litvínovského „A“ mužstva, 
nebožtík Ivan Kalina mi dal přezdívku Ka-
naďan. Vycházel z mého přístupu k hoke-
ji, který jsem hrál na tréninku i v zápase. Do 
Kanady jsem se bohužel dostal až na sklon-
ku hráčské kariéry. S Ivanem (Hlinkou) nám 
bylo jednatřicet, i přesto na to rád vzpo-
mínám.

Hráli Canucks jiný hokej, než na jaký 
jste byl zvyklý z Litvínova?
Tenkrát to byl úplně jiný hokej. Když jsme 
tam s Ivanem přišli, bylo tam hodně bitek, 
možná třikrát za zápas všichni proti všem. 
Naštěstí se tohle vytratilo. Dnes je hokej 
v NHL hodně ovlivněný technickým poje-
tím hry, na druhou stranu si evropští hrá-
či zvykli na tvrdou hru a stále tam je velké 
nasazení. Podle mého názoru je NHL nej-
lepší soutěží na světě. Všichni chtějí vyhrát, 
ale diváci také touží vidět nasazení a her-
ní náboj. Ten ocení, i když jejich tým nako-
nec prohraje.

Dá se říci, kdo se musel více přizpůso-
bit, zda vy s Ivanem Hlinkou, nebo tam-
ní trenér a spoluhráči? A co jazyková 
bariéra?
Mě draftovalo Colorado a Ivana Winnipeg, 
chtěli jsme hrát spolu, a tak došlo k něja-
kým výměnám a nakonec jsme nastoupi-
li za Vancouver Canucks. Škoda, že jsme 
k sobě místo technických hokejistů dosta-
li „bodygárdy“, a tak jsme nemohli s Iva-
nem hned předvádět to, na co jsme byli 

zvyklí. Škoda, to tehdy vedení klubu tro-
chu podcenilo. Určitou roli hrála i jazyková 
bariéra, ale byli jsme zkušení hráči a ho-
kej je pořád jenom hokej. Naše angažmá 
trochu ovlivnilo i mé vážné zranění. Pak se 
vše začalo dobře odvíjet. Nikdy jsem ne-
měl problém hrát technicky, bylo-li třeba, 
anebo tvrdě.

S Ivanem Hlinkou jste ve Vancouve-
ru strávil dvě sezony, on pak zamířil 
do Evropy. Proč jste se rozhodl v Kana-
dě zůstat?
Původně jsme oba měli smlouvu na dva 
plus jeden rok. V závěru druhého roku se 
Ivan rozhodl, že odejde do Švýcarska, mně 
se z NHL nechtělo. To byl můj splněný sen. 
Jako každý kluk jsem nejdříve chtěl hrát za 
dorost, pak za litvínovské první mužstvo, 
pak následovala vojna v Dukle Jihlava, od-
tud reprezentace, olympiáda, titul mistra 
světa a nakonec se naskytla příležitost, kte-
ré jsem se nechtěl vzdát. Dostal jsem se na 
nejvyšší vrcholek kariéry, a já půjdu dobro-

JIŘÍ BUBLA 
 Stejně jako Ivan Hlinka hrál nejdříve na 

venkovském rybníku v Horním Jiřetíně.
 Začínal jako útočník, teprve v dorostu 

ho trenér přeorientoval na obránce.
 Díky ofenzivním schopnostem, výborné-

mu bruslení, skvělému fyzickému fondu 
a smyslu pro kombinaci brzy vynikl jak 
v lize, tak v reprezentaci.

 Třikrát vybojoval titul mistra světa, 
s Litvínovem byl nejlépe stříbrný v roce 
1978.

 Při ligových zápasech málo střídal, čas-
to se jen vydýchal u vrátek na střídačku 
a vrátil se do hry.

 Kariéru si úspěšně prodloužil v NHL 
v klubu Vancouver Canucks, ve kterém 
si později zahrál i jeho syn Jiří Šlégr.

 Bubla spolu s Hlinkou jako první čes-
koslovenští hráči postoupili do finále 
Stanley Cupu. 

 Za 18 sezon v dresu Litvínova, Jih-
lavy, Sparty a Vancouveru nastoupil 
k 733 zápasům a připsal si 411 kanad-
ských bodů. V reprezentaci ČSSR ode-
hrál 230 zápasů a nastřílel 37 gólů.

volně do Švýcarska? Na to mám ještě čas. 
Proto jsem nepodlehl Ivanovu přemlouvá-
ní a ve Vancouveru odehrál i třetí rok, na 
který jsme smlouvu měli. A pak jsem dostal 
nabídku ve Vancouveru pokračovat. Od-
jel jsem do Prahy na Pragosport, který za-
stupoval československé sportovce půso-
bící v zahraničí. Pokusil jsem se vyjednávat 
o změně smlouvy, která mi nepřipadala fér. 
Protože dohoda nebyla možná, po domlu-
vě s manželkou jsem se do Vancouveru vrá-
til a s Canucks podepsal kontrakt sám bez 
československého prostředníka. Kupodivu 
se na to přišlo asi za tři až čtyři roky.

Ve Vancouveru jste odehrál pět sezon. 
Co se dělo pak? 
Skončil jsem s aktivním hokejem a stal se 
skautem. Ve volném čase jsem se věno-
val mládeži v různých klubech. Později jsem 
podnikal – měl jsem autodopravu a restau-
raci. Snažil jsem se, co to šlo.

Před pár lety jste se vrátil zpátky do 
Litvínova. Nejdříve na návštěvu, pak 
na delší čas. Co vás k tomu vedlo?
Do republiky jsem přijel až v roce 2004 na 
Ivanův pohřeb. To bylo 21. srpna a ve stej-
né datum, ale roku 1981 jsme s Ivanem 
odlétali z Ruzyně na angažmá. Jeho ta-
tínek tam s námi tehdy byl a říkal nám: 
„Doufám, že víte, jak se máte chovat.“ 
Vracel jsem se po třiadvaceti letech. Pů-
vodně na čtrnáct dní, ale pak jsem si po-
byt prodloužil na měsíc. Rok nato jsem při-
jel znovu. Nejmladší syn, který se v Pra-
ze sice narodil, ale do Kanady jsme ho vza-
li, když mu bylo osm měsíců, se do Čech 
chtěl přijet podívat a požádal mě, abych ho 
doprovodil a ukázal mu to tady. Měl jsem 
tři měsíce po operaci páteře, přesto jsem 
přežil jedenáctihodinový let z Vancouve-
ru do Frankfurtu nad Mohanem a byli jsme 
v republice téměř měsíc. Mezitím mě pře-
mlouvali kamarádi i Jirka (Šlégr, syn z prv-
ního manželství – pozn. redakce). Odle-
těl jsem, ale 3. prosince jsem zase přiletěl 
do Čech, chodil jsem denně na litvínovský 
zimní stadion a jen pozoroval, jak to cho-
dí… Pak jsem se domluvil s vedením klu-
bu, že pomůžu, zejména s mládeží. Dětí 
není nikdy dost, sportů je mnoho i mnoho 
dalších lákadel, a tak hledám talenty všu-
de, kde se dá.

Platí stále, že část roku trávíte v Kana-
dě a zbytek v Čechách?
Zatím jsem více v Čechách než v Kanadě, 
a to tam mám manželku.

Koncem ledna jste oslavil významné ži-
votní jubileum a připomenul jste si ho 
i s fanoušky před extraligovým zápa-
sem na Zimním stadionu Ivana Hlinky. 
Jaký to byl pro vás zážitek a jak se cítí-
te jako čerstvý šedesátník?
Příjemnější by pro mě bylo, kdyby tady byl 
Ivan se mnou. Bohužel tady není, ale ži-
vot musí jít dál. Zavzpomínal jsem si hodně 
na Ivana, co jsme prožili dobrého i špatné-
ho. Akorát jsem konstatoval, že jsem oprav-
du dost starý, ale já si šedesátku nepřipouš-
tím. Hlavně zdraví a ostatní přijde, doufám 
i hodně zážitků…

Zahrajete si ještě někdy hokej? Jen tak, 
pro zábavu?
Se starou gardou chodím hrát, a pokud to 
půjde, nechci se toho vzdát. Dokonce i před 
olympiádou mi kamarádi z Vancouveru te-
lefonovali, abych si s sebou vzal brusle, že 
se na mě těší.

Pracujete jako skaut s větším zaměře-
ním na mládež. Vaším úkolem je hledat 
a přivést do litvínovského klubu nové 
talenty. Můžete některé jmenovat?
Vidět jsou zejména mladí slovenští útoční-
ci Juraj Majdan a František Gerhát. Za „A“ 
mužstvo hrál i čerstvě devatenáctiletý bek 
Petr Kousalík. Co nevidět se představí další.

Při svém výběru se zaměřujete na stále 
mladší a mladší hráče. Dobrých mladí-
ků není tolik jako kdysi. Proč?
Vše je dané dobou. Tehdy se hrál v zimě 
hokej, v létě fotbal a jednou za týden se 
šlo do kina. Víc zábavy nebylo. Dnes to je 
úplně jinak, mnoho lákadel, mnoho spor-
tů. Tehdy byla spádová oblast od Liberce po 
Karlovy Vary a mimo Litvínov se všude hrá-
la maximálně druhá liga. Dnes nám konku-
rují Liberec a Karlovy Vary novou moderní 
arénou. Náš klub má zase historii a vycho-
val třeba nejvíce hráčů pro NHL. To má také 
svou váhu. Poté, co najdete začínajícího ta-
lenta, přichází mravenčí práce přesvědčit 
toho chlapce a jeho rodiče. Třeba s Majda-
nem se celá rodina přestěhovala ze Sloven-

Jiří Bubla si se synem Jiřím Šlégrem zahrál v jednom týmu při hokejové exhibici mezi litvínovskými odchovanci a ruskými veterány. Zápas Stará garda HC 
Litvínov a Gasprom Export se uskutečnil 6. dubna 2008.
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SPORT

určitě slušel
ska do Litvínova. Uvěřili, že to je to nejlepší, 
co pro svého chlapce mohou udělat. Dnes 
Juraj hraje za „A“ tým a jeho maminka 
sedí na tribuně a sleduje ho. Takováhle 
věc hřeje. A už nevidíte dlouhé cestová-
ní po zimních stadionech a nekonečné jíz-
dy autem po nočních silnicích a dohado-
vání bez konce. Doufám, že se podaří ještě 
pár takových.

Vy jste od mládí spolu s Ivanem Hlin-
kou tvořil legendární dvojici litvínov-
ského hokeje. Co se vám jako první vy-
baví, když se vysloví jeho jméno?
Velký kamarád. A pak to, co se dělo mimo 
hokej. To, jestli jsme si někdy dobře přihráli 
na branku, časem vyšumí, ale co jsme zaži-
li, to si budu pamatovat pořád. Třeba v roce 
1971 v Ženevě byl po závěrečném ceremo-
niálu banket, zábava se pomalu rozproudila 
a Ivan si zatancoval čardáš s ruským trené-
rem Tarasovem. Ale když jsme nastoupili do 
autobusu, přišel náš kouč profesor Koska za 
Ivanem a vyčetl mu to. S Ivanem jsme pak 
dlouho rozebírali, co se z toho může stát.

Můžete přesto zmínit nějaký výjimečný 
zápas, který jste spolu zažili?
Bylo toho mnoho. Od dorosteneckého pře-
borníka republiky až po trojnásobného mi-
stra světa. Nešťastní jsme byli třeba v roce 
1976 v Innsbrucku, kde nám olympijská 
zlatá utekla mezi prsty a my získali „jen“ 
stříbro. Už na mém prvním mistrovství svě-
ta nám chyběl kousek, a mohli jsme sla-
vit titul.

Jaké medaile či úspěchu si za svou ka-
riéru ceníte nejvíce?
Každý úspěch měl ve své době svou váhu. 
Nechci říct, která medaile je nejcennější. 
Třeba Kanadský pohár byl zážitek nadosmr-
ti. Už při přípravě v Nymburce za námi při-
jela kanadská televize a natáčela naše me-
dailonky. Režisér nechtěl naše skromné 
představování, ale naopak nás nutil, aby-
chom o sobě říkali, že jsme nejlepší na svě-
tě, a proto na Kanadský pohár jedeme. To 
prý tam fanoušci chtějí slyšet. V Kanadě 
jsem si později uvědomil, z čeho mají tamní 
hokejisté takové sebevědomí, hodně si věří, 
a to jim pak pomáhá. Bylo jich všude plno, 
všude byli velcí, třeba i v jídelně. My čeka-
li v koutku na pokyn, kdy můžeme jít na jíd-
lo. A pak jsme v Montrealu stáli na modré 
čáře před začátkem zápasu a lidé ve stoje 
tleskali patnáct minut trojici bývalých hrá-
čů, které tam pozvali na led. Tady se občas 
k takovýmhle hráčům chováme macešsky. 
Za tónů naší hymny měl člověk pocit, že 
stále něco hledá… Kde domov můj… Oni 
řvali KANADA. To si uvědomíte až později, 
když tam nějakou dobu žijete. Oni jsou od 
mládí vychovávaní v otevřenosti a upřím-
nosti a netrpí komplexy. Děti třeba tyka-
jí řediteli ve škole. To my jsme byli zvyklí, 
když vidíme ředitele na chodbě, rychle zmi-
zet, abychom se nedostali do maléru.

Ze dvou manželství máte tři syny. Vedl 
jste je všechny k hokeji? Jak se zdá, 
„potatil“ se pouze Jiří Šlégr? Jak se 
daří ostatním?
John i Steve od mládí hráli hokej i tenis. 
John se spíše věnoval tenisu. Steve měl vel-
ký talent na hokej, v patnácti letech ode-
šel do soukromé školy se zaměřením na ho-
kej a americký fotbal. Při jednom turnaji se 
zranil a profesionálnímu hokeji se už ne-
může věnovat. Teď si zahraje už jen ze zá-
bavy. Oba kluci pak absolvovali univerzitu 
se zaměřením na letectví. Starší je v Kana-
dě, mladší v Praze učí angličtinu na letecké 
škole a dělá si vyrovnávací letecké zkouš-
ky platné v EU.

Vraťme se zase k vám. Jak nejraději 
odpočíváte? Jaké máte koníčky?
Se stářím se množství koníčků zúžilo na 
golf, a to i přes mé problémy se zády. Na-
učil jsem se je při úderech tak nezatěžo-
vat, a tak golf dál hraji a užívám si pro-
cházek po hřišti v družném hovoru s přá-
teli. V létě mě pak lidé mohou potkat zase 
v lese na houbách. 

Hodláte zůstat v Čechách natrvalo, 
nebo budete i nadále „pendlovat“ 
mezi Litvínovem a Vancouverem? Co 
tomu říká zdraví?
Také kvůli zdraví létám do Kanady. Čeká 
mě ještě jedna operace se zády a tam je 
chirurg, ke kterému mám důvěru, a on 
rozhodne, kdy ji provede. A co bude dál? 
Práce mě tady baví, ale vše se odvíjí od 
mého zdravotního stavu. 

Na vojně jste vybojoval dva mistrov-
ské tituly s Duklou Jihlava. Myslíte si, 
že by si hráči i fanoušci HC Benzina 
Litvínov už konečně také zasloužili 
extraligový titul?
Projdete-li si prvním patrem stadionu Iva-
na Hlinky, vidíte tu řadu jmen a fotogra-
fií hráčů, kteří uspěli v NHL, v evropských 
klubech či s národním mužstvem absol-
vovali olympiády a mistrovství světa. Chy-
bí už jen titul. To by pak byla taková tře-
šinka na dortu. Odměna za úsilí, které se 
tady hokeji věnuje. Za roky, co Litvínov 
v nejvyšší hokejové soutěži je, by titul klu-
bu také slušel. Stejně tak by si ho zaslou-
žili fanoušci, kteří jsou opravdu dobří. Po-
kud litvínovští chlapci hrají jen trochu so-
lidně, „zimák“ je plný a fanoušci jim jsou 
vděční a nadšeně je povzbuzují.

Staráte se o litvínovskou mládež, ale 
sledujete i extraligové „áčko“. Jak 
hodnotíte dosavadní průběh sezony?
Hokej je jen sport a nemá se z něj dělat 
velká věda. Mysleli jsme si, že se letos bu-
deme pohybovat v takových vodách jako 
loni. Bohužel nám začátek nevyšel, ale HC 
Benzina Litvínov se nakonec finišem před 
reprezentační přestávkou probojoval do 
skupiny, která se popere o dvě volná mís-
ta v play-off. Pokud by se podařilo postou-
pit dál, určitě by se pak sezona hodnoti-
la dobře.

S vaším návratem v Litvínově vznikl 
post skauta, který předtím v klubu ne-
byl. Co dalšího byste mohl doporučit 
zdejšímu vedení HC Benzina Litvínov 
jako možnou inovaci?
Vím, situace je obtížná a stále se motáme 
kolem peněz. Byl bych ale moc rád, kdyby-
chom měli takové finanční prostředky, aby 
si trenéři mládeže nemuseli hledat další 
příležitosti při zajištění své rodiny, ale sta-
rali se jen a jen o litvínovské mladé hoke-
jisty. Vedle tréninků si s nimi mohli i poví-
dat a maximálně je motivovat, aby z nich 
při zápasech dostali to nejlepší. To by byl 
jeden z velkých odrazových můstků do 
další budoucnosti litvínovského i českého 
hokeje. Samozřejmě návrhů na změny je 
mnoho, důležité je mít na ně peníze.

Na závěr vám přeji mnoho zdraví 
a ještě řadu krásných hokejových zá-
žitků. Co vy popřejete našim čtená-
řům a fanouškům HC Benzina Litví-
nov?
Už jsem se o tom zmínil. Fanouškům 
i městu přeji, aby se litvínovským hokejis-
tům jednou podařilo vybojovat titul. Ne-
zapomenutelným zážitkem pak je, když 
se hráči a jejich fanoušci projdou městem 
s pohárem. 

klad 
havá-

rie), do-
poručování 

nápravných 
opatření, po-

suzování projek-
tové dokumenta-
ce a dozor při je-

jich realizaci. Prová-
dím také preventivní kontroly zaměřené 
na dodržování stanovených požadavků 
BOZP a požární ochrany ze strany kmeno-
vých zaměstnanců i externích dodavate-
lů. V závěru loňského roku jsem se zapo-
jil i do školení zaměstnanců, které bylo za-
měřeno od mistrů a jejich zástupců až po 
vedoucí výroben.

Unipetrol Services (ir) – Také se zajímá-
te o to, co dělají vaši kolegové? V této 
rubrice létá pomyslný pingpongový 
míček ve skupině z fi rmy do fi rmy 
a vždy trefí zajímavou osobnost, kte-
rá odpovídá na zvídavé dotazy své-
ho „pingpongového” kolegy z minu-
lého čísla.

Dnešní čtyři otázky 
podávala Hana 
Krystyníko-
vá z Unipe-
trolu Do-
prava a na 
příjmu 
byl Zde-
něk Pudil 
z Unipet-
rolu Servi-
ces.

V Chemparku Zá-
luží patříte mezi 
dlouholeté zaměst-
nance. Kde jste začínal 
a čemu se dnes věnujete?
Ve společnosti pracuji téměř 
19 let. Původně jsem nastou-
pil do výrobního provozu pa-
třícího dnes České rafinérské. 
Zhruba po dvou letech jsem 
přestoupil do divize Petrochemie a za-
čal se zabývat bezpečností práce. Od roku 
2007 se mé zaměření rozšířilo i o oblast 
požární ochrany.

Ve firmě působíte jako specialista 
HSE&Q odboru bezpečnosti a ochrany 
zdraví. Co se pod tímto složitým ná-
zvem funkce skrývá?
V rámci již zmíněných oblastí poskytu-
ji poradenství, zejména pro Agro část Zá-

vodu chemických výrob Unipetrolu RPA 
a pro externí společnost Euro Support Ma-
nufacturing Czechia. Podílím se rovněž na 
zpracovávání směrnic a předpisů pro jed-
notlivé firmy skupiny. Nedílnou součástí 
je vyšetřování příčin vzniku mimo-
řádných událostí (jako jsou pra-
covní úrazy, požáry či napří-

Z PKN ORLEN

PING-PONG 

Školení se týkalo mj. i povolení k prá-
ci. Momentálně dokončujete stěžejní 
projekt na toto téma. O co se jedná?
Je to tak. V posledních měsících mi větši-

nu pracovního času, stejně tak 
i mým kolegům z odbo-

ru, zabírá aktuali-
zace jedné z nej-

významnějších 
směrnic ve 
společnos-
ti – S 465 
Povole-
ní k práci. 
Tato směr-
nice existu-

je již dlou-
ho, naší sou-

časnou sna-
hou je reagovat 

na změny ve stát-
ní legislativě, na aktu-

ální organizační strukturu 
společnosti, ale jde nám i o její větší pře-

hlednost a srozumitelnost. Dokončena by 
měla být koncem března. Na její vydání 
pak naváže opětovné školení všech vysta-
vovatelů povolení k práci, ale též zástupců 
externích dodavatelů.

Čím se zabýváte ve svém volném čase?
Svůj volný čas se snažím věnovat co nejvíce 
sportu. Několikrát týdně chodíme s partou 
kamarádů hrát volejbal. Snažím se být pří-
tomen všem sportovním úspěchům svého 
syna, který hraje florbal za litvínovský Bi-
voj, a asi jako každý otec, jeho úspěchy po-
važuji tak trochu za své. Totální relaxaci mi 
přináší rychlá, bezpečná jízda na lyžích, nej-
lépe při mrazivém, zároveň slunečném po-
časí a ve společnosti mých nejbližších. Když 
sníh roztaje, vyměním lyže za kolo a puto-
vání po horách může pokračovat. 

Zd
en

ěk
 P

ud
il

Hana Krystyníková

PKN Orlen fandil polským 
olympionikům ze svahu

Orlen je odpovědná fi rma

Orlen Ekspres – PKN Orlen připravil lákavé atrakce pro přívržence zimních 
sportů, kteří v době konání olympijských her navštívili zimní střediska Baniu 
(Białka Tatrzańska), Harendu Zakopane a Witów. 

polskou olympijskou reprezentaci, jejímž 
sponzorem byla právě společnost PKN 
Orlen. U návěsu Olympijského mobilní-
ho stop cafe vznikla zóna, kde si zájemci 
mohli odpočinout při horké kávě a zape-
čené bagetě a zároveň sledovat na plaz-
mových obrazovkách souboje sportovců 
ve Vancouveru. 

V únoru ve zmíněných lyžařských stře-
discích vzniklo sněžné „městečko“ na-
zvané Olympijské mobilní stop cafe. 
Pro milovníky extrémních skoků na ly-
žích a snowboardu se poprvé v Pol-
sku objevilo nafukovací doskočiště Big 
Air BAG. Ve speciální zóně pro fanouš-
ky bylo možné aktivně povzbuzovat 

Orlen Ekspres – PKN Orlen se již 
13 let účastní programu „Respon-
sible Care“, jehož cílem je postup-
ně zmírňovat dopad činnosti chemic-
kých výrobců na životní prostředí. 

Program „Responsible care“ je celosvě-
tová iniciativa chemického průmyslu, kte-
rá zavazuje chemické závody ke společ-
né práci vedoucí k neustálému zlepšová-
ní v oblasti bezpečnosti, zdraví a ochrany 
životního prostředí a otevřené komunika-
ce. Program je realizován národními che-
mickými svazy v 52 zemích světa, kde 

sdružené firmy vyrábějí více než 87 procent 
světové chemické výroby. Polsko se k pro-
gramu přihlásilo v roce 1992. V současné 
době se jej účastní 38 polských firem, kte-
ré se zabývají výrobou, distribucí a recykla-
cí. Program zastřešuje Polský svaz chemic-
kého průmyslu.

PKN Orlen dosud s úspěchem zrealizoval 
více než 90 aktivit spojených se snižováním 
vlivu činnosti firmy na životní prostředí, 
které zároveň vedly ke zvýšení bezpečnosti 
a zlepšení zdraví zaměstnanců PKN Orlen, 
obyvatel Płocku a okolí. 
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Správné znění tajenky z minulého čísla tentokrát bylo: „V ZIMĚ POZOR NA RIZIKOVÉ STAVY I SKO-
RONEHODY.“ Většina z těch, kteří nám své odpovědi zaslali, ji vyluštila správně a z nich jsme vylosovali 
pět výherců a ti získají dárky od společností skupiny Unipetrol: Jitka Slabá, Miroslav Boháč (oba Unipe-
trol RPA), Martina Kolmanová (Unipetrol Services), Jiří Svoboda (Unipetrol Doprava) a Radka Ul-
drichová (Česká rafinérská). Chcete-li také vyhrát, pošlete nám tajenku této křížovky na e-mail: noviny@
unipetrol.cz nebo ji vložte do sběrných schránek ve vašich společnostech. Přejeme vám štěstí při losová-
ní. Uzávěrka je už 25. března. Ceny pro výherce z litvínovského areálu jsou k vyzvednutí do 8. dubna 2010 
v redakci UNI novin v Chemparku Záluží, kancelář AB 732, ostatním výhercům budou zaslány poštou.
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KŘÍŽOVKA

Medailistka z mistrovství světa 
začala s judem, aby se ubránila

Chodila do třetí třídy, zajímala se o řadu 
sportů, rodiče ji k pohybu motivovali vlast-
ním příkladem, ale volba padla na judo. 

„Bydleli jsme u lesa a otec si myslel, že 
když se budu umět prát, tak se snáz ubrá-
ním,“ vzpomíná Iva na své začátky v ju-
distickém kroužku na sportovní škole v Lit-
vínově. Nebyly nejsnazší. Ostatně ten-
to sport je sám o sobě spojený s tvrdou 
prací a s bolestí, která se musí překonat. 
Pak teprve přijde odměna. A to ji na tom-
to sportu přitahovalo – adrenalin a překo-
návání vlastních možností. U Ivy to přesně 
takhle fungovalo. „Tři roky v Litvínově jsem 
opravdu dřela a o nějakých vítězstvích se 
mi jen zdálo. Pak jsem přestoupila do Mos-
tu do oddílu k Františku Machůrkovi a kar-
ta se začala obracet. Přicházely první úspě-
chy a s nimi i větší motivace.“

Teprve ale plzeňské sportovní gymnázi-
um, které si vybrala, aby se mohla plně vě-
novat judu, ukázalo, co v ní je. Trenér Jiří 
Dolejš uměl její talent odhalit. Každoden-
ní trénink se střídal s vyučováním, od rána 

do večera. Přišly první závody, první zájez-
dy do zahraničí. „Je to zajímavý sport, se 
kterým jsem navštívila řadu zemí," říká Iva 
Šnitrová. Bylo to například Slovensko, Fran-
cie, Německo, Rakousko, Rusko, Uzbekis-
tán. „V Nymburce jsem pak trénovala i se 
zahraničními týmy, kde jsem poznala jiné 
techniky, jiné obrany, a to mi hodně po-
máhalo zdokonalit se,“ dodává. Trénovala 
mimo jiné měsíc s Japonci. 

SPOLUŽAČKA ČECHA A EMMONS
V Plzni kromě juda, které plně zabíralo její 
čas, poznala i řadu dalších sportovců. Na-
příklad spolužačku Kateřinu Kůrkovou, 
dnes Emmons, světovou přebornici ve 
sportovní střelbě ze vzduchovky a malo-
rážky (zlato a stříbro z olympiády v Pekin-
gu v roce 2008), jejího otce, několikaná-
sobného mistra světa ve sportovní střel-
bě a trenéra Kateřiny Petra Kůrku (řadí se 
také mezi absolventy SŠ Educhem Mezi-
boří). Ale i spolužáka Petra Čecha, bran-
káře anglického klubu Chelsea. „Potka-
la jsem tam ale i některé trenéry, kteří mi 
do života dali opravdu hodně,“ vzpomíná 

Iva. Když se bavíme o sportu, který u nás 
není až tak rozšířený, dostáváme se k bar-
vám pásů, kterými se běžně označuje vý-
konnost. Iva vlastní hnědý, tedy druhý nej-
vyšší, pak je již jen černý. „Nejednou jsem 
se při závodech bála holky s černým pá-
sem, ale ta přitom nic neuměla.“

Judo jí do života vybavilo kvalitní „vý-
zbrojí“. Nebojí se, umí se o sebe posta-
rat, naučila se samostatnosti. „Judo je ale 
hodně o etice, o chování k druhým, aser-
tivitě, spořádanosti v duši i v životě, plně-
ní slibů. Je to celoživotní filosofie, kterou 
když člověk pochopí, má se čím pochlu-
bit,“ prohlašuje Iva.

BRONZOVÁ Z TAŠKENTU
A Iva Šnitrová se má čím chlubit. Kromě 
řady předchozích úspěchů si z mistrov-
ství světa juniorů v judu z Taškentu v roce 
2004 přivezla bronzovou medaili. Byla vr-
cholem, ale zároveň koncem její aktivní 
sportovní dráhy. Zdraví je jí totiž předněj-
ší, a tak dala na radu lékařů, kteří zjistili, 
že další pokračování v tomto tvrdém spor-

tu by jejím kostem neprospívalo. Proto ji 
dneska můžete potkat při trénování aero-
biku, v bazénu, který jí dělá dobře, nebo 
na kole. Co třeba pokračovat v judu tréno-
váním těch nejmenších? Zkusila to, ale ne-
snesla pohled na některé ufňukané a roz-
mazlené děti, které nevydrží ani poloviční 
zápřah při tréninku, který musela absolvo-
vat sama, když začínala. Kimono má stále 
doma a věří, že se jednou na tatami vrá-
tí. Určitě ne v závodním tempu, ale jen tak 
rekreačně.

A ubrání se dneska, kdyby ji někdo napa-
dl, byl jsem zvědavý na odpověď. Ubrání, 
ale radši se nepere. „Když to jde, tak rad-
ši uteču, protože se bojím, že bych mohla 
nechtěně ublížit. Netrénovaný člověk ne-
umí padat a dovolit si k němu to, co ke 
kolegovi na žíněnce, to prostě nejde doká-
zat bez následků. Ale když proti vám vy-
táhnou nůž a jsou v přesile, to neváhám 
s nasazením svých ,zbraní’. Vždycky jsem 
se ubránila, a nebylo to jednou,“ prohodi-
la s lehkostí Iva na závěr našeho povídání 
o její životní lásce – o judu. 

Na mistrovství světa v Taškentu přebírá Iva Šnitrová bronzovou medaili.

Iva Šnitrová

 Josef Klouček, operátor předák na RDH, 
první provoz HS Kolín, Paramo  Zdeněk No-
vák, venkovní obsluha provozu 02, Paramo 

 Prodám videorekordér Mitsubishi a nahrané 
kazety. Inf. tel.: 606 946 618.
 Prodám rodinný domek v Lenešicích. Inf. tel.: 
606 946 618.
 Koupím rodinný dům nebo chatu 20 km od 
Mostu ve směru na Louny. Inf. tel.: 606 946 618.

INZERCE

ODCHÁZEJÍ 
DO DŮCHODU

 Dne 21. února uplynulo devět 
let od smrti pana Jarosla-
va Herzána, dlouholetého 
zaměstnance teplárny T700 
Unipetrolu RPA. Kdo jste ho 

znali, věnujte mu spolu s námi tichou vzpomín-
ku. Děkuje manželka Marie a děti s rodinami.

 V pátek 26. února uplynuly 
tři roky ode dne, kdy nás náhle 
opustil dlouholetý zaměstna-
nec Chemopetrolu, vynikající 
spolupracovník a kamarád 

pan Petr Hrebičík. Stále vzpomínají kolegové 
nejen z centrálního dispečinku společnosti 
Unipetrol RPA.

VZPOMÍNKA

Unipetrol Services (rt) – Iva Šnitrová z Unipetrolu RPA je na první pohled křehká 
dívka, ale není radno měřit s ní síly. Snad jen v případě, že jste držitelem černé-
ho pásu v judu. Tatami je jí totiž již více než 16 let důvěrně známé.

PRACUJE U NÁS 
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