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  Je třeba se občas pochlubit spolupracovníkům. Petr Jíša se stážistkou Monicou Alexandrou Guzmanovou.

  Petr Jíša s laborantkou Gabrielou Veselou prohlížejí výsledek předešlého pokusu.  Je třeba zkontrolovat funkčnost přístroje pro stanovení penetrace.

  Diskuze s kolegou Alešem Vráblíkem nad podobou prezentace pro kontrolní den

V Chemparku Záluží dennodenně narážíme na dělníky pracující 
na rozsáhlé stavbě výzkumného centra UniCRE. Ačkoliv se do něj 
badatelé z Výzkumného ústavu anorganické chemie (VÚAnCh) spo-
lu se svými přístroji a nástroji nastěhují až začátkem příštího roku, 
Petr Jíša, výzkumný pracovník VÚAnChu, nám během společného 
dne stráveného na pracovišti přiblížil několik očekávaných novinek. 
Kromě toho jsme měli možnost nahlédnout pod pokličku výzkumu 
silničních asfaltů. 

Petr Jíša pracuje v rámci výzkumného programu EFFRET, který se 
zabývá rafinerskými technologiemi. Specializuje se na výzkum silnič-
ních asfaltů, samostatně řeší jednotlivé projekty, ale má svého vedou-
cího programu, který jeho práci koordinuje. Nad ním je už jen ředitel 
výzkumného ústavu a vedení firmy. V Unipetrolu pracuje téměř dva 
roky, nastoupil v lednu 2012, a v oboru je to jeho první stálé zaměst-
nání. „Studoval jsem chemii na VŠCHT v Praze na fakultě technologie 
ochrany prostředí. Jinak jsem pracoval i jako nakladač na letišti,“ popi-
suje počátky svého profesního rozvoje. Ačkoliv pochází z Mariánských 
Lázní, za výzkumem se přestěhoval na sever Čech.

Do zaměstnání přichází na sedmou hodinu ranní. Stejně jako 
řada jeho kolegů v Unipetrolu nejprve zamíří k počítači, kde projíždí 
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  Petr Jíša sepisuje závěry do výzkumné zprávy.

e-mailovou schránku a vyřizuje nepřečtenou korespondenci. Tu nej-
urgentnější se snaží vyřešit okamžitě, zbylé se věnuje v průběhu dne. 
Jakmile je po „kancelářské“ stránce vše hotovo, zamíří do laboratoře, 
aby zjistil, jak laborantky pokročily s prací. „Naše laborantky mají svou 
práci v malíčku. Tak rychle jako ony bych ji neudělal. Já se věnuji zadá-
vání a řízení práce v rámci jednotlivých projektů. Laborantky ´vyrobí´ 
výsledky, které potom zpracovávám. Pokud experiment nevyjde, jak 
jsem si představoval, je potřeba ho opakovat, pozměnit nebo zapře-
mýšlet nad kritérii hodnocení,“ přibližuje svou práci Petr Jíša.

Přestože se výzkum obvykle zaměřuje na zlepšení vlastností urči-
tého typu asfaltu, někdy přichází i zadání s přímými požadavky na vý-
sledné vlastnosti produktu, což se týká zhruba 20 % případů. Naproti 
tomu některé projekty jsou specifické a v jejich rámci se pouze ana-
lyzuje materiál. Petr Jíša celý proces popisuje následovně: „Přijdou 
vzorky a seznam analýz. Ten, kdo je posílá, o materiálu také něco ví, 
ale chce své výsledky porovnat s našimi.“ Pokud byste se ho ale ze-
ptali, zda k němu chodí požadavky na technologickou přípravu nové 
vozovky, odpověděl by vám, že silnice je směsí asfaltového pojiva a ka-
meniva. Tým kolem Petra Jíši pracuje pouze na testování asfaltového 
pojiva, které tvoří cca 8 % směsi, a tak s kompletní přípravou silnice 
nemá mnoho společného.

K samotnému testování pojiva se používá mnoho přístrojů. Jeden 
měří průnik jehly do asfaltu a tím jeho tvrdost, další stanovuje mezní 
teplotu, při které nastane měknutí, jiný měří protažitelnost. „Máme 
také přístroje na stárnutí pojiva, protože asfalt podléhá oxidaci. Jed-
na metoda simuluje stárnutí krátkodobé, ke kterému dochází během 
skladování a přípravy směsi asfaltového pojiva s kamenivem. Druhá 
metoda simuluje dlouhodobé stárnutí, ke kterému dochází, když je 
asfalt vystaven působení silničního provozu v řádu několika let. Zjiš-

ťujeme, jakým způsobem se asfalt mění. Dostaneme asfalt z jednoho 
stavu do druhého a porovnáme je mezi sebou,“ vysvětluje. Tato tes-
tování se provádějí pro Českou rafinérskou a Unipetrol či zahraniční 
klienty. Zkoumají se i modifikované asfalty s obsahem polymerů.

Kromě klasického výzkumu se Petr Jíša věnuje také grantovým 
výzkumným projektům. Konkrétně v těchto dnech připravuje užitný 
vzor na určitý druh asfaltu, jenž je zvláštní tím, že ho lze zpracovat 
při nižších teplotách. Při smíchání s kamenivem se tím ušetří energie 
a sníží emise. A právě to jsou momenty, kdy každého okamžitě napad-
ne spolupráce s vybranou vysokou školou. „Nedávno jsme oživili spo-
lupráci s Českým vysokým učením technickým. V kombinaci s naším 
výzkumem by se mělo jednat o velice plodnou spolupráci. Plánuji se 
tam přihlásit k postgraduálnímu studiu,“ uvádí.

Naše kroky pomalu směřují k rozestavěnému UniCRE, a tak se sa-
mozřejmě nabízí otázka, jak jeho stavbu vnímají ti, kdo v něm budou 
v následujících měsících pracovat. „Pro nás je přínosem rozvoj přístro-
jového vybavení. Já se třeba těším na dynamický smykový reometr, 
na němž se dá dělat spousta věcí. Samotná budova a interiéry budou 
vypadat dobře, což přispěje k dobré reprezentaci naší firmy,“ uzavřel 
Petr Jíša.
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