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Jaroslav Pazour, hlavní technolog pardubické rafinerie – Příběh všedního dne

Sám o sobě tvrdí, že nejmíň zná olejářský 
blok, kde nepůsobil jako technolog, za-
tímco techniku paliv, olejů, asfaltů a vody 
ovládá velmi zevrubně. Den co den se jí 
spolu se čtyřmi technology, kterým velí, 
zabývá. Stejně tak v úterý 15. února. 
Dnes výjimečně nebyl dispečink, který 
jinak probíhá třikrát týdně. Výhoda pro 
nás, můžeme si s Jaroslavem Pazourem 
hned po ránu popovídat.

„Po vyřízení pošty, zjištění co potřebují 
vedoucí jednotlivých provozů podniku, 
probírám se svými kolegy technologické 
záležitosti na jednotlivých provozech, re-
spektive co je uděláno a jaké výzvy máme 
před sebou. Dělíme se i o činnosti v kolín-
ském hospodářském středisku, pro které 
tam zatím není pevně stanoven žádný 
člověk,“ upřesňuje chod denních událostí 
Jaroslav Pazour. Za poslední dva roky se 
právě v Kolíně podařilo s úspěchem zreali-
zovat úpravu chladicích okruhů. Konkrétně 
šlo o druhý stupeň úpravny napájecí vody 
pro výrobu páry. Podařilo se tak zamezit 
korozivní destrukci a opravila se část čistír-
ny odpadních vod. Rekonstrukce vestavby 
na spodku redestilační kolony byla ovšem 
vůbec první akce, které se hlavní technolog 
v kolínském středisku Parama zúčastnil.

Jaroslav Pazour odešel z  Jablonce nad Ni-
sou na Vysokou školu chemicko-technolo-
gickou v Pardubicích v roce 1974 a do rod-
ného města se už nevrátil. Původně se chtěl 
věnovat výbušninám. Starší bratr Jan dělal 
chemické pokusy spojené s rámusem, což 
se mu líbilo. Vztah Jaroslava Pazoura k che-
mii posléze upevnil svým zápalem při výu-
ce učitel na gymnáziu. Volba co dál po ma-
turitě byla jasná, i když malé zaváhání tu 
bylo. Lákaly ho rovněž motory a auta, pře-
mýšlel tedy i o strojařině. Do technického 
oddělení výroby Parama nastoupil v roce 
1989. Po dvou letech zamířil do pardubic-
kého lihovaru, odkud se zpět do rafinerie 
vrátil v roce 1993, a to do oddělení technic-
kého rozvoje. Spojením těchto dvou oddě-
lení vznikl v roce 2000 odbor technologie, 
který od té doby vede.

Ale zpátky do současnosti. Tady se nám 
rýsuje příběh všedního dne. „Jsme 

správci dost rozsáhlé dokumentace, vše 
co se v odboru technologie děje, musíme 
mít popsané podle systémových norem 
ISO. Podílíme se na povolování potenci-
álně nebezpečných prací na zařízeních. 
Kromě této činnosti ukrajují z mého 
pracovního času svůj díl jednání v odbo-
ru obnovy základních fondů, pod který 
spadají veškeré investice. Úzká spoluprá-
ce s jeho vedoucím Milanem Kopicem, 
jako i dalšími pracovníky, je ve prospěch 
dobré věci, protože v dokumentacích 
investičních akcí dochází k řadě změn. 
Dnes dotáhnout některý projekt do kon-
ce představuje spoustu administrativní 
práce (i v angličtině), která zabere hod-
ně času,“ dělí se o zkušenosti Jaroslav 
Pazour, kterého můžete v rafinerii po-
tkat i se skupinkou zvídavých studentů 
či jiných návštěvníků. Pravda, exkurze 
neprobíhají každý den, ale jsou také 
jednou z pracovních povinností týmu 
hlavního technologa. Stejně tak příprava 
prezentací cizích firem, které do Parama 
přicházejí s nejrůznějšími nabídkami. 
Do rafinerie chtějí proniknout v posled-
ní době například firmy z oblasti čištění 
zařízení. Opomenout nelze ani komuni-
kaci s inženýrskými firmami v případě 
jakýchkoliv změn v podniku. Technické 
přejímky, ale i nezastupitelná funkce 
předsedy komise, příprava dokumenta-
ce při zahájení jakékoliv nové záležitosti 
a přítomnost při jejím najíždění, půlroční 
a roční hodnocení provozu, to je také ná-
plň pracovních dnů hlavního technologa 
a jeho kolegů. 

Příjemné rozprávění, v jehož průběhu 
se dozvídám, že se stará o zahradu, po-
máhal dceři s přestavbou domku, rád 
vaří, rybaří, hlídá vnoučata a do Jizer-
ských hor jezdí za maminkou a rodiči 
manželky, přeruší telefon. S trpělivostí 
jemu vlastní Jaroslav Pazour vysvětluje 
volajícímu technologický proces jed-
noho ze zařízení. Niť našeho rozhovoru 
navazuje srovnáním své práce s činnos-
tí svých předchůdců. „Změnily se dvě 
věci. Dnes musíte bezpodmínečně umět 
ovládat počítač a mít jazykové znalos-
ti.“ Výbornou znalost němčiny uplatnil 
hned po svém nástupu do podniku. 

Pardubice (ji) – Vyniká zkušenostmi a hloubkou znalostí. Profesionálně 
i emocionálně vnímá fabriku jako svoji základnu. Tu a tam chtěl se vším 
praštit. V tom co dělá, ale vidí smysl, vede lidi bez toho, aby se dožadoval 
kreditu. Zůstává i po dvaceti letech. Jaroslav Pazour, hlavní technolog 
pardubické rafinerie.

   Na začátku pracovního dne Jaroslav Pazour obvykle vyřizuje poštu a zjišťuje, co potřebují vedoucí jednotlivých provozů.

    Jaroslav Pazour při kontrole zařízení v provozu hydrogenačního odsíření středních destilátů.

    Technolog Vojtěch Nešpůrek řeší s Jaroslavem Pazourem detaily technologického schématu 
teplonosného pole provozu paliv.

    O přípravě technologie na bezpečný provoz po celopodnikovém odstavu hovořil s Jiřím Wágnerem.     S vedoucím hydrogenačního odsíření středních destilátů Jiřím Kučerou řešil Jaroslav Pazour technologické otázky provozu.  
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» Den s…Den s...                      

Angličtinu se Jaroslav Pazour začal učit 
ve čtyřiceti letech. Jak sám říká, když 
se stal vedoucím technologem, už mu 
na získávání jazykových vědomostí moc 
času nezbylo.

Každý všední den, tedy i ten, o kterém 
je právě řeč, dává prostor pro dokončení 
konkrétních věcí a také pro nové začát-
ky. „Mám dobrý pocit z hydrogenované-
ho lakového benzinu. Technologie jede, 
produkt se uchytil. Své opodstatnění má 
inertizace asfaltových nádrží, jako i třetí 
zrací nádrž na asfalty modifikované pří-
davkem polymerů. Pro firmu má velký 
význam výroba co možná největšího 
množství suroviny pro motorovou naf-
tu. S tímto cílem jsme vyhodnocovali 
trendy a optimalizovali provoz. Výsled-
kem je nadstavbový řídicí systém des-
tilací ropy, tedy vakuové i atmosférické. 
Díky využití vysokotlakového odplynu 
na jednotce hydrogenace plyn na fléře 
bez užitku neshoří, ale dál ho využijeme 
a šetříme zemní plyn,“ připomíná ne-
dávno ukončené a započaté akce hlavní 
technolog.

S Jaroslavem Pazourem čas rychle ubí-
há. Je pořád o čem mluvit. Před odcho-
dem z jeho kanceláře se ještě dovídám, 
že nemá rád mimořádné události. „Prá-
ce dostává zcela jiný, náročnější roz-
měr. Jedná-li vyšetřovací komise, karty 
se musejí rozdat hned… Celkově mi 
ovšem to, co dělám, vyhovuje. Asi jsem 
zvláštní, ale já jsem si vždy k místu své-
ho působení našel hlubší vztah.“

Do dubnových UNI novin  
zařazujeme 2. díl nové rubri-
ky. V jejím rámci vám chce-
me průběžně představovat 
zaměstnance z podniků 
skupiny Unipetrol, s nimiž 

fotograf strávil jeden jejich 
pracovní den. Akce, kterou 
připravujeme v rámci Me-
zinárodního roku chemie, 
začala 15. února s Kave Ba-

rešem z Unipetrolu RPA.
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