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Zaměstnanci energetiky mají „dvanáct-
ky“ v režimu ranní, noční a dva dny vol-
na. „Vše pro mne začíná zhruba půl hodi-
ny před šestou, ať ráno nebo večer, když 
od končícího mistra přebírám funkci, 
směnu i provoz kotelny, zauhlování i mí-
sicí stanice plynů,“ vysvětluje Petr Krajov-
ský a upozorňuje, že ne vždy jde vše jak 
po másle a rekapitulace všech aktuálních 
událostí a informací o pracovišti a zaří-
zeních se protáhne. Od kolegů i od pod-
řízených očekává a vyžaduje, aby jejich 
pracovní směna končí až úplným předá-
ním a převzetím povinností, a ne úderem 
šesté hodiny. „Vše vychází z logiky věci.V 
Unipetrolu RPA je, co se výroby plastů 
týče, srdcem etylenová jednotka, v ob-
lasti energií je v areálu Záluží nejdůleži-
tější teplárna T700, respektive jednotka 
Energetických služeb, která dodává nejen 
elektrickou energii, ale i páru a různě 
upravené vody,“ dodává Petr Krajovský.

V rychlém sledu na to pak naváže agen-
da, kontrola docházky, stejně jako provo-
zujícího i opravu vyžadujícího zařízení. 
„Ještě v nedávné minulosti jsem dochá-
zel až do části teplárny T200. Ta je již 
odstavená, přesto za směnu našlapu tak 
dva, někdy i pět kilometrů. Úsek zauhlo-
vání je rozsáhlý a na mísicí stanici plynů 
to je také pěkný kousek,“ vysvětluje Petr 
Krajovský pro ty, kteří neznají téměř osm 
kilometrů čtverečních rozlehlý Chem-
park Záluží.

A v čem se z pohledu provozu liší režim 
ranní a noční směny? Na den se plánují 
dlouhodobé či aktuální opravy a s tím 
související vystavování povolení k práci, 
předávání zařízení údržbářům a po opra-
vě zase jeho přebírání a uvádění do pro-
vozu. V noci je vedle standardního říze-
ní technologie zase více prostoru pro 
kontrolní a rozvojové činnosti, jako jsou 
zaučování či školení. Na každé směně 
je třeba, aby mistr obešel celý svěřený 
provoz včetně všech operátorů, kterých 
má dnes 20. Není to tak dávno, kdy před 
restrukturalizací úseku kotelny a zauhlo-
vání jich na směně bylo téměř dvakrát 
tolik. Na druhou stranu se podle Petra 
Krajovského s jeho současným kádrem již 

počítá do nové struktury T700. A to přiná-
ší potřebný klid do pracovního kolektivu.

Vše se totiž během uplynulých měsíců 
poněkud zdramatizovalo, když se vedení 
firmy rozhodlo uzavřít starší a již nevy-
hovující teplárnu T200 a v rámci outpla-
cementu vybrat nejlepší zaměstnance 
energetiky z obou tepláren (T200 a T700) 
a zařadit je do nově chystané struktury 
T700. „Všichni zaměstnanci energetiky 
prošli testy externí personální agentury 
a na základě výsledku a hodnocení pří-
mého nadřízeného se dostali do pomy-
slného žebříčku, podle kterého jim byly 
nabízeny nové funkce,“ dodává Petr Kra-
jovský, který by měl zastávat post smě-
nového inženýra T700.

V Unipetrolu RPA se jedná o novinku, 
a tak začali vybraní zaměstnanci ener-
getiky se stážemi v jiné elektrárně. „Dle 
mého názoru to bylo velice přínosné,“ 
hodnotí Petr Krajovský průběh pěti 
směn. Během víkendové velké odstávky 
sledoval součinnost a organizaci práce 
tamního směnového inženýra s údrž-
bou, s operátory i kontakt mezi vedou-
cími. „Reálná situace mi lépe přiblížila 
systém řízení, se kterým se počítá i pro 
naši elektrárnu,“ doplnil Petr Krajovský. 
Ten si dnes s úsměvem vzpomíná na za-
čátek své stáže, kdy jej tamní směnový 
inženýr považoval za kontrolora a byl 
skoupý na slovo. „Když jsem ale vše uvedl 
na pravou míru a vysvětlil záměr Unipe-
trolu RPA zavést v elektrárně strukturu 
podle jejich modelu, vše se vylepšilo a já 
získal potřebné poznatky a zkušenosti,“ 
dodal Petr Krajovský. O ty se pak podělil 
s ostatními účastníky stáže i s nadřízený-
mi, a tak se mohly promítnout do připra-
vované struktury celé T700 i do náplně 
práce, nastavení pravomocí i povinností 
jednotlivých funkcí.

Petr Krajovský je ženatý a bydlí v Mos-
tě, kde se narodil a absolvoval základní 
i střední průmyslovou školu strojní. Před 
nástupem do Chemparku Záluží působil 
v elektrárně v Komořanech a poté na ředi-
telství Severočeských elektráren. A jak sám 
říká, je silně spjat s mosteckým regionem.

Unipetrol (ir) – „Nejvíce mě zajímá strojařina, není mi však cizí chemie ani 
výpočetní technika, stejně tak mám rád práci s lidmi,“ v krátkosti se v úvodu 
představuje Petr Krajovský, směnový mistr z teplárny T700 Unipetrolu RPA, 
kterého jsme tentokrát zařadili do rubriky Den s... 

    Petr Krajovský přebírá od předcházejícího mistra Jiřího Roštenského aktuální stav zařízení.

» Den s…Den s...                      

Do květnových UNI novin 
zařazujeme další díl nové 
rubriky. V jejím rámci  
vám budeme průběžně 
představovat zaměstnan-
ce z podniků skupiny Unipe-

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

Barešem z Unipetrolu RPA.
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    Řešení postupu aktuální opravy s technikem – mechanikem Pavlem Fantou.

    S přímým nadřízeným je Petr Krajovský v kontaktu prostřednictvím telefonu nebo elektronické pošty. Některé situace 
však vyžadují konzultaci přímo s vedoucím výrobny T700 Zdeňkem Zozulákem v jeho kanceláři.

Pracovní směna končí až úplným předáním  povinností, a ne úderem šesté hodiny

    Před teplárnou T700. Petr Krajovský, směnový mistr II na úseku kotelna, zauhlování plus mísicí stanice plynů. V zálužském závodě začal od dělnických profesí v roce 1988 a celou dobu pracuje na energetice. 
Díky znalostem a načerpaným zkušenostem je vybrán mezi pět směnových inženýrů, se kterými se počítá do nové struktury T700.

    Petr Krajovský při najíždějí zařízení po opravě s operátorem Jánem Štrbou.     Velín T700 a Petr Krajovský se vyptává operátora Martina Nejmana na aktuální situaci jeho úseku.


