
uni Č e r v e n e c – s r p e n  2 0 1 110 N o v i N y  z a m ě s t N a N c ů  s k u p i N y  u N i p e t r o l 11

Šárka Tauberová, první strojvedoucí    v Unipetrolu

Slečna Šárka studovala Dopravní fakultu 
ČVUT v Děčíně v bakalářském programu, 
kde se věnovala i projektování dopravní 
infrastruktury. Poté jí však lokomotivy 
natolik učarovaly, že pokračovala v ČVUT 
v Praze v inženýrském studiu. Posledního 
půl roku při studiu pracovala v Unipetrolu 
Doprava na poloviční úvazek v takzvaném 
zácviku na vlečce v Chemparku Záluží. 
Jezdila na lokomotivě s druhým strojve-
doucím, zároveň pracovala jako pomoc-
nice strojmistra v pozici střídače, a tím se 
dostala do všech čtyř pracovních směn. 
Tak získala cenné zkušenosti, které může 
uplatnit ve své profesi. Období zácviku 
zakončila zkouškou z dopravních předpisů 
na vlečkách. Od ledna letošního roku pra-
cuje na plný pracovní úvazek jako strojve-
doucí vlečky.

„Ve společnosti dělám v nepřetržitém pro-
vozu na směně „A“, kde se mnou pracují 
dva strojvedoucí – muži. S nimi se po třech 
měsících střídám v jednotlivých obvodech 
vlečky v Chemparku Záluží. Jelikož k těmto 
změnám dochází i u jiných pracovních pro-
fesí, jako jsou posunovači, pracuji prakticky 
každé tři měsíce v jiném obvodu a s jinou 
pracovní skupinou. V současnosti mám 
na starosti takzvaný druhý okres,“ říká Šár-
ka Tauberová.

Strojvedoucí pracuje ve dvanáctihodino-
vém směnném režimu, jako všude jinde 
ve společnostech skupiny Unipetrol. „Smě-
nu sice začínám v šest ráno nebo večer, 
ale na pracovišti musím být se čtvrthodi-
novým předstihem. Čeká mě totiž mnoho 
příprav, které musím pravidelně absolvo-
vat,“ vysvětluje Šárka Tauberová. Důležitou 
rutinu představuje převlek do pracovního 
oděvu a sbalení věcí na celý den včetně 
potravin a nápojů, bez kterých by se sa-
mozřejmě v lokomotivě neobešla. Poté jí 
strojmistr sdělí, stejně jako jejím kolegům 
strojvedoucím, na které lokomotivě budou 
ten daný den jezdit. „Než vyrazím na kole-
je vlečky, musím v rámci bezpečnosti jízdy 
zkontrolovat technický stav lokomotivy, 
dostatečné vybavení provozními kapalina-
mi a provést zkoušku brzdy. Teprve potom 
mohu vyrazit na nádraží, kde se od svého 
vedoucího posunu dozvím, jaká práce nás 

ten den čeká,“ říká Šárka, která má někdy 
náročnější práci než někteří muži.

Kolem sedmé hodiny, po rozřazení vago-
nů nádražní lokomotivou, začíná práce 
v jednotlivých okresech. Zhruba po hodině 
se postupně přistaví vozy k jednotlivým 
stáčecím a plnicím místům v chemické 
technologii a naplněné vagony se naopak 
spojují dohromady do takzvaného posuno-
vého dílu. Tato souprava se najednou pře-
sune na jinou kolej k tomu určenou, nebo 
se rovnou odveze na seřaďovací nádraží 
na jižní straně Chemparku Záluží.

Kolem půl jedenácté bývá přestávka 
na oběd. „Po té začínám práci podobně, 
jako ráno,“ v krátkosti zhodnotí situaci Šár-
ka Tauberová. Ve 12 hodin dochází k roz-
řazení materiálu na nádraží, odvoz vozů 
do obvodů, jejich přistavení a stahování již 
stočených, či naložených vozů. Tato činnost 
se provádí zhruba do 16 hodin. Následně 
dochází k posledním posunům vagónů 
a nakonec následuje návrat na stanoviště.

Kolem páté se s lokomotivou vrací zpět 
do výtopny. „Odstavím tam lokomotivu 
na určenou kolej a začínám s jejím úkli-
dem, následně ji zamknu a kolem 17.15 
odevzdám strojmistrovi klíče. Po vrácení 
lokomotivy na stanoviště si ji převezme 
můj kolega z další směny, který také prove-
de pravidelnou kontrolu, tak jako já na za-
čátku své směny. Kolem tři čtvrtě na šest 
je konec mého pracovního dne. Odcházím 
do sprchy a následně opouštím hlavní 
branou areál Chemparku Záluží. Jelikož 
bydlím v Děčíně, pospíchám na další vlak 
do Mostu, kde už lokomotivu neřídím, ale 
relaxuji po náročném dni jako cestující bez 
jakékoliv odpovědnosti,“ říká s úsměvem 
Šárka Tauberová.

Kromě práce v Unipetrolu RPA se Šárka 
Tauberová aktivně věnuje sportu, hudbě 
a velice ráda cestuje. Jedním z jejích ces-
tovatelských cílů je projet všechny želez-
niční tratě v České republice, což už má 
z 80 procent splněno. Nezbývá, než jí po-
přát mnoho šťastných kilometrů bez ne-
hod na železničních kolejích jak v práci, tak 
v osobním životě.

Unipetrol (lš) – Dnes představíme Šárku Tauberovou, která již rok pracuje 
ve společnosti Unipetrol Doprava jako strojvedoucí. Na pohled velmi 
jemná, sympatická blondýnka, se kterou jsme strávili jeden pracovní den, 
nám ukázala, co se pod tak chlapskou profesí, jako je řízení lokomotivy 
táhnoucí mnohatunový vlak, opravdu skrývá.

    Šárka Tauberová přichází do zaměstnání v Chemparku Záluží v 5.45 hodin. Administrativní budova Unipetrolu Doprava je hlavním 
místem pro označení příchodu, nejen pro Šárku, ale pro všechny zaměstnance společnosti. Pro příchod však lze využít i jiné terminály.

    Zhruba po hodině se postupně přistaví vozy k jednotlivým stáčecím a plnicím místům v chemické technologii 
a naplněné vagony se naopak spojují dohromady do takzvaného posunového dílu. Strojvedoucí vše provádí 
za asistence posunovače, pracovníka Unipetrolu Doprava v červených montérkách.

    Šárka Tauberová působí v kabině lokomotivy ještě menším dojmem. Bravurně však ovládá svěřený stroj a za jeho 
pomoci převáží jednotlivé soupravy podle potřeby po kolejích Chemparku Záluží.

» Den s…Den s...                      

Do červencových 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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    S dispečerem se řeší případné problémy prostřednictvím vysílačky, nebo někdy i osobně.

    Šárka Tauberová začíná směnu v prostoru železničních dílen, teprve s přezkoušenou lokomotivou přijede na nádraží, kde se od svého 
vedoucího posunu dozví, jaká práce ji ten den čeká.

    Práce je určená, dotazy zodpovězeny a Šárka Tauberová ten den již poněkolikáté nastupuje na lokomotivu. Je až mystické, jak drobná pohledná mladá žena ovládá mnohatunovou lokomotivu, která po vlečce převáží plné i prázdné 
vagóny podle potřeb provozu.


