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»  Den s…Den s...                      Nic nepadá z nebe, za každým úspěchem je strašně moc práce celého týmu vývojářů

„Manželka o mně říká, že jsem pohád-
kář, takže vám můžu vyprávět i o vý-
voji výrobků,“ prohodil Jan Jehlička 
na uvítanou. Víc než o sobě však hovo-
řil o lidech, s kterými den co den pra-
cuje, o jejich znalostech, bez kterých 
by žádný nový produkt nevznikl.

„Myslím si, že v průmyslových olejích 
jsem dobrý, ale ostatní tak zmáknuté 
nemám. Proto se opírám o své kolegy. 
Pavel Němec je odborníkem na emul-
gační oleje, Karel Strnad pak na plas-
tická maziva, Naďa Vinklárková ovládá 
základové oleje, Miroslav Malý výtečně 
rozumí motorovým olejům a spoustu 
informací o nich čerpám i od senior 
manažerky Ivany Václavíčkové z kolín-
ského střediska. Specialistou na pro-
cesní oleje je Marek Žabčík,“ předsta-
vuje Jan členy svého vývojového týmu, 
do kterého patří i laborantka Tatjana 
Vaňková.

Běžný pracovní den Jana Jehličky 
začíná vyřízením e-mailové pošty 
a delegováním úkolů na jednotlivé 
pracovníky. Sedím v jeho kanceláři 
a poslouchám. „Pokud si myslíte, že vý-
vojáři si v klidu bádají, pak vás zklamu. 
Plán vývoje nových výrobků vychází 
z požadavků zákazníků, obchodníků 
a obchodně technického servisu Para-
ma i z našich podnětů. Víme například 
o výrobcích, jejichž kvalitu lze s mini-
málními náklady na výrobu vylepšit. 
Letos musí můj tým zvládnout více 
jak dvě desítky úkolů pro vývoj olejů. 
Jedná se hlavně o průmyslové oleje 
a motorové oleje. Stejně tak je rozdě-
len i náš obchod. Dříve se obchodníci 
specializovali jen na průmyslová ma-
ziva, nyní musí zvládnout i motorová 
včetně návštěv autoservisů. Myslím si, 
že to nemohou všechno pojmout,“ říká 
vedoucí oddělení vývoje olejů. 

Slova Jana Jehličky v kontextu dalších 
nezbytných činností nevyznívají vůbec 
nadneseně. Všechno to, co se každo-
denně děje, má svůj význam. Důležité 

je probrat poznatky o kvalitě průmys-
lových olejů, které od zákazníků přiná-
šejí pracovníci obchodně technického 
servisu Jiří Pschera, Pavel Bureš a Petr 
Beneš. A to někdy i dvakrát za pracovní 
směnu. Jan Jehlička řeší také aktuál-
ní problémy výroby. Hledá například 
odpověď na otázku, proč nevycházejí 
povrchové vlastnosti výrobků, tj. pěni-
vost či stabilita koncentrátů. 

K tomu, aby člověk prorazil, potřebu-
je odvahu a trpělivost. Zdá se, že Jan 
Jehlička má obě tyto vlastnosti. Do Pa-
rama přišel před šesti lety po ukončení 
Fakulty chemicko-technologické Uni-
verzity Pardubice. Získanou speciali-
zaci – chemické inženýrství vyměnil 
v rafinerii po absolvování Junior pro-
gramu za vývojářskou činnost. Proč? 
Nemá rád, když dělá pořád to samé, 
zlákala ho tvůrčí činnost. Nerad také 
zbytečně ztrácí čas něčím, co nerozši-
řuje jeho obzory. A to byl také důvod, 
proč po půl roce ukončil doktorandské 
studium. 

Loni v dubnu se Jan Jehlička stal ve-
doucím oddělení vývoje olejů a plas-
tických maziv. Nic nepadá z nebe, 
za každým úspěchem je strašně moc 
práce. Se svými kolegy si rozumí, 
oceňuje jejich erudovanost a samo-
statnost, ale jak sám říká, koordina-
ce práce a diskuze o problémech jsou 
nezbytnou součástí pracovního dne. 
Potkáte ho čas od času i na selektivní 
rafinaci, kde s denním mistrem čtvrt-
provozu konzultuje výrobu procesních 
olejů. O velkou provozní jednotku TDAE 
probíhá „papírová válka“. Projekční 
kancelář, která technologii navrhuje, 
potřebuje hodně údajů včetně infor-
mací o fyzikálních vlastnostech vý-
robků, technických podmínkách atd. 
„V tomto procesu má nezastupitelnou 
zprostředkovatelskou roli Pavel Pšenič-
ka z odboru základních fondů Parama, 
který přenáší dotazy od nich k nám, 
zkrátka požadavky filtruje,“ podotýká 
Jan Jehlička.

Paramo (ji) – Má rád motorky, navštěvuje místa, kam vede jen kamenitá cesta a kde na něho nečeká žádný hotel. 
Výzvy rád přijímá nejen v soukromí, ale i v práci. Jan Jehlička vede něco málo přes rok oddělení vývoje olejů 
a plastických maziv pardubické rafinerie a je zjevné, že tvůrčí činnost a práce s lidmi mu sedí.

    Důležité je probrat poznatky o kvalitě průmyslových olejů od zákazníků, které přinášejí pracovní-
ci obchodně technického servisu.

    Kvalitu maziv probírá Jan Jehlička s vedoucím obchodně technického servisu Jiřím Pscherou.

    V práci žije Jan Jehlička přítomností a je pro něho důležité překonat nedostatek času. Potkáte ho 
mimo jiné i na poradách obchodního úseku.
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Když se rozhodnete, že něco dokáže-
te, tak to je první krok k pozitivnímu 
výsledku. Platí to i v mimopracovním 
životě. Aktivity Jana Jehličky jsou toho 
důkazem. Angažuje se v závodech mo-
pedů a na ledě zkouší plochodrážní 
motorky. Rád poznává cizí země, zvláš-
tě ty, kam civilizace dorazila teprve 
nedávno. A to ještě ne do všech míst. 
Spolehlivým dopravním prostředkem 
se mu po cestách i necestách stal jak 
jinak než motocykl. Černá Hora, Make-
donie, Albánie, Ukrajina a také starý 
svět Řecka zanechaly v jeho mysli ne-
zapomenutelné vzpomínky. Letos pad-
la jeho volba na Francii, kam s manžel-
kou vyrazil na dovolenou výjimečně 
autem. Všude se přitom dívá kolem 
sebe, seznamuje se s lidmi a fotogra-
fuje scenérie, které ho nadchnou.

Jan Jehlička nemá přehnaná očekávání, 
v práci žije přítomností a je pro něho dů-
ležité překonat nedostatek času a splnit 
očekávání zaměstnavatele. Pokládá 
přitom za samozřejmé být v neustálém 
kontaktu s kolegy. Myslí na ně i při se-
pisování zápisu ze zasedání týmů od-
borníků, který se zabývá novými, pro 
rafinerii přínosnými iniciativami. „Na-
psat věcný zápis tak, aby dotyční zadání 
úkolů pochopili, je důležité, člověk musí 
vědět i důvod, proč úkol dělá, potom jde 
vše snáze,“ vysvětluje vedoucí oddělení 
vývoje olejů, do jehož pracovní náplně 
spadá také tribodiagnostika a dodává: 
„Zabýváme se analýzou vzorků olejů. 
Ročně jich prozkoumáme přibližně 800, 
z toho 98 % vzorků pochází od našich 
zákazníků BOSCH DIESEL Jihlava, ŠKO-
DA AUTO, ZETOR Brno apod., pro jejichž 
zařízení děláme maziva přímo na za-
kázku.“ 

Pracoviště opouští většinou kolem 
půl páté odpoledne s pocitem, že to, 
co dělá, má odezvu. „Hodně dělám 
s lidmi, a tak potřebuji být někdy sám 
a dobíjet energii. Zalezu do dílny, kde 
se věnuji motorce. Je to pro mne forma 
odpočinku,“ uzavírá Jan Jehlička.
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Do zářijových UNI novin zařazuje-
me další díl nové rubriky. V ní 
vám budeme průběžně 
představovat zaměst-
nance z podniků sku-
piny Unipetrol, s ni-
miž fotograf strávil 
pracovní den. Akce, 
kterou připravujeme 
v rámci  Mezinárod-
ního roku chemie, začala 

15. února s Kave Barešem, vedou-
cím sekce podpory a aplika-

cí Unipetrolu RPA. Další 
příběhy všedních dnů 

vás zavedly do Par-
dubic  za hlavním 
technologem pardu-
bické rafinerie Ja-

roslavem Pazourem 
a za směnovým mistrem 

z teplárny T700 Unipetrolu 

RPA Petrem Krajovským. S Monikou 
Krajčíkovou jste měli možnost blíže 
poznat práci obsluhy na čerpací sta-
nici Benzina u Průhonic. Poznali jste 
také sympatickou blondýnku Šárku 
Tauberovou z Unipetrol Doprava, kte-
rá je první strojvedoucí v Unipetrolu. 
A chystáme další seznámení s profe-
semi, které vykonávají zaměstnanci 
jednotlivých podniků skupiny. Rubri-
ka Den s… je o vás pro vás.
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    Se svými kolegy si Jan Jehlička rozumí, oceňuje jejich erudovanost a samostatnost. Na snímku s laborantkou Helenou Doskočilovou.

    Jana Jehličku potkáte několikrát denně v laboratoři, kde ho zachytil i objektiv 
fotoaparátu s Leonou Myškovou.

    Diskuze o problémech je nezbytnou součástí pracovního dne Jana Jehličky. 
Na snímku s Petrem Králem.

    V Paramu pracuje Jan Jehlička šest let, od dubna loňského roku šéfuje odděle-
ní vývoje olejů a plastických maziv.
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