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»  Den s…Den s...                      Pozor, bezpečák!

„Bezpečnostního technika dělám od roku 
1996, od nástupu, tehdy to byla divize 
Petrochemie, a já jsem měl na starosti 
úsek MONAL – tedy etylénovou jednotku, 
etylbenzen, OXO, VZP a NTS,“ vzpomíná 
Martin Vinkler. V roce 1998 všechny tři 
bezpečnostní techniky z tehdejší divize 
sloučili do podnikového centra v budově 
1525, které si možná starší zaměstnan-
ci vybavují jako školicí středisko nových 
nástupů. „Postupem doby jsem dostal 
na starost celou Petrochemii, tedy výro-
bu monomerů i polyolefínů od etylénové 
jednotky po polyetylén a polypropylén,“ 
vrací se ve vzpomínkách zpět Martin.

Další organizační změnou v roce 2003 
bylo celé bezpečnostní centrum zařaze-
né do odboru integrovaných a řídicích 
systémů, které vedl Pavel Sláma. S tím 
bylo spojené i přestěhování všech bez-
pečnostních techniků tehdejšího Chemo-
petrolu do hlavní administrativní budovy. 
„V ní nás dnes zájemci najdou ve čtvrtém 
patře v kanceláři 406. Současně s tehdejší 
změnou došlo i k našemu sloučení s kole-
gy z požární prevence, které jsme v roce 
2006 v rámci kumulací funkcí nahradili,“ 
pokračuje ve vysvětlování Martin.

Jak již Martin Vinkler zmínil, do chemič-
ky v Záluží nastoupil před 15 lety na mís-
to bezpečnostního technika. Podmínkou 
pro vykonávání této činnosti bylo stře-
doškolské vzdělání technického zamě-
ření a dále měsíční kurz bezpečnostního 
technika, který absolvoval v Ústí nad La-
bem pod vedením tehdejšího Oblastního 
inspektorátu bezpečnosti práce. „Pro 
rozšíření pracovní funkce jsem absolvo-
val v roce 2006 kurz pro odborně způso-
bilou osobu v požární ochraně u pražské 
renomované firmy, kde završení kurzu 
proběhlo před komisí Ministerstva vnitra 
ČR,“ říká Martin. Ze současné české legis-
lativy nyní vyplývá pro bezpečnostního 
technika povinnost absolvovat jednou 
za pět let zkoušku pro koordinátora BOZP 
a odborně způsobilou osobu v prevenci 
rizik. „Což mne čeká letos do konce roku. 
Konkrétně jde o vypracování seminární 

práce z navržených témat a později její 
obhajobu před komisí. To však není vše, 
ještě nás čeká ústní zkouška a písemný 
test s přibližně 200 otázkami z oblasti 
BOZP,“ upozorňuje Martin.

A co dnes vlastně dělá? „Stále mám 
na starosti oblast bezpečnosti práce 
a požární ochrany v areálu Petrochemie. 
Jde především o kontrolu dodržování 
podmínek BOZP a PO, komisionální sta-
novení podmínek pro povolení k práci, 
vyšetřování mimořádných událostí (pra-
covní úrazy pracovníků Unipetrolu i ex-
terních firem, požáry), připomínkování 
provozní a projektové dokumentace, 
školení zaměstnanců Unipetrolu i exter-
ních firem (preventivní a požární hlídky, 
vystavovatelé povolení k práci) a podob-
ně,“ uvádí Martin.

Během zarážky v Chemparku Záluží se 
pracovní den Martina Vinklera poněkud 
liší od běžného standardu. „Začínám již 
před šestou hodinou, abych si vyřídil ko-
respondenci z předešlého dne, pak mne 
čeká krátká operativní porada u ředitele 
HSE&Q a poté vyrážím na Petrochemii. 
Od sedmi jsem připraven k podepisová-
ní povolení k práci s otevřeným ohněm. 
V půl osmé mířím na zarážkový štáb 
etylénové jednotky, poté řeším aktuality 
vyplývající z tohoto setkání zástupců Uni-
petrolu i kontraktorů,“ říká Martin. Pro 
období zarážky má posilu v podobě ko-
legy Vladimíra Záruby, který působí bě-
hem roku v jednotce energetických slu-
žeb. Spolu vyráží do výrobní technologie 
ke kontrolám dodržování podmínek BOZP 
a PO. V případě potřeby rovněž školí naše 
i externí zaměstnance, pokračuje i v pod-
pisech povolení na práci a v úterý a v pá-
tek je odpoledne čeká zarážkový štáb vý-
roben PCH I a PCH II. Drží též pohotovostní 
služby během týdne i o víkendech, které 
jsou rozděleny mezi všechny určené bez-
pečnostní techniky úseku HSE&Q.

„A větu, pozor bezpečák, stále slýchám, 
i když už ne tak často, jako v začátcích,“ 
uzavírá Martin Vinkler.

Unipetrol Services (ir) – Každý bezpečnostní technik (dnes osoba odborně 
způsobilá v prevenci rizik) je pro firmu velmi důležitou pojistkou, nebo 
chcete-li zástupcem, který kontroluje dodržování podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. A v době zarážky (plánované přerušení výrob 
vyžadující kontrolu zařízení, jeho opravy i investiční aktivity) je činnost 
bezpečnostního technika dvojnásob důležitá. V Chemparku Záluží jsme si 
vybrali Martina Vinklera a díky němu nahlédneme do zarážkových aktivit.

Do UNI novin na říjen za-
řazujeme 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 Ba-

rešem z Unipetrolu RPA.

    Každodenní zarážkový štáb etylénové jednotky Unipetrolu RPA. Během setkání se hodnotí provedené práce z minulého dne a probírá 
aktuální program.

    Martin Vinkler s kolegou Vladimírem Zárubou podepisují povolení k práci s otevřeným ohněm firmě Elsev.

    Diskuze se zástupci kontraktora a údržby PCH pokračuje i na chodbě stavby 8402.
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    Prověrka povolení k práci v úseku dělení pyrolýzních plynů, kde probíhá tlaková zkouška propylénového chladiče EA-209 na výtlaku pyroplynového kompresoru GB-201.
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    Tým operativně řeší podmínky vstupu do nebezpečného prostoru (uzavřené nádoby) v kotelně – stavba 8635.     Martin Vinkler během dne provádí zarážkové školení zaměstnanců kontraktorských firem.
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