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    Na poradě u vedoucího výrobny Zdeněk Chládek projednává své rozhodnutí odstavit nestabilně provozující jednotku PSA a za-
jistit opravu.

    Vzhledem k tomu, že Zdeněk Chládek právě zastupuje vedoucího sekce technologie, účastní se i pravidelné týdenní porady pláno-
vání údržby.

    Před odstavením zařízení je potřeba informovat dispečink, projednat situaci s operátory a samozřejmě zajistit dohled nad úpravou 
provozních parametrů zařízení etylénové jednotky, pro které se vodík z PSA používá.

»  Den s…Den s...                      Zdeněk Chládek: Nelituji svého rozhodnutí

Ačkoli do tehdejších Chemických závodů 
ČSSP nastoupil Zdeněk Chládek v říjnu 
1978 jako obsluha zařízení komprese 
technických plynů a vodíku, téměř celý 
profesní život věnuje etylénové jednotce, 
kde se mezi stroji a aparáty pohybuje více 
než 31 let. Zareagoval totiž na výzvu teh-
dejšího vedení firmy, které vybízelo mla-
dé pracovníky k práci pro nové výrobny 
petrochemické části závodu.

Podle vedoucího EJ Jana Doskočila patří 
Zdeněk Chládek ke stále se zužujícímu 
okruhu zaměstnanců Unipetrolu, kteří 
měli to štěstí a při zprovozňování jednot-
ky nabyli cenných zkušeností, na kterých 
mohli rozvíjet svoji profesní kariéru. „Roz-
hodnutí přejít na etylénovou jednotku 
jsem nikdy nelitoval,“ řekl Zdeněk Chlá-
dek, který se vzhledem ke svým schop-
nostem stal zástupcem mistra úseku dě-
lení pyrolýzních plynů, odkud dále přešel 
na velín etylénové jednotky. Z pozice ope-
rátora záhy postoupil na zástupce vedou-
cího směny, což je jedna z nejdůležitějších 
pracovních pozic na EJ a místo, na kterém 
se již rozhoduje o provozu a výkonu zaří-
zení. V roce 1997 se Zdeněk Chládek roz-
hodl zúročit své zkušenosti a přijal místo 
technologa v sekci technologie etylénové 
jednotky, kde je dodnes. Nestaví ovšem 
jenom na zkušenostech, svou kvalifikaci 
si rozšířil i úspěšným studiem na VŠCHT.

A jaký je jeho běžný den? „Vyplňuje jej 
kombinace rutinních činností optimaliza-
ce chodu chemického zařízení a řešení ak-
tuálních provozních problémů. Nedílnou 
součástí je účast na projektech provádě-
ných v etylénové jednotce,“ shrnul Zde-
něk Chládek. Není proto divu, že pracovní 
den technologa většinou nekončí v 15.00, 
ale pokračuje často do večerních hodin – 
posuďte sami.

Po příchodu na pracoviště se nejdříve se-
znamuje se stavem technologie a s pro-
blémy, které s sebou přinesl předchozí 
den. Používá k tomu směnová hlášení 
a samozřejmě i rozhovory s operátory, 
mistry a techniky. Například v den třetího 
adventního týdne, který jsme se Zdeňkem 
Chládkem strávili, získal fakta o nesta-
bilním provozu jednotky PSA, kterou se 
na jejich základě rozhodl nechat odstavit. 

Své rozhodnutí musel nejprve projednat 
na poradě u vedoucího výrobny. Samotná 
oprava ventilu PSA je typickou ukázkou 
operativního řešení problémů, které jsou 
denním chlebem technologa. Čas na roz-
hodnutí mu zkrátil fakt, že zastupoval ve-
doucího sekce technologie a vedle svých 
povinností ho čekala i pravidelná porada 
plánování údržby.

Poté již den pokračoval raketovým tem-
pem, ostatně jako 11 měsíců zarážkové-
ho roku, kdy se Zdeněk Chládek věnuje 
projektu náhrady soustrojí kompresoru 
metanu. A právě v „náš“ den, byl zkušeb-
ní provoz kompresoru přerušen kvůli od-
stranění netěsností oleje a páry. Situace 
se řešila nejprve na poradě u vedoucího 
jednotky spolu se zahraničním specia-
listou a vedoucím projektu z Unipetrolu 
RPA. Po dohodnutí postupu prací tech-
nolog přímo v kompresorovně domluvil 
se zástupcem kontraktora opravu, aby 
se vyloučily všechny negativní dopady 
na technologii a provoz zařízení.

Mezi tím se již na velínu jednotky připra-
vovalo zpětné najetí kompresoru ve spo-
lupráci s operátory, zástupcem dodavatele 
stroje a specialistou odboru řídicích systé-
mů Tomášem Smolkem. 

Po odpolední poradě u vedoucího výrobny 
(14.00) Zdeněk Chládek předává za vedou-
cího sekce technologie pokyny odpolední 
a noční směně. Ve své kanceláři ještě za-
pracovává aktuální změny do provozní do-
kumentace pro kompresor metanu. Další 
hodinu stráví seznamováním operátorů 
velínu s aktuálním stavem technologie 
a úpravami ovládání kompresoru. Pak jej 
ještě čeká kontrola sběru dat pro nově in-
stalovaná zařízení, vyhodnocení množství 
dávkovaných inhibitorů či například sledo-
vání trendů hlavních provozních ukazatelů.

Pracoviště Zdeněk Chládek v námi sledo-
vaný den opustil v 18.55. „Raději zůstanu 
v práci o několik hodin déle a dohlédnu 
na správné provedení nestandardních 
operací, než bych odešel s koncem pra-
covní doby a druhý den řešil problémy, 
které mohou vyústit ve ztráty na výrobě 
a jejichž řešení si vyžádá několikanásobek 
času,“ uzavřel.

    Poté, co přichází zpráva o ukončení opravy, Zdeněk Chládek dohlíží, jak operátor velínu provádí funkční zkoušky před najetím jednotky PSA.

    Stav kompresoru i postup prací se řešil nejprve na poradě u vedoucího etylénové jednotky spolu se zahranič-
ním specialistou Sorinem Ivanem od zástupce dodavatele a vedoucím projektu Luďkem Slivoněm (na sním-
ku vpravo) z odboru investic.

    Přímo na kompresorovně Zdeněk Chládek domlouvá se zástupcem kontraktora průběh opravy stroje tak, 
aby se vyloučily všechny negativní dopady na provoz.
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Unipetrol (ir) – Do lednových UNI novin zařazujeme další díl rubriky 
Den s…, která si našla oblibu u čtenářů a my v ní průběžně představujeme 
zaměstnance z podniků skupiny Unipetrol. Tentokrát fotograf strávil 
pracovní den se Zdeňkem Chládkem, technologem Unipetrolu RPA.

Dvojstrana Den s… se v UNI novinách poprvé objevila v březnu 2011, když teh-
dy fotograf doprovázel Kave Bareše z Unipetrolu RPA. Pak se postupně předsta-
vili Jaroslav Pazour z Parama, Petr Krajovský z Unipetrolu RPA, Monika Krajčí-
ková u Benziny, Šárka Tauberová z Unipetrolu Doprava, Jan Jehlička z Parama, 
Martin Vinkler z Unipetrolu Services, Dana Vejdělková z Parama a nedávno José 
Miguel Hidalgo Herrador z VÚAnChu.
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