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    Každá směna začíná kontrolou vozidla.

    Díky kamerovému systému má operátor České rafinérské přehled, co se děje na plnicí lávce.

    Na terminálu České rafinérské je nejdříve třeba „na totemu“ navolit cisternový vůz do systému plnění.

»  Den s…Den s...                      Řidič automobilové cisterny Vojtěch Proch  ázka: Od mala mne to táhlo k volantu

„Začal jsem jezdit před deseti lety, od do-
dávkových vozů přes tři roky na plachto-
vém návěsu či autobusu až po automobi-
lovou cisternu u Petrotransu, kde působím 
rok a tři čtvrtě,“ zrekapituloval Vojtěch 
Procházka čas od přerušení studia druhé-
ho ročníku vysoké školy. K řízení tíhnul už 
na strojní průmyslové škole a stále ho to 
baví i živí. Přepravu pohonných hmot v cis-
terně považuje vedle nadměrných nákladů 
za vrchol řidičského kumštu.

Co čeká uchazeče o práci u Petrotransu? 
„Zhruba třítýdenní zaškolení, kdy je po-
třeba se naučit systémy stáčení a plnění 
podle všech druhů používaných cisteren. 
Důležité pak je také zažít si provoz v kon-
krétním středisku Petrotransu v republi-
ce. „Ze Záluží jezdíme od jižních Čech až 
po Liberec,“ označuje část republiky, kam 
k čerpacím stanicím zaváží PHM. Není to 
však dogma, podle potřeby a rozhodnu-
tí dispečera může jet i jinam. Patří totiž 
mezi řidiče, co jsou zařazeni do skupiny 
„nonstop“. S dalšími dvěma kolegy se 
střídá na jednom tahači, který jezdí ne-
ustále. „Ve firmě jsou i řidiči, kteří mají 
takzvaný krátký a dlouhý týden a jezdí 
„dálky“, třeba na Moravu či do Německa,“ 
dodal Vojtěch Procházka.

Řidiči ze skupiny „nonstop“ zaváží čer-
pací stanice tak, aby se stačili vrátit 
do Záluží pro kolegu, který následuje 
noční nebo ranní směnou. „Abychom 
neporušili předpisy silničního provozu, 
máme na základně k dispozici služební 
osobní automobil a v případě potřeby 
mne kolega přijede vystřídat na trasu. 
On pokračuje s cisternou do místa určení 
a já jedu domů. Nestává se to často, ale 
o místě vystřídání rozhoduje dispečer,“ 
ubezpečuje Vojtěch Procházka, že nejde 
o nějakou partyzánštinu.

Vzhledem k tomu, že kamion jezdí nepře-
tržitě, má trojice řidičů daný rozvrh směn. 
O množství a složení druhů paliv, stejně 
jako cíli cesty rozhoduje operativně dis-
pečer. Řidič získává potřebné dokumenty 
na plnicím terminálu České rafinérské, 
kam jsou zaslány k vytištění. „Já spolu 
s kolegy zavážíme čerpací stanice firmy 
Shell, ostatní řidiči Benzinu a další zákaz-
níky Unipetrolu RPA,“ dodává Vojtěch Pro-
cházka. Vzhledem k technickému uzpůso-
bení cisterny se najednou může převážet 
maximálně pět různých druhů paliva až 
pěti čerpacím stanicím. Za měsíc tak Voj-
těch Procházka najede sedm až osm tisíc 

kilometrů. Má totiž raději delší cesty, než 
jen kolem komína. „Je to však tak, jak roz-
hodne dispečink,“ opakuje.

Vojtěch Procházka sice jezdí u české firmy 
a po republice, přesto je znalost cizího ja-
zyka výhodou. „Základy určitě. Občas jsme 
vysláni do Německa, jindy zase prohodíte 
několik vět s německým řidičem. Buď se 
ptám na situaci na trase, odkud přijíždí, 
nebo jim radím při plnění na terminálu 
České rafinérské,“ pokračuje Vojtěch Pro-
cházka. Souhlasí rovněž, že pro práci řidi-
če musí mít člověk určité povahové rysy 
a předpoklady – zodpovědný pohodář, 
kterému nevadí, že v kabině náklaďáku 
prosedí sám mnoho hodin. „Někteří řidiči 
náklaďáků se dorozumívají pomocí vysí-
lačky, my u Petrotransu používáme pro 
vzájemný kontakt mobilní telefony,“ vy-
světluje Vojtěch Procházka.

A jak probíhal den, kdy fotograf doprová-
zel Vojtěcha Procházku? Shodou okolností 
si odbyl seznamovací premiéru s novým 
Volvem. „Poté, co jsem ho převzal od kole-
gy, jsem zajel na parkoviště před terminál 
České rafinérské. Na velínu jsem si vyzved-
nul dokumenty k práci a na „totemu“ zadal 
data tahače i cisterny, zkontroloval i množ-
ství a co poveze k odběrateli,“ vysvětlil. 
Po potvrzení objednávky do systému Voj-
těch Procházka zadal i čísla plomb, jejichž 
neporušenost později zkontroluje ostraha 
objektu při odjezdu z terminálu. 

Poté se vrátil do tahače a čekal, až bude 
vyzván k najetí k plnicí lávce. Požadavky 
o plnění vyhodnocuje počítač, který roz-
hodne, kdo, kdy a kam najede. Řidič pak 
přijede na vrátnici a po prohlídce se ještě 
zaeviduje u dispečera terminálu. Teprve 
pak je vpuštěn na plnicí místo. 

V duchu bezpečnostních pravidel připraví 
cisternu k naplnění. Během 30 až 45 minut 
plnění neustále kontroluje, jestli vše probí-
há tak, jak má. Přesto – díky kamerovému 
systému – má dispečer České rafinérské 
přehled, co se na jaké lávce terminálu děje. 

Poté co automat ukončil plnění, řidič 
odpojí plnicí ramena, rekuperaci a jako 
poslední ukostření. Řidič si po zaplom-
bování vík vyzvedne potřebné doklady 
a po prohlídce ostrahou ho čeká už jen 
cesta ke konkrétní čerpací stanici. Tam se 
činnost opakuje s tím, že se místo plnicích 
hrdel připojí stáčecí hrdla cisterny. Po vy-
prázdnění se cyklus opakuje.
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Unipetrol (ir) – Snad každý pořádný kluk se občas s obdivem podívá 
na naleštěný velký nákladní automobil s dlouhým návěsem. Někteří 
později změní názor a považují „náklaďáky“ za brzdu silničního provozu. 
V jiných zůstane určitá úcta a obdiv k těm, kteří v obtížných silničních 
úsecích bravurně projedou s mnohatunovým kolosem. Mezi velmi zdatné 
řidiče můžeme jistě řadit ty od automobilových cisteren. Díky naší rubrice 
jednoho takového řidiče Petrotransu představujeme.
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   Řidič Petrotransu se vrátil do Záluží a po telefonu informuje kolegu z noční směny o další práci.

    Poté, co pracovnice bezpečnostní agentury překontroluje zaplombování cisternového vozu, odjíždí sou-
prava k cíli své cesty.

    Vojtěch Procházka je na první ze dvou čerpacích stanic Benziny, která je na obou stranách dálnice poblíž 
Rokycan.
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