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   Konzultace schémat parních rozvodů s kolegou Michaelem Krupičkou při řešení parní netěsnosti na potrubním mostě v Chemparku Záluží

to případě se ale bez angličtiny neobejde, jelikož jiný jazyk pro chemiky 
po roce 1990 vlastně neexistuje. „Všichni píší anglicky.“ Bez studia odbor-
ných pramenů však není možné pracovat. Každý nový nápad ke zlepšení si 
ale žádá celou řadu výpočtů a provozních testů. Cesta od nápadu k realizaci 
je proto velmi dlouhá.

„Pokud chceme něco prosadit, musíme odpovědné lidi přesvědčit 
a motivovat. Prvotní nápad na zlepšení může přijít od výroby i od nás. Ba-
víme se samozřejmě o dlouhodobějších věcech, provozní záležitosti si řeší 
výrobny samy,“ říká Martin Růžička. Úsek rozvoje, technologií a efektivity, 

jehož součástí jeho sekce je, však disponuje speciálními programy, které 
umožňují modelovat různé situace a varianty, a právě díky nim je schopen 
říci, zda je nová myšlenka založena na nějakém reálném podkladu a zda se 
ve výrobě vyplatí. Pokud souhlasí matematické modely i fyzikálně-chemic-
ké výpočty, musí si položit otázku, zda lze změnu uskutečnit. Je potřeba 
prodiskutovat myšlenku s provozními zaměstnanci od vedoucích výroben 
přes technology i mistry až po operátory. Tito zaměstnanci mají neocenitel-
né zkušenosti. Pokud se dospěje k tomu, že myšlenka je přínosná, je třeba 
zjistit, jestli například existují potřebné komponenty a kolik stojí. Pokud 
i poté je projekt ekonomicky či provozně prospěšný, je na řadě příprava do-
kumentace. Ta obsahuje všechny důležité propočty, návrhy a důvody, proč 
právě do tohoto navrhovaného zařízení investovat a jaký bude mít krátko-
dobý i dlouhodobý dopad na výrobu a jaký bude jeho výsledný přínos.

Na přípravě dokumentů spolupracuje celý tým lidí. S připravenou do-
kumentací pak Martin Růžička, a tím vlastně celý tým, míří za komisí, které 
je třeba navrhovaný projekt představit a uvést dopad jeho implementace 
do výroby. Po přednesené prezentaci vedení podniku buď plány schválí, po-
žádá o další doplnění, nebo odmítne. Je-li vše schváleno, projekt postoupí 
do fáze realizace. V tomto okamžiku Martin Růžička spolupracuje s jinými 
zaměstnanci, kteří jsou za realizaci zodpovědní. Neméně důležitým úkolem 

je sledovat projekt dále a vyhodnocovat jeho skutečný přínos. „V tomto mo-
mentu mají takové projekty jasně dané předpoklady pro jejich úspěšnou 
realizaci,“ upřesňuje.

„Musíme mít všechno dobře spočítané, investice nemohou stát na pří-
padné chybě jednoho člověka. Pochopitelně jsou tu třeba objektivní dů-
vody, které mohou úspěšnou realizaci opozdit či předpokládané přínosy 
ovlivnit.“

Již od samotného nápadu na investici přes zajištění výpočtů a přípravy 
dokumentace pro komisi až po realizaci jednotlivých nápadů musí Martin 
Růžička spolupracovat s celým zástupem kolegů z jednotlivých odvětví 
a oborů. Je pro něj proto velmi důležité mít s nimi velmi dobrý pracovní 
vztah, být schopen vše otevřeně prodiskutovat. Pro realizaci takových pro-
jektů jsou k dispozici aplikace, kde je o jednotlivých výrobnách dostatek 
informací. „Je pak pouze na nás, abychom data vhodně spojili a vyvodili 
z nich požadovaný závěr. Dále společně připravujeme schémata či klíčové 
ukazatele výroby. Když jsou data správně vizualizována, poskytují informa-
ce v takové formě, kdy jsou lépe využitelná pro všechny zaměstnance. Čas 
od času děláme třeba i dlouhodobější statistiky. To je samozřejmě časově 
velmi náročné, jelikož můžeme zpracovávat i tisíce položek. Navíc občas na-
razíme na to, že měření nejsou v pořádku,“ uzavírá Martin Růžička.
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Den s...

  Od teorie k praxi. Martin Růžička ukazuje čtenářům dubnových UNI novin jednu z možností 
výplně kolon.

Martin Růžička:   
Musíme odpovědné lidi 
přesvědčit a motivovat.

Úkoly Martina Růžičky lze rozdělit na dvě základní části, a to dlouhodobé  
strategické úkoly a úkoly operativní, které je třeba řešit okamžitě. Ráno, 
po příchodu do práce, prochází výsledky vybraných částí výroben, aby 
zkontroloval, zda projekty, kterými se zabývá, plní domluvené paramet-
ry. Pokud by výsledky nebyly optimální, zjišťuje u technologů či operátorů 
důvody, proč k tomu došlo. Pro co nejlepší orientaci disponuje historickou 
databází a dalšími prostředky, které usnadňují orientaci v technologiích. 
Monitorování jednotlivých procesů probíhá relativně často, aby bylo mož-
né vyhodnocovat efektivitu výroby a případně učinit příslušné zásahy. Pro 
úspěch je nezbytné spolupracovat s mnoha zaměstnanci.

Jednou z klíčových částí pracovního dne Martina Růžičky je optimali-
zace technologických procesů. „V rámci střednědobého plánu například po-
suzujeme projekty, které povedou ke snižování spotřeby energií. Je potřeba 
převést je od myšlenky až k realizaci,“ uvádí. „Musíme prostudovat mnoho 
článků, z nichž je většina v anglickém jazyce.“ Stejně jako jeho kolegové 
musí aktivně vyhledávat nové cesty jak zefektivnit výrobu, čím přispět 
ke snižování množství spotřebovávané energie a množství vypouštěného 
oxidu uhličitého do ovzduší. Jakýmsi základním kamenem pro vyhledává-
ní takových informací je pro něj internet, kde získává odkazy na další, po-
drobnější informace. Nepodceňuje však ani odbornou literaturu. Ani v tom-

  Jednání s technologem Petrem Karvánkem na velínu výrobny zplyňování mazutu Unipet-
rolu RPA

  Martin Růžička diskutuje s vedoucím odboru rozvoje procesů Jiřím Schöngutem o modelu 
kolony v programu Aspen Hysys.

UNiPeTRol (ogil, iR)    Tak velká společnost, jakou Unipetrol RPA bezpochyby je, musí sledovat nejmodernější trendy 
výroby, které následně určují její konkurenceschopnost na trhu. Zavádění nových technologií výroby však není proces 
na jeden týden a rozhodně jej nemá na starosti jen jeden člověk. Vytvoření plánu implementace nových procesů 
a technologií je dlouhodobou záležitostí, na níž se podílí celá řada pracovníků ze všech struktur výroby. Jedním 
z nich je i Martin Růžička, vedoucí sekce procesního inženýrství Unipetrolu RPA, s nímž jsme strávili jeden pracovní 
den, a který nás seznámil se základy procesů zajišťujících zlepšování a modernizaci výroby Unipetrolu RPA. Ač své 
vysokoškolské studium úspěšně zakončil v Praze, vrátil se na sever Čech, kde se rozhodl nabídnout své schopnosti 
a znalosti. „Od začátku jsem tušil, že budu pracovat tady, do Prahy jsem nechtěl, byť má svá pozitiva.“

  Po uzavření jednání s technologem a dalšími pracovníky velínu si Martin Růžička prohlíží přímo 
v technologii místo, o kterém předtím vedli debatu.
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