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Abstrakt  

Dizertační práce je prvním pokusem o ucelené zpracování složité problematiky 

transformace černouhelného dolu a managementu rekultivační obnovy území v organizaci 

podléhající hornímu zákonu Polské republiky.  

Jedná se o ambiciózní cíl – popsat jednu z nejsložitějších možných problematik ve 

všech podstatných teoretických i praktických souvislostech. Při omezeném rozsahu práce 

tohoto druhu je to nesmírně těžké. Problematika je velmi aktuální, zároveň živá a má 

výrazné rysy interdisciplinarity.  

Použité metody a techniky výzkumu poskytují záruku dosažení cílů práce, které jsou 

explicitně formulovány. 

Výsledky a realizační výstupy práce v konkrétních podmínkách Dolu PG SILESIA 

jsou původní a originální, jsou také nesporným přínosem zejména ve vědním studijním 

programu „Inženýrská ekologie, obor Ochrana životního prostředí v průmyslu“. 

 

Klíčová slova: Rekultivace, ekologie, zátěže, transformace regenerace, sanace. 

 



 

Abstract 

The submitted Ph.D. thesis represents the first attempt to process comprehensively the 

problems that are associated with the transformation of a hard coal mine and with the 

management of land reclamation in the organization that is subject to the Mining Act of the 

Republic of Poland.  

It is the case of an ambitious objective – to describe one of the most difficult potential 

problems in all substantial theoretical and practical respects. Owing to the limited extent of 

the work of this type, it is extremely complicated. The problems are very topical, vivid and 

have marked features of interdisciplinarity.   

Applied research methods and techniques guarantee the achievement of objectives of 

the work that are explicitly formulated.  

The results and implementation outputs of the work in the specific conditions of the 

PG SILESIA Mine are original and are indisputably beneficial especially to the scientific 

study programme “Engineering Ecology”, field of study “Environmental Protection in 

Industry”. 

 

Key words: Reclamation, ecology, contaminated sites, transformation, regeneration, 

remediation. 
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Motivace 

 

Problematika transformace černouhelného dolu a managementu rekultivační obnovy 

území v organizaci podléhající hornímu zákonu Polské republiky je oblastí, která zatím 

nebyla hlouběji řešena.  

V oblasti regenerace krajiny je situace v Polsku ve srovnání s Českou republikou 

odlišná, protože tlak na regeneraci krajiny není žádným výrazným způsobem uplatňován. 

Většinou je preferováno ekonomické hledisko před hlediskem ochrany životního prostředí. 

Jednou z možných příčin tohoto přístupu je majetkové uspořádání těžních společností, 

které jsou zpravidla státními podniky. Na tyto společnosti stát nevyvíjí dostatečný tlak pro 

změnu přístupu k odpovědné politice ochrany životního prostředí. Tento odpovědný 

přístup v Polsku začíná být znát až po příchodu privátních vlastníků. 

Předmětem disertační práce je charakterizovat jednotlivé kroky, ve kterých 

transformace společnosti PG Silesia probíhala a navrhnout realizační výstupy 

v konkrétních podmínkách praxe.  

Podstatou práce je definování transformačních pilířů aplikovaných do praxe, zejména 

s ohledem na environmentální oblast, na kterou se klade v posledních letech velký důraz. 

Cílem práce je navrhnout konkrétní řešení pro zájmové území, které se nachází 

severním směrem od města Bielsko-Biala v obci Czechowice-Dziedice. 

Tímto děkuji svému školiteli Prof. Ing. Vojtechu Dirnerovi, CSc. za cenné rady a 

připomínky, které mi poskytoval v průběhu zpracování disertační práce. Dále děkuji vedení 

společnosti PG Silesia za umožnění zpracování disertační práce a za poskytnutí informací a 

materiálů, ze kterých jsem čerpal při zpracovávání disertační práce. 
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1. Úvod 

V minulosti se v podmínkách zejména středoevropského regionu mohlo zdát, že oblast 

hlubinného dobývání černého uhlí je na ústupu a lidstvo spěje k jiné formě tvorby energií, 

než jsou v dnešní době velmi rozšířené tepelné elektrárny. Zejména na počátku 90. let 

20. století se zaznamenával posun k řešení pomocí  jaderných zdrojů, později alternativním 

zdrojům elektrické a tepelné energie. 

V souvislosti s událostmi, jež vyvstaly ke konci prvního čtvrtletí roku 2011 na 

východním pobřeží Japonska, kdy byla po seismické aktivitě zasažena jaderná elektrárna 

ve Fukušimě přívalovou vlnou tsunami a došlo tak k výraznému poškození elektrárny, 

spojené s významným únikem radiace, začaly vlády jednotlivých zemí hovořit o změně 

energetické politiky ve smyslu omezení jaderných zdrojů, případně od upuštění záměrů 

vybudovat takovéto zdroje a více se soustředit na využití tradičních tepelných 

elektráren/tepláren. 

V tomto duchu byl částečně veden European Economic Congress 2011 konaný 

v polovině května 2011 v polských Katovicích, kdy valná většina delegátů vyjádřila svou 

vizi návratu k rozvoji uhelných elektráren/tepláren, zejména na území států, jež disponují 

úložišti těchto nerostných surovin. V souvislosti s tímto byla detailně komunikována 

strategie zachování, eventuálně zvýšení vydobývání těchto surovin. Překvapující z pohledu 

podmínek existujících na území České republiky a Německa bylo, že nikterak nebyla 

výrazně vzpomenuta také rizika spojená s dobýváním těchto surovin, zejména pak těžbou 

černého uhlí v hlubinných dolech a vliv této těžby na výskyt důlních škod, jakož i produkci 

jiné formy ekologických zátěží. 

Tématem disertační práce, jak zní název, je problematika komplexní transformace 

černouhelného dolu a management rekultivační obnovy zájmového území v podmínkách 

horního práva Polské republiky. V disertační práci popisované zájmové území se nachází 

severním směrem od města Bielsko-Biala v obci Czechowice-Dziedice. 

S transformací dolu jsou pak úzce spojené navazující činnosti v oblasti ochrany 

životního prostředí, zejména pak činnosti spojené s rekultivační obnovou území, jež byly v 

minulosti, ale budou i v budoucnu zatíženy negativními následky hlubinného dobývání. 
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Problematika rekultivačních činností na území Polské republiky je výrazně jiná ve 

srovnání s Českou republikou, a to zejména v tom, že ochrana životního prostředí má 

v Polské republice nižší prioritu. 

Proto je tedy cílem disertační práce poukázat na nutnost rekultivačních činností a na 

nutnost řešit rizika v souvislosti s ochranou životního prostředí. 
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2. Cíl práce 

Doktorská disertační práce na téma Rozbor problematiky transformace 

černouhelného dolu a management rekultivační obnovy území v organizaci 

podléhající hornímu zákonu Polské republiky se zabývá vysoce aktuálním tématem ve 

společnosti, jež změnila vlastníka ze státního subjektu na subjekt privátní, a to zejména 

z pohledu implementace základních pilířů transformace společnosti, jakož i nastavení 

politiky ochrany životního prostředí v podmínkách polských černouhelných dolů. 

V dnešní době lze polské hornictví charakterizovat jako trh, na kterém podnikají 

společnosti ve vlastnictví státu s vysokou mírou neefektivnosti, podléhající příliš politicko-

společenským vlivům. Výjimku pak v zanedbatelné míře tvoří společnosti vlastněné 

privátním, zejména zahraničním vlastníkem, které naopak respektují podmínky tržního 

hospodářství, jsou vysoce orientované na efektivnost, a to jak po ekonomické, tak sociální 

stránce. Mezi takovéto společnosti patří NWR se svým dolem KWK Dębiensko a 

společnost Predsiębiorstwo Górnicze „SILESIA“ (dále jen PG Silesia) se svým dolem 

KWK Silesia.  

V návaznosti na tuto aktuální problematiku a stanovené téma, jsou cíle disertační práce 

formulovány aktuálními potřebami společnosti PG Silesia. Výsledky budou v této 

společnosti implementovány a následně nabídnuty širokému evropskému vědeckému 

prostoru. Zároveň byly výsledky, definované v disertační práci, prezentovány autorem 

práce na konferenci Klíčové problémy hornictví EU v říjnu 2011, a to v době předsednictví 

PL v EU.  

2.1 Cíle disertační práce 

Cíle, které si autor disertační práce stanovil, jsou: 

1) stanovení optimální politiky transformace černouhelného dolu ze stávajícího 

neefektivního systému řízení státní společnosti na společnost v podmínkách privátního 

majitele, s přihlédnutím k ekonomické efektivitě a sociální odpovědnosti firmy, 

zejména pak v odpovědné politice ochrany životního prostředí, 

2) návrh projektů pro optimalizaci sanace ekologických zátěží v podmínkách dolu 

KWK Silesia, ve vazbě na místní předpisy – zejména pak posouzení možnosti 
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koncepce a realizace rekultivace a regenerace krajiny v oblasti inundačního
1
 území 

řeky Wisly. 

                                                 
1
 Inundace je periodické zaplavování území za povodní. Inundační území je záplavové území [1]. 
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3. Teoretická východiska transformace společnosti 

Jestliže hovoříme o termínu transformace, je třeba pochopit jeho podstatu. Slovo jako 

takové má původ z latinského slova trans-formatio (pře-tvoření), používá se ve více 

významech, obvykle však znamená podstatnou změnu, proměnu. 

V našem případě nás zajímá význam slova z pohledu ekonomické a sociální 

transformace, a to hlavně z pohledu transformace černouhelného dolu ze státního podniku 

na privátní, tržně orientovaný podnik. 

Teoretická východiska takovéto transformace nacházíme již v 90. letech 20. století, 

které jsou popsány v teoriích transformace ekonomiky státu. Zabývali se jimi z pohledu 

České republiky známí ekonomové, jako Jan Švejnar, či současný prezident republiky 

Václav Klaus, později také tým ekonomů a sociologů kolem ekonoma Marka Loužka. Naši 

ekonomové však byli inspirováni na počátku transformačního procesu existujícími 

ekonomickými teoriemi. Za hlavní zdroj pro transformaci v ČR můžeme považovat 

koncepci moderního neoklasicismu. V rámci tohoto myšlenkového proudu byly hlavním 

přínosem práce ekonomů rakouské školy (Ludwig von Mises, Augustin von Hayek), 

freiburské školy, kde vznikl německý ordoliberalismus (Walter Eucken), chicagské 

monetaristické školy (Milton Friedman), školy veřejné volby (Roger Tullock, James 

Buchanan) a školy vlastnických práv (Ronald Coase). V oblasti hospodářské praxe je 

zřetelná inspirace reaganomikou a thatcherismem na straně jedné, na straně druhé pak 

„německým hospodářským zázrakem“ spojovaným se jménem Ludwiga Erharda [2], [3], 

[6], [8], [11], [12], [14]. 

Výše uvedené inspirační zdroje jsou nejen tvrdou kritikou centrálního plánování, ale i 

kritikou všech forem keynesiánství. I mezi skalními neoklasicky však existují názorové 

rozdíly. Např. Augustin von Hayek je vnímán jako nekompromisní odpůrce jakéhokoliv 

konstruktivismu a tím i vášnivým obhájcem spontánního řádu. Hayek napsal: „Civilizace 

není výsledkem lidského záměru či projektu, ale lidské aktivity.“[10]. Na rozdíl od Hayeka 

byl Eucken přesvědčen, že tržní ekonomika není pouze výsledkem spontánního procesu, 

ale potřebuje určitou, specifickou pomoc státu. 

Stejné principy a analogie lze nalézt i u případu transformace podniku ze státního 

vlastnictví na soukromou, dle mého názoru efektivnější formu podnikání. Rozdíl je pouze 
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jeden, tedy že způsob transformace ekonomiky států (tzn. na makro úrovni) má významný 

vliv na transformaci podniku (mikro úroveň) a působí jako základní vstup do pilířů 

transformace podniku. 

Pro stanovení základních pilířů transformace společnosti budu vycházet z pilířů 

transformace, které byly všeobecně přijaty v rámci transformačního procesu 

v Československu na počátku 90. let minulého století, kdy se ekonomika transformovala 

z centrálně-plánované na ekonomiku založenou na tržních hodnotách a principech. 

Transformace české ekonomiky je pojem, který je již od konce roku 1989 znám snad 

každému občanovi našeho státu. V Československu (České republice) byl proces 

transformace zahájen po pádu komunistického režimu, který nastal po převratných 

změnách v tehdejším Sovětském svazu, kdy byl u moci Michail Sergejevič Gorbačov a 

vyhlásil program přestavby společnosti známý jako „Perestrojka“. 

Samotný transformační proces se opíral o čtyři základní pilíře, které bylo potřeba 

dodržet pro zdárné naplnění stanovených cílů, jednalo se o: 

- rychlou a masivní privatizaci, 

- liberalizaci cen, zahraničního obchodu, devizových vztahu atd., 

- obnovení a udržení makroekonomické rovnováhy, 

- vytvoření právního a institucionálního rámce [2], [3], [4], [6], [9], [12], [14]. 

V prvních letech transformace se uplatňovaly pouze tři tyto pilíře, v mnoha pramenech 

byly rozděleny do čtyř pilířů (je možná rozdílnost mezi výklady jednotlivých ekonomů, 

např. Slaný a Žák v Hospodářské politice, 1999 rozdělují první tři pilíře do čtyř, výše 

uvedenou skladbu prezentuje Václav Klaus, viz Ekonomické perspektivy České republiky, 

1993). Nicméně výše uvedená skladby má přesnější vypovídací hodnotu, poslední pilíř 

však byl a je neméně důležitý a jeho účelem je zajistit vytvoření transparentních podmínek 

pro fungování jednotlivých složek národního hospodářství, které stanoví jednotlivé 

mantinely pro chod a rozvoj mikrosféry [4], [10].  

Pro zajištění uplatňování ochranné politiky z hlediska životního prostředí tak má 

z výše uvedených pilířů největší význam „vytvoření právního a institucionálního rámce“. 

Samozřejmě neméně významné je „obnovení a udržení makroekonomické rovnováhy“, 

jakožto prvku, který limituje financování této politiky a jednotlivých projektů.  
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Na počátku je třeba si uvědomit, že transformace není proces krátkodobý. Ekonomika 

státu či podniku prochází přechodným obdobím, kdy vedle sebe existují prvky starého a 

nového mechanismu, ve kterém svým působením, ať už stát, nebo majitel svou 

hospodářskou politikou, rozlišují prostor pro působení regulativních prvků tržního/nového 

principu s cílem plně vytlačit přežívající prvky starého pořádku. 

V přechodném období si stát či podnikatelský subjekt ponechává úlohu zcela jinou, 

než kterou bude plnit za fungování tržních/nových principů [2], [3], [6], [8], [9], [14]. 
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4. Teoretická východiska regenerace krajiny a sanace 

ekologických zátěží 

V předešlé kapitole byly popsány teoretická východiska transformace společnosti, a to 

z makroekonomického pohledu. Jako jeden ze základních pilířů transformace je zde 

uveden pilíř „obnovení a udržení makroekonomické rovnováhy“, který je úzce spjat 

s rozvojem národního hospodářství, a to je do značné míry závislé na těžbě nerostných 

surovin, která je realizována povrchovými nebo hlubinnými způsoby. Kromě pozitivních 

ekonomických přínosů má však i závažné negativní důsledky, které se projevují devastací 

krajiny, postihují všechny krajinotvorné prvky, dochází ke značnému záboru a devastaci 

produktivní půdy, zhoršování obdělávatelnosti okolních pozemků a celkového životního 

prostředí.  

S rozvojem techniky a technologie směřuje postup těžby do míst s hlouběji uloženými 

ložisky. Tím se stále větší množství odklizových hornin ukládá na výsypky a odvaly. S 

těžební aktivitou stoupají i požadavky na krajinnou regeneraci (rekultivaci) a na zvýšení 

výrobního potenciálu území. Je to proces dlouhodobý, vyvíjející se se změnou 

technologického postupu těžby i s vývojem vědecko-výzkumných poznatků v oboru 

rekultivací. Produktem rekultivace vedle půdy jsou i nové kvality krajinného a životního 

prostředí. 

4.1  Význam krajinné regenerace 

Odstraňování škod vznikajících těžbou nerostných surovin je globálním problémem, 

kterému je v industriálně vyspělých státech věnována značná pozornost. V mnoha 

případech je povinnost rekultivovat poškozené území zakotvena přímo v legislativním 

rámci dané země.  

Zpravidla se jedná o dlouhodobý proces, na který má vliv jak aspekt časový, tak i 

vědecko-technologický.  

V České republice je cílem uplatňovat, vzhledem ke specifickým klimatickým, 

geologickým, půdním a hospodářsko-společenským podmínkám v oblasti těžby, takové 

rekultivační technologické postupy, které umožňují urychlené zapojení devastovaných 

ploch do produkčního procesu a obnovení zdravého krajinného a životního prostředí. 
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V Polsku je situace oproti České republice odlišná, neboť tlak na regeneraci krajiny 

není nijakým výrazným způsobem uplatňován. V mnoha případech bohužel vítězí zájem 

ekonomický, ochrana životního prostředí má nižší prioritu. Toto může a dle mého názoru 

má příčinu v majetkovém uspořádání těžních společností, které způsobují krajinné 

deformace a poškození životního prostředí. Zpravidla jsou to státní podniky, na které sám 

stát nevyvíjí dostatečný tlak, aby změnily přístup k odpovědné politice ochrany životního 

prostředí. Odpovědný přístup začíná být evidován v Polsku až po příchodu soukromých 

vlastníků. 

Základním úkolem rekultivace je obnova či vytváření zemědělských pozemků a kultur, 

lesních kultur, vodních ploch a toků v souladu s koncepcí ekologicky vyvážené krajiny a 

životního prostředí. 

Rekultivace zahrnuje soubor technických a biotechnických opatření, z nichž: 

- do skupiny technických opatření jsou zařazeny terénní úpravy, navážka úrodných 

půd, soustava půdních meliorací k zlepšení půdních vlastností a k urychlení 

průběhu půdotvorných procesů, hydromeliorační opatření (odvodnění), výstavba 

komunikační sítě apod.; 

- do skupiny biotechnických opatření patří soubor speciálních způsobů 

zemědělských rekultivací, speciálních osevních postupů, soubor 

lesobiotechnických zásahů spojených s péčí o lesní kultury, sadovnické rekultivace, 

výsadba a ošetřování rekreačních oblastí. 

Konečným cílem rekultivačních prací je tvorba takové krajiny, která by byla 

ekologicky vyváženým a ekonomicky hodnotným životním prostředím, odpovídajícím 

zájmům společnosti. Produktem rekultivačních prací je tedy kromě půdy i nová kvalita 

litosféry, hydrosféry, reliéfu, pedosféry, atmosféry apod. Neméně důležitým výsledkem 

rekultivačních prací je kromě ekologických zlepšení i zohlednění sociálně ekonomických 

podmínek a také územně technických podmínek. Obě podmínky jsou rozhodující pro 

posouzení koncepce priorit při volbě jednotlivých druhů rekultivace. Potřebu pečlivé volby 

vyžaduje zejména vysoká koncentrace obyvatel v dotčených oblastech, jakož i značná 

intenzita průmyslové a zemědělské výroby. Vzájemné vztahy jsou podrobněji rozebrány v 

následujících kapitolách [5], [16].  



Aleš Dobeš: Rozbor problematiky transformace ČU dolu a management rekultivační obnovy 

území v organizaci podléhající hornímu zákonu Polské republiky 

2012  10 

4.2  Vazba teorie regenerace krajiny a projektového řízení, jako 

nástroje na přípravu a realizaci koncepce rekultivací 

Rekultivace je nedílnou součástí systému exploatace nerostné suroviny. Její rámcovou 

osnovu je proto vhodné členit do následujících úseků: 

a) přípravná fáze rekultivační problematiky má především preventivní a optimalizační 

funkci a účinnost. Již vyhledávací průzkum ložisek je nutno řešit se zřetelem na 

možnosti komplexní a koordinované exploatace nerostných surovin a přímých zdrojů v 

daném prostoru. 

Během přípravné fáze je nutno preventivně řešit střety zájmů za předpokladu 

přednostního prosazování celospolečenských priorit. 

Průzkum ložiska by měl být koncipován tak, aby poskytoval podklady a informace 

důležité nejen pro otvírku ložiska a jeho exploataci, ale i pro zvážení možností 

následné rekultivace. 

Rekultivační záměry mají být uplatňovány již při zpracování územně plánovací 

dokumentace v rámci obecného řešení rozvoje územní organizace a struktury 

územních celků, územního řešení těžby i rekultivace; 

b) důlně technická fáze rekultivační problematiky má převážně preventivní charakter a 

navíc se vytvářením podmínek pro rekultivaci výrazně podílí na jejich celkovém 

úspěchu. 

Již během těžby je nutno řešit všechna technicky realizovatelná a ekonomicky únosná 

opatření k minimalizaci deteriorizačních
2
 vlivů na prostředí v rámci celého dobývacího 

prostoru a především k plánovitému vytváření vhodných předpokladů pro řešení 

následné rekultivace v souladu s cílovou představou o optimálním způsobu využívání 

daného území [5], [16].  

Mimořádná pozornost musí být přitom věnována řízené tvorbě devastovaných území, 

hlavně umísťování výsypek, odvalů či složišť v krajině, jejich vhodnému tvarování a 

selektivnímu odklizu neproduktivních hornin a zemin, neboť již během těchto etap 

těžby, během kterých dochází k rozsáhlým technogenním transformacím ve všech 

sférách přírodních částí krajiny, lze výrazným způsobem ovlivňovat rozsah a intenzitu 

                                                 
2
 Deteriorace znamená zhoršení či poškození [1]. 
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devastace, ekologicko-stanovištní podmínky devastovaných území, které se následně 

výrazně podílejí na výsledné efektivnosti rekultivace; 

c) biotechnická fáze rekultivačního cyklu je řešitelná skupinou prací technické 

abiologické povahy, jejímž úkolem je zlepšování ekologických vlastností nejen území 

určených k rekultivaci. Základním smyslem těchto opatření je odstranění deficitní 

povahy stanoviště. Do skupiny technických opatření řadíme: 

 terénní úpravy, kterými je řešen prostor litosféry, a to úpravou reliéfu, a tím i 

horninného prostředí; 

 navážky úrodných a potenciálně úrodných hornin a zemin, jimiž jsou 

upravovány poměry pro optimalizaci poměrů a vývoje v pedosféře a 

některých složek hydrosféry; 

 základní půdní melioraci, kterou jsou zlepšovány mechanické, fyzikální, 

fyzikálně-chemické a biologické podmínky pro ekologicky a ekonomicky 

efektivní průběh půdotvorných procesů; 

 hydrotechnická opatření, která jsou v podstatě řešením odtokových poměrů a 

představují obnovu či tvorbu nové hydrografické soustavy v dané části 

krajiny, přičemž ovlivňují hydrické poměry v nadzemní i podzemní sféře; 

 hydromeliorační opatření, jejichž základním smyslem je optimalizace 

hydrických poměrů v pedosféře. Obsahují soustavy odvodňovacích prací a 

závlah; 

 technickou stabilizaci svahů a systém protierozivních opatření, jejichž 

smyslem je minimalizace dynamiky geomorfologických procesů ve svažitém 

území devastovaných ploch, a tím i ochrana rekultivačních kultur; 

 výstavbu komunikací, kterými jsou rekultivované pozemky zpřístupňovány. 

Tím je umožněna rekultivace a následné využívání pozemků [5], [16]. 

Biotechnická fáze se řeší rovněž skupinou prací biologické povahy, které mají v rámci 

celého cyklu rekultivačních prací finální charakter. 

V případech zemědělských rekultivací jde o soubor účelových agrotechnických 

opatření, popřípadě o zakládání speciálních kultur. Při lesnické rekultivaci jde o soubor 

lesnických prací spojených se zakládáním kultur a s pěstební péčí na nelesní, v tomto 

případě na devastované půdě [5], [16].  
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d) postrekultivační fáze je zahajována předáváním zrekultivovaných pozemků do 

následného užívání. Rekultivační problematika má vazbu i na sféru účelného 

obhospodařování rekultivací vytvořených půd a kultur. 

 

Z předchozího je zřejmé, že rekultivace je interdisciplinární činností, která je úspěšně 

řešitelná jen v úzké součinnosti biologických, geografických, technických a společenských 

věd včetně filozofické nadstavby. Dotýká se mnoha vědních oblastí a několika oborů 

praktické činnosti, a to na úrovni plánování, projekce i realizace. Musí být řešena 

integrovaně, v souladu se všemi aktivitami ekologické i sociální sféry, které charakterizují 

stav a vývoj v řešené části krajiny. 

Územní způsoby řešení rekultivační koncepce Systém územního plánování vytváří 

předpoklady k zabezpečení souladu všech přírodních a kulturních hodnot v daném území, 

zejména se zřetelem na péči o životní prostředí, ochranu a reprodukci jeho hlavních složek. 

Souvislosti územních plánů ve vztahu k rekultivační koncepci jsou zřejmé z toho, že 

územní plánováni mimo jiné: 

- vymezuje funkce území, řeší jejich optimální uspořádání a stanoví zásady jejich 

výhledového rozvoje; 

- určuje rozvržení a rozsah ploch pro jednotlivé hospodářské a společenské účely, 

řeší jejich organizaci a vymezuje způsob funkčního využití ploch; 

- vymezuje chráněná území, chráněné objekty, oblasti klidu a ochranná pásma, 

pokud nevznikají podle zvláštních předpisů jinak, a zabezpečuje ochranu všech 

chráněných území, chráněných objektů, oblastí klidu a ochranných pásem; 

- řeší umístění staveb, stanoví územně technické, urbanistické a architektonické 

zásady pro jejich projektové řešení a realizaci; 

- navrhuje územně technická a organizační opatření nezbytná k dosažení optimálního 

uspořádání a využití území; 

- určuje nutné asanační, rekonstrukční nebo rekultivační zásahy do území a stanoví 

způsob jejich dalšího využití [5], [16].  
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Územně plánovací dokumentace je tvořena: 

- územní prognózou, která připravuje nebo prověřuje možnosti dlouhodobého 

rozvoje území, popřípadě jeho jednotlivých funkcí. Zpracovává se v souladu se 

základními cíli dlouhodobých výhledů na období zpravidla delší než 20 let; 

- územními plány, které řeší funkční vymezení a uspořádání ploch a stanoví 

základní zásady organizace území, postup při jeho využití a podmínky výstavby v 

souladu se základními cíli stanovenými dlouhodobým výhledem rozvoje národního 

hospodářství. Zpracovává se na období do 20 let; 

- územními projekty, které řeší způsob využití ploch vymezených pro místně a 

časově soustředěnou výstavbu, způsob zástavby a stanoví podmínky věcné a 

časové koordinace výstavby. Územní projekty vychází zejména z cílů a úkolů 

střednědobého plánu, a jsou řešeny na kratší období. Z rekultivačních hledisek je 

závažné připomenout, že v oblastech soustředěné uhelné těžby je zaváděna praxe 

územně plánovací dokumentace těžby, která je tvořena: 

 prognózami těžby, jejichž časový dosah má snahu řešit revír až do konečné 

fáze exploatace; 

 územními plány těžby, zpracovanými pro časové období dlouhodobých 

plánů, zpravidla pro území celého revíru. Územní projekty těžby mají 

zpravidla povahu studie souboru staveb v menším územním celku; 

 a územně plánovací dokumentací rekultivace, která je tvořena: 

o prognózami rekultivace s časovým rozpětím, které navazuje na 

prognózu těžby. Je snaha, aby prognózy rekultivace byly řešeny pro 

celý revír, popř. pro menší územní celky (zpravidla dobývací prostory), 

u kterých je ujasněno územně technické řešení těžby až do vytěžení 

ložiska; 

o územními plány rekultivace, které jsou zpracovávány v souladu 

s dostupností podkladů na období 10 až 20 let pro oblast celých revírů; 

o územními projekty rekultivace, které jsou zpracovávány pro menší 

územní celky na úrovni studií nebo v detailnějším provedení jako 

studie souborů rekultivačních staveb, pro období zpravidla kratší než 

10 let. 
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Pro úspěšné zvládnutí důlně technických a biotechnických fází rekultivace je 

mimořádně důležité jejich koncepční a strategicky závažné problémy řešit na úrovni všech 

základních fází obecného, těžebního a rekultivačního územního plánování, při řešení 

územních prognóz, územních plánů i územních projektů [5], [16]. 
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5. Návrh základních pilířů transformace společnosti PG 

Silesia s důrazem na ochranu životního prostředí 

Pátá kapitola disertační práce pojednává nejprve stručně o historii a současnosti dolu 

KWK Silesia. Následně jsou definovány základní transformační pilíře společnosti, včetně 

jejich aplikace na konkrétní podmínky zájmového území. 

5.1 Historie dolu KWK Silesia
3
 

Historie dolu Silesia spadá až do roku 1860, kdy prvním vrtem dolu byl otvor „zdroj 

Maria 1“. Vrt otvoru dosahoval hloubky 361 m. Na základě tohoto vrtu bylo stvrzeno, že 

zde je výskyt salinitních vod a ložisko kamenného uhlí. 

V roce 1900 rakouská společnost „Dziedzitzer Montangewertschaft Bielitz” se sídlem 

ve Vídni a Bielsku zahájila na území Czechowic vrtání kontrolních otvorů, za účelem 

nalezení uhlí, a to do hloubky 400 m. 

Faktický vznik dolu Silesia, se ale datuje do roku 1902, kdy byla zahájena stavba 

ventilační šachy č. 1 o průměru 4,2 m. Tuto stavbu provádělo 24 horníků z Karviné. Bylo 

dosaženo hloubky 463 m. 

V roce 1905 byly rozhodnutím Báňského úřadu v Moravské Ostravě schváleny první 

dobývací prostory „IDA“, „ROSA”, „ADELA” a „ELIZA” o celkové rozloze 146 ha. 

Ve vzdálenosti 65 m na jih od ventilační šachty č. 1, byla vybudována dobývací šachta 

č. 2 o průměru 4,6 m do hloubky 469 m. V témže roce se stal ředitelem dolu Dr. Hilf, 

sídlící v Moravské Ostravě a bylo zahájeno dobývání slojí mezi prvním (288 m) a druhým 

patrem (411 m). Při pracích bylo užíváno dřevěné obložení (tento původní systém práce lze 

vidět v dole i v dnešní době). 

Kromě výše uvedeného byly v tom samém roce zabudovány parní výtahové stroje na 

šachtách č. 1 a č. 2, byla zahájena stavba třídírny uhlí o kapacitě 110 t/h, kdy byly použity 

rošty a prosívače „Seltner“.   

                                                 
3
 Pramen: interní informace společnosti PG Silesia. 
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Roku 1908 bylo rozhodnuto o vybudování vodní úpravny uhlí typu „Bauma“. Po 

ukončení první světové války v roce 1918, dochází ke změně majitele dolu, stávají se jimi 

„Zakłady Górnicze Silesia“ S.A. v Dziedzicach se sídlem v Moravské Ostravě. Ředitelem 

dolu se stává inženýr Urbańczyk. Významným rokem z pohledu šachty se stává rok 1919, 

kdy dochází ke schválení dalších dobývacích prostor pod názvem „PAWEŁ”, „HUGO” a 

„JÓZEF”. Vzhledem k tomu, že se očekával nárůst těžby, došlo k zahájení hloubení šachty 

č. 3, které bylo ukončeno v roce 1922 na úrovni -556 m pod zemí (tj. -310 m pod hladinou 

moře). 

V meziválečném období byly prováděny hornické práce v 10 oblastech, současně ve 

třech či čtyřech oblastech, na různých patrech. Práce byly prováděny pouze v dřevěném 

obložení. 

Okolo roku 1925 zastoupila koňský transport lokomotiva poháněna vysoce stlačeným 

vzduchem 175 atmosfér. 

Válečné období bylo neseno v duchu změny vlastnického uspořádání dolu, v roce 

1939 mění svůj název na „Grube Silesia-Dziedzitz” OIS a přechází pod řízení koncernu 

Elektrowerke AG w Berlíně. Od roku 1944 důl převzala a provozovala do konce války 

akciová společnost Energieversorgung Oberschlesien-Bergwerkverwachtung Grube 

Silesia. 

Od roku 1942 bylo v dole zaměstnáno cca 222 sovětských vězňů. Byly užívány čtyři 

moderní stěnové frézy – řetězové, vzduchové od společnosti „Eickoff“. 

Po ukončení druhé světové války náležel důl společnosti Rybnickie Zjednoczenie 

Przemysłu Węglowego, a od roku 1950 Jaworznicko-Mikołowskiemu Zjednoczeniu 

Przemysłu Węglowego. První ředitele po osvobození byl inženýr Antonin Godek. 

V roce 1952 na základě iniciativy náměstka ministra hornictví prof. Bolesława 

Krupińskiego proběhla dne 28. 10. 1952 první porada ve věci odmetanování dolů. Jako 

první byl k uplatňování odmetanování vybrán důl „Silesia“. Tímto úkolem byl pověřen 

inženýr Ludwik Kotula, pozdější ředitel dolu. 

V roce 1955 byla při produkci uhlí použitá metoda „Cardox“, o rok později bylo 

zakončeno vypracování technického projektu odmetanování dolu. Pro odmetanování bylo 

vytipováno západní pole na druhém patře v oblasti 315.  
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Od roku 1958 bylo zavedeno ocelové obložení stěn typu „Gerlach“. V prosinci toho 

samého roku došlo k převzetí technické instalace a zařízení odmetanování. Odmetanovací 

hala byla vybavena dvěma kompresory rakouské výroby společnosti „Stragor“, dvěma 

analyzátory metanu typu „Magnus“ a kalorimetrem „Junkers“. 6. února 1959 zahájila 

zkušební provoz odmetanovací stanice, v potrubí bylo dosaženo 80% koncentrace metanu. 

V květnu toho samého roku byla zahájena přeprava metanu do rafinerie v Czechowicích-

Dziedzicích. 

Na základě lepší vybavenosti dolu a vzhledem k potřebám polského národního 

hospodářství došlo v roce 1961 ke zvětšení rozlohy dobývacího prostoru dolu „Silesia“ na 

16,3 km
2
. 

V roce 1968 byla uvedena do provozu nová úpravna uhlí. V roce 1972 byl zahájen 

provoz nového dispečinku dolu a metanometrického dispečinku typu ROW. 

K plné „automatizaci“ vydobývaných stěn pomocí stěnových kombajnů došlo v roce 

1974. Tento rok se však vryl do pamětí odborné veřejnosti smutnou událostí, která se udála 

dne 28. června, kdy z důvodu podzemního výbuchu metanu zahynulo 34 horníků. I na 

základě této smutné události byl o rok později uveden do provozu nový metanometrický 

dispečink typu CIT63-40U francouzské produkce. 

Ke zvýšení rozlohy dobývacího prostoru dolu KWK Silesia na aktuální rozlohu 

21,36 km
2
 došlo v roce 1976. Kromě jiného byla provedena analýza geologických řezů, 

která nastínila možnost projektování dolu „Silesia Głęboka“, a to do hloubky 1 300 metrů. 

Dle geologických profilů se zde nalézá koksovatelné uhlí. 

V letech 1976–1985 byla provedena modernizace důlních zařízení, která spočívala ve 

v opravě šachet, výměně výtahových zařízení a v šachtě č. 2 k vybudování skipu o kapacitě 

7,5 tuny, ale také k výměně zařízení na úpravně uhlí. 

V roce 1979 byl na dole Silesia dán do provozu nový chodníkový kombajn „Alpina” 

AM-50. K druhému velkému důlnímu neštěstí došlo 30. října téhož roku, kdy z důvodu 

důlního požáru zahynulo 22 horníků. 

V roce 1981 došlo k zavedení dalších mechanizovaných obložení, stěnové kombajny 

se systémem posunu „Poltrak II”, což umožnilo zvýšit produkci uhlí z menšího počtu 

porubů. 
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Díky bleskové povodni v roce 1985 hrozilo protrhnutí protipovodňových valů řeky 

Wisły a Białe. Byly obezděny vstupy do šachet až do výšky 1,5 m. Na základě těchto 

událostí byly zahájeny inženýrské práce svázané s přeložením koryta řeky Biała. Tyto 

práce byly ukončeny v roce 1995. Při tomto projektu bylo přeloženo cca 1,5 km koryta 

o cca 800 m východním směrem od původního koryta. 

Výstavba ventilační šachty č. 6 v Kaniowie byla zahájena v roce 1987. O dva roky 

později, v roce 1989, v souvislosti s hospodářsko-politickými změnami došlo také v KWK 

Silesia k zastavení realizace všech investic, které byly zahájeny v letech 1985-1987. 

V roce 1992 byl zahájen dlouhodobý projekt na snížení vypouštění salinitních důlních 

vod do toku řeky Wisły. 

Důl Silesia spolu se sedmi dalšími doly vstoupil v roce 1994 do portfolia 

Nadwiślańskiej Spółki Węglowej S.A. se sídlem v Tychách. 

V roce 1997 zasáhla jižní Polsko velká povodeň. Řekou Wisłou došlo k zatopení obce 

Goczałkowice v dobývací oblasti dolu „Silesia”. Záplavy naštěstí neohrozily důlní šachy 

dolu. V tomto roce byl zahájen program „Ochrana řeky Wisły před zasolením – 

zatlačování salinitách vod hlubokými otvory z povrchu“. 

V roce 2000 byl zaveden nový, modernizovaný stěnový komplex s obložením Glinik-

08/22 Oz s denní kapacitou okolo 3 000 tun a moderní chodníkový kombajn AM-75. 

V roce 2001 obsadil Důl „Silesia” druhé místo v soutěži „Bezpečný důl“ za roky  

1999-2001. 

O rok později, v roce 2002, došlo k vybavení nového porubu s vysoce efektivním 

stěnovým komplexem z obložením Fazos-18/33 POz/P s kombajnem KSW-500 a 

dopravníkem R-85 s celkovou denní kapacitou 4 000 – 5 000 tun. Zároveň v tomto roce 

Důl „Silesia” oslavuje 100 let od svého založení. 

Důl „Silesia” spolu s 23 dalšími doly ze zlikvidovaných uhelných společností vchází 

v roce 2003 do portfolia společnosti Kompania Węglowa S.A. se sídlem v Katovicích. 

V roce 2005 dochází ke spojení dvou dolů – Dolu KWK „Silesia“ a Dolu KWK 

„Brzeszcze” – ve dvou-provozní důl KWK „Brzeszcze Silesia” 

V roce 2006 došlo k zastavení přípravných prací v provozu Dolu „Silesia“. 
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Ohlášení prvního tendru na prodej zorganizované části majetku pod názvem KWK 

„Brzeszcze Silesia” provoz II Silesia proběhlo v roce 2007 a v roce 2008 byl ohlášen 

druhý tendr na prodej KWK Silesia. 

V roce 2009 se zakládá společnost Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia Sp z o.o. (PG 

Silesia), vlastníky společnosti jsou pracovníci dolu KWK Silesia. V tomto roce byl také 

ohlášen třetí tendr. PG Silesia spolu s českým energetickým koncernem Energetický a 

průmyslový holding (dále jen EPH) skládá nabídku na nákup dolu KWK Silesia. 

5.2 Současnost dolu KWK Silesia
4
 

Jak již bylo výše uvedeno, v roce 2009 složili společnosti PG Silesia a EPH společnou 

nabídku na zákup černouhelného dolu KWK Silesia. 

Po provedení řádného Due Dilligence
5
 byla transakce dne 9. prosince 2010 zakončena 

převzetím zorganizované části společnosti a mohla se tak začít psát nová historie tohoto 

dnes již 110 let starého dolu. Na základě této transakce vstoupil EPH do majetkové 

struktury PG Silesia a tak se jediným vlastníkem dolu stala společnost PG Silesia, která je 

kontrolována (vlastněná) z 99,8 % Energetickým a průmyslovým holdingem. Zbytek, tj. 

0,2 % vlastní zaměstnanci společnosti. 

PG Silesia v současnosti disponuje koncesí k dobývání uhlí na území o rozloze 

21,36 km
2
 do celkové hloubky 1 000 m. 

Důl je lokalizován na území měst Czechowice-Dziedzice, Pszczyna a obcí 

Goczalkowice-Zdrój, Bestwina a Miedźna. 

Geologicky potvrzené zásoby překračují hranici 500 milionů tun nízkosírnatého uhlí a 

1,2 mld m
3 
metanu. 

Podzemní část dolu zahrnuje dvě dobývací patra a dvě větrací patra, s celkovou důlní 

infrastrukturou převyšující 31,6 kilometrů důlních chodeb. 

Povrchová část zahrnuje úpravnu uhlí, retenční nádrž salinitních důlních vod, 

infrastrukturu mechanickou, elektrickou a šachetní. Povrchová a podzemní část je spojena 

                                                 
4
 Pramen: interní informace společnosti PG Silesia. 

5
 Due Dilligence je jistým způsobem audit o hospodaření společnosti, který se provádí v době akvizice 

společnosti, provádí jej kupující tak, aby analyzoval a zhodnotil informace o fungování společnosti, o jeho 

návaznosti na právní předpisy. Nezbytnou součástí tohoto procesu je také analýza ekonomických informací. 

Závěry z Due Dilligence pak slouží kupujícímu pro sestavení nabídky. 
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pěti šachtami: 3 obsluhově-dobývacími šachtami a 2 ventilačními šachtami. Maximální 

hloubka těžní šachty je 556 metrů (tj. 310 pod hladinou moře). 

Kromě výše uvedených a veřejně známých informací, dostupných široké veřejnosti, je 

třeba přiznat, že Důl KWK Silesia a jeho podzemní či povrchová infrastruktura byla 

převzata ve stavu značně zanedbaném. Povrchová infrastruktura nás ještě dnes zavede do 

70. let minulého století. 

Vliv na tento stav má bezesporu původní rozhodnutí bývalého majitele Kompanie 

Węglowe S.A., kterým bylo utlumit důl a ukončit jeho činnost do konce roku 2009. Na 

základě tohoto rozhodnutí nebylo do dolu investováno a rozhodnutí se projevilo i 

v otázkách udržování dobývacích prostor, jakož i v kvalitě a pracovní morálce 

zaměstnanců. 

Zcela stejný přístup byl aplikován i na dodržování odpovědné politiky ochrany 

životního prostředí, jakož i na sanaci důlních škod, které vyvstaly v dobách minulých. 

V tomto případě platí nepsané pravidlo, že „stát je špatný hospodář“. 

Společnost PG Silesia začala, jak již bylo zmíněno psát od 9. prosince 2010 novou 

historii. Vzhledem k tomu, že se jedná o zajímavý příklad transformace společnosti ze 

státem ovládané společnosti na společnost založenou na tržních principech ovládanou 

privátním vlastníkem, bude reprezentativním vzorkem na území Polska a jistě bude do 

budoucna definovat jistý „benchmark“. V následujících kapitolách bude popsán optimální 

proces transformace, který bude základem pro návrh a realizaci environmentálních 

projektů v podmínkách polského horního práva a možností privátního investora.  

5.3 Základní transformační pilíře společnosti 

V předchozích kapitolách bylo již uvedeno, že společnost PG Silesia vznikla 

privatizací zorganizované části státního podniku Kompania Weglowa S.A. a jako taková se 

stala novou společností v portfoliu Energetického a průmyslového holdingu
6
 (EPH). Jde 

tedy o transformaci státního podniku na podnik privátní se všemi aspekty, které taková 

změna vyžaduje. Vzhledem k reálné zanedbanosti dolu KWK Silesia a de facto vzniku 

                                                 
6
 Energetický a průmyslový holding (EPH) je definován jako „vertikálně integrovaná energetická utilita 

zahrnující kompletní řetězec činností sahající od těžby paliva, přes kogenerační výrobu elektřiny a tepla až po 

dodávky elektřiny a plynu koncovým zákazníkům“ [15]. 
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nového subjektu, který spravuje tento důl, jsou definovány základní pilíře transformace 

následovně: 

- vytvoření institucionálního rámce; 

- ekonomická stabilizace; 

- zabezpečení kontinuálního růstu v intencích udržitelného rozvoje. 

Při stanovení těchto pilířů vycházíme z teorie transformace ekonomiky státu, které 

byly popsány v kapitole třetí. 

5.3.1 Vytvoření institucionálního rámce 

Aby bylo možno vytvořit celkový institucionální rámec společnosti, je třeba si 

definovat postupné úkoly, které musí být splněny. Z institucionálního rámce pak mohou 

bezpečně vycházet následující dva pilíře. Je třeba si na začátku říci, že nic není v životě 

lidském optimální a tak jak tomu bylo při transformaci ekonomiky státu – můžeme 

srovnávat s transformací české ekonomiky – tak tomu je i v případě transformace 

společnosti PG Silesia. Ne vždy existuje prostor pro důkladnou přípravu institucionálního 

zázemí, stává se, že v zájmu nejlepšího načasování projektů, které mají vliv na ostatní dva 

pilíře, dojde k jejich spuštění, bez stanovení vstupních pravidel. Konečný výsledek tak 

nemusí být optimální, ale je to věc manažerského rozhodnutí. 

Pro optimální vytvoření institucionální rámce je třeba: 

- jednoznačně vytvořit pravidla a soubor regulativů (směrnic), které nastaví 

legislativní procesy a pravidla v přímé vazbě na matici zodpovědnosti; 

- implementovat zákonné normy a striktně je dodržovat – tato záležitost jednoznačně 

přinese komfort ve vztahu k regulátorovi; 

- zavést jednoznačnou organizační strukturu s pojmenováním práv a zodpovědnosti; 

- striktní a příkladné dodržování vnitřních předpisů na různých úrovních řízení – je 

to základní premisa kvalitní a úspěšné transformace. 

5.3.2 Ekonomická stabilizace 

Pilíř ekonomické stabilizace má generálně sloužit k zabezpečení kontinuity 

společnosti v přechodném období, kdy ještě nejsou plně implementovány nové postupy a 
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technologie, ale v jistém slova smyslu je nutné je dodržovat i v průběhu řádné a cílové 

funkcionality společnosti. 

Mezi základní pravidla, která bude v návaznosti na tento pilíř PG Silesia dodržovat 

jsou: 

- implementace institucionálních pravidel; 

- nastavení pravidel ve vztahu k investorovi – finanční a právní reporting. Důležité 

v této oblasti je jasné definování úkolů a zadání od investora; 

- nastavení optimální struktury kapitálu – z hlediska přechodného období, kdy se 

transformuje společnost, která již došla do stavu, jako je tomu u PG Silesia, a to 

„brownfieldu“ je potřeba vynakládat masivní investice na zabezpečení budoucí 

produkce. Velmi snadno se může stát, že společnost bude vykazovat vyšší závazky, 

než jsou aktiva společnosti a pak je nutné brát zřetel na zákon ze dne 28. února 

2003 Prawo upadłościowe i naprawcze (Dy. U. z 2009 r. Nr 10, poz. 21 z późn. 

Zm.), článek 10., s návaznosti v článku 11.2., kdy závazky nesmí být vyšší než 

celková aktiva, jinak existuje povinnost nahlásit úpadek společnosti na obchodní 

soud; 

- nastavení pravidel komunikace s odborovými organizacemi – odbory se musí 

ztotožnit s vizí a stát se jejím nositelem. V přeneseném slova smyslu je nutné, aby 

se zaměstnanci ztotožnili s transformačním procesem a nenegovali jej; 

- vytvoření motivačního systému zaměstnanců v návaznosti na cíle společnosti; 

- implementovat důvěryhodný ekonomicko-informační systém (EIS). Je potřeba 

eliminovat možnost změny účetních záznamů bez evidence takovéto činnosti. 

Z tohoto pohledu je nutné začlenění vnitřní kontroly společnosti do tohoto procesu 

a zabezpečit možnost kontroly výstupů z EIS; 

- nastavení základní komunikační úrovně s finančním regulátorem. 

5.3.3 Zabezpečení kontinuálního růstu 

Zabezpečení kontinuálního růstu představuje neméně důležitý pilíř transformačního 

procesu, tento je však založen na výsledcích prvních dvou pilířů. Pro naplnění třetího pilíře 

je třeba splnit následující podmínky: 
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- ekonomický efektivní podnik, což znamená tlak na dodržování harmonogramu 

definovaných projektů, 

- zajištění efektivní produkce, což znamená provádět nákladové a výnosové analýzy, 

zhodnotit možné nahrazení vlastních pracovních sil outsourcingem, 

- kontinuální optimalizace pracovních sil – tj. udržení a zvýšení produktivity práce, 

náhrada nekvalifikované pracovní síly za kvalifikovanou, 

- sledování moderních trendů v odvětví, což znamená zavádění a používání nových 

technologií, což má ale vazbu na investiční náklady, 

- implementace nových informačních technologií, 

- provedení nutných rekonstrukcí a regenerací, 

- aplikace teorie udržitelného rozvoje, 

- odpovědné odpadové hospodářství, 

- zavedení integrovaného systému řízení (ISŘ) – získání certifikátů z oblasti řízení 

jakosti, certifikátů v environmentální oblasti a certifikace v oblasti řízení 

bezpečnosti, jakož i certifikace laboratoře, 

- vytvoření silné pozice PG Silesia, nejen z titulu „core bussinesu“, ale i z titulu 

vedlejší marketingově použitelných činností (sponzoring, realizace nepovinných 

environmentálních projektů, atd.), 

- navázání spolupráce s akademickou obcí, s cílem sdílet know-how a spolupracovat 

na inovačních projektech. 

5.4 Aplikace transformačních pilířů do praxe s důrazem na 

projekty ovlivňující kvalitu životního prostředí v oblasti dotčené 

činností PG Silesia 

V návaznosti na předchozí bod a s vědomím historie, kterou má za dobu své existence 

černouhelný Důl Silesia za sebou, je zcela nezbytné z dnešního pohledu změnit zavedená 

pravidla a funkcionalitu, nastavit nová pravidla, která pomohou lépe splnit cíle definované 

investorem. K tomu je však nutné dokonale přetvořit zaběhnutý stereotyp společnosti. 

V této kapitole se budu zabývat vytvořením základních podmínek nutných pro splnění 

cíle, kterým je zavést standardní řízení společnosti. Jedná se o vytvoření univerzálních 

podmínek s kontextem pohledu na příležitosti společnosti. 
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Existují dvě základní univerzální oblasti, které musí být vedením společnosti 

definovány a uplatňovány: 

- integrovaný systém řízení (ISŘ); 

- projektové řízení. 

5.4.1 Integrovaný systém řízení 

Z pohledu transformujícího se podniku je optimální zavést ve velmi krátkém termínu 

integrovaný systém řízení, který by se opíral o systém kvality, environmentální systém a 

sytém bezpečnosti práce. Takovýto integrovaný systém řízení znamená významnou 

výhodu pro každý podnik, neboť definuje standardní zásady a postupy, na základě kterých 

společnost provozuje svou hospodářskou činnost. 

Základním prvkem a regulačním faktorem v každém podniku jsou jeho vnitřní 

předpisy. Na základě ucelené soustavy vnitřních předpisů a aplikací definovaných a 

ve „vnitrolegislativě“ přijatých norem a postupů (best practices) lze požádat o certifikaci 

systému řízení jakosti – Quality management system (QMS) dle norem řady ISO 9 000. 

Neméně významnou úlohu z pozice řízení rizika, v souvislosti s činností podniku a 

jeho potencionálně negativními vlivy na životní prostředí, má environmentální systém – 

Environmental management systém (EMS) dle norem řady ISO EN 14 000. 

A konečně potřebný komfort dodává společnosti působící v tak rizikové činnosti, jako 

je důlní dobývání surovin, kvalitní systém bezpečnosti práce. Při kvalitně popsaném a 

aplikovaném systému dochází k výraznému snížení pracovních úrazů a je zabezpečen 

komfort pro řídící orgány společnosti. Společnost bude usilovat o systém řízení 

bezpečnosti práce – OHSAS. 

5.4.1.1 Quality management system 

Velmi nutné bylo po převzetí dolu KWK Silesia „pod křídla“ PG Silesia a tím pádem 

pod křídla EPH definovat a rychle implementovat systém norem a regulativů, vnitřně 

nazvaný systém Best practices, který tvoří základní kámen vnitřních předpisů a tím i QMS. 

Projekt Best pracitices and rules si klade za cíl implementovat nejlepší pravidla a 

postupy, kterých by měla firma v budoucnu využívat za účelem nastavení a dodržování 
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elementárních pravidel pro srozumitelný a transparentní chod společnosti. Tyto pravidla a 

postupy se dělí do jednotlivých ucelených bloků. 

Zcela zásadní je provedení rychlého, nicméně kvalitního organizačního auditu (interní 

a externí) ve společnosti, který zmapuje a zanalyzuje procesy společnosti. Zaměřuje se na 

duplicitu, nesoulad a potřebu (nadbytečnost, resp. nedostatečnost) procesů společnosti.  

Pro potřeby společnosti PG Silesia jsem navrhl 10 jednotlivých politik Best practices, 

které jsou definovány níže. 

1) Politika HR – v rámci politiky „řízení lidských zdrojů“ je nutné vytvořit a zavést: 

- pracovní řád, 

- organizační schéma, 

- systém odměňování zaměstnanců, 

- hodnocení zaměstnanců, 

- benefity zaměstnanců, 

- vyhledávání a výběr zaměstnanců, 

- vybavení pracovního místa, 

- kolektivní smlouvu – může obsahovat výše uvedené. 

2) Politika v oblasti Financí a účetnictví, ve které je potřeba se zaměřit na následující 

okruhy, kterými jsou: 

- zásady (politika) účetnictví (v Polsku se používá termín „polityka 

rachunkowości“), 

- spolupráce s bankami, 

- zadluženosti, ručení, směnek, 

- úvěrových vztahů, 

- Cash-flow, 

- Cash-pooling, 

- rozpočtů a reportingu. 

3) Bezpečnostní politika, která by se měla zaměřit na: 

- organizační zásady bezpečnostní politiky, které zajistí, aby všechna opatření 

vyplývající z bezpečnostní politiky byla zdokumentovaná a schválena v interních 

dokumentech společnosti, 

- režimovou ochranu, která má vazbu na: 
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 vstup a pohyb zaměstnanců v objektech společnosti, 

 vstup a pohyb cizích osob v objektu (návštěvní režim), 

 vstup a pohyb motorových vozidel v objektu (dovoz a vývoz materiálu 

apod.), 

 ochranu určených kategorizovaných pracovišť (serverovny, sklady, pokladny, 

apod.), 

- fyzickou ochranu – bezpečnostní agentura; recepce, 

- technickou ochranu – určené prostory v objektu společnosti, osobně 

kategorizovaná pracoviště, která jsou primárně chráněna poplašnou zabezpečovací 

technikou, anebo dalšími elektronickými prostředky, případně mechanickými 

zábrannými prostředky (mříže, bezpečnostní dveře, atd.), 

- ochranu informací – systém ochrany obchodního tajemství (ochrana písemností; 

ochrana informačních technologií; ochrana důležitých porad), 

- personální bezpečnost – určení kategorizace osob s přístupem k informacím, 

- bezpečnostní politiku IT – zásady ochrany IT, zásady ochrany atributů důvěrnosti, 

integrity, autentičnosti a dostupnosti údajů atd., 

- havarijní plánování – definice hlavních hrozeb a definice rizik mimořádných 

událostí a havárií, definice kritických aktiv společnosti, které jsou klíčové pro 

činnost společnosti atd., 

- implementaci norem pro dodržování zásad práce v důlním prostředí – dle zákona – 

BOZP a Baňská záchranná služba. 

4) Politika investic, která je zejména zaměřena na oblast centrálních nákupů a 

výběrových řízení – tendrů. Politika investic se podrobněji týká: 

- organizace centrálního nákupu – možná vazba na EPH; 

- plánování investic – vazba na dodržení plánu, případně komentář k vzniklé 

odchylce v plánu; 

- tendrů a výběrových řízení – stanovení základních zásad pro výběrová řízení, 

kterými jsou např.: stanovení finančních limitů (jeden nákup/roční součet v případě 

opakování), dvojkolový systém, povinnost hodnotit minimálně 3 nabídky, 

povinnost písemných záznamů z výběrového řízení, atd., 

- periodických nákupů – vytvoření zásad o povaze odboru nákupu, který vydává 

objednávky na materiál, služby a investice třetím osobám, anebo objednávky 
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jiných oddělení minimálně schvaluje. Zabezpečit uzavírání časově ohraničených 

rámcových smluv max. na 2 roky. 

5) Politika týkající se komunikace a PR je zaměřena: 

- na spojitost komunikace a vazbu na strategii EPH v PL, 

- na koncepci interní komunikace, 

- na koncepci externí komunikace, 

- na manuál krizové komunikace. 

6) Environmentální oblast, která by se měla zabývat: 

- Environmentálním auditem, 

- Zásadami pro nakládání s odpady, 

- Obecnými zásadami ochrany životního prostředí. 

7) Vnitřní audit, management fraud, konsolidace: 

- Organizační a podpisový řád – jednání za společnosti (kompetenční pořádek), 

- Zákaz konkurence – časové hledisko; věcné hledisko; sankční hledisko, 

- Hmotná zodpovědnost za svěřené prostředky, 

- Audit a konsolidace v rámci skupiny EPH. 

8) Politika týkající se obchodní činnosti zahrnuje: 

- obchodní činnost, obchodní strategie, návrh smluv - zásady při prozkoumávání 

smluv a smluvních vztahů, atd., 

- tvorbu cen, 

- management pohledávek, 

- management zásob, 

- tvorbu obchodních plánů, 

- tvorbu marketingové strategie, 

- spolupráci ve skupině EPH – synergický efekt. 

9) Výroba/Operace: 

- podzemní práce – vazba na místní legislativu (Prawo górnicze i geologiczne), 

- podpůrné činnosti pro důlní činnost – technická obsluha, logistika, atd., 

- sklad výbušnin – vazba na místní legislativu, 

- kontrola výkonnosti. 
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10) Transformace: 

- projektová kancelář – zásady řízení a zadávání projektů; kontrola plnění projektů, 

milníků, řízení procesů, 

- mezioborový klastr – projekty spolufinancované z dotačních titulů – granty – vazba 

na environmentální projekty (likvidace ekologických zátěží, atd.), 

- podpora investic a podpora zaměstnanosti. 

5.4.1.2 Environmental management system 

Systém environmentálního managementu (EMS) se odkazuje na řízení organizace v 

oblasti životního prostředí, a to komplexně, systematicky, plánovaně a zdokumentovaným 

způsobem. Zahrnuje organizační strukturu, plánování a zdroje pro rozvoj, provádění a 

udržování politiky ochrany životního prostředí.  

Systém environmentálního managementu (EMS) lze charakterizovat jako systém, 

který: 

- slouží jako nástroj pro zlepšení životního prostředí, 

- poskytuje systematický způsob řízení organizace v oblasti životního prostředí, 

- je aspektem celkové řídící struktury organizace, která řeší okamžité a dlouhodobé 

dopady svých výrobků, služeb a procesů na životní prostředí, 

- stanoví pořádek a důslednost v organizaci za účelem řešení otázek životního 

prostředí prostřednictvím přidělování zdrojů, 

- přiřazuje odpovědnosti a průběžné hodnocení praxe, postupů a procesů, 

- zaměřuje se na neustálé zlepšování systému. 

 

Na základě plánované certifikace environmentálního systému dle norem řady ISO EN 

14 000 a plánovaných sanačních prací s cílem co nejlépe poznat rizika, provede společnost 

PG Silesia environmentální audit, který bude sloužit k eliminaci těchto rizik v budoucnosti 

a bude sloužit jako vstupní audit pro certifikaci společnosti. Legislativní úroveň je 

zajištěna v jisté míře v rámci QMS. 

Pro provedení ekologického auditu je potřeba připravit realizační projekt, tak aby byla 

jasná koncepce, čeho chce společnost daným auditem dosáhnout. 
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Požadavky na zpracování ekologického auditu jsou: 

1) vymezení zájmového území se stručnou charakteristikou, 

2) předpokládaný postup, koncepce a metodika průzkumných prací, 

3) technické práce, 

4) vyhodnocení průzkumných prací, 

5) sled a řízení prací. 

 

1) Vymezení zájmového území se stručnou charakteristikou 

Zájmové území se nachází severním směrem od města Bielsko-Biala v obci 

Czechowice-Dziedice. Zájmové území je zachyceno na mapovém listu 1:50 000 map 

tematických, list číslo 1012 – Bielsko-Biala. Vymezení zájmového území je uvedeno na 

následujícím obrázku (Obrázek 1). 

 

Obrázek 1: Vymezení zájmového území 

Pramen: http://maps.google.com/ 

 

Na východě je zájmové území obtékáno řekou Biala, která se vlévá do řeky Wisły, 

protékající severovýchodně od zájmového území. Jižně od zájmového území se pak 

nachází obytná zástavba obce Czechowice-Dziedice, západně se nachází letiště Bielsko-

http://maps.google.com/
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Biala a východním směrem se nachází soustava rybníků. Severní okraj zájmového území je 

obtékán řekou Wisłou.  

Zájmové území se rozkládá na ploše cca 30 ha, šířce cca 450 m a délce cca 650 m. 

Počátky průmyslové činnosti v areálu se datují až do roku 1860, kdy byl vyhlouben první 

vrt „Zródło Maria 1“, původně za účelem dobývání jodobromových vod a rašeliny. 

Průzkumným vrtem bylo však nečekaně zjištěno ložisko černého uhlí a proto bylo 

započato se stavbou uhelného dolu. Na základě geologického průzkumu provedeného 

firmou Trauzl & Co., který potvrdil zásoby černého uhlí, byla roku 1902 zahájena výstavba 

dolu a následná těžba. 

V současnosti je zájmové území využíváno nejen pro hornickou činnost. Některé 

budovy v areálu jsou pronajímány dalším firmám, které zde provozují především sklady 

apod. 

V zájmovém území se nachází řada budov, které slouží především pro potřeby 

hornické činnosti. Jedná se především o budovy dílen a skladů nejrůznějšího materiálu. Za 

hlavní ohniska znečištění jsou považovány především staré transformátory, remíza 

lokomotiv, sklad olejů, čerpací stanice pohonných hmot, mechanické dílny, budova 

regenerace, laboratoře a uhelné prádlo.   

Na lokalitě doposud nebyl prováděn žádný environmentální průzkum, budovy a 

prostranství, která již nejsou využívána pro hornickou činnost, jsou na lokalitě ponechány 

v původním stavu, doposud nebyla realizována žádná ochranná opatření ve smyslu ochrany 

životního prostředí. 

Přírodní poměry zájmového území 

Lokalita je situována v rovinatém terénu s průměrnou nadmořskou výškou 245 m n. m. 

v blízkosti říční nivy řeky Wisły. Původní morfologie terénu je však značně poznamenána 

antropogenními úpravami pro potřeby hornické činnosti. 

Z hydrologického hlediska zájmové území řadíme k hlavnímu povodí řeky Wisły, jeho 

dílčímu povodí řeky Biala. 
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Geologické poměry 

V rámci předmětného zadání jsou hlavními komponenty geologické stavby zájmového 

území kvarterní sedimenty, jako nositel znečištění. V zájmovém území nebyly doposud 

realizovány žádné průzkumné práce, z nichž by bylo možno geologické poměry 

interpretovat. V rámci vstupních informací o zájmovém území byly zadavatelem 

poskytnuty k nahlédnutí geologické řezy sestavené pro potřeby ražby důlních děl. 

Z historických materiálů společnosti vyplývá, že kvartérní sedimenty dosahují 

v zájmovém území mocností 12 – 15 m, v některých místech až 20 m. Kvartérní sedimenty 

jsou tvořeny především písky, štěrky a říčními nánosy přilehlého toku řeky Wisły. 

Podložní jednotkou kvartetních sedimentů jsou jíly neogenního stáří. Nejstarší geologickou 

jednotkou v zájmovém území jsou vrstvy uhlonosného karbonu. 

Hydrogeologické poměry 

Hydrogeologie zájmového území je reprezentována kolektorem vodonosných štěrků. 

Kolektor je v hydraulické spojitosti s řekou Wisłou.  

Hladina podzemní vody v zájmovém území je napjatá, nachází se v úrovni cca  

3,5 – 4 m pod terénem. Střední hladina podzemní vody v prostoru zájmové lokality se 

nachází na kótě 240 m n. m. Podložním izolátorem štěrkového kolektoru jsou vrstvy 

neogenních jílů. 

 

2) Předpokládaný postup, koncepce a metodika průzkumných prací 

Rozsah navržených prací vychází ze zkušeností z obdobných lokalit, kde již takovýto 

audit byl proveden. Cílem navržených prací je upřesnění geologických a 

hydrogeologických poměrů v lokalitě a ověření aktuálního stavu kontaminace zemin, 

podzemních vod a stavebních konstrukci na lokalitě formou vlastních průzkumných prací. 

Průzkumné práce budou probíhat v následujících etapách: 

- přípravné práce, 

- průzkumné práce, 

- projektové práce. 
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Přípravné práce - před zpracováním realizačního projektu technických průzkumných 

prací je vhodné provést podrobnou rešerši všech dostupných archivních materiálů, 

týkajících se dosavadní činnosti v lokalitě a v blízkém okolí, provést podrobnou 

rekognoskaci terénu a jednotlivých stavebních objektů. Cílem prací je: 

- zjištění majetkoprávních vztahů, údajů o dosavadním využití lokality a jejím 

využití v budoucnu, 

- ověření vztahů k širšímu okolí lokality, 

- identifikace potenciálních kontaminantů na základě údajů o v minulosti realizované 

činnosti v lokalitě, o používaných kontaminantech, jejich příjmové a výdajové 

bilanci, 

- lokalizace pravděpodobných ohnisek kontaminace, 

- posouzení možných směrů šíření kontaminace. 

 

Podrobná rekognoskace terénu pak zahrnuje především vyhledání míst s patrnou i 

předpokládanou kontaminací. Jsou to především staré skládky, staré, již nevyužívané 

objekty, podzemní objekty, úložiště nespecifikovaných odpadů apod.   

Z nabytých poznatků z terénní rekognoskace pak vyplývá vlastní projektovaný postup 

průzkumných prací. 

Předkládaný realizační projekt pak bude obsahovat podrobné údaje o umístění 

jednotlivých průzkumných děl v souladu s jejich účelností, ale i vzhledem ke střetům 

zájmů (podzemní sítě, dostupnost atd.).  

Cílem projektovaných prací je především ověřit stupeň kontaminace vytipovaných 

stavebních objektů, zemin a podzemních vod a zhodnotit stupně nebezpečí šíření zjištěné 

kontaminace. Ze zjištěných skutečností vyplyne návrh dalšího postupu prací, potřebných k 

zajištění ochrany životního prostředí.  

 

3) Koncepce realizovaných technických prací 

V první fázi prací bude proveden odběr a laboratorní analýzy vzorků stavebních 

konstrukcí a zemin. Vzorky zemin budou odebírány z jádra ručně vrtaných sond.  

Na základě výsledků laboratorních analýz vzorků zemin bude provedeno upřesnění 

lokalizace průzkumných hydrogeologických vrtů. Vrty budou umístěny na základě 
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výsledků analýz odebraných vzorků zemin do míst se zjištěnou největší kontaminací 

nesaturované zóny a dále tak, aby monitorovaly podzemní vody z lokality vystupující, i 

vody na lokalitu vstupující. Následně budou vrty odvrtány. 

Geologickou dokumentací vrtného jádra těchto vrtů bude ověřena geologická stavba 

kvartérních uloženin v prostoru areálu závodu, hydrogeologické poměry lokality budou 

zjištěny měřením úrovně hladin podzemní vody a realizací čerpacích zkoušek. 

Nově vybudované hydrogeologické vrty budou sloužit i pro odběr vzorků podzemních 

vod. 

Mezi technické práce jsou zahrnuty: 

a) vrtné práce, 

b) měřické práce, 

c) čerpací zkoušky, 

d) vzorkovací práce, 

e) laboratorní analýzy. 

 

a) Vrtné práce zahrnují: 

- vrtné sondy pro odběr vzorků zemin – sondy pro odběr vzorků zemin je nutné 

odvrtat ruční, elektricko-vibrační soupravou v kombinaci s bouracím kladivem a 

vrtným nářadím. Vrtat lze do úrovně cca 3 m pod terén. Dle rozsahu lokality 

navrhnout realizaci 40 kusů sond, které se musí označit čísly 1 – 40.  

Po provedení geologické dokumentace vrtného jádra a ovzorkování jsou pak vrty 

odstraněny zpětným záhozem.  

Umístění průzkumných sond je vhodné soustředit zejména v objektech 

s předpokládanou kontaminací vzhledem ke způsobu jejich dosavadního využití 

(sklady nebezpečných látek, trafostanice, dílny, opravny, garáže, čerpací stanice 

pohonných hmot, podzemní jímky apod.) a do míst, kde byl v minulosti skladován 

materiál, který by mohl způsobit kontaminaci (staré transformátory, pražce apod.). 

Navrhnout plánované umístění průzkumných sond; 

- zapažené, hydrogeologické vrty – k ověření geologických a hydrogeologických 

poměrů a pro odběr vzorků podzemních vod je potřeba realizovat 8 ks vrtů, 
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označených jako HV-1 až HV-8. Vrty vrtat jako zapažené, hydrogeologicky úplné 

do zastižení nepropustného podloží pod zvodněným kolektorem. Parametry pro 

konstrukci vrtů jsou následující: 

 výstroj: ø 110 mm, 

 perforace: 15 %, řezaná, štěrbina 1,5 mm, dosah 1,0 m nad hladinu podzemní 

vody, 

 zaplášťová úprava: proti zvodni obsyp kačírkem 4/8 mm v úrovni plné 

pažnice bentonitové nebo jílové těsnění, 

 hlava vrtu - beton, ocelová chránička s uzavíratelným víkem, 

 kalník: 1 m. 

Hloubka vrtu podmíněna provrtáním min. 1 m do nepropustného podloží 

kvartérního kolektoru. 

Vrty musí být řádně vykalovány a vyčištěny. Jádro bude v průběhu vrtných prací 

ukládáno do jádrovnic a po odběru vzorků a provedení geologické dokumentace se 

souhlasem odpovědného geologa skartováno a likvidováno jako nebezpečný odpad 

v souladu s platnou legislativou. 

Přesné umístění vrtů bude vytýčeno po vyhodnocení vzorků zemin odebraných 

z nepažených průzkumných sond. 

Na základě vyhodnocení výchozího stavu bude provedeno odpovědným geologem 

zhotovitele vytýčení sond pro odběr zemin a všech nově budovaných 

hydrogeologických vrtů. Odpovědným geologem vytýčené místo pro vybudování 

vrtu nebo sondy bude označeno zatlučeným kolíkem s uvedením čísla díla, nebo 

terčem, nakresleným na zpevněný povrch nesmyvatelnou barvou a uvedením čísla. 

Zástupcem dolu Silesia budou vytýčeny podzemní sítě a pracoviště bude uvolněno 

k zahájení vrtných prací zápisem do stavebního deníku, podepsaným odpovědným 

geologem a pověřeným zástupcem PG Silesia. 

b) Měřické práce - všechny sondy a vrty je nutné polohopisně i výškopisně zaměřit a 

vynést do mapového podkladu a všechna průzkumná díla očíslovat. Polohopisné 

zaměření provést na osu vrtu, výškopisné na úroveň terénu a na bod pro záměry hladiny 

podzemní vody.  
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c) Čerpací zkoušky - k ověření hydraulických poměrů lokality a k získání podkladů pro 

zhodnocení možného šíření kontaminace bude nutné na třech vybraných 

hydrogeologických vrtech provést orientační čerpací a následně stoupací zkoušku.  

d) Vzorkovací práce - způsob a kvalita odběrů vzorků je nejzákladnějším předpokladem 

získání objektivních informací o povaze a rozložení kontaminace a jejich vyhodnocení. 

Veškeré vzorkovací práce budou realizovány s důrazem na maximální uchování 

reprezentativnosti vzorků a zamezení křížové kontaminace v průběhu odběru a při další 

dopravě do laboratoří. Jedná se o: 

- vzorky stavebních konstrukcí - vzorky stavebních konstrukcí je nutné odebrat 

pomocí bouracího kladiva jako směsné tak, aby reprezentovaly vždy celou 

vzorkovanou část. Odebírat je nutné především z podlah a z vizuálně patrných 

kontaminovaných částí stěn vybraných objektů. V rámci provedení ekologického 

auditu je nutný odběr 30 kusů vzorků. Přehled vzorků je uveden v následující 

tabulce (viz Tabulka č. 1). 
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Tabulka č. 1: Přehled odběrů vzorku stavebních konstrukcí 

číslo 

budovy 
název 

počet 

vzorků 

5 BUDYNEK ROZDZIELNI MUROW. Z BOCZNĄ DOBUD. 2 

7 BUDYNEK MASZYN.WYC.II WARSZTAT SZYBOWY 2 

25 BUDYNEK WARSZTATU MECHANICZNEGO POWIERZCHNI 6 

30 BUDYNEK WARSZTATU REGENERACJI 3 

33 BUDYNEK WARSZTATÓW ODDZ. WENTYLACJI 3 

36 BUDYNEK WARSZTATU ELEKTRYCZNEGO - ED-28 1 

35 BUDYNEK HALI NR 2 I 3 ODDZ WMD 25 1 

42 BUDYNEK ROZDZIELNI R-8 1 

49 BUDYNEK ZAJEZDNI LOKOMOTYW SZEROKOTOROWYCH 3 

50 BUDYNEK TRANSPORTU Z GARAŻAMI I WIATĄ 2 

51 BUDYNEK ZAJEZDNI LOKOMOTYW WĄSKOTOR. I ROZDZ.ELEKTR. 1 

55 BUDYNEK PARKU MASZYNOWEGO,MUROWANY HALA NR 1 1 

65 MAGAZYN SMARÓW I STACJA PALIW 2 

66 BUDYNEK MAGAZYNOWY GLZ-32 1 

bez čísla KALOVÉ JÍMKY 1 

CELKEM   30 

Pramen: PG Silesia 

 

- Vzorky zemin – vzorky zemin se musí odebírat z vrtného jádra sond ze dvou 

hloubkových úrovní jako směsné. Interval odběru vzorků určí zodpovědný 

hydrogeolog na základě viditelné kontaminace a s ohledem na jednotlivé 

litologické typy. Vzhledem k možné přítomnosti vysoce těkajících látek je nutné 

odebrané vzorky zemin neupravovat (homogenizace, kvartace), ale co nejrychleji 

uzavřít do speciálních vzduchotěsných vzorkovnic. Pro každý vzorek je nutné 

naplnit dvě vzorkovnice. Odebrané vzorky se pak musí uchovat v chladničce při 

teplotě cca 4 °C a do 24 hodin předat do laboratoře. Každý odebraný vzorek se pak 

musí písemně dokumentovat (hloubka odběru, odebraný interval, způsob odběru, 

požadované stanovení). Celkem se musí odebrat 80 kusů vzorků zemin. Vzorky se 

budou odebírat z nepažených průzkumných sond. 
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- Vzorky podzemní vody – odběr vzorků podzemní vody je nutné provést z nově 

vybudovaných, zapažených hydrogeologických vrtů (celkový odběr 8 vzorků 

podzemní vody). 

Před odběrem vzorků podzemní vody ve vrtech bude potřeba provést pročištění 

(purging) pozvolným odčerpáním min. trojnásobku objemu vody ve vrtu. Vzorek 

bude odebrán po ustálení pH a teploty v čerpané vodě. Vlastní odběr se pak musí 

provést pomocí zonálního vzorkovače. Čerpadlo včetně přívodní hadice i 

vzorkovač mezi jednotlivými odběry lze znovu použít až po očistě v detergentu a 

oplachových prostředcích.  

Odběr vzorků podzemních vod se musí dokumentovat v pasportu odběru, kde se 

musí zaznamenat následující údaje: 

 hladina podzemní vody před čištěním vrtu, 

 objem vody ve vrtu, 

 hloubka a průměr vrtu, 

 doba zahájení čerpání, 

 čerpané množství, 

 naměřené hodnoty pH a teploty, 

 doba ukončení čerpání, 

 hladina při odběru vzorku, 

 odebrané vzorky. 

 

Evidence vzorků - všechny odebrané vzorky se musí opatřit štítkem, kde je nutné 

uvést označení totožné s označením odběrného místa (průzkumného díla), u zemin dále 

vzorkovacím intervalem (např. 0 – 1 m). Dále na každé vzorkovnici je nutné uvést datum 

odběru, označení lokality a druh analýzy. 

Do laboratoře se pak vzorky musí předat spolu s předávacím protokolem do laboratoře. 

Na předávacím protokolu musí být uvedeno: 

- název akce, 

- druh vzorku, 

- označení jednotlivého vzorku shodné s označením na štítku vzorkovnice, 
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- způsob a hloubka odběru, 

- datum odběru vzorku, 

- úprava vzorku, 

- počet vzorkovnic, 

- požadované analytické stanovení, 

- datum předání do laboratoře. 

 

Zajištění kvality odebraného vzorku – pro zamezení fyzikálních a chemických změn 

vzorků v době mezi odběrem a provedením analýzy v laboratoři budou dodržovány zásady 

kvality transportu, z nichž nejdůležitější jsou:  

- odběr do čistých vzorkovnic o přiměřeném objemu, 

- plnění vzorkovnic tak, aby byly zcela zaplněny bez přítomnosti vzduchu nad 

vzorkem (především u vzorků na analýzu ClU), 

- terénní uložení vzorků při teplotě 2 – 5 °C, 

- co nejrychlejší převoz do laboratoře (max. cca 24 hodin), 

- uchování vzorku ve tmě (zabránění fotochemickým a fotosyntetickým procesům). 

 

Ochranné pomůcky a čisticí prostředky – při každém odběru a režimním měření se 

musí použít vždy nové jednorázové ochranné a čistící pomůcky (latexové rukavice, 

fibroilové utěrky, biodegradabilní detergent firmy EIJKELKAMP, SIMPLE GREEN, 

apod.). 

Použité ochranné prostředky se pak musí uložit do PET sáčku a zneškodnit jako odpad 

příslušné kategorie. 

 

e) Laboratorní analýzy – laboratorní rozbory budou provedeny v akreditované laboratoři 

podle platných norem, metodik a laboratorních postupů. Rozsah sledovaných veličin je 

navržen v širším měřítku tak, aby nejen podchytil, ale i vyloučil přítomnost 

jednotlivých kontaminantů, vyskytujících se v průmyslově využívaných lokalitách. 

- stavební konstrukce – všechny vzorky stavebních konstrukcí budou analyzovány v 

rozsahu NEL, PAU, PCB a TK (As, Cd, Hg, Pb, Cu, Zn, Ni, Cr, Cr6+ ) v sušině. 

Deset vybraných vzorků, v nichž budou analyzovány nejvyšší koncentrace NEL, 
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bude podrobeno analýze C10-C40. Analýza těkavých látek vzhledem ke způsobu 

odběru vzorků, by byla značně zkreslena a nebude proto prováděna; 

- zeminy – všechny vzorky zemin budou analyzovány v rozsahu NEL, PAU, PCB, 

ClU, BTEX a TK (As, Cd, Hg, Pb, Cu, Zn, Ni, Cr, Cr6+) v sušině. Patnáct 

vybraných vzorků, v nichž budou analyzovány nejvyšší koncentrace NEL, bude 

podrobeno analýze C10-C40; 

- podzemní vody – všechny vzorky vod budou analyzovány v rozsahu NEL
7
, PAU

8
, 

PCB
9
, ClU

10
, BTEX

11
 a TK

12
 (As, Cd, Hg, Pb, Cu, Zn, Ni, Cr, Cr6+ ), tři vybrané 

vzorky budou podrobeny úplnému chemickému rozboru. Ve třech vzorcích s 

nejvyšší koncentrací NEL bude stanoven obsah uhlovodíků C10-C40. 

 

4) Vyhodnocení průzkumných prací 

Veškeré poznatky nabyté projektovanými průzkumnými pracemi bude nutné 

zapracovat do „Závěrečné zprávy ekologického auditu“. 

Při vyhodnocování průzkumných prací je pak nutné veškeré poznatky pro přehlednost 

zpracovat v tabulkové a grafické podobě. Rozsah ověřené kontaminace bude vyznačen v 

podrobné mapě, nebo situačním nákresu. Bude také zhodnocena celková aktuální situace 

lokality z hlediska kontaminace, tzn. její velikost, rozsah a dle možností bude posouzen i 

vývoj kontaminace jednotlivých médií, tj. stavebních konstrukcí, zemin a podzemních, 

případně i povrchových vod.  

Budou určeny pravděpodobné zdroje kontaminace a jednotlivé prioritní škodliviny a 

další rizikové faktory, a orientačně budou posouzeny cesty možného šíření kontaminace.  

V případě ověření přítomnosti kontaminace bude uveden návrh dalšího postupu (např. 

doplnění průzkumných prací, zpracování analýzy rizika, rozsah monitoringu apod.). 

 

                                                 
7
NEL =  nepolární extrahovatelné látky. 

8
PAU = polycyklické aromatické uhlovodíky(anthracen, benzo(a)anthracen, benzo(a)pyren, 

benzo(b)fluoranthen), benzo(g,h,i)perlen, benzo(k)fluoranthen, fluoranthen, fenanthren, chrysen, 

indeno(1,2,3-c,d)pyren, pyren, naftalen). 
9
PCB = polychlorované bifenyly (Σ kongenerů 28,52,101,118,138,153,180). 

10
ClU = chlorované alifáty (1,2-dichlorethan, cis-1,2-dichlorethan, trans-1,2-dichlorethan, trichlorethen, 

tetrachlorethen, vinylchlorid). 
11

BTEX = monocyklické aromáty (benzen, ethylbenzen, toluen, xyleny). 
12

TK = těžké kovy. 
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5) Sled a řízení prací 

Geologický dozor musí být prováděn při všech terénních pracích, jako je vytyčování 

průzkumných děl, režimní měření, vrtné práce a odběry vzorků, čerpací zkoušky. 

a) Kontrola a řízení jakosti – každý z vedoucí pracovníků má své povinnosti, které jsou 

zaznamenány v následující tabulce (Tabulka č. 2). 

 

Tabulka č. 2: Povinnosti vedoucích pracovníků 

Vedoucí pracovník Povinnosti 

Vedoucí projektu - zodpovídá za celkovou metodiku realizovaného průzkumu, 

- zastupuje dodavatelskou společnost vůči zadavateli, 

- zodpovídá za smluvní vztahy k subdodavatelům, 

- zodpovídá za personální zajištění projektu. 

Odpovědný 

řešitel/geolog  

 

- zodpovídá za organizační zabezpečení prací a jejich metodickou správnost, 

- zodpovídá za vytvoření podmínek pro realizaci prací na lokalitě, 

- zodpovídá za dodržování harmonogramu prací, 

- zodpovídá za řádné vedení stavebního deníku, 

- koordinuje práce s požadavky a potřebami společnosti PG SILESIA, 

- informuje průběžně vedoucího projektu o postupu prací a bezodkladně o 

všech nových skutečnostech, které mohou postup prací ovlivnit, 

- řídí geologické práce v rámci průzkumu, 

- zodpovídá za dodržování metodiky odběrů a evidence vzorků, 

- zodpovídá za dodržování systému kontroly a řízení jakosti, 

- zodpovídá za prokazatelné proškolení a seznámení se zásadami 

vzorkovacích prací a v potřebné míře se systémem kontroly a řízení 

jakosti, 

- vede geologickou dokumentaci veškerých průzkumných děl, 

- je zplnomocněn k veškerým jednáním (vyjma cenových) s dodavatelskými 

laboratořemi. 

Pramen: PG Silesia, útvar výkonného ředitele pro transformaci 

 

b) Dokumentace prací – po celou dobu terénních prací bude na lokalitě přítomen 

odpovědný geolog, kterým na konci každého pracovního dne bude proveden zápis do 

stavebního deníku o všech provedených pracích. Dále je nutné uvést, že: 

- do stavebního deníku budou zapisovány veškeré nálezy a připomínky oprávněných 

zástupců zhotovitele i objednatele, PG Silesia, 
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- všichni pracovníci zhotovitele budou prokazatelně zápisem do stavebního deníku 

seznámeni v potřebném rozsahu s projektem průzkumu a souvisejícími dokumenty, 

- v průběhu vrtných prací budou vrtmistrem zaznamenávány do vrtného deníku 

veškeré údaje, na základě kterých bude zpracována technická zpráva, 

- při odběru vzorků zemin bude předákem terénní skupiny vyplněn předepsaný 

vzorkovací protokol, obsahující i základní údaje o parametrech příslušné sondy, 

- předání vzorků do laboratoří musí být stvrzeno přejímajícím pracovníkem 

podpisem na příslušném protokolu o odběru vzorků, připojeným k datu a hodině 

předání, 

- o všech geologických pracích (režimní měření, čerpací zkoušky, geologická 

dokumentace průzkumných děl) bude vedena řádná prvotní dokumentace, která 

bude uložena v archivu zhotovitele. 

c) Kvalita vzorkovacích a analytických prací 

- Odpovědným geologem bude v průběhu všech technických prací důsledně 

kontrolováno dodržování všech opatření, jejichž cílem je eliminovat rizika křížové 

kontaminace vzorků. Jakékoliv porušení těchto zásad bude znamenat okamžité 

skartování všech vzorků z příslušného díla, včetně příslušného vzorkovacího 

protokolu a po nápravě opakování průzkumného díla a odběru vzorků. Geolog je 

povinen tuto skutečnost zaznamenat do stavebního deníku. 

- Odpovědným geologem bude důsledně sledována kvalita a způsob odběru vzorků. 

V případě porušení předepsaných postupů bude vzorek ihned skartován včetně 

příslušného vzorkovacího protokolu a bude provedeno opakování odběru vzorku. 

Geolog je povinen tuto skutečnost zaznamenat do stavebního deníku. 

- Kontrola a řízení jakosti vlastních analytických prací se bude řídit zásadami, 

zakotvenými v „Příručce jakosti“ analytické laboratoře. 

 

Na základě výše uvedených požadavků bude připraven environmentální audit, jehož 

výsledkem, kromě jiného bude popis rizik s doporučeními na jejich eliminaci. Na základě 

toho budou doplněny vnitřní předpisy společnosti tak, aby dodržování pravidel zde 

popsaných působilo preventivně na činnost společnosti v oblasti ochrany životního 

prostředí.  
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Na základě aplikace výsledků auditu na sanace případných ekologických zátěží požádá 

společnost PG Silesia o certifikaci společnosti dle norem řady ISO EN 14 000. 

5.4.1.3 Systém řízení bezpečnosti práce - OHSAS 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci tvoří důležitou součást řízení každé organizace 

především v návaznosti na právní požadavky země, ve které organizace podniká. Řada 

norem pro hodnocení ochrany zdraví a bezpečnosti práce OHSAS 18001 byla vytvořena, 

aby pomáhala organizacím vytvářet politiku zdraví a bezpečnosti práce. 

 

a) Principy certifikace podle OHSAS 18001 

Norma OHSAS 18001 navazuje svou strukturou na normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN 

EN ISO 14001:2005 a odlišuje se zejména v oblastech týkajících se identifikace, řízení a 

omezování pracovních rizik. Certifikace podle OHSAS 18001 se zavádí jako samostatný 

systém vedle QMS a EMS anebo se tyto systémy budují současně jako integrované. 

Certifikát OHSAS 18001 zaručuje, že systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

zavedený ve firmě, byl posouzen akreditovaným certifikačním orgánem a vyhovuje 

požadavkům standardu OHSAS 18001. 

Mezi přínosy certifikace patří: 

- zlepšování systému bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci přijatého na všech 

úrovních organizace, 

- systematické omezování rizik, která ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob 

ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami organizace, 

- omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů – zvýšení výkonnosti; 

- minimalizace nákladů spojených s nehodami na pracovišti, 

- prokázání závazku k plnění zákonných požadavků na bezpečnost práce. 

b) Certifikační proces – proces certifikace má tyto základní fáze: 

- zpracování dokumentace, 

- zavedení QMS do praxe, 

- certifikace akreditovaným certifikačním orgánem: 

 Audit I. stupně: 

o registrace žádosti o certifikaci, 

o smlouva o provedení auditu I. stupně, 
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o ustanovení týmu auditorů, 

o posouzení dokumentace, 

o zpracování plánu auditu, 

o audit na místě – ověření připravenosti organizace k auditu II. stupně, 

o vypracování zprávy o výsledku auditu I. stupně – dokumentace neshod, 

 Audit II. stupně: 

o smlouva o provedení auditu II. stupně, 

o ustanovení týmu auditorů, 

o posouzení dokumentace, 

o zpracování plánu auditu, 

o audit na místě, 

o vypracování zprávy o výsledku auditu II. stupně, 

o posouzení zprávy z auditu certifikačním orgánem, 

o vydání certifikátu, 

 dozorový audit 

o po dobu tříleté platnosti certifikátu probíhá 1x ročně dozorový audit. V 

souvislosti s výsledkem dozoru je vydáno rozhodnutí o potvrzení 

platnosti certifikátu do dalšího dozoru, popř. rozhodnutí o pozastavení 

platnosti certifikátu. V případě zásadních odchylek od požadavků 

norem lze přikročit ke krajnímu opatření a certifikát odejmout.  

5.4.2 Projektové řízení 

Projektové řízení je nástrojem, který pomáhá optimálním způsobem řídit rozvojové, 

ale i stabilizační projekty mající významný vliv na hospodářskou činnost společnosti. 

Z pohledu dnešních dní je třeba si jasným způsobem definovat politiku projektového řízení 

a tu náležitým způsobem uplatňovat. Níže definuji návrh politiky projektového řízení 

v podmínkách společnosti PG Silesia. Tato politika bude uplatňována při řízení 

ekologických projektů plánovaných a realizovaných v PG Silesia, bude plnit všechny 

podmínky vyplývající z integrovaného systému řízení. 
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5.4.2.1 Politika projektového řízení 

Pro správné fungování politiky projektového řízení je z pozice správného chápání 

nutné si jednoznačně definovat užívané pojmy, popsat role a odpovědnosti, definovat a 

popsat potřebnou dokumentaci. Na základě výsledků a definice výše uvedeného vytvořím 

metodiku řízení projektů v PG Silesia a definuji role a úkoly projektové kanceláře v PG 

Silesia. 

 

a) Definice pojmů 

Kancelář, Oddělení – organizační jednotky nacházející se ve společnosti, definované 

organizačním řádem společnosti. 

Financující instituce – instituce disponující peněžními prostředky, která definuje 

pravidla a termíny žádání o ně a přijímá aplikační žádosti, např. banka nebo fond 

poskytující půjčky na ekologické investice. 

Instrukce řízení projektů ve společnosti – vnitřní normativ, regulující všeobecné 

zásady řízení projektů v PG Silesia. 

Zúčtovací jednotka – organizační buňka, zabývající se rozúčtováním, např. účetní 

oddělení. Zúčtovací jednotka odpovídá za evidenci finančních případů souvisejících s 

realizací projektu. 

Mezník – konečný bod, který sumarizuje definované zadání. Definuje jednoznačně 

výsledek etapy, kterou může jednoznačně definovat. Může to být: podepsání dokumentu – 

smlouvy, obdržení výsledku, realizace důležitého setkání, potvrzení prací na základě 

reportingu, koncové rozúčtování projektu, atd. Standardně se mezník váže na rozhodnutí 

ohledně rozvoje (kontinuace) projektu. 

Organizační buňka – jedno nebo více členný orgán vytvořený s cílem realizace 

definovaných části zadání v organizační jednotce, mající definované místo v její 

organizační struktuře. Buňkou např. může být kancelář, tým, podnik. 

Řídící výbor – vrcholný orgán projektového řízení, do jehož složení vstupují lídři 

projektů, hlavní uživatel a hlavní dodavatel, samozřejmě i jiné osoby povolané vedením 

společnosti. 



Aleš Dobeš: Rozbor problematiky transformace ČU dolu a management rekultivační obnovy 

území v organizaci podléhající hornímu zákonu Polské republiky 

2012  45 

Konsorcium – skupina organizačních jednotek PG Silesia a jiných subjektů, 

realizující na základě dohody (smlouvy) společný projekt.  

Lídr projektu – osoba řídící realizaci projektu, mající povinnosti, odpovědnost a 

práva definovaná Politikou řízení projektů, jakož i organizačním řádem společnosti. Je to 

osoba zodpovědná za koordinaci realizace projektu, s cílem dosažení stanoveného cíle.  

Kontrolní seznam – dokument definující a povolující kontrolu. Definuje, jaké 

elementy jsou nezbytné a jestli byly splněny při realizaci projektu v daném časovém 

intervalu. 

Investiční náklady CAPEX (z anglického Capital Expenditures) – fondy určené pro 

zavedení nebo zlepšení definovaného majetku, mající předpoklad přinést v budoucnu zisk. 

Provozní náklady OPEX (z anglického Operating Expenditures) – fondy určené na 

údržbu definovaného majetku v čase jeho užívání. 

Plán projektu – detailní plán vypracovaný projektovým týmem po akceptaci 

projektové žádosti. Obsáhlost projektového plánu může být různá v závislosti na typu 

projektu. 

Řídící produkt – produkt potřebný jako element řízení projektu, jako projektová 

žádost, závěrečný report. Řídící produkty zůstávají stejné bez ohledu na typ projektu a 

mohou být užívány ve všech projektech, tak jak je definováno, nebo s eventuálními 

modifikacemi. 

Projekt – soubor činností, záměr nebo úkol, směřující k dosažení cíle (obchodního, 

organizačního, vědecko-rozvojového, atd.), a to plánovaným způsobem, ve schválených 

termínech se schváleným rozpočtem. 

Kontrolní bod – kontrola postupu prací na úrovni týmu, konající se ve stanovených 

termínech. 

Registr projektů – výkaz všech prováděných projektů ve společnosti, včetně typu 

projektů, čísla projektu, názvu projektu, celkové hodnoty projektu, sponzora projektu, lídra 

projektu nebo jiné osoby vedoucí (řídící) projekt.  

Společnost – společnost PG SILESIA. 
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Sponzor projektu – osoba odpovědná za zajištění toho, aby projekt dosáhl svých cílů 

a dodal předpokládaný výsledek. Tato osoba musí plnit vysokou pozici v hierarchii 

organizace, nese odpovědnost za úspěšnou realizaci projektu. Je to ředitel/vedoucí oddělení 

nebo jiné organizační buňky, kdo je iniciátorem a původcem projektu. Za dosažení cíl a 

výsledků projektu odpovídá lídr projektu. Rolí sponzora je iniciování projektu.  

Dohoda o založení konsorcia – smlouva, uzavřena na dobu určitou, mezi PG 

SILESIA a jinými subjekty s cílem realizace společného projektu. 

Projektový tým - ad hoc organizační jednotky zřízené na dobu trvání projektu, tým 

pracovníků společnosti v úmyslu aktivně se podílet na projektu, stejně jako partnery mimo 

společnost. 

Interní normativní akt – usnesení, nařízení, služební nařízení, oběžník, instrukce 

nebo směrnice, vydané představenstvem nebo vedoucím organizační jednotky 

oprávněného organizačním řádem. 

Projektová žádost – vnitřní dokument společnosti, jež stanoví pro představenstvo 

nebo projektovou kancelář impuls, na základě kterého dochází k vydání rozhodnutí o 

zahájení projektu. 

Žádost o návrh RFP (z anglického request for proposal) – dokument připravený v 

počáteční etapě nabídkového řízení. Je to výzva pro vybrané subjekty k předložení nabídek 

na dodávku určitého zboží nebo poskytování určitých služeb.  

Hodnotící tým – tým zorganizovaný pro potřeby hodnocení projektové dokumentace 

u projektů strategických a operačních, je svolán na žádost předsedy řídícího výboru, zvlášť 

pro každý projekt. 

Projektový tým – dočasná organizační jednotka vytvořená na dobu trvání projektu. 

Tým pracovníků společnosti určených k aktivnímu podílení se na projektu, ale také osob 

mimo společnost (poradci, atd.). 

 

b) Role a odpovědnosti – systém řízení projektů ve společnosti tvoří: 

- řídící výbor, 

- ředitel projektu, 

- vedoucí projektu, 
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- projektový tým. 

 

Řídící výbor v rámci strategického řízení bude: 

- schvalovat všechny hlavní plány a zdroje, 

- zvažovat stávající nebo předpokládané odchylky mimo ohraničení projektu, 

- schvalovat dokončení každé etapy a vydat povolení k zahájení další fáze, 

- informovat vedení společnosti o mimořádných událostech, 

- komunikovat se zainteresovanými stranami. 

Ředitel projektu je osoba vykonávající funkci hlavního koordinátora realizovaných 

projektů v podniku. Jeho úlohou je vytvořit projekty, určení vedoucího projektu, podporu 

projektovým manažerům v přístupu ke zdrojům, kontrola realizace projektu a průběžné 

poskytování informací vedení společnosti o realizovaných projektech. Mezi jeho 

pravomoci patří: 

- komunikace s řídícím výborem a přijetí rozhodnutí ve vztahu k jim podřízeným 

projektům, 

- dohled nad výkonem rozhodnutí řídícího výboru, 

- dohled nad práci projektových manažerů, 

- kontrola plnění rozpočtů, 

- vytváření podmínek pro správnou organizaci, účinnost a efektivnost fungování 

podřízených projektových týmů, 

- zajištění spolupráce projektových týmů a jiných osob podílejících se na realizaci 

projektů, 

- dohled nad dodržováním u podřízených projektových týmů platných místních a 

mezinárodních právních předpisů, včetně vnitřních předpisů, stejně jako přijímání 

nápravných opatření v případě porušení práva, 

- schvalování finančních dokumentů týkající se postupného provádění podřízených 

projektů, 

- komunikace s řídícím výborem ve věci provádění změn v přidělených zdrojích: 

personálních, finančních či věcných, 

- dohled nad prací projektů, které mají společné na sebe kontaktní místa. 

Vedoucí projektu – náplní pozice je vstupní analýza proveditelnosti projektu, 

svolávání a rozpuštění projektového týmu, vytvoření plánu realizace projektu, kontrola 
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realizace projektu, vypracování možností postupů pro případ, kdy prováděné úkoly jsou 

nebo mohou být prováděny v nesouladu s plánem, předkládání pravidelných zpráv 

z realizace projektů Řediteli projektů, vypracování závěrečné zprávy z ukončeného 

projektu. V rámci svých pravomocí vedoucí projektu zejména: 

- řídí práci projektového týmu a rozhoduje o jeho odpovědnosti v rozsahu 

stanoveném ve schváleném návrhu projektu, 

- po konzultaci s výkonnými řediteli navrhuje složení projektového týmu, 

- nastavuje cíle projektového týmu vyplývající z úkolů stanovených v rámci 

projektu, 

- kontroluje fáze harmonogramu projektu ve vazbě na faktickou realizaci, 

- v rámci přiznaných pravomocí zodpovídá za rozpočet projektu, 

- připravuje smlouvu (společně s právním oddělením) a objednávky k provedení 

prací uvedených v projektu, na osoby, které jsou členy projektového týmu, a ne 

zaměstnanci společnosti, 

- uděluje pokyny členům projektového týmu v rámci jim přidělených povinností, 

- neustále sleduje provádění úkolů a cílů projektu pomocí projektového týmu, včetně 

dodržování pracovního harmonogramu, rozpočtu a předpokládaných finančních 

parametrů, 

- dohlíží nad prací a rozúčtovává výsledky práce členů projektového týmu, 

- analyzuje a vyhodnocuje rizika v projektu a přijímá (iniciuje), opatření k nápravě a 

prevenci negativních účinků rizik, 

- zajišťuje dodržování interních a externích právních předpisů ze strany členů 

projektového týmu, 

- předkládá předsedovi výboru/řediteli projektu podrobnou zprávu o provádění prací 

uvedených v harmonogramu projektu, který obsahuje informace o postupu prací a 

jejich účincích, 

- představuje předsedovi výboru/řediteli projektu měsíční podrobnou zprávu o plnění 

rozpočtu projektu a aktualizovaný harmonogram peněžních toků, v souladu se 

vzorem, 

- předkládá předsedovi výboru/řediteli projektu návrhy na změny v přidělených 

zdrojích, ať již personálních, finančních či věcných - nezbytných pro řádné 

provádění projektu, 
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- neodkladně informuje předsedu výboru/ředitele projektu o mimořádných situacích, 

- potvrzuje obchodní případ (Business Case), 

- řídí změny v projektu, 

- reprezentuje projektový tým ve vztazích s organizačními jednotkami společnosti, 

- zajišťuje kvalitu spolupráce se sponzorem projektu a duchem spolupráce 

v projektovém týmu, 

- zodpovídá za vypracování závěrečné zprávy a rozúčtování projektu po jeho 

dokončení, 

- má jiné povinnosti, odpovědnosti a pravomoci – podle zápisů v organizačním řádu 

společnosti. 

Projektový tým je jmenován vedoucím projektu pro přípravu a realizaci projektu. 

Tým se skládá z řad zaměstnanců organizace nebo externích členů s podstatnou znalostí a 

zkušeností v rámci zadaných úloh. V rámci svých pravomocí projektový tým zejména: 

- aktivně se podílí na přípravě podrobného plánu projektu, 

- plní úkoly v souladu se schváleným plánem, 

- neprodleně informuje projektového manažera o mimořádných situacích, 

- dodržuje vnitřní a vnější právní předpisy, 

- je povinen představit vedoucímu projektu podrobné informace z postupu prací 

projektu, obsahující informace o postupu prací a jejích účincích, 

- má jiné povinnosti, odpovědnosti a pravomoci – dle zápisu v organizačním řádu 

společnosti. 

 

c) Popis potřebné dokumentace 

Popis projektu – popis každého projektu musí obsahovat: 

- charakteristiku projektu – důvody vzniku projektu, 

- hlavní cíl, 

- dílčí cíle společně s měřitelnými parametry, 

- možná řešení, 

- odhadované náklady projektu, 

- předpokládané překážky, 

- zájmové body projektu, společně s jejich možnými dopady na projekt, 
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- vstupní hodnocení investice, kdy se jedná o porovnání celkových zisků (výhod) a 

negativních skutků s náklady projektu. V analýze je možno použít: cash-flow, ROI, 

NPV, IRR, atd. Detailní hodnocení musí být vytvořeno spolu s oddělením investic, 

- propojení s jinými projekty, 

- jiné úvahy týkající se projektu. 

 

Projektový plán – projektový plán musí obsahovat: 

- typ projektu, 

- složení projektového týmu, 

- celkový podíl pracovních povinností a odpovědností členů projektového týmu, 

- seznam účastníků projektu (hospodářské subjekty a jiné instituce, organizační 

jednotky, fyzické osoby), 

- obchodní zdůvodnění projektu, čili cíle projektu (hledisko kvantitativní a 

kvalitativní), efekty a výhody, které projekt přinese, 

- obsah projektu – definovat míru realizace, 

- plánovaný termín ukončení projektu a dobu rozúčtování, 

- harmonogram realizace projektu (v MS Project), 

- způsob financování projektu (v tom seznam zdrojů), 

- rozpočet projektu, 

- harmonogram peněžních toků, 

- toleranční kritéria projektu, tj. v jakých hranicích je akceptovatelná změna v době 

realizace, bez povinnosti získání shody ze strany řídícího výboru, 

- analýza rizika a SWOT analýza provedená shodně s procedurami platnými ve 

společnosti, 

- finanční posudek, zahrnující potvrzení přiznaných prostředků na realizaci projektu. 

 

Report z kontrolního bodu musí obsahovat: 

- datum vyhotovení, 

- kontrolované období, 

- vykonání dříve zadaných činností, 

- cíle/zadání realizované projektovým týmem v současném období, 

- získané zkušenosti, 
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- cíle/zadání plánované v následujícím období, 

- cíle/zadání, které podle plánu projektový tým má ukončit, 

- stav tolerance skupiny zadání, 

- nejasnosti a rizika. 

 

Periodický reporting musí obsahovat: 

- datum vyhotovení, 

- kontrolované období, 

- název a evidenční číslo projektu, 

- lídr projektu, 

- informace o vyhotovení plánovaných zadání uvedených v celkovém 

harmonogramu projektu, 

- informace o další periodické kontrole (úkoly ke splnění), 

- stav tolerance pro etapu – cestou rozhodnutí řídícího výboru, 

- informace o rizicích projektu a eventuálních potížích, 

- informace o jiných problémech svázaných s realizací projektu a činnostech 

vykonaných projektovým týmem v souvislosti s jejich vznikem. 

 

Konečný reporting musí obsahovat: 

- datum vyhotovení, 

- název a evidenční číslo projektu, 

- jméno lídra projektu, 

- informace o vykonání plánovaných zadání obsažených v celkovém harmonogramu 

projektu, 

- informace o stupni dosažení cílů projektu (o získaných výhodách), 

- kontrola efektivnosti projektového týmu, 

- informace o problémech svázaných s realizací projektu a činnostech vykonávaných 

týmem v souvislosti s jejich vznikem, 

- report zkušeností. 

 

Mimořádný report se realizuje v případě mimořádné situace, jako je např. změna 

v projektu nebo jeho zrušení, musí obsahovat: 



Aleš Dobeš: Rozbor problematiky transformace ČU dolu a management rekultivační obnovy 

území v organizaci podléhající hornímu zákonu Polské republiky 

2012  52 

- datum vyhotovení, 

- název a evidenční číslo projektu, 

- jméno lídra projektu, 

- popis mimořádné situace, 

- důvod vzniku mimořádné situace, 

- následky změny, 

- možné reakce, 

- doporučení, 

- zkušenosti. 

 

Žádost o návrhu (RFP) musí obsahovat: 

- specifikace předmětu řízení – požadavky na objednávané zboží nebo služby, jejich 

očekávané parametry, 

- požadavky na dodavatele – mezi jinými v oblasti zkušeností, držených oprávnění, 

zdokumentovaných kvalifikací a také formální požadavky, a to v oblasti 

uzavřených pojistných smluv, dluhové povinnosti vůči jiným subjektům, 

- termín předkládání nabídek, 

- zásady výběru dodavatele – klíčová kritéria výběru, 

- doba realizace objednávky – časový interval nebo konečný termín odběru, a 

případě objednávky dělené na části obsahuje optimální doby realizace jednotlivých 

dodávek, 

- informace o možnostech předkládání nabídek a zaměstnání subdodavatelů, 

- dodatkové informace, závislé na specifikaci objednávky. 

 

d) Metodika řízení projektů v PG Silesia 

Cílem metodiky je dodání popisu způsobu řízení projektů, který lze použít nezávisle na 

typu projektu, jeho oblasti a organizace. 

Pojetí projektu – projekt je dočasný záměr, realizovaný s cílem vytvoření unikátního 

produktu, dodání unikátní služby nebo docílení unikátního výsledku. Řízení záměru 

spočívá v používání vědomostí, dovedností, nástrojů a technik v částech projektu s cílem 

splnění jeho požadavků. Řízení záměru se používá a váže na procesy řízení projektů, do 
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kterých náleží procesy iniciace, plánování, realizování, monitorování, kontroly a 

zakončení. Odpovědnou osobou za splnění cílů záměru je lídr projektu. 

Skupina projektů v PG Silesia – ve společnosti PG Silesia můžou být projekty 

ustanoveny v rámci následujících klastrů projektů: 

- Hornické projekty (G), 

- Povrchové projekty (P), 

- Organizační projekty (O), 

- Jiné (I). 

Hornické projekty zahrnují soubor činností z různých disciplín, jedná se o klíčový 

význam pro společnost – jsou svázány z produkcí uhlí – podzemní produkční 

infrastrukturou. Vyznačují se vysokým rizikem, vynikajícím ze silné závislosti na 

společnosti. Hornické projekty jsou upřednostňovány ve strategii společnosti. 

Povrchové projekty zahrnují soubor činností z různých disciplín Stejně jako hornické 

projekty, mají i povrchové projekty klíčový význam pro společnost. Jsou to projekty 

svázány s povrchovou infrastrukturou (hlavně produkcí). Vyznačují se často vysokým 

rizikem, vynikajícím ze silné závislosti na společnosti. Některé takto definované projekty 

se nalézají ve strategii společnosti. 

Organizační projekty zahrnují soubor činností, které většinou angažují pracovníky 

jednoho oddělení společnosti, vyznačují se nízkým rizikem, ale dotýkají se důležitých 

oblastí fungování společnosti. 

Jiné projekty jsou všechny ostatní záměry, např. restrukturalizační, informační a jiné. 

Rozhodnutí o zahájení projektu se činí po odsouhlasení generálním ředitelem (CEO): 

- pro projekty hornické a povrchové infrastruktury, jež vyžadují plnění dle 

hornického práva – výkonný ředitel pro operace (COO) a závodní dolu (KRZG); 

- pro projekty nehornické (jako jsou např. environmentální projekty) – výkonný 

ředitel pro transformace (CTO); 

- pro ostatní projekty – výkonný ředitel pro finance (CFO). 

Procedura řízení projektů – pro každý z realizovaných projektů platí jednolitý, 

obecně platný způsob prezentovaný ve schématu č. 1. Vytvořená metodika může být 
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použita pro každý projekt, nezávisle na jeho typu, obtížích, organizaci, která ho používá, či 

místa, ve kterém je projekt používán.  

V závislosti na velikosti projektu, míry komplikovanosti, na riziku a času, může mít 

rozsáhlou strukturu a vymáhat používání všech popsaných procesů a témat, může však také 

používat jen některé z popsaných oblastí. 
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Schéma č. 1: Všeobecná procedura řízení projektů v PG Silesia 

Pramen: PG Silesia, útvar výkonného ředitele pro transformaci
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Při plánování projektu je jednou ze základních úloh lídra projekt určit výši rozpočtu 

nezbytného pro jeho realizaci. Lídr projektu odpovídá za přípravu rozpočtu a za dozor nad 

jeho realizací. V plánu rozpočtu je nutné uvést informace týkající se potřeb finančních 

prostředků nezbytných pro realizaci jednotlivých úkolů. 

V případě projektů, které byly zohledněny v plánu činnosti PG Silesia pro roky  

2011 - 2013, je velikost rozpočtu vstupně určena pro každý projekt. V takovém případě, je 

rolí lídra projektu dozor nad realizací projektu v souladu s přijatým plánem. 

Procedura určování plánů rozpočtů pro projekty je prezentována ve schématu č. 2. 

V průběhu realizace projektu je lídr projektu zavázán držet se zásad popsaných ve 

směrnici nákupů a investic v PG Silesia. 

Konkrétně platnými dokumenty jsou: 

- Regulamin nr 1/2011 Zarządu Spółki: „Regulamin dotyczący zakupów i 

prowadzenia postępowań ofertowych”, 

- Regulamin Pracy Zarządu uchwalony w dniu 20 września 2011 – w szczególności: 

§ 7.Zgoda Rady Nadzorczej, body 1-3, 

- Regulamin Rady Nadzorczej, uchwalony w dniu 20. września 2011 roku 2011 – 

w szczególności: § 2 Kompetencje RN i § 7 Zgoda RN. 

 

V situaci, kdy v průběhu realizace projektu dochází ke změně, jež znamená zvýšení 

ceny o 10 000 PLN, je lídr projektu povinen nahlásit řídícímu výboru informaci o změně. 

V případě, kdy hodnota změny je menší než 1 mil. PLN, rozhoduje o změně řídící 

výbor. V případě, kdy změna v projektu znamená zvýšení potřeb finančních prostředků v 

rozmezí 1 – 5mil. PLN, platí všeobecné zásady týkající se nákupu a investic v PG Silesia. 

V případě rozpočtu pro nový záměr, před nahlášení projektu řídícímu výboru, náleží 

odsouhlasit kalkulaci projektu s finančním ředitelem. V případě, kdy hodnota projektu je 

menší než 1 mil. PLN, rozhoduje o změně řídící výbor. V případě, že hodnota projektu je  

1 – 5mil. PLN, platí všeobecné zásady týkající se nákupu a investic v PG Silesia. 
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Schéma č. 2: Všeobecná procedura při přípravě rozpočtu projektu v PG Silesia 

Pramen: PG Silesia, útvar výkonného ředitele pro transformaci 
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5.4.2.2 Role a zadání projektové kanceláře v PG Silesia 

Vytvoření a fungování projektové kanceláře ve společnosti PG Silesia je motivováno 

cílem seskupení kompetencí v oblasti řízení projektů a využití těch kompetencí pro výběr a 

realizaci správných projektů, a také pro jejich profesionální a efektivní realizaci. 

Projektová kancelář v organizační struktuře společnosti je umístěna v oddělení 

výkonného ředitele pro transformaci. 

Kancelář plní podpůrnou roli pro všechny lídry projektu. Speciálně odpovídá za 

vytvoření a udržování informačního archivu o zrealizovaných projektech, dodává znalosti 

v oblasti řízení projektů lídrům projektů a členům projektových týmů. Vypracovává 

standardy fungování v oblasti řízení projektu a pravidelně kontroluje realizované projekty. 

Konkrétně: 

- Projektová kancelář tvoří a rozvíjí metodiku a definuje vzory dokumentů pro 

potřeby organizace. Metodika a dokumenty jsou zpřístupněny uživatelům a 

účastníkům systému řízení projektu; 

- Kancelář pracuje v souladu s rolemi a procesy, svázaných s řízením projektu, 

v souladu s přijatou metodikou. Správné fungování projektové kanceláře ve 

společnosti vyžaduje, aby obchodní procesy projektové kanceláře byly stejně a 

transparentně spojeny s procesy celé firmy. Procesy obsluhované projektovou 

kanceláří jsou koordinované s jinými procesy, již existujícími ve společnosti a jsou 

tak konstruované, aby pomáhaly organizaci kontrolovat jednolitě a kompletně 

všechny realizované projekty; 

- Kancelář registruje formálně každý projekt ve smyslu zapamatování si jeho 

individuální organizační struktury a úrovně formalizace v oblasti řídící a zakládá 

složky projektů, ve kterých uchovává všechny dokumenty každého projektu.  

- Projektová kancelář shromažďuje informace o připravených a zrealizovaných 

projektech ve formě monitoringu projektů a provádí archiv informací o 

zrealizovaných projektech; 

- Při zakončení každého projektu, lídr spolu s projektovým týmem za účasti 

zadavatele projektu prodiskutují, do jaké míry se podařilo zrealizovat plány. 

Všechny zkušenosti nabyté v době realizace projektu jsou sepsány a přechovávány 
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v kanceláři. Kromě jiného, nově nabyté zkušenosti stanoví základ pro doplnění 

politiky „Best practices“; 

- V dohodnutých časových intervalech projektová kancelář informuje řídící výbor o 

stavu jednotlivých projektů; 

- Kancelář podporuje lídra a celý projektový tým v procesu analýzy a poradenství 

v oblasti řízení rizika projektu. 

 

V páté kapitole byly popsány základní návrhy transformačního procesu opřené o 

konkrétní politiky společnosti, a to zejména oblast integrovaného systému řízení a oblast 

projektového řízení. Obě tyto oblasti jsou velmi důležité pro úspěšné zvládnutí 

environmentálních projektů, které jsou popsány v následující kapitole. Dokáže se tím 

předejít mnoha rizikům, případně je optimálním způsobem eliminovat. 
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6. Návrh realizace environmentálních projektů v konkrétních 

podmínkách dolu společnosti PG Silesia se stanovením 

očekávaných cílů 

Po obeznámení se s detailním stavem dolu Silesia jsem zmapoval potencionální rizika 

ve vztahu k ochraně životního prostředí a po detailním seznámení se s těmito riziky jsem 

v nich nalezl příležitosti, které by významným způsobem mohly zvýšit kvalitu životního 

prostředí v dotčené lokalitě.  

Jednalo se o tyto rizikové záležitosti, které z podstaty mohou při důsledném řešení 

znamenat příležitosti.: 

- vypouštění salinitních vod do řeky Wisły, 

- rekultivace kalového rybníku, 

- využití důlního plynu. 

Podrobněji je rozpracuji a navrhnu také řešení. 

6.1  Vypouštění salinitních vod do řeky Wisły 

Jak již bylo zmíněno na počátku, historie dolu Silesia se začala psát v roce 1860, kdy 

byl proveden geologický průzkum – navrtán otvor „zdroj Maria 1“, na základě něhož byl 

zjištěn výskyt salinitních vod. Solanka stála v roce 1920 za úspěchem obce Goczalkowice, 

neboť na základě jejího výskytu byly v tomto roce založeny místní lázně.  

Pro důl Silesia však znamená slaná podzemní voda jen náklady. Prvně vstupují do 

hospodářství již dnešní PG Silesia v případě podzemních prací, kdy probíhá jejich 

odčerpávání z důlních chodeb na povrch do retenční nádrže se slanou vodou, podruhé 

v době, kdy z retenční nádrže dochází k vypouštění slaných vod do toku řeky Wisły.  

V případě návrhu řešení se budu zabývat pouze zabránění vypouštění těchto salinitních 

důlních vod do toku a vzniku nákladů z titulu poplatků za znečištění životního prostředí za 

toto vypouštění. 

Důl Silesia při své dnešní činnosti čerpá do retenční nádrže cca 5000 m
3
/denně 

salinitních důlních vod, což znamená na roční bázi poplatek z titulu znečištění životního 

prostředí cca 2,8 mil. PLN. 
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Řešení, která se v dnešních dnech nalézají, jsou prakticky tři, a to: 

- Setrvání stávajícího stavu znamená udržovat si stávající vodoprávní povolení na 

vypouštění salinitních vod do toku a z titulu znečišťování životního prostředí platit 

výše uvedené poplatky. Řešení však abstrahuje od situace, kdy se zvýšením 

produktivní aktivity dolu dojde ke zvýšené potřebě čerpání podzemních vod, což 

automaticky znamená zvýšení potřeby vypouštění salinitních vod to toku, a tím 

dochází i ke zvýšení výše uvedených poplatků; 

- Zatlačování salinitních vod do litosféry, které je závislé na provedení hlubinných 

vrtů až na úroveň litosféry a zatlačování jimi čerpané vody zpět do podzemí, což 

nemá ekonomický smysl; 

- Odsolování podzemních vod – existuje více metod odsolování vody, a to 

destilace, vymražení, elektrodialýza a reverzní osmóza. 

6.1.1 Metoda destilace 

Separace látek podle této metody spočívá v různé těkavosti jednotlivých složek. V 

případě mořské vody a jiných slaných vod, sole v nich rozpuštěné jsou prakticky netěkavé, 

procesu tedy podléhá pouze rozpouštědlo - čistá voda. 

Destilace vyžaduje dodávku velkého množství energie, jejímž zdrojem je v nízkých 

zeměpisných šířkách (30 - 40 ºC) slunce. Odsolování prostřednictvím destilace se zde 

nejvíce ekonomicky vyplatí. Blíže pólům není dostatek slunečního světla, které by 

dopadalo na zem – zde je potřeba ohřívat vodu jiným způsobem, což znamená, že se 

odsolování může stát méně ekonomicky výhodným. 

Sluneční destilátory se skládají se zásobníku vody přikrytého materiálem (sklo, fólie). 

Sluneční záření se při styku s vodou přemění v tepelnou energii, díky které je možný 

dosáhnout odpařovacího procesu. Odpařovaná voda je prakticky volná od iontů rozpuštěné 

soli, usazuje se na výše uvedeném materiálu a pro tento účel stéká do připravených 

zásobníků. 

6.1.2 Metoda vymražení 

Obvykle se tento proces provádí při teplotě -1,95 až -4,2 C. Proces vymražení je 

energeticky výhodnější než destilace. 
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Po vykrystalizování krystalu ledu získáme tzv. „ledovou kaši“, čili směs ledu a 

solanky. Tuto směs je potřeba rozdělit, avšak toto není jediný problém. Získané krystaly 

obsahují jistou část solanky (okluze), které se potřebujeme zbavit. 

6.1.3 Metoda elektrodialýzy 

Jedná se o elektro membránovou separační metodu, která se využívá v úpravě vody. 

Hlavní aplikací je příprava pitné vody odsolováním mořské vody. Tato metoda je zde 

alternativou k destilaci a reverzní osmóze.  

Principem je migrace iontů v elektrickém poli mezi katodou a anodou. Do cesty jsou 

iontům střídavě postaveny polopropustné ionexové membrány, které propouštějí selektivně 

pouze kationty (katexové membrány) nebo anionty (anexové membrány). Komerční 

elektrodialyzéry obsahují stovky membrán. Kationt migruje směrem ke katodě, pokud 

narazí na katexovou membránu, může jí projít, ale následující anexová membrána je pro 

něj nepropustná. V opačném směru migrující aniont touto membránou projde, ale katexová 

membrána je pro něj nepřekonatelná. „Past“", ve které se oba ionty setkají, je nazývána 

koncentrátový oddíl.  

Upravovaná voda je tak zbavována iontů, které se hromadí v koncentrátových 

oddílech. Oddíly, kde dochází k odsolení upravované vody, se nazývají diluátové oddíly. 

Zvláštní význam mají i oddíly mezi elektrodou a membránou, elektrodové oddíly, které 

jsou promývány vhodnými roztoky elektrolytů. Tato metoda je vhodná pro odsolování 

koncentrovaných roztoků. Cílovou koncentrací solí je většinou úroveň pitné vody, tj. 

vodivost okolo 300 µS/cm. Pro dosažení velmi nízké koncentrace iontů v roztoku (nízké 

vodivosti), odpovídající například destilované nebo demineralizované vodě, by bylo nutno 

vynaložit příliš velké množství elektrické energie. 

6.1.4 Reverzní osmóza 

Je to nejlepší a rychle rozvíjející se metoda odsolování mořské vody. Je to proces, 

který dovoluje transport rozpouštědla membránou, zatímco rozpuštěné soli a 

nízkomolekulární složky zachycuje. Proces je založen na aplikaci vnějšího tlaku ze strany 

koncentrovanějšího roztoku, což způsobí obrácení přirozeného jevu osmózy. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pitn%C3%A1_voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%99sk%C3%A1_voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Destilace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Reverzn%C3%AD_osm%C3%B3za
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ion
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ionex
http://cs.wikipedia.org/wiki/Destilovan%C3%A1_voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Osm%C3%B3za
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Membrána musí být propustná pro rozpouštědlo, nikoliv však pro rozpuštěné látky. 

Osmotický tlak systému odpovídá ustálenému rozdílu hladin na obou stranách membrány. 

Pokud bude tlak na straně rozpuštěné látky větší než tlak osmotický, dojde k obrácení 

osmotického jevu a membránou budou určité složky rozpouštědla procházet a určité se 

budou zakoncentrovávat před ní. Dojde k rozdělení vstupního proudu na permeát a retentát 

(koncentrát). 

Reverzní osmóza se využívá především při přípravě pitné vody, například z mořské 

vody. Aby bylo dosaženo ekonomicky výhodného provozu, pracuje se běžně při tlacích  

5 - 8 MPa. Reverzní osmóza je též využívána v akvaristice k úpravě vody pro některé 

druhy ryb. 

Další oblastí, kde se reverzní osmóza používá, je výroba javorového sirupu a výroba 

březového sirupu. 

 

V případě konkrétního případu společnosti PG Silesia se jeví nejvíce pravděpodobnou 

cestou metoda odsolování podzemní vody reverzní (odvrácenou) osmózou. V případě 

takového projektu v podmínkách privátní společnosti je zcela zásadní nejen jeho 

proveditelnost po technické stránce, ale také jeho vliv na ekonomiku společnosti, tzn. 

návratnost vložené investice. V případě kapacitních potřeb, které PG Silesia v současné 

chvíli má a které bude v budoucnu mít, hovoříme o instalaci, jejíž investiční náklady by 

mohly být na úrovni cca 30 – 40 mil. PLN (7,5 - 10 mil. €).  

Jak již bylo výše uvedeno, úspory z titulu neplacení poplatku za znečištění životního 

prostředí by činily cca 2,8 mil. PLN (700 tis. €) při současném stavu, což hovoří o tom, že 

při prosté návratnosti a při absenci opexových nákladů (tyto náklady by musely být 

započteny do modelu), by návratnost tohoto projektu byla více než deset let, což při 

standardech privat equity
13

 společností je dlouhá doba – návratnost, o které můžeme při 

takových typech projektů hovořit, jsou maximálně čtyři roky. 

Abychom projekt mohli zrealizovat, vyvstává potřeba nalézt dodatečné tržby, které by 

dovolily pokračovat s myšlenkou instalace takovéto technologie, jako je odvrácená 

osmóza. Řešení se naskýtá v otázce využití odpadního produktu z procesu odsolování, což 

                                                 
13

 Private equity = soukromý kapitál. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Polopropustn%C3%A1_membr%C3%A1na
http://cs.wikipedia.org/wiki/Osmotick%C3%BD_tlak
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pitn%C3%A1_voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pascal#Megapascal
http://cs.wikipedia.org/wiki/Javorov%C3%BD_sirup
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99ezov%C3%BD_sirup
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je sůl, která je vhodná pro potřeby ošetřování dopravních komunikací v zimním období. 

Následující Tabulka č. 3 dokládá možnosti realizace tržeb z prodeje soli vzniklé z procesu 

odsolování. Parametry salinitní vody uvedené v tabulce vyplývají z laboratorních výsledků 

uvedené vody. Ceny uvedené v tabulce odrážejí realitu polského trhu. 

 

Tabulka č. 3: Obsah soli v důlní vodě a možnosti prodeje 

Obsah soli v důlní vodě za předpokladu odčerpávání 3,5 m
3
/min a 100% 

využití důlní vody 

Průměrný obsah soli v důlní vodě 

g/litr 36,00 

kg/m
3
 36,00 

Čerpání vody 

m
3
/minuta 3,5 

Produkce soli při 100% fungování investice 

kg/hodina 7 560,00 

kg/den 181 440,00 

kg/rok 66 225 600,00 

Možnosti prodeje soli 

  cena [PLN/t] roční tržby [tis. PLN] 

jedlá sůl jodovaná 1 000,00 66 225 600 

jedlá sůl nejodovaná 900,00 59 603 040 

solné tablety 1 400,00 92 715 840 

sůl pro technické účely 220,00 14 569 632 

Pramen: [interní informace PG Silesia] 

Na základě výše uvedené tabulky je zjevné, že v případě užití soli pro technické účely, 

zejména pak ošetřování dopravních komunikací v zimním období by se výrazně zkrátila 

návratnost investice. Dalším benefitem, který by byl realizován, jsou nikoliv tržby z titulu 

provedené investice, ale úspory vyplývající z využití takto odsolené vody pro technické 

účely (průmyslová voda) společnosti PG Silesia (pro potřeby úpravny uhlí, vody pro 

hornické koupelny, atd.). Takto realizovaná úspora by dosáhla na roční bázi hodnoty 

1,5 mil. PLN (na základě předpovědi PG Silesia pro rok 2012). 

Na základě těchto informací a detailního zpracování projektové dokumentace by bylo 

možno spustit projekt v režii samotné PG Silesia, nicméně situace je složitější, tak jak 

tomu bývá u různých producentů. Pro produkt je potřeba zajistit odbyt. Prodej 66 tis. tun 
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technologické soli by uspokojil plně 100% potřebu Wojewódstwa Slaskiego na zimní 

sezonu.  

Dle vlastních dlouholetých zkušeností z polského trhu navrhuji vykonat investici 

v rámci projektu Public-Private Partnership (PPP), a to za účasti Marszalka 

Wojewódstwa Slaskiego, Powietu Bielskego a společnosti PG Silesia. Zabezpečení 

dlouhodobého odbytu vyprodukované soli je základním předpokladem pro realizaci 

tohoto projektu. Za splnění tohoto předpokladu je prostá návratnost projektu v mezích 

regulí Private Equity společnosti jako je Energetický a průmyslový holding a lze 

zamýšlenou investici připravit pro finální rozhodnutí. Výsledný efekt v tomto případě 

nebude pouze ekonomický, ale také bude mít pozitivní vliv na životní prostředí – výsledky 

bude možno implementovat v obdobných případech. 

6.2  Rekultivace kalového rybníku 

V případě této záležitosti, se jedná o letitý problém usazování úhelných kalů do kalové 

nádrže mimo terén dolu Silesia, viz Obrázek 2.  

Při současné technologii úpravy uhlí, která produkuje na roční bázi cca 12 tis. tun 

uhelného kalu, nebude při cílové exploataci ze dvou porubů potřeba kalový rybník 

využívat z celé části, kdy současná kapacita činí cca 1 mil. tun. Do převzetí dolu v prosinci 

2010 bylo uloženo cca 850 tis. tun nízkoenergetického uhelného kalu o průměrné 

výhřevnosti cca 12 GJ/tunu. 
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Obrázek 2: Kalový rybník 

Pramen: http://maps.google.com/ 

 

Na následujícím obrázku č. 3 je žlutě vyznačeno území, které se nebude v budoucnu 

používat pro spouštění nových černouhelných kalů. Toto území bude podrobeno 

rekultivaci. Pro spouštění nových kalů bude používána pouze zbylá část (na obrázku č. 3 

zeleně ohraničená část) o kapacitě cca 250 tis. tun. Kromě jiného bude celá zóna vybavena 

červeně vyznačenou komunikací, což mě jen utvrzuje v tom, že je vhodné pozemky 

rekultivovat takovou formou, aby je bylo možno v budoucnu použít jako průmyslovou 

zónu.  

http://maps.google.com/
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Obrázek 3: Vyznačení dispozic kalového rybníku 

Pramen: http://maps.google.com/ 

 

Proto, abychom mohli zahájit projekt rekultivace kalového rybníku je zcela zásadní, 

abychom vytěžili v současné době alokované kaly. Toto sebou nese úskalí, neboť materiál 

byl v minulosti kvalifikován jako odpad a tudíž s ním není možno zacházet dle vlastního 

uvážení. Materiál má svou hodnotu a lze jej na trhu prodat za průměrnou hodnotu 

25 PLN/tunu. Toto však vyžaduje to, aby materiál nebyl kvalifikován jako odpad, ale jako 

produkt. V rámci tohoto bylo nezbytně nutné provést testy a výzkum uloženého materiálu a 

navrhnout optimální technologický postup, který by povolil materiál po získání patřičných 

oprávnění regulátora v oblasti životního prostředí kvalifikovat jako produkt. 

http://maps.google.com/
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Jako produkt je možno materiál legálně kvalifikovat na základě rozhodnutí vydaného 

úřadem Marszalka Wojewódstwa Slaskiego od září 2011. V mezičase bylo vyexploatováno 

cca 250 tis. tun kalu, který byl po odpovědném zpracování na úpravně uhlí kvalifikován 

jako produkt a s tímto označením i prodáván.  

Po vytěžení všeho materiálu bude kalový rybník podroben z části přípravě k dalšímu 

užívání (obrázek č. 3 – zeleně ohraničeno) a z části budou pozemky (ohraničeno na 

obrázku č. 3 - žlutou barvou) předány (prodány) do majetku Powiatu Bielského, což je 

okresní úřad, který, jakožto veřejný orgán, bude mít možnost požádat a získat dotační tituly 

na sanaci ekologických zátěží. 

Rekultivace kalového rybníku bude prováděna formou zavážky důlním kamenem. 

Společnost PG Silesia na tento materiál vlastní od 6. 1. 2012 rozhodnutí, že se jedná o 

produkt, nikoliv o odpad, a je možné jej používat při stavebních pracích. Následně bude na 

zhutněné kamenivo rozprostřen jíl a na něj bude rozprostřená ornice s osivem. Detailní 

projekt bude zpracován po vytěžení kalového rybníku, aby zde bylo možno optimálně určit 

skladbu jednotlivých vrstev materiálu. Při zpracování projektu počítá PG Silesia se 

spolupráci na úrovni VŠB-TU Ostrava, Politechnika Slaska Gliwice, v duchu uzavřených 

rámcových smluv. Společnost PG Silesia si je vědoma závažnosti optimální skladby 

jednotlivých vrstev materiálů a vhodnost použití jednotlivých materiálů, a to zejména na 

charakter a polohu stávajícího kalového rybníků – v inundačním území řeky Wisły. 

Pozemky poté budou sloužit případným investorům, kteří budou moci využít napojení 

na logistický uzel komunikace DK1 (Bielsko Biala – Katowice), S1 (Bielsko Biala – 

Pyrzowice), případně využít služeb vedle se nacházejícího letiště.  

Pro PG Silesia provedení tohoto projektu znamená zlikvidovat starou ekologickou 

zátěž, s možností ekonomického profitu.  

6.3  Využití důlního plynu 

Uhelná ložiska jsou doprovázena i ložisky důlního plynu. Ten vzniká z původně 

biologické hmoty během geologických procesů při jejím zuhelňování. Otevřením uhelných 

ložisek v důsledku jejich těžby dochází k uvolnění důlního plynu, který prostupuje jak do 

vytěžených podzemních prostorů, tak i nad zemský povrch. 
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V přímé souvislosti s technologií dobývání uhlí dochází ve všech uhelných dolech  

k uvolňování značného množství důlního plynu, jehož nedílnou součástí je metan (CH4). 

Tento plyn vznikl jako vedlejší produkt při tvorbě uhlí z biomasy a je vázán na uhelné sloje 

nebo je uzavřený v horninových strukturách, nejčastěji v nadloží uhelných slojí.  

Otevřením uhelných ložisek v důsledku jejich těžby dochází k uvolnění důlního plynu, 

který prostupuje jak do vytěžených podzemních prostorů, tak i nad zemský povrch. 

Ložisko důlního plynu se nachází v severní části černouhelné pánve horního Slezska 

zasahující na jih Polské republiky, v katastrálním území města Czechowice-Dziedzice, 

powiat (kraj) Bielski. Předpokládané zásoby černého uhlí pro tuto oblast jsou ve výši 

500 mil. tun s nízkým obsahem síry. K dnešnímu dni důl Silesia dobývá v hloubkách  

od -490 m do -740 m. Z těchto prostor získáváme CH4. 

Parametry a charakteristika důlního plynu – složení důlního plynu je závislé na 

mnoha geologických předpokladech i na podmínkách spojených s těžbou uhlí nebo situací 

důlních děl. Svým složením je velmi podobný zemnímu plynu. 

Hlavní složkou je stejně jakou u zemního plynu metan (CH4), který se může pohybovat 

v rozmezí od 25 – 80 %, ostatní složky tvoří CO2, N2, O2 a vyšší uhlovodíky. V oblasti 

činných dolů je koncentrace odsávaného metanu okolo 50 %, což platí i v případě 

uhelného dolu Silesia. 

Charakteristiku a parametry důlního plynu v podmínkách dolu Silesia dokládá 

následující tabulka (Tabulka č. 4). 
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Tabulka č. 4: Charakteristika a parametry důlního plynu 

Parametr Jednotka Naměřená hodnota 

teplota plynu °C 14,3 

relativní vlhkost % 68 

obsah CH4 % 49,03 

obsah C2H6 % 0,02 

obsah C3H8 % 0,0 

obsah C4H10 % 0,0 

obsah CO2 % 3,16 

obsah O2 % 5,2 

obsah H2 % 0,0 

obsah N2 (výpočtem) % 41,24 

obsah CO ppm 0 

obsah H2S ppm 0 

obsah H2S mg/m
3
 0 

obsah H2S % 0 

obsah olejové mlhy mg/m
3
 <0,040 

Zdroj: oddělení ventilací a odmetanování PG Silesia 

Výhřevnost CH4 je obecně v rozmezí cca 11  20 MJ.Nm
-3

. 

Aktuální vydatnost, plynové hospodářství a prognóza, která je patrna z následující 

tabulky (viz Tabulka č. 5) zobrazuje střední vydatnost čerpaného CH4 degazační stanicí za 

období od 10. 7. 2012 – 15. 7. 2012. Tabulka č. 6 zobrazuje prognózu množství získaného 

CH4 z dolu Silesia. 

 

Tabulka č. 5: Vydatnost čerpaného CH4 

 Vydatnost [m
3
 CH4/min] 

Celková vydatnost 12,6 

Zachyceno ze stěny 160 10,3  

Zachyceno ze starých ložisek a dobývacích prostor 2,3 

Z toho:  

Prodej do rafinérie METANEL 2,2 

Vypuštěno do ovzduší 10,4  

Zdroj: oddělení ventilací a odmetanování PG Silesia 
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Tabulka č. 6: Prognóza množství získaného CH4 z dolu Silesia 

Rok 2012 2013 

Měsíce roku 01 - 06 07 - 12 01 - 06 07 - 12 

Degazační stanice [m
3
 100% CH4]

14
 889 779 2 649 600 2 606 400 2 119 680 

do ovzduší z degazační stanice (DS)  

[m
3
 100% CH4]

15
 

198 609 2 049 600 2 006 400 2 119 680 

Poplatky za vypouštění plynu z DS (PLN)
16

 38 396 388 409 

Množství vypouštěného plynu z jam  

(kg 100% CH4) 
4 287 582 4 287 582 4 287 582 4 287 582 

Poplatky za vypouštění plynu z jam (PLN)
17

 1 158 1 158 1 158 1 158 

Pramen: [interní informace PG Silesia] 

 

Jak je z tabulky a z následujícího grafu (Graf 1) patrné, odhad výše poplatků za 

vypouštění plynu z jam je ve sledovaném období 2012 – 2013 je konstantní, a to ve výši 

1 158 PLN. Co se týká poplatků za vypouštění plynu z degazační stanice, nejnižší hodnota 

poplatku je v prvním pololetí roku 2012, a to 38 PLN. Důvodem je, že v tomto období 

nedocházelo k těžbě porubu a tudíž nedocházelo k narušování uhelných slojí a tedy 

k uvolňování metanu. 

 

                                                 
14

 Prognóza 07-12/2013: 8,0 m
3
/min 100% CH4. Konec vydobytí ze stěny 160, 2-3 měsíce bez stěny = CH4 

pouze ze stařin okolo 3,0 m
3
. 

15
 0,27 PLN/1000 kg 

16
 1 t = 0,27 PLN. 1 m

3
 = 0,716 kg. 

17
 1 t = 0,27 PLN. 1 m

3
 = 0,716 kg. 
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Graf 1: Poplatky za vypouštění plynu za období 2012 - 2013 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Environmentální dopady a rizika v souvislosti s využitím důlního plynu jsou: 

- Dopad na životní prostředí = vypouštění důlních plynů do povětří (zákonné 

sankce); 

- Rizika – pracovní a provozní bezpečnost. Značný podíl metanu činí z důlního 

plynu nebezpečnou látku, která ve směsi se vzduchem vytváří vysoce třaskavou 

směs (v koncentraci od 5 do 15 % plynu ve vzduchu). Z toho důvodu se provádějí 

následující opatření: 

 označení míst výstupu plynu a zřízení ochranných pásem (omezení okolních 

provozů), 

 odsávání plynu v kontrolních místech s jeho následným spalováním v místě 

výtlaku kompresorů (ohrožení bezpečnosti lidí i majetku). 

Existuje několik možnosti využití důlního plynu (CH4) v rámci PG Silesia. Jednou 

z možností je prodej CH4 externímu odběrateli – tzn. zachování stávajícího stavu, což je 

částečný odprodej (kapacitu odběru již firma METANEL není schopna technologicky 
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navýšit) a vypouštění zbytku plynu do ovzduší. Limitovaná cena za prodané množství přes 

Energetický regulační úřad a nutnost platit za emisní povolenky. 

Druhou možností je spalování CH4 v při vypouštění z degazační stanice (svíčka). Tato 

možnost generuje pouze náklad na zařízení a jeho provoz, ale nevytváří zisk. 

Třetí možností je spalování CH4 v teplovodním kotli. U této možnosti se získá zisk 

pouze z produkce tepla (TUV), účinnost je kolem 30 – 40 %, negeneruje nejziskovější 

složku, kterou je výroba elektrické energie. Negativní je rovněž kolísavý odběrem plynu v 

závislosti na ročním období a venkovní teplotě. Podmínkou pro spalování v kotelnách a 

obdobných technologiích je koncentrace metanu vyšší než 50 %.  

Poslední možností je kogenerace, tj. kombinovaná výroba elektřiny a tepla, která 

v současné době představuje jeden z nejekologičtějších a zároveň ekonomicky přijatelných 

způsobů výroby elektřiny a tepla. Účinnost kogeneračních jednotek se pohybuje okolo 

90 %. Elektrické energie i tepelné energie navíc vznikají v místě své spotřeby, čímž 

odpadají náklady na rozvod energie i ztráty dálkovým rozvodem (teplo vznikající 

v kogenerační jednotce bývá využito k vytápění budov, přípravě teplé užitkové vody nebo 

k přípravě technologického tepla v okolních objektech). Plynový motor je variabilnější při 

poklesu CH4 – až na 30 – 40 % obsahu metanu v plynu. 

V kogenerační jednotce vzniká elektrická energie stejným způsobem jako v jiných 

elektrárnách, a to roztočením elektrického generátoru. Teplo, které se ve spalovacím 

motoru uvolňuje, je prostřednictvím chlazení motoru, oleje a spalin. Uspořádání systému 

v kontejnerech je efektivní vůči okolním infrastrukturám. 

Protože se při použití kogeneračního způsobu výroby tepla a elektrické energie ušetří 

cca 40 % paliva, zatěžuje kogenerace z ekologického hlediska asi o totéž procento méně 

okolní krajinu. Kogenerace je tak v současné době jedním z nejekologičtějších a zároveň 

ekonomicky přijatelných způsobů kombinované výroby tepla a elektrické energie. 
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Schéma č. 3: Schéma plynového motoru se všemi komponenty 

Pramen: [TEDOM a.s.] 

 

 

Obrázek 4: Fotografie funkční instalace 

Pramen: [TEDOM a.s.] 
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Doporučení a shrnutí 

Současný stav hospodaření s důlním plynem není vhodné aplikovat po zahájení 

dobývání z další důlní stěny. S ohledem na minimální náklady spojené se získáváním 

důlního plynu se jedná o velmi zajímavý zdroj energie a pouhé vypouštění CH4 do ovzduší 

je neekonomické.   

Z výše uvedeného plyne, že výstavba kogeneračních jednotek vytváří rychle návratnou 

investici, navíc využití zdroje přímo v místě jeho dobývání je logickou alternativou a vede 

k částečné nezávislosti na elektrické a tepelné energii. 
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7. Závěr 

Předložená disertační práce doktorského studia se zabývá tématem, které je v současné 

době pro důlní společnosti v Polsku vysoce aktuální. Disertační práce byla zpracována 

mimo jiné pro potřeby společnosti PG Silesia, která hodlá cíle vyznačené v disertační práci 

využívat. 

Autorem práce byly definovány 2 cíle disertační práce: 

1. Stanovení optimální politiky transformace černouhelného dolu ze stávajícího 

neefektivního systému řízení státní společnosti na společnost v podmínkách 

privátního majitele, s přihlédnutím k ekonomické efektivitě a social responsibility, 

zejména pak odpovědné politice ochrany životního prostředí; 

2. Návrh projektů pro optimalizaci sanace ekologických zátěží v podmínkách dolu 

KWK Silesia, ve vazbě na místní předpisy – zejména pak posouzení možnosti 

koncepce a realizace rekultivace a regenerace krajiny v oblasti inundačního území 

řeky Wisły.  

Disertační práce zmapovala možnosti a stanovuje z pozice privátního majitele 

optimální politiku transformace dolu Silesia. V rámci východisek transformačního procesu 

byla použita analogie k transformačnímu procesu státu, zejména pak jistým způsobem 

vychází z transformačního procesu Československé ekonomiky z počátku 90. let minulého 

století. Transformace podniku sice není téma globální, ale o to více je intenzivní. Pro 

optimální nastavení strategie „přetvoření“ je třeba být v mnoha případech nekompromisní 

a činit nepopulární opatření.  

Autorem práce bylo v šesté kapitole disertační práce navrženo několik možností řešení 

potenciálních rizik ve vztahu k ochraně životního prostředí. Jednalo se zejména o3 rizikové 

záležitosti, jako je vypouštění salinitních vod do řeky Wisły, rekultivace kalového 

rybníku a využití důlního plynu. 

Základní pilíře transformační procesu, tak jak byly autorem nastaveny, byly a jsou ve 

společnosti implementovány. Jejich respektování a plnění výstupu tohoto procesu je 

základním kritériem zdravého fungování podniku.  
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Podobně o zdravém fungování podniku hovoří i odpovědná politika v oblasti ochrany 

životního prostředí, což znamená v našem případě realizace sanace ekologických zátěží, 

anebo alespoň prevence před vytvářením nových „škod“. Z pohledu dnešního dne, jako 

mladá společnost na polském trhu, vnímá PG Silesia navrhnuté projekty v oblasti životního 

prostředí, ne jako povinnost, ale příležitost vybudovat si kladné jméno na trhu a posílit tím 

pozici značky PG Silesia, ale i pozici mateřského Energetického a průmyslového holdingu. 
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