
strana 2 / OBČASNÍK DIAMO • DUBEN 2022

DIAMO2023
Rozvíjíme 
projektové řízení 
Využívání projektového řízení je jednou z oblastí, která 
se v rámci vize státního podniku systematicky rozvíjí jako 
účinný a užitečný nástroj pro řízení zejména projektů,  
u kterých je třeba zapojit odborníky napříč státním podni-
kem nad rámec organizační struktury a hierarchie.

Zatímco v řadě společností projektové řízení převládá, ve 
státním podniku se tento způsob vedení využíval v minu-
losti spíše sporadicky, a byť se využívá stále víc, je chá-
pán jako doplňkový nástroj k procesnímu řízení podniku. 
V současné době se pro projektové řízení nabízí spousta 
oblastí, kde by šlo použít. Řešíme řadu úkolů, které mají 
dopad na celý státní podnik, ať už je to oblast informačních 
technologií a jejich rozvoj, nebo oblast lidských zdrojů, kde 
chceme, aby lidé našli v našem podniku sebeuplatnění, mo-
tivaci a chtěli u nás pracovat. Ale je to i oblast získávání, 
zpracování a využívání dat, oblast výzkumu, oblast rozvo-
je, oblast využívání energií, a to hospodárného a dlouhodo-
bě udržitelného využívání energií a podobně.

A zde se asi všichni shodneme, že toto nejsou úkoly, které 
by mohlo řešit jen jedno oddělení na některém odštěpném 
závodě či ředitelství státního podniku. Zde je nezbytná vel-
ká provázanost v řešitelském týmu a to dnes není možné 
ošetřit vytvořením nějakého dlouhodobě využívaného or-
ganizačního útvaru v rámci stávající organizační struktury. 
Ba naopak, právě zde je výhodné zapojit šikovné lidi napříč 
celým podnikem, vyčlenit je na určitý čas z jejich stabilní 
organizační struktury nebo na část pracovní doby a sesta-
vit si tým přesně šitý na míru pro řešení problému. Druhá 
oblast, kde by určitě využití projektového řízení mohlo na-

jít své uplatnění, je řešení vysoce odborných úkolů typu 
výzkumu. Chceme-li si udržet know-how, je nezbytné zna-
losti sdílet a rozvíjet třeba i řešením problematiky na jiném 
odštěpném závodě. Sdílíme svoje osudy na Facebooku, sdí-
líme dopravní prostředky, sdílíme ubytování, tak proč ne-
sdílet v rámci jedné firmy i odborné znalosti a odborníky? 
To má smysl.

V čem je tedy výhoda projektového řízení? Proč bychom 
ho měli používat? Nevystačíme si s liniovým vedením pra-
covníků? Odpověď na tyto otázky zní: Bohužel nevysta-
číme. Ono se na první pohled zdá, že se pro zaměstnance, 
zapojeného do řešení konkrétního projektu svou náplni 
blízkému třeba jeho každodenní činnosti, nic nemění. Vy-
světlí se jim, co mají dělat, a jde se na to. Ano, na první po-
hled to může chvíli fungovat. Ale během činnosti se mohou 
objevit problémy. Ty malicherné – potřebuji dovolenou –  
komu to mám říci – svému liniovému vedoucímu nebo ve-
doucímu projektu, se kterým jsem teď více v kontaktu? 
Kdo mě bude odměňovat? Ale jsou i důležitější otázky. Jak 
projekt financovat? Jak řešit rizika? Co když dojde ke změ-
ně podmínek řešení? Jak řešit spory?

Na to vše je třeba umět reagovat v předstihu. To znamená 
mít dopředu stanovená pravidla, to znamená mít přesně de-
finované pravomoci, zodpovědnosti pro konkrétní řešitele  
i odměňování a také mít vytvořený a nastavený způsob ří-
zení projektu.

A konkrétní výhody? Jednak si můžete sestavit tým řeši-
telů šitý na míru projektu. Navíc není potřeba mít na kaž-
dém útvaru odborníky na všechny předpokládané činnosti, 
třeba ty, které se vykonávají jen výjimečně. Pro zaměst-
nance bude určitě výhodou šance řešit zajímavé problémy, 
setkávat se s odborníky napříč celým podnikem, předávat 
si zkušenosti, informace, je možné je i lépe motivovat, 

Ale ono to není jen o výhodách. Každé řízení má i svá 
zranitelná místa a přináší s sebou i určitá rizika. A toto 
vše vedení našeho podniku vnímá. Proto, když se před při-
bližně 2 roky objevila vyšší potřeba řešení projektů (geo-
logický průzkum ve Zlatých Horách, týmy HR, IT, Cont-
rolling a reporting, výstavba FVE), rozhodl management 

podniku, že je třeba se na tento druh vedení více zaměřit. 
Pro systematický rozvoj projektového řízení jsme přizvali 
ke spolupráci firmu Moore Advisory. Tato spolupráce byla 
rozdělena do pěti fází – analytické, návrhové (metodické), 
vzdělávací, implementační a poradenské.

V rámci první fáze došlo k revizi toho, jak jsou vlastně 
projekty řízeny v současnosti. Jako pilotní byly vybrány 
Geologický průzkum na lokalitě Zlaté Hory a činnost HR 
týmu. Po analytické části bylo potřeba vydefinovat a navrh-
nout změny vedoucí k efektivnímu využívání. Toto se dělo 
a nyní dokončuje v rámci 4 workshopů. V polovině dubna 
bude hotova metodika projektového řízení a budou navrže-
ny i změny stávajících platných aktů hospodářského říze-
ní, kterých se využívání projektového řízení dotkne. Poté,  
v rámci vzdělávací fáze, budou s touto problematikou se-
známeni zaměstnanci, u kterých se předpokládá, že by se 
jich tento druh řízení mohl týkat. A dále na již zmíněných 
2 pilotních projektech zkusíme metodiku aplikovat a od-
ladit v rámci implementační fáze. Toto, už v úzké koordi-
naci s odborem rozvojových programů, který do budoucna 
bude zajišťovat pro řešení projektů metodickou podporu, by 
mělo být hotovo do konce třetího čtvrtletí. 

Připravený rozvoj projektového řízení má svůj harmono-
gram a vedení podniku věří, že si tento způsob řízení najde 
cestu k zaměstnancům, kteří v něm uvidí příležitost, jak 
se zapojit do významných projektů státního podniku a jak 
uplatnit své odborné znalosti.

Mgr. František Toman, Ph.D.
ředitel o. z. GEAM

Množství zlata ve vzorcích ze Zlatých Hor se stanoví kupelací
V roce 2020 zahájil státní podnik DIAMO projekt geologického průzku-
mu v oblasti Zlatých Hor, zaměřený na vyhodnocení zejména množství 
zlata na ložisku Zlaté Hory – západ. Významnou součástí takovýchto 
projektů je i analytické vyhodnocování vzorků. Této činnosti se ujalo 
Středisko zkušebních laboratoří na odštěpném závodě GEAM v Dolní 
Rožínce, které bude tyto analýzy zajišťovat po dobu trvání geologické-
ho průzkumu.

Při zahájení prací na schváleném 
průzkumném území Zlaté Hory  
v roce 2020 byla nejprve pro ana-
lýzy geologických vzorků s obsa-
hem zlata navržena metoda přímé-
ho mikrovlnného rozkladu vzorku  
a stanovení koncentrace zlata na 
ICP (inductively coupled plasma). 
Při provedení prvních analýz vzor-
ků a srovnání výsledků s laboratoří 
ALS Global, která se jediná v Ev-
ropě touto analýzou zabývá, byly 
zjištěny velmi velké odchylky. 
Značné odchylky byly zaznamená-
ny i při analýze totožných vzorků 
metodou mikrovlnného rozkladu.

Specialisté z odštěpného závodu 
GEAM dospěli k závěru, že meto-
da mikrovlnným rozkladem není 
pro stanovení zlata v rudě ze Zla-
tých Hor použitelná. Tato metoda 
byla zatížena velkou chybou, způ-

sobenou nehomogenitou vzorku 
(obsah drobných kousků zlatinek). 
Problém nehomogenity vzorku 
dále umocnil faktický přepočet 
koncentrace zlata, protože mikro-
vlnný rozklad vzorků umožňuje 
navážky max. do 2,5 g vzorku.  
Z těchto důvodů byla hledána me-
toda stanovení koncentrace zlata, 
která tyto problémy eliminuje. 

Jediná další metoda analýzy je 
kupelace zlata, která se používá 
zejména při těžbě zlata, a to i přes-
to, že tato metoda je velmi pracná, 
časově náročná a finančně náklad-
nější. Proto Středisko zkušebních 
laboratoří připravilo během roku 
2021 postup stanovení zlata kupe-
lací, který byl na konci roku do-
končen a ověřen analýzou standar-
dů a anonymních vzorků. 

Co je kupelace?
Tato analytická metoda má ko-

řeny již v době bronzové, kdy část 
jejích principů byla využívána pro 
získávání a přečišťování drahých 
kovů. Jedná se o destruktivní me-
talurgickou zkoušku, jejímž vý-
sledkem je zrnko drahých kovů.  
I přes své stáří, nebo možná právě 
proto, je metoda spolehlivým způ-
sobem stanovení zejména zlata, pro 
které je brána jako standard, a je tak 
zakotvena i v českých normách.

Prvním krokem metody je vy-
tavení vzorku obsahujícího drahé 
kovy ve směsi látek. Ty můžeme 
rozdělit do několika kategorií. Zá-
kladní složkou je takzvaný „klejt“ 
neboli oxid olovnatý. Ten je při ta-
vení zredukován na olovo, se kte-
rým drahé kovy vytvoří slitinu. 
Dalšími složkami jsou redukční 
činidla, typicky uhlík nebo i běžná 
mouka. V našem případě se pou-
žívá aktivní uhlí. Ty mají za úkol 
drahé kovy a olovo z jejich slouče-
nin vyredukovat do kovové podo-
by. Poslední velkou skupinou jsou 
tavidla, která pomáhají s tavením 
složek směsi a vytvářejí strusku,  
v níž se rozpouští ostatní nečis-
toty. Typicky používanými jsou 
soda, borax a oxid křemičitý. Na 
konci vytavení je směs v kelímku 

rozdělena do dvou vrstev – na dně 
je roztavená slitina olova a dra-
hých kovů a nad ním je rozpuštěná 
sklovitá struska s vázanými ne-
čistotami. Obsah formy se vylije 
do kónické formy a ponechá vy-
chladnout. Na jejím dně se vytvoří 
takzvaný olověný „regulus“. Ten 
je možné pomocí kladiva zbavit 
ztuhlé strusky.

Olověný regulus je poté vložen 
do mělkého magnesitového ke-
límku, takzvané „kupelky“ nebo 
„kapelky“, a vyžíhán v peci. Olo-
vo se v peci rozpustí a postupně se 
oxiduje. Vznikající oxid olovnatý 
se vsakuje do porézního mate- 
riálu kupelky a po nějakém čase tak  
v kupelce zbude pouze kapka roz-
tavených drahých kovů. Ty se ne-
chají vychladnout.

Závěrečné vyhodnocení proběh-
ne tradičně přesným zvážením 
vzniklého zrníčka drahých kovů, 
nebo dnes mnohem častěji jeho 
rozpuštěním a stanovením vhod-
nou instrumentální metodou jako 
je AAS (atomic absorption spec-
troscopy) nebo ICP (inductively 
coupled plasma).

Ing. Bohumil Velen
vedoucí provozu Chemické 

úpravny, o. z. GEAMPřipravená směs rudy a chemikálií na tavení

Odlévání olověného regulu

Kupelka s olověným regulem 
před tavbou

Zrnko drahých kovů po odstranění 
olova




