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 Cílem této bakalářské práce je definování základních pojmů, co je olovo, vznik, 

výskyt, použití. Dále popis činností v podniku Kovohutě Příbram a.s., popis provozních 

činností, a technologií, kde k výskytu olověných produktů dochází, které následně ohrožují 

zdraví zaměstnanců. V dalších kapitolách popisuji zdravotní rizika, která způsobují těžké 

kovy a jejich vyhodnocování (akutní, chronické). V závěru této bakalářské práce 

představuji a navrhuji bezpečnostní opatření, které mají výrazný vliv na snižování 
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1 

1.  ÚVOD 
 

 Ať se neustále systém snaží vystavování působení toxických látek minimalizovat, 

stále je potřeba vymýšlet, jak rizika eliminovat či minimalizovat na co nejmenší míru 

ohrožování zdraví, zvláště pokud se jedná o těžké kovy, které ve vyšších dávkách 

poškozují zdraví a mají karcinogenní účinek. Tento problém se netýká pouze pracujících 

lidí v hutním průmyslu, ale i celkové populace, zbytku světa. Nejen olověné produkty, ale 

všechny toxické látky byly, jsou a budou nás obklopovat i nadále na každém kroku našich 

životů a je jen na nás a naší osvětě, všímavosti, zodpovědnosti i ochraně zdraví, co 

nejméně se vystavovat působení těch rizikových látek, které svou toxicitou mohou nejen 

z krátkodobého, ale i dlouhodobého hlediska poškozovat nejen naše zdraví, ale zdraví 

našich rodin i dalších pokolení. Aktivním zapojení všech lidí, zaměstnanců do péče o 

vlastní zdraví je jedním z velmi silných motivačních faktorů; neméně důležitý pro 

psychiku každého je úspěch. Pro motivaci zaměstnanců je v Kovohutích Příbram 

zpracován motivační program, jehož cílem je ocenit zaměstnance, kteří řádně dbají na své 

zdraví a aktivně se podílí na změnách ve společnosti. 

 V první části této bakalářské práce jsou tedy definovány základní pojmy, co je 

olovo, vznik, výskyt, použití. Dále popis činností v podniku Kovohutě Příbram a.s., popis 

provozních činností, a technologií, kde k výskytu olověných produktů dochází, které 

následně ohrožují zdraví zaměstnanců. V dalších kapitolách popisuji zdravotní rizika 

(akutní, chronická), která způsobují těžké kovy, a jejich vyhodnocování. V závěru této 

bakalářské práce představuji a navrhuji bezpečnostní opatření, které mají výrazný vliv na 

snižování intoxikace těžkými kovy na organismus. 

 

 Cílem této práce je  

 zhodnocení zdravotních rizik;  

 zhodnocení akutní a chronické expozice; 

 návrh bezpečnostních opatření. 

 

 Aby rizikové prostředí, se stalo prostředím co nejméně rizikovým, je potřeba co 

nejvíce minimalizovat zdroje a příčiny toxicity na daném pracovišti, či místě, ale tím 

nejdůležitějším je vnímání lidí, uvědomění a dodržování všech stanovených opatření. 
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Přestat myslet si, že dodržování předpisů i používání ochranných pracovních pomůcek je 

výmyslem vedení, ale především ochranou zdraví jich i rodin svých s genetickým odkazem 

a následnou naučnou stezkou pro pozdější generace. 
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2. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

2.1. Kov, surovina, prvek… 

 V přírodě se olovo (Pb) vyskytuje vázané v známých, běžně nacházených 

minerálech, jako je galenit (PbS) či cerussit (PbCO3). Z těchto sloučenin je olovo snadno 

dostupné redukcemi při zvýšené teplotě. V rudách bývá provázeno stříbrem. Kovové olovo 

je poměrně inertní prvek, v kompaktním stavu se na vlhkém vzduchu příliš nemění, pouze 

zvolna ztrácí lesk a tvoří se na něm šedobílá vrstva oxidů, hydroxidů a uhličitanů. Ve 

sloučeninách olovo vystupuje nejčastěji v oxidačním stupni II a IV, přičemž olovnaté 

sloučeniny jsou chemicky stabilní, kdežto olovičité sloučeniny vynikají oxidačními 

schopnostmi. Olovo může být také zabudováno do kovalentních organických sloučenin, v 

nichž vystupuje (podobno uhlíku) jako čtyřvazné. Rovněž ochotně tvoří slitiny, popřípadě 

sloučeniny s mnoha jinými kovy a metaloidy (nekovovými prvky, jež něčím kovy 

připomínají). Z fyzikálních vlastností kovového olova vynikají zejména velmi vysoká 

hustota (asi 11 g·cm
–3

) a nízký bod tání (327 °C). Kovové olovo je velmi měkké, lze ho 

snadno kovat, tvarovat, roztepávat. Při tření se obrušuje a zanechává šedou stopu.  

 Olovo lidé využívali od dávnověku. Jeho rudy jsou poměrně dobře dostupné, 

snadno z nich lze získat kovovou slitinu a oxidačním tavením (kupelací) z ní oddělit stříbro.  

 Kromě řemeslníků s olovem pracovali (v mnoha civilizacích) také alchymisté. Ti 

záhy poznali, že je olovo jedovaté, neboť produkty svých reakcí nezřídka ochutnávali. 

Alchymistické rukopisy staré Číny bezděčně popisují příznaky akutní otravy olovem po 

požití „elixíru nesmrtelnosti“, do nějž se olovo přidávalo. Alchymisté považovali olovo za 

jeden ze sedmi kovů [1]. 

2.2. Rozmach a pád používání olova 
 

 Římská doba s pokročilejšími technologiemi široce využívala olova i jeho 

sloučeniny, a tak se lidé dostávali do těsnějšího styku jak s tímto prvkem, tak s jeho 

sloučeninami. Staří Římané si jedovatosti těchto látek byli vědomi, avšak nebezpečí 

plynoucí z jejich užívání podceňovali. Přehlíželi totiž účinek dlouhodobého působení 

malých dávek, vedoucích k chronickým otravám.  
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 S pádem říše římské některé technologické znalosti upadly v zapomnění. Středověká 

Evropa sice nedosahovala takových technologických možností, ale přesto olovo i jeho 

sloučeniny využívala různými způsoby. K zalévání barevných sklíček při tvorbě vitráží 

(okenních tabulí), k mučení nepřátel (roztavené olovo), k odlévání přesných nábojů (po 

hrubě otesaných kamenných kulích středověkých palných zbraní). Objev knihtisku 

předznamenal přípravu slitin olova s antimonem, vynikajících dobrými schopnostmi při lití 

a poskytujících velmi přesné odlitky matric. Od psacího olůvka přešla Evropa k liteřině.  

 S rostoucí poptávkou po olovu rostly i nároky na těžbu. Ze středověku pochází v 

našich zemích znečištění spojené s dobýváním rud stříbra a olova v Příbrami, Kutné Hoře 

a Jáchymově. Toxické vlastnosti olova a polétavého hutního prachu obsahujícího tento 

prvek byly středověkým hutníkům známy stejně jako dobové prostředky ochrany. Georgius 

Agricola, který v Jáchymově nabyl neobyčejných znalostí hutnictví, ve své encyklopedii 

„De re metallica“ uvádí jako protijed při otravě olovem máslo [2]. 

 V průběhu vývoje bylo olovo v mnoha aplikacích ohrožujících lidské zdraví 

postupně vytlačováno jinými, méně nebezpečnými materiály, často s výhodnějšími 

technologickými vlastnostmi. Přibývá použití železa, mědi a jejich slitin, zinku a dalších 

méně nebezpečných kovů. Novým zájemcem o kovové olovo se v 19. století stal chemický 

průmysl, který potřeboval materiál odolávající působení kyseliny sírové. První průmyslový 

proces výroby kyseliny sírové probíhal v olověných komorách. Dodnes se používají 

nátěrové hmoty obsahující sloučeniny olova a také se stále využívá přídavku oxidu 

olovnatého do skel s vysokým indexem lomu určených k optickému využití či k broušení 

(olovnatý křišťál). Objev radioaktivity a nutnost ochrany před ionizujícím zářením vedly k 

dalšímu využití olova, popřípadě síranu olovnatého pro stínění. S rozvojem automobilizmu 

se rozšířilo použití olova pro konstrukci elektrochemických zařízení, jako jsou olověné 

autobaterie [1]. 

2.3. Historie a první zmínka o Huti příbramské: 

 Prvním písemným dokumentem o činnosti hutě v okolí Příbrami je listina z 21. 

dubna 1311, dle níž pražský měšťan Konrád z Příbrami se svými syny Heinczmanem a 

Mikulášem postupuje huť pražskému biskupovi Janovi IV. z Dražic [8,10,16]. Huť se 

nacházela v okolí Příbrami a vybudovali ji svým nákladem. V této listině se neuvádí, o 

http://www.enviweb.cz/eslovnik/186
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jakou huť šlo a kde se přesně nacházela, proto se objevily dohady, zda nešlo o huť 

železářskou kdesi u Podlesí. Hornicko-archeologická, hutnicko-historická a mineralogická 

zkoumání však dosti věrohodně naznačují, že se mohlo jednat o stříbrnou huť, která 

pracovala již na sklonku 13. století u Pilského potoka v Brdech nad Bohutínem [2]. 

2.4. Kovohutě Příbram dříve a nyní: 
  

 Příbramská huť, dříve K. K. Silber und Bleihűtte zu Pribram (C. K. Stříbrná huť, 

tedy císařská a královská huť), vždy spolu s příbramskými doly patřila státu 

reprezentovanému panovníkem. Před vznikem 1. republiky císaři Františku Josefovi I., po 

vzniku 1. republiky se stala státní hutí. 

Do 30. let 20. století bylo nejdůležitějším produktem hutě stříbro, poté získává stále 

větší důležitost výroba olova. Od konce 19. století je výroba postupně doplňována 

zařízením na výrobu výrobků z olova – odlévaných, lisovaných a válcovaných, v současné 

době disponuje huť v Evropě unikátním komplexem zařízení k ekologické recyklaci 

kovových odpadů a současné výrobě produktů. 

Po celé období byla práce v huti velmi obtížná, těžké pracovní podmínky a pracovní 

prostředí podlamovalo zdraví hutníků. Například ještě v roce 1881 onemocněla olověnkou 

téměř čtvrtina hutníků. „Oheň a síra, plíce zde svírá. Co kolem bylo, co kolem žilo, 

zemřelo!“ píše příbramský básník Fráňa Kučera ve své básni Huť napsané v roce 1927 

[3].  

Přes obtížné podmínky dokázaly generace hutníků ve všech dobách tvořivým přístupem 

podle svých možností zlepšovat technologie a přispívat technickému pokroku. Učebnice 

Schnabela v roce 1901 a Tafela v roce 1953 uvádí příbramskou huť jako jednu 

z referenčních [4;5]. 

 

Pokrok příbramských Kovohutí byl ohodnocen řadou ocenění. 

 Významná ocenění jsou odměnou za těžkou práci mnoha generací hutníků, kterou 

změnili podnik v moderní huť, jež se stala přes pokračující obtížnost práce jejich dobrým 

zaměstnavatelem. 
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3. POPIS ČINNOSTÍ KOVOHUTÍ PŘÍBRAM a.s. 
 

 Hlavní činností společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. je poskytování 

služeb ekologické recyklace odpadů s obsahem olova, cínu, drahých kovů a odpadů z 

elektrických a elektronických zařízení jejich přepracováním do kovů či obchodovatelných 

produktů. [viz obr. 1]. 

Úspěšnost činnosti závisí na efektivitě výroby při dodržení přísných požadavků na 

jakost, stanovených limitů pro ochranu životního prostředí a zásad bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, které jsou závazné pro všechny zaměstnance společnosti. Pro dosažení 

všech těchto požadavků se vedení společnosti zavazuje k vytvoření a poskytování 

dostatečných materiálových, lidských a finančních zdrojů a to zejména pro zajištění  

 

Spokojených zákazníků 
 rozšiřováním nabídky sortimentu výrobků dle požadavků zákazníků při dodržení 

požadované kvality  

 neustálým zlepšováním kvality výrobků s využitím informací získaných 

průzkumem spokojenosti zákazníků  

Obrázek 1 Pohled na areál podniku [marketing, Kovohutě, autor] 
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 odpovědností všech zaměstnanců společnosti za kvalitu výrobků a poskytovaných 

služeb  

 zvyšováním odborné způsobilosti zaměstnanců tak, aby byli schopni plnit náročné 

požadavky všech zákazníků 

Čistého životního prostředí  
 používáním technologií s nulovými nebo minimálními negativními vlivy na životní 

prostředí 

 neustálým zlepšováním a modernizací výrobních technologií a postupů  

 dodržováním všech stanovených limitů a předpisů  

 pravidelným monitorováním environmentálních aspektů  

 poskytováním informací o zapojení společnosti do zlepšování životního prostředí  

 odstraňováním starých ekologických zátěží  

 spoluprací s orgány pro ochranu životního prostředí 

Bezpečné práce (ochrany zdraví zaměstnanců)  
 „Systémovou podporou zdraví zaměstnanců“ s důrazem na prevenci a posílení 

povědomí zaměstnanců ve spolupráci s Klinikou nemocí z povolání  

 prováděním pravidelného výcviku zaměstnanců v oblastech zajišťujících BOZP a 

PO  

 zjišťováním zdrojů možných pracovních rizik a jejich následnou eliminací u 

stávajících i nových technologií  

 pravidelným monitorováním zdravotního stavu zaměstnanců a pracovního prostředí  

 zajištěním vhodných, účinných a spolehlivých OOPP  

 oznamováním změn, které souvisí s bezpečností a ochranou zdraví při práci, 

příslušným úřadům 

Vedení společnosti se zavazuje k:  
 neustálému zlepšování a zvyšování efektivity a výkonnosti procesů, kvality 

výrobků, služeb, úrovně ochrany životního prostředí, BOZP a PO a kultury práce  

 trvalému dodržování platných legislativních předpisů při prováděných činnostech v 

rámci společnosti  

 vytváření předpokladů pro motivaci zaměstnanců ke spoluúčasti na naplňování 

Politiky a stanovených cílů a zároveň předpokládá od všech zaměstnanců aktivní 
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zapojení do praktických aplikací zásad managementu jakosti, environmentu a 

systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

 uplatňování zásad společenské odpovědnosti (CSR = Corporate Social 

Responsibility), která zahrnuje sociální, environmentální a ekonomické principy 

pod mottem „Vstřícnost k lidem a životnímu prostředí se vyplácí“  

 prosazování Politiky a ve spolupráci se zaměstnanci k naplňování a pravidelnému 

přezkoumávání 

Uspořádání a popis činností divize Recyklace (DR) 
Recyklace   - Pece 

   - Rafinace 

   - Separace 

 

 V této práci se chci především a hlavně zabývat divizí Recyklace - Pece, protože 

zde dochází k největšímu výskytu olova, olověných sloučenin i produktů.  

Středisko Pece 

- Šachetní pec [obr. 2] 

- Krátké bubnové pece 1;2 [obr. 6,7,8] 

Šachetní pec 

 Surové olovo je hlavním produktem redukčního tavení na šachetní peci. Jeho 

složení závisí na druhu vsázky. Obsahuje Sb, Sn, As, Cu, Bi, a jiné prvky, v případě tzv. 

Obrázek 2 Šachetní pec, dopalovací komory, filtr Intenziv [autor] 
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stříbrné kampaně i Ag, Au, Pd. Surové olovo dále obsahuje rozpuštěné sirníky (kamínek) a 

kysličníky. Zpracovává se v oddělení rafinace pro výrobu měkkých a tvrdých olov. 

Rozdělení surových olov 

 

Položka Název olova 
Název olova 

v provozní knize 

Barevné 

označení 

Chemické složení v % 

Ag Bi Sb Sn 

P 605 Pb surové AKU Pb“ AKU“ neznačen  0,010 - - - 

P 627 Pb surové Ag Pb“ Ag“ Červená   0,010 - - - 

V případě vzniku surového olova, které nelze zařadit podle tabulky, určí druh vedoucí pecí 

a rafinace. 
 

Vedlejší produkty 

 

 Kamínek 

 Jako vedlejší produkt při výrobě surového olova vzniká PbCu kamínek, což je 

slitina sirníku železa, mědi a olova. Má větší specifickou hmotnost než struska a proto se 

od ní dobře odděluje. Kamínek je skládkován, nebo se přidává do vsázky KBP při 

zpracování stírek. 

Obsahuje   do15 % Pb, 55  - 65% Fe, cca 20 % S. 

 

 

 Struska 

 Struska je stejně jako kamínek vedlejším produktem při tavení na šachetní peci. 

Většina vyrobené strusky se vrací zpět do vsázky, kde slouží jako tavidlo a současně 

vsázku nakypřuje. Přebytečná struska se skládkuje. Struska obsahuje  35 - 45 % FeO, 25 - 

35 % SiO2, 9 -12% CaO, do 3 % Pb, dále obsahuje Al2 O3 a MgO. 

 

 Úlet 

 Úlet obsahuje cca 65 % Pb ve formě převážně PbSO4 , PbO, PbCl2. Z důvodu 

obsahu chloridu olovnatého nemůže být úlet bezprostředně opět vrácen do výroby. 

Proto po zachycení na pytlovém filtru prochází procesem loužení. Konečným produktem je 

filtrační koláč úletů se značným snížením obsahu Cl.  
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Stručný popis technologie výroby surového olova 

             Staré olověné akumulátory zbavené kyseliny jsou přepracovány kompletně 

s krabicemi v šachetní peci za přídavku koksu a dalších přísad, při čemž olovo a v něm 

obsažené kovy jsou převedeny do formy surového olova. Spaliny ze šachetní pece 

(kychtový plyn) jsou podrobeny termickému dohořívání, a tak jsou spáleny všechny 

organické látky a zbývající oxid uhelnatý. Po ochlazení plynů vzduchem a vodou se prach 

vylouží ve skládkové vodě. Chlazení netechnologickými plyny lze částečně nahradit 

odparným chlazením. 

      Surové olovo je přepracováno ve středisku rafinace na olovo technické čistoty a jeho 

slitin. Dalším produktem tavení na šachetní peci je struska a kamínek, které se od sebe 

oddělí. Struska i kamínek se používají jako tavidlo při tavení na šachetní peci, KBP a 

přebytečné se po nadrcení skládkují. 

 

Personální obsazení u Šachetní pece (ŠP) 

Obsluhu pece tvoří:  

1. tavič (předák) – řídí se pokyny svých nadřízených, řídí  a zodpovídá za své podřízené, 

řídí a kontroluje chod obsluhovaného zařízení, je odpovědný za dodržování předpisů, 

směrnic a Tgp.  na svém pracovišti. [obr.3] 

 Obrázek 3 Odpich olova na Šachetní peci [autor] Obrázek 4 Odpich strusky na Šachetní peci [autor] 
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2. tavič – řídí se pokyny svých nadřízených včetně 1. taviče, obsluhuje agregát, 

vysokozdvižný vozík (VZV) a jeřáb (má-li oprávnění) dle předpisů, směrnic a Tgp. [obr.4] 

2.tavič –  přípravář vsázky, řidič pracovního stroje 
 – řídí se pokyny svých nadřízených včetně 1. taviče. Obsluhuje nakladač [obr. 5] dle 

předpisů, směrnic a Tgp. 

Stručný popis technologie výroby u Krátkých bubnových pecí 

 Tavením materiálů s obsahem Pb,Sb,Sn a Ag na krátké bubnové peci vznikají 

surová olova a předslitiny. [obr.6] 

Vedlejší produkty: 

  strusky z výroby olova na krátké bubnové peci obsahují v průměru 5% Pb. 

úlety zachycené na filtru obsahují v průměru 55% Pb. 

 

 Kovnatost strusek i úletů bývá velice proměnlivá, v závislosti především na druhu 

vsázky. Struska při obsahu nad 10% Pb (Sb,Sn) se repetuje. 

 

Obrázek 5 Navážení kamínku na drtící linku [autor] 
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Personální obsazení u Krátkých bubnových pecí 
Obsluhu pece tvoří:  

1.tavič (předák) – řídí se pokyny svých nadřízených, řídí  a zodpovídá za své podřízené, 

řídí a kontroluje chod obsluhovaného zařízení, je odpovědný za dodržování předpisů, 

směrnic a Tgp. na svém pracovišti. 

2.tavič – řídí se pokyny svých nadřízených včetně 1. taviče, obsluhuje agregát, 

vysokozdvižný vozík (VZV) a jeřáb (má-li oprávnění) dle předpisů, směrnic a Tgp. 

2.tavič –  přípravář vsázky, řidič pracovního stroje – řídí se pokyny svých nadřízených 

včetně 1. taviče. Obsluhuje jeřáb, VZV a nakladač dle předpisů, směrnic a Tgp. 

 

 

 

 

Obrázek 6 Odpich taveniny na KBP 2 [autor] 
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Obrázek 8 Manipulace s taveninou [autor] 

Obrázek 7 Příprava vsázky pro KBP [autor] 
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4. ZDRAVOTNÍ RIZIKA ZPŮSOBENÁ TĚŽKÝMI KOVY. 
 

 Olovo se může do lidského organismu dostávat ze vzduchu plicní inhalací (asi 30 

%), prostřednictvím potravin (60 %) a nebo pitnou vodu (10 %). 

 

 Vstřebává se do krve, kde zůstává 28-36 dní, nebo se ukládá v kostech, kde se 

poločas setrvání pohybuje řádově v desítkách let. Dospělý člověk může z dlouhodobého 

hlediska vyloučit až 99 %, ale u dětí je schopnost vylučování výrazně snížena. Expozice 

olovem vede k poškození celé řady orgánů: ledvin, jater, nervového systému, červených 

krvinek, cév a svalstva. Olovo poškozuje zejména krvetvorbu tím, že brání výstavbě 

krevního barviva hernu, což vede v konečném důsledku ke vzniku anemie 

(chudokrevnosti). Poškození nervové soustavy se projevuje podrážděností, poruchami 

pozornosti a paměti, bolestmi hlavy, prodloužením reakčního času a poklesem IQ. U dětí 

může být koncentrace v krvi větší než 0,8 mg/l příčinou akutní encefalopatie a v krajním 

případě způsobit i smrt. Olovo negativně zasahuje do vývoje plodu a patrně ovlivňuje i 

jeho životaschopnost.  

Obrázek 9 Vstup Pb. látek do organismu [KNP-autor] 
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 Postižení krvetvorného systému je způsobeno inhibicí syntézy, nervového systému 

a to jak centrálního, tak i periferního, trávicího ústrojí a ledvin. 

 Zvýšení krevního tlaku a hladiny cholesterolu v krvi, poškození srdečního svalu. 

 Akutní otrava je dnes řídká. Projevuje se nasládlou chutí v ústech, sliněním, 

únavou, zvracením, křečovitými bolestmi žaludku. 

 Chronická otrava se projevuje olověným lemem: temným až černým okrajem dásní, 

popelavým zbarvením kůže, změnou na červených krvinkách, poklesem tělesné 

hmotnosti, slabostí, psychickými změnami a retardací. 

 Oxidy olova, olovnaté a olovičité soli jsou toxické se smrtelnými dávkami pro 

člověka 10 g. Olovnaté ionty jsou karcinogenní. 

 Intoxikace se projevuje bolestmi hlavy, nechutenstvím, nespavostí. Postižený se 

rychle unaví, dostaví se vegetativní poruchy: zpomalení srdeční činnosti, pokles 

tělesné teploty. Při akutní otravě se stupňují psychopatické příznaky, stoupají 

pokusy o sebevraždu. 

 Pro lidský organismus je nejvíce rizikový vstup olova požitím, vede k vyšší zádrži 

(až 60 % přijatého množství oproti 30 % z inhalace). 

 Poškozování kostních krystalků, vedoucí k rakovině kostí [viz obr.10,11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10 Rentgenová vizualizace 
rakoviny kostí [6] 

Obrázek 11 Rakovina kosti [7] 
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5. HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK 
 

Jak jsem již napsal a popsal vstupy olova do organizmu výše. Nejčastějším vstupem 

olova do organizmu je trávící nebo dýchací soustavou. Podíl vstřebaného olova, z trávicí 

soustavy, je ovlivněn věkem jedince. Nezávisí na věku, ale na životosprávě, pohybové 

aktivitě. V popisu životů jedinců, kteří jsou vystaveny expozici olovem, není nikdy limit či 

hodnota stejná. Je mnoho faktorů a uvedu nyní jen některé, které významně přispívají 

k vyšší hodnotě plumbémie v krvi. Jsou jimi: kouření, alkohol, nedodržování OOPP a  

neuvědomění si spousty drobností. Protože i jen nevhodně umyté ruce mohou být zdrojem 

velké kontaminace.  

Rizikové faktory na pracovištích  
- olovo a prach na pracovištích 

- fyzická zátěž při výkonu jednotlivých pracovních operací 

- tepelná zátěž (sálavé teplo na pracovištích) 

Do provozu Kovohutí mají zakázaný přístup děti a to z pochopitelných důvodů, 

protože: dospělí absorbují asi 10% požité dávky, zatímco děti až 40%.[9] Při přechod přes 

střevní bariéru snad olovo využívá transportní mechanismus, určený pro vápenaté ionty. 

Nedostatek železa v potravě taktéž usnadňuje vstřebávání olova. Plícemi závisí příjem 

jednak na objemu vdechovaného vzduchu, ale i na velikosti vdechovaných částic. Částice 

menší než 0,5 µm jsou v plicích zachycovány. Dospělí tedy plícemi vstřebají asi 30 až 50 

% z celkové dávky, zatímco děti jen pouhých 7 %. [9] Olovo u žen prochází placentou a je 

tedy nedílnou součástí mateřského mléka. Kůží olovo i jeho anorganické sloučeniny 

nepronikají, ale organické sloučeniny ty, které jsou rozpustné v tucích či mající afinitu 

k tukům (např. tetraethylolovo) kůží pronikat mohou. Kontaminace je velice rozšířená i 

s oděvu, který rozšiřuje působnost i na naše rodiny. Jsou nyní už zakazovány předměty 

jako: hodinky, mobilní telefony, náušnice, prstýnky, příruční tašky (ledvinky), protože jsou 

to každodenní věci se, kterými člověk (zaměstnanec) přichází domů. Jsou rodiny 

zaměstnanců tak vystavovány působením olova i neúmyslně. A i když zaměstnanec dbá na 

hygienu tak i přesto má u sebe neustále věci (předměty), které neprošly dekontaminací 

vůbec. Olovo i jeho sloučeniny se v krvi se vážou na červené krvinky, především na 

hemoglobin a transportují jej erytrocyty. Olovo se nejdříve přes měkké tkáně dostává do 
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ledvin a jater, a později se olovo ukládá v kostech. Olovo, v kostech už toxické není, ale 

mohou být spouštěcím mechanizmem některé faktory, např. těhotenství či otravy, oslabená 

imunita, ty způsobí jeho vyplavení a mohou tak přivodit náhlou otravu i po dlouhé době od 

expozice. Pouze malé množství olova se ukládá v mozku. Vyplavování olova z organizmu 

je jen systémem vylučování močí a stolicí. Avšak vyčištění organizmu přirozeným 

vylučování je velice dlouhodobá záležitost a to v řádkách desítek let. V literatuře a 

internetových zdrojích i 25 let.  

Akutní otrava olovem a jeho sloučeninami jsou poměrně vzácné a vznikají obvykle 

při vdechování par olova, případně po požití vysoce kontaminované potravy. Objevují se 

příznaky působení na nervovou soustavu, jako je svalová slabost, dále probíhá rozklad 

červených krvinek s následným poškozením ledvin.  

Při chronické otravě dochází k postižení celé řady orgánových systémů a 

biochemických pochodů. Nejdůležitější je ovšem působení na nervovou soustavu. Děti, a 

to zejména batolata, jsou vůči olovu mnohem citlivější. Může docházet k poškození 

mozku, které se projevuje závratěmi a může končit až kómatem a smrtí, kdy bývá nalezen 

edém mozku. Při chronické otravě olovem dochází zejména u dětí ke snižování schopnosti 

soustředit se, přičemž IQ také klesá. Olovo nejspíš ovlivňuje funkci neurotransmiterů, jako 

jsou acetylcholin, dopamin či kyselina γ-aminomáselná a poškozuje kapiláry v mozku.  

Olovo také působí na zažívací, střevní systém, kde dochází k častému zvracení 

vedoucí až k anorexii. U těžších otrav se objevují záchvatovité střevní křeče, které jsou 

příčinou silných bolestí břicha a kolik. Dále má olovo vliv na vznik chudokrevnosti, která 

se podobá chudokrevnosti při nedostatku železa. Je to způsobeno zejména inhibicí 

některých enzymů při syntéze hemu. Olovo je též toxické pro ledviny.  

Na vzhledu otráveného olovem pozorujeme bledou barvu obličeje, šedý lem kolem 

dásní. Olovo má též špatný vliv na vývoj gamet, oslabuje imunitní systém a má snad i 

karcinogenní účinky. Pro lidi olovo a jeho sloučeniny zřejmě karcinogenní nejsou, i když z 

některých studií vyplývá zvýšený výskyt nádorů ledvin u lidí s dlouholetou profesionální 

expozicí olovem.[8] 

Při léčbě otrav olovem z běžně dostupných prostředků má příznivý vliv podání 

mléka či čaje. Účinek olova na organismu nelze vyjádřit snadno a jednoduše. V podstatě 
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poškozuje asi zachycení olova na různých fermentech buněčných. Zasahuje do 

metabolismu krevních bílkovin, do systému kyseliny nikotinové, do imunobiologických 

procesů, do tvorby hemoglobinu, do minerálního metabolismu. Jeho biochemický účinek 

je tedy mnohostranný. Zjednodušeně lze jako hlavní vytknout účinek na krevní barvivo a 

červené krvinky, na nervový systém, na svalstvo a na cévy. Olovo účinkuje i na zažívací 

systém, na ledviny a žlázy s vnitřní sekrecí. Prokazatelně i zkracuje dobu života erytrocytů. 

V krvi je tedy snížen počet červených krvinek a zvyšuje se výskyt retikulocytů (mladých 

erytrocytů), objevují se basofilně tečkované erytrocyty. Podle starších prací účinkuje olovo 

přímo na povrchovou membránu erytrocytů tak, že ztrácí pružnost a je méně odolná, podle 

novějších tomu tak není, osmotická resistence erytrocytů je zvýšena. Výskyt tečkovaných 

erytrocytů je časnější známkou než pokles erytrocytů a hemoglobinu.  

 Na nervovou soustavu účinkuje olovo takřka jistě přímo, jen vzácně se vykládá 

tento účinek jako důsledek poškození cév. V periferním systému jsou ovlivněny nervy 

motorické, typická je paralýza nejaktivnějších svalů horních končetin. Dochází k 

demyelinisaci a degeneraci axonu, jejíž patogenese není dobře vysvětlena a souvisí snad s 

vlivem olova na funkci vápníku. Sovětské práce prokazují ovlivnění podmíněných reflex při 

expozici olovu; pozornost byla věnována i elektroencefalografickým změnám. Celkem je 

však prací, věnovaných účinku olova na ústřední nervstvo dosti málo, což je překvapující, 

protože k encefalopatii vznikající z olova jsou náchylné hlavně děti a problematika 

přerůstá mimo rámec profesionální toxikologie. Olovo ovlivňuje i autonomní nervstvo, do 

obrazu otravy patří funkční poruchy s vegetativními a neurotickými obtížemi. Účinky olova 

na svalstvo se vykládá často jako následek postižení motorických nervů. Není jednoty v 

názoru, že olovo účinkuje na svaly i přímo.  

Na cévy účinkuje olovo podle některých autorů přímo, podle jiných prostřednictvím 

nervstva. Dochází k viditelné bledosti při otravě olovem je prý hlavně důsledkem této 

vasokonstrikce a anémie má při ní jen podružnou úlohu - a k hypertensi; připouští se vznik 

arteriosklerosy a sklerosy ledvin jako následek velké expozice olovu.  

Účinek olova na ledviny byl studován důkladně. Po experimentální aplikaci byla u 

zvířat zjištěna tvorba intranukleárních inklusí a zbobtnání mitochondrií v ledvinových 

buňkách s poruchou oxidačních a fosforylačních procesů, v moči se objevily aminokyseliny 

a akutní změny ledvin progredovaly do difusní nefropatie s tubulární atrofií. 
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Epidemiologické práce prokazují souvislost mezi profesionální expozicí olovu a 

onemocněním ledvin i souvislost mezi neprofesionální exposicí a výskytem nefritidy 

především u dětí.  

Nadledviny obsahují při otravě olovem méně kyseliny askorbové, jejich produkce 

steroidních hormonů nejdříve klesá, při pokročilé otravě však značně stoupá. Akumulace 

jodu ve štítné žláze a jeho vazba na bílkovinu je u krys vlivem olova snížena.  

Tak jako u jiných jedů kolísá i u olova individuální citlivost a je ovlivňována řadou 

faktorů. Zvláště charakteristické je při vzniku saturnismu spolupůsobení alkoholu. Často je 

citován výstižný výrok, že není ovšem každý, kdo má profesionální otravu olovem, 

alkoholik, ale že každý alkoholik, který s olovem pracuje, otravu dostane. Citlivost je snad 

ve vztahu i s příjmem vitamínu C, s ročním obdobím nebo s teplotou a vlhkostí. Snad jsou 

ženy na olovo citlivější než muži; jistě jsou citlivější děti něž dospělí. Ženy by neměly být 

olovu exponovány již i proto, že olovo prochází placentou a působí teratogenně a 

embryotoxicky.  

Krví se olovo transportuje hlavně na povrchu erytrocytů jako koloidní fosforečnan. 

Více než 95 % olova, které cirkuluje v krvi, je vázáno na erytrocyty.[9] 

 

Olovo se uskladňuje hlavně v kostech, méně ve stěně cév, v játrech a v ledvinách, 

nejméně ve svalech a v mozku. Při dosažení rovnováhy mezi absorpcí a eliminací je přes 

90 % olova deponováno v kostní tkáni, kde je zabudováno do kostních krystalů. V kostech 

se tak může nashromáždit značné množství olova, a nemusí se při tom objevit příznaky 

otravy. [obr.10,11] Vlivem řady okolností, při infekčním onemocnění, po opilosti, při 

zlomenině a během gravidity může dojít k nárazovému uvolnění a vyplavení kostních 

zásob a manifestaci otravy třeba i za dlouhou dobu po přerušení expozice.  

K vylučování olova dochází hlavně stolicí a prakticky všechno olovo, které se takto 

vylučuje, pochází ze žluče. Vylučování močí je pomalé, zdá se, že dochází k tubulární 

reabsorpci.  

Přes všechny znalosti, pomocné laboratorní metody a zkušenosti, které jsou u olova 

větší než u jiných průmyslových jedů, není rozpoznání saturnismu a jeho stupně, nebo 

významnosti ohrožení saturnismem záležitostí snadnou. Nikdy nelze posuzovat podle 
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jednotlivých příznaků nebo nálezů, ale je nutno vytvořit ze všech údajů celkový obraz 

případu. 
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6. HODNOCENÍ AKUTNÍ A CHRONICKÉ EXPOZICE 

Akutní otrava 
Za doby mého působení v Kovohutích Příbram ani z doslechu historického, 

nenastal ani jeden případ akutní otravy olovem, olověným prachem či olověnými výpary. 

Akutní otrava je vzácná, nezahrnuje-li se do ní náhlá manifestace příznaků při větší 

expozici v průběhu dosud latentní otravy chronické, nebo při vyplavení olova z kostí, či 

případy, kterým přísluší spíše označení otrav subakutních. Mezi akutní a chronickou 

otravou není ostatně podstatných rozdílů v příznacích, a nelze je tedy příliš přísně 

rozlišovat. Při požití většího množství rozpustných sloučenin olova je popisována, kovová 

chuť v ústech, nevolnost, kolikovité bolesti břicha a zvracení. Zvratky mohou obsahovat 

chlorid olovnatý a připomínat vzhledem mléko. Průjem může být, není však konstantní 

složkou obrazu. Je-li vyprázdněna stolice, může být zbarvena krví červeně nebo černě, její 

černou barvu může způsobit i sirník olovnatý. Při těžké otravě je celkový stav rychle 

změněn. Při kolikách stoupá krevní tlak a zrychluje se akce srdeční, později dostavuje se 

úzkost, snížení tělesné teploty pod normál, studený pot, pokles krevního tlaku s 

tachykardií, někdy bolesti hlavy, obluzení, bezvědomí a křeče. Tvrdí se, že do popředí 

vystupují buď příznaky zažívací, nebo nervové, jen vzácně příznaky zažívací i nervové 

současně. Děti inklinují k manifestaci příznaků nervových. Přežije-li postižený, mohou se 

v pozdějším průběhu objevit známky poškození ledvin a žloutenka. Po velkých dávkách 

umírá otrávený v několika dnech; akutní otrava může jinak přejít v obraz otravy chronické. 

Je-li při těžké otravě život zachráněn, trvá v každém případě rekonvalescence dlouhou 

dobu. Je-li expozice rozložena do poněkud delšího časového intervalu, což je 

nejpravděpodobnější při expozici inhalační, může bouřlivému vypuknutí předcházet 

stadium neurčitého pocitu onemocnění a slabosti, sladká chuť v ústech a jiné nezřetelné 

příznaky.  

Tvrdí se, že dospělého člověka usmrtí asi 1 g olova, dojde-li k jeho vstřebání. [9] 

Chronická otrava 
Je to vždy na základě vystavení expozici v závislosti na koncentraci a času má 

složitý obraz a řadu příznaků, které různě zřetelně vystupují jednak podle stupně a 

okolností expozice a pokročilosti otravy, jednak podle dosud málo známých faktorů, 

tkvících v organismu postiženého. Je proto možno rozeznávat různá stadia, ale i různé 

typy.  
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První stadium otravy - olovo se ukládá v těle, a nazývá se proto periodou impregnace. 

Intoxikovaný zůstává celkem bez obtíží a nebo má jen příznaky počáteční. Toto stadium je 

však velmi důležité pro prevenci: laboratorní testy mohou na nebezpečí ukazovat dříve než 

klinické příznaky. Při odběrech je hladina olova zvýšena v krvi i v moči, v krvi z průměru 1 

mg/l na hodnoty vyšší než 2 mg/l, v moči na hodnoty vyšší než 10 mg/l. Hladina olova v 

krvi (plumbemie) je vyšší než 0,07 mg/100 ml, v moči vyšší než 0,13 mg/l. V moči se 

objevuje koproporfyrin ve vyšší koncentraci než 0,3 mg/l. Basofilně tečkovaných erytrocytů 

je více než 1000, nebo 2500 až 3000 na milion. Počet erytrocytů může poklesnout na 3 

miliony v mm
3
.[9]  

Zaměstnanci si mohou v tomto stadiu stěžovat na zhoršení tělesné kondice, na 

únavnost, poruchy spánku, bolesti kloubů a svalů, na zácpu, bolesti žaludku a snížení chuti 

k jídlu. Častá je bledost, barva pleti v obličeji připomíná bílou kávu. Tmavý lem na dásních 

u řezáků a špičáků se popisoval dříve jako důležitý a časný příznak. Při dnešním pokroku 

hygieny úst je velmi vzácný a vyskytne-li se, je považován za známku zvýšené absorpce, 

nikoliv za známku otravy.  

Druhé stadium se označuje jako zjevná otrava. Dělení není ovšem nijak určité, 

některé příznaky se mohou již brzy projevit, později ustoupit a znovu se vrátit, nebo 

mohou zcela vymizet a mohou se vynořit obtíže jiné. Zhruba je možné rozdělit příznaky 

chronické otravy olovem do skupin, a podle toho, které převažují, rozlišovat pak různé 

typy otravy.  

Zažívací ústrojí - jsou hlavním steskem koliky, pruské křečovité bolesti břicha. 

Častěji jsou to suché koliky (spojené se zácpou), vzácněji je při nich průjem. Koliky 

mohou být velmi bolestivé. Případy záměny za náhlou příhodu břišní, nejčastěji za akutní 

záněty slepého střeva, nejsou vzácností. Dostavují se zvláště v prvých dvou letech 

expozice, někdy jako následek vyplavení olova po excesu nebo zvýšené fyzické aktivitě 

během víkendu. Další příznaky jsou  i nechutenství, zvracení a neurčité zažívací obtíže.  

 

V pohybových funkcích chronické otravy je charakterizován ve svých počátcích 

slabostí svalové kontrakce především prstů a ruky. Čím více jsou svaly namáhány, tím 

dříve a více je funkce porušena. Dochází až k úplné neschopnosti narovnat prostřední prst 
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a prsteník, ochrnutí se může rozšířit na ostatní prsty a na zápěstí, aniž by byla porušena 

citlivost. Pro otravu olovem byla dříve charakteristická obrna. Dnes se již nevidí, k obrnám 

dochází po několikaleté expozici koncentracím, které se již nevyskytují. Došlo-li k nim, je 

úprava po přerušení expozice a léčení pomalá, ne vždy úplná a může zůstat alespoň atrofie 

svalstva.  

Poškození se týká i mozkových chorob. Je popisován postižením ústředního 

nervstva. Je nyní velmi vzácný, přece se však vyskytuje a považuje se za častější při 

chronické otravě olovem u dětí. Je podobný obrazu otravy vysoce toxickými organickými 

sloučeninami olova (např. tetraethylolovem). Počátečním příznakem jsou mučivé bolesti 

hlavy, silnější než při jiných typech otravy olovem. V dalším průběhu rozeznává se někdy 

konvulsivní forma s epileptiformními křečemi a delirantní forma s poruchami vědomí v 

popředí obrazu. Mozkové poškození je vždy velmi vážným onemocněním, které může 

rychle vést k hlubokému bezvědomí a k smrti.  

Do chronické otravy olovem nebo jejích následků se často zařazuje řada dalších 

příznaků a nemocí. Onemocnění ledvin, snížení plodnosti mužů, vzácněji žaludeční vřed. 

Některé z popisovaných změn, jako např. tečkovité pigmentace sítnice nebyly v jiných 

pracích prokázány, jiné např. postižení kloubů a slinných žláz, nepovažují za bezpečně 

olovem zaviněné ani autoři, kteří ještě měli příležitost vidět a studovat dřívější těžké 

případy otravy olovem nebo jeho sloučeninami.  

Pokud se týče dávek, které vedou k chronické otravě olovem, uvádí se, že v potravě 

a pitné vodě přichází do těla denně asi 0,3 mg olova; lze předpokládat, že toto množství ke 

zdravotním škodám nevede. Každodenní příjem 1 mg nebo 1 až 2 mg olova touto cestou 

může po několika letech vést k chronické otravě. Předpokládá-li se vstřebání 10 % je to 0,1 

až 0,2 mg resorbovaného olova denně. Vstřebání 10 mg denně vede k těžké otravě v 

několika týdnech. Při inhalační exposici se počítá se vstřebáním 30 až 50 % a při lehké 

fyzické práci a koncentraci v ovzduší 0,05 mg olova v m
3
 lze předpokládat za 8 hod 

vstřebání 0,087 až 0,144 mg olova. Pro osmihodinovou pracovní exposici považuje se 

v České republice koncentrace 0,05 mg/m
3
 za bezpečnou, ačkoliv podle některých údajů 

jsou po exposici koncentraci 0,048 mg/m
3
 změny podmíněných reflexů, zvýšený obsah 

olova v kostech a patologické změny v orgánech. Práce v koncentraci 0,14 až 0,15 mg/m
3
 

vede k anémii. Porovnání koncentrací v ovzduší pracoviště s hladinou olova, v krvi a v 
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moči připouští orientační závěr, že údaje koncentrací v mg/m
3
 řádově souhlasí s hladinami 

olova v krvi a moči v mg/l. Korelace s koncentrací olova v moči nepovažuje se v České 

republice za dobrou. [9] 
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7. NÁVRH BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ 
 

 Ochrana a podpora zdraví zaměstnanců je základem sociální zodpovědnosti a 

ekonomického myšlení společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. Je společným 

zájmem vedení podniku, odborové organizace zastupující zaměstnance a poskytovatelů 

závodní preventivní péče - Kliniky nemocí z povolání Praha (KNP). Týká se každého, od 

řadového zaměstnance po management firmy. Vztahuje se na pracovní situace, 

zaměstnance, na podnik jako celek, produkty i podnikové prostředí. Základními principy 

jsou individuální zodpovědnost, vzájemná podpora a solidarita. 

 Cílem společnosti Kovohutě Příbram je ve spolupráci se zástupci zaměstnanců a 

pracovníky závodní preventivní péče trvale zlepšovat v souladu se současnými poznatky 

vědy a techniky pracovní prostředí a minimalizovat tak případný negativní vliv na zdraví 

zaměstnanců. Pomocí cílených opatření na podporu zdraví zachovávat a podporovat 

schopnost pracovního výkonu zaměstnanců a jejich ochotu podávat odpovídající výkon. 

 Po dobu mého zaměstnaneckého poměru, sledováním a při současném studování 

podkladů, musím napsat a pozitivně vyhodnotit veškerá historická opatření vedoucí 

ke snižování či úplné eliminaci vstupu těžkých kovů (olova), do organismu. Od začátku 

mého působení na různých pracovištích v Kovohutích Příbram a.s. - je viditelný pokrok na 

všech pracovištích při dodržování hygieny, čistota prostředí i zázemí pracovníků. 

 

 Je viditelný pokrok i v myšlení lidí. Po dlouhé době musím uznat a pozitivně 

zhodnotit, že nejen navrhování i pozdější realizace nejsou jen náměty vedení 

společnosti, ale i samotní zaměstnanci, kteří znají své prostředí nejlépe se podílí na 

utváření co nejlepších pracovních podmínek na pracovištích.  

V následujícím textu uvedu podmínky práce, činnosti, prostředí, ale i opatření, které 

vedlo k minimalizaci intoxikace olovem na různých pracovištích. 

Šachetní pec: 
u Šachetní pece jsou největší faktory intoxikace olovem, plyny i prašnost. 

- Plyny – k jejich únikům mimo odsávané plochy může dojít otevřením dávkovacích 

vrat, odpichem strusky, odpichem olova a čištěním výfučen.  Při otevírání 

dávkovacích vrat se postupuje postupným otevíráním, aby odsávání pece, které je 

ve 2/3 pece, pojmulo co nejvíce produkovaných zplodin. Do horní části až 
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k dávkovacímu prostoru vrat se však dostanou výpary také a tak bylo instalováno 

přídavné odsávání ROOM DRALL, které i zbytky produkovaných zplodin je 

schopno pojmout. U odpichu strusky byl několikrát změněn odsávací zákryt, 

přepážky, klapky i výkon odsávacího ventilátoru tak, aby docházelo k co 

nejnižšímu výstupu produkovaných zplodin vně odsávacího zákrytu. U odpichu 

olova zůstal ventilátor parametrů stejný, ale došlo k úpravě zakrytování předpecí 

tak, aby díky cirkulaci vzduchu v hale nedocházelo k únikům zplodin ze zákrytu. 

- Prašnost – zmenšení prašnosti na pracovišti bylo docíleno, centrálním rozvodem 

vysavače, zkrápěním ploch a mimo halu na přilehlé komunikaci i struskovém 

hospodářství, centrálním zkrápěním strusky a plochy struskového hospodářství a u 

komunikace častějším průjezdem zametacího automobilu Mercedes Benz Atego. 

- Osobní ochranné pracovní pomůcky na pracovišti Šachetní pece – ochrana 

dýchacích cest (respirace) je prováděna na základě ochranné přilby AH4, která přes 

dva ochranné filtry vhání pomocí ventilátoru do zorného pole obsluhy přetlakem 

přefiltrovaný vzduch a nedovolí tak vstup do organismu jinak než přes dva filtry. 

Obsluha nesmí tuto ochrannou masku sundat jinde než na místech určených a tím 

jsou Hygienické body [obr. 12,13,16]. 

Hygienické body 
 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 12 Hygienický bod ŠP i KBP [autor] Obrázek 13 Značení hygienických bodů [autor] 
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Hygienické body – jsou vybaveny: 

- Klimatizace 

- Skříň na přilby, [obr.14] 

- toalety, [obr. 15] 

- umyvadla s mycími prostředky, ručníky 

- nápoje, čaj, iontové nápoje ovocné příchuti a sodobar s minimálním množstvím 

CO2,     [obr.12,16]   

   

Obrázek 14 Odkládací skříň na přilby [autor] Obrázek 15 Hygienické zázemí s toaletou [autor] 

Obrázek 16 Hygienický bod rafinace [autor] 
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Bubnové pece   
  K únikům plynů i prašnosti docházelo především při slévání z KBP a následné 

manipulaci s taveninou. Původní bubnové pece měli sice odsávání, ale toto odsávání bylo 

nedokonalé, protože většina plynů byla v prostředí Haly KBP, tedy mimo odsávací 

zákryty. Původní KBP 1, 2, byly obsluhovány následovně. Před odpichem taveniny se za 

pomoci mostového jeřábu přistavila kokila do, které se následně provedl odpich taveniny. 

Po naplnění kokily taveninou (směs kovu a strusky), se převážela ke slévání (oddělení 

kovu od strusky), přes celou halu a tak docházelo k dokonalému zamoření celé haly. 

Veškeré toto slévání bylo sice rychlé, ale intoxikováni byly všichni přítomný zaměstnanci, 

a nejvíce obsluha mostového jeřábu. Vývojem a snahou co nejvíce minimalizovat 

intoxikaci obsluhy pracovníků KBP, bylo předěláno celé odsávání KBP a rozdělení na 

odsávání technologických i netechnologických plynů. Místo manipulace mostovým 

jeřábem se začalo převážet rozlévacím vozíkem, který vykonával pomocí nejprve 

elektrocentrály a pak elektromotoru. Celá dráha pojezdu rozlévacího vozíku byla pod 

zákryty s ovládáním klapek pomocí servomotorů. Bylo to obrovské vylepšení oproti 

původnímu způsobu přepravy, ale stále docházelo k úniku plynů z taveniny mimo zákryty 

Obrázek 17 KBP 1 s otevřeným odsáváním [autor] 
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a to především pro velmi časté otevření vrat Haly KBP. Dodnes je tento způsob takto 

praktikován, ale pouze jen u KBP 1, [obr. 17] a ta slouží minimálně a to v případě výměny 

vyzdívky u KBP 2.  Obrovskou a velmi významnou inovací v provozování KBP, byla 

výměna KBP 2 za zcela novou konstrukci a technologii provozování bubnové pece 

s celkovým zakrytováním [obr. 15]. Kdy je celozakrytovaný nejen odpich, ale i chladnutí 

taveniny. Dnes se slévá tavenina až po tom co struska zchladne, poté se pomocí jeřábů a 

kotev odstraní a slévá se čistý kov bez jediného zamoření kouřovými zplodinami. Nejen 

obsluha KBP, ale především i obsluha mostového jeřábu přestala být tak vystavována 

zamořenému prostředí plynů vyplývajících z dřívějšího používání technologických 

postupů. 

 

Obrázek 18  Nová KBP 2 s celozakrytováním [autor] 

Od loňského roku ještě navíc došlo k výměně filtru za daleko výkonnější a také obsluha 

mostového jeřábu začala používat nově dálkové ovládání a tak už nemusí být ve svrchních 

částech haly, kam všechny dřívější zplodiny stoupaly. U KBP se používají shodné 

ochranné pracovní pomůcky, přilba AH4, rukavice, ochranný pracovní oděv i obuv.     
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Konkrétní cíle jsou zaměřeny na 3 oblasti: 

 

ZDRAVÍ    chránit zdraví zaměstnanců před riziky podmíněnými prací 

POCIT POHODY  podporovat pocit fyzické, psychické a sociální pohody 

MOTIVACE   aktivně zapojit zaměstnance a jejich angažovanost posilovat a  

   udržovat 

 

Povinnosti a odpovědnosti 

Vedení společnosti: 

 poskytnutí dostatečných zdrojů pro podporu zdraví zaměstnanců 

 zajištění pravidelných lékařských preventivních prohlídek ve spolupráci s KNP 

 sledování zdravotního stavu zaměstnanců a pravidelné hodnocení výsledků, včetně 

hodnocení plumbemie 

 to, že zaměstnanci při opakovaném překročení limitní hodnoty plumbemie nebudou 

v žádném úseku pracovní směny vystaveni riziku olova. 

 analýzu ekonomického dopadu podpory zdraví zaměstnanců 

 předávání výsledků příslušným orgánům, v přiměřeném rozsahu a vhodnou formou 

i zaměstnancům (např. časopis Plumbum) 

 

bezpečnostní a požární technik odpovídá za: 

 zpracování plánu monitoringu olova, prachu, fyzické a tepelné zátěže na každý 

kalendářní rok ve spolupráci s KNP a jeho schválení KHS Středočeského kraje se 

sídlem v Praze, územní pracoviště Příbram (dále jen KHS) 

 zajištění monitoringu na pracovištích společnosti dle schváleného plánu 

 vyhodnocení obdržených výsledků monitoringu pracovního prostředí a jejich 

předání na jednotlivé provozy; spolupráce na formulaci a realizaci opatření ke 

zlepšení 

 roční hodnocení změn rizikových faktorů na jednotlivých pracovištích 
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ředitelé divizí a vedoucí zaměstnanci odpovídají za: 

 dodržování všech směrnic a opatření týkajících se ochrany zdraví na svěřených 

pracovištích 

 stanovení nápravných a preventivních opatření v případě překročení 

předepsaných limitů olova a prachu na pracovištích 

 to, že zaměstnanci při opakovaném překročení limitní hodnoty plumbemie 

nebudou v žádném úseku pracovní směny vystaveni olovu. 

 

lékař závodní preventivní péče odpovídá a spolupracuje při: 

 provádění preventivních lékařských prohlídek zaměstnanců společnosti 

 provádění osobních pohovorů se zaměstnanci týkajících se jejich zdravotního 

stavu 

 vyhodnocení intervenčních programů pro jednotlivé zaměstnance 

 zjištění příčiny plumbemie u zaměstnanců s překročenou limitní hodnotou 

plumbemie 

 stanovení opatření pro zlepšení zdravotního stavu jednotlivých zaměstnanců 

nebo pracovních podmínek pracovních týmů 

 

 

Monitorování rizikových faktorů na pracovištích 
 olovo a prach na pracovištích; kontrola přípustných limitů a koncentrace na 

pracovištích a u jednotlivých zaměstnanců je prováděna na základě ročního plánu měření, 

který na dané období schvaluje KHS. V tomto plánu jsou stanoveny požadavky vyplývající 

ze zařazení zaměstnanců do kategorizace prací. V průběhu roku jsou prováděna 

mimořádná měření nad rámec schváleného plánu. Jedná se o měření na základě 

individuálních požadavků vedoucích zaměstnanců a na základě požadavků legislativy či 

posouzení KNP nebo zaměstnavatele, [viz. příloha 1]. 

 Fyzická a tepelná zátěž; je prověřována ve spolupráci s KHS a to zejména u 

zaměstnanců provádějících činnosti zařazené do kategorie 3. Měření fyzické zátěže je 

plánováno vždy na příslušný kalendářní rok na základě dohody s KNP Praha a KHS 

Příbram a dle výsledků měření z předchozích období, [viz. příloha 2]. 
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 Výsledky a vyhodnocení monitorování pracovního prostředí a zdravotního stavu 

zaměstnanců jsou v přiměřeném rozsahu a vhodnou formou (např. provozní porady, 

briefing, pravidelná školení ISŘ, časopis Plumbum, nástěnky v HB) seznamováni všichni 

zaměstnanci společnosti. Zjišťují se souvislostí mezi zdravotním stavem zaměstnanců a 

pracovními podmínkami. Vyhodnocení výsledků pracovně lékařských prohlídek, 

naměřených hodnot olova a prachu u zaměstnanců na jednotlivých pracovištích a dalších 

údajů o zdravotním stavu zaměstnanců (pracovní neschopnost, nemoci z povolání, 

pracovní úrazy) provádí bezpečnostní a požární technik ve spolupráci s KNP vždy do 1 

měsíce po provedení preventivní prohlídky zaměstnance a slouží k vytvoření a realizaci 

intervenčních programů a stanovení preventivních opatření ke zlepšení zdravotního stavu 

zaměstnanců. 

 

Preventivní opatření pro eliminaci vlivu rizikových faktorů 
 U všech zaměstnanců jsou prováděny KNP vstupní a výstupní lékařské prohlídky 

(včetně nerizikových činností kat. 1 a 2.) jsou v pravidelných intervalech prováděny 

preventivní lékařské prohlídky (u kat. 3 stanoveno usnesením KHS), [viz. příloha 2]. 

V kategorii 3 s rizikem olova a tepla je prováděna mimořádná prohlídka 2 měsíce po 

nástupu do pracovního poměru včetně kontroly hodnoty plumbemie. Jsou prováděny 

mimořádné lékařské prohlídky po delší pracovní neschopnosti (více než 4 týdny). V rámci 

preventivních prohlídek jsou prováděny osobní pohovory lékaře závodní preventivní péče 

se zaměstnanci 

 Pro stanovení vhodných pracovních postupů a organizace práce (stanovení 

bezpečnostních přestávek a vymezení místa k odpočinku – hygienické body) jsou 

využívány poznatky a výsledky z monitorování rizikových faktorů na pracovištích zvláště 

v prevenci onemocnění z přetěžování horních končetin. Všem zaměstnancům jsou 

poskytnuty dostatečné osobní ochranné pomůcky (v divizi Recyklace u pecí a v rafinaci a 

v divizi Drahé kovy u anglické pece mají zaměstnanci přiděleny ochranné masky AH4 

s nuceným oběhem vzduchu, který je filtrován dvěma filtry). 

 Při posuzování kategorizace rizikové práce je úzce spolupracováno s KNP a KHS a 

v případě vhodnosti jsou prováděna další měření rizikových faktorů nad stanovený roční 

plán. V návaznosti se provádí pravidelné interní audity ISŘ a při namátkových prověrkách 

jsou prováděny kontroly pracovišť s cílem eliminace všech pracovních rizik i všech 
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pracovních postupů. Pracoviště jsou organizovány a uspořádány tak, aby odpovídaly všem 

pravidlům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jako prevence pracovních úrazů a 

nemocí z povolání jsou prováděna pravidelná roční školení zaměstnanců z oblasti BOZP, 

kde jsou rozebírány příčiny vzniklých pracovních úrazů za předchozí období, včetně 

stanovení opatření k zamezení jejich opakování a příčiny vzniku případných nemocí 

z povolání 

 Zaměstnanci mají možnost přímo se aktivně účastnit podpory zdraví na pracovišti a 

to zejména podáváním námětů na zlepšení  nebo přímou komunikací při interních auditech, 

pravidelných prověrkách BOZP a prověrkách druhou nebo třetí stranou (zákaznické nebo 

certifikační audity), pohovory s vedoucími pracovišť a dalšími vedoucími zaměstnanci 

Preventivní programy pro zlepšení zdravotního stavu zaměstnanců 
 Nejzávažnějším rizikovým faktorem na pracovištích v Kovohutích je olovo. Jeho 

ukládání v organizmu je ovlivňováno řadou faktorů. Důležitou roli hraje složení stravy, 

dostatek vápníku, množství přijímaného tuku, nadváha či obezita a také nedostatek 

pravidelné tělesné aktivity. Tito vyjmenovaní činitelé mají vliv i na vznik dalších 

závažných onemocnění např. onemocnění srdce a cév, rakoviny tlustého střeva apod. 

 Společnost má zpracován program pro zlepšení zdravotního stavu zaměstnanců. Do 

programu se zapojí zaměstnanec na základě uzavření dohody s vedením společnosti a s 

lékařem závodní preventivní péče, kde jsou vyspecifikována práva a povinnosti obou stran. 

 prevence zvýšené plumbemie – lékařské vyšetření, stanovení BMI, % tuků v těle, 

odběr krve a biochemické stanovení, rozbor jídelníčku – intervence (ovlivnění), 

nahrazení minerály, vitamíny. Rozbor pracovních činností, výchova a vedení 

k důslednému používání osobních ochranných pracovních pomůcek 

 kardiovaskulární program – lékařské vyšetření, měření krevního tlaku, EKG, 

analýza pohybové aktivity, psychické zátěže, stravovacích návyků, kontrola 

nadváhy a obezity, odvykání kouření, odběr krve a biochemické stanovení krevních 

lipidů (tuků) a dalších parametrů, zhodnocení rizik – návrh intervenčního 

(ovlivňovacího) programu  

 prevence infekčních onemocnění – očkování proti chřipce, suplementace (doplnění) 

vitamínem C 
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 prevence potíží pohybového aparátu při práci s PC – ergonomické (nejvhodnější) 

uspořádání pracoviště, prevence traumatických (úrazových) poškození z práce, 

přednášky, instruktážní cvičení, rehabilitační program. 

 

Vyhodnocování  výsledků opatření k podpoře zdraví 
 Indikátory (ukazatele) kvality pracovního prostředí fyzikálního charakteru 

vyhodnocuje BaPT ihned po obdržení výsledků měření a každoročně zpracovává 

dlouhodobé trendy vývoje na jednotlivých pracovištích. Vyhodnocení biologických 

expozičních testů provádí personální úsek ve spolupráci KNP 1x ročně, návrh řešení 

neshod předkládají zodpovědní vedoucí pracovníci a ředitelé poradě vedení. Vyhodnocení 

pracovní neschopnosti, úrazovosti, ohrožení nemocí z povolání a nemocí z povolání 

provádí BaPT ve spolupráci s PÚ 1x ročně, včetně závislosti na vykonávané činnosti 

zaměstnanců 

 Účinnost intervenčních (ovlivňovacích, vhodných) programů  hodnotí KNP a BaPT 

individuálně pro jednotlivé zaměstnance po ukončení základní části a analýzu 

ekonomického dopadu provádí PÚ a controling 1× ročně 

 

Motivační program 
Aktivní zapojení zaměstnanců do péče o vlastní zdraví je jedním z velmi silných 

motivačních faktorů; neméně důležitý pro psychiku každého je úspěch. Pro motivaci 

zaměstnanců je zpracován motivační program, jehož cílem je ocenit zaměstnance, kteří 

řádně dbají na své zdraví a aktivně se podílí na změnách ve společnosti. Motivační 

program je založen na bodovém systému, kdy každý zaměstnanec sám za sebe nebo 

za pracovní týmy sbírá body, jejichž hodnotu stanovuje na každý kalendářní rok GŘ a 

podle počtu získaných bodů jsou zaměstnanci oceněni. 

 Důležitým úkolem pro vedení společnosti je také zhodnocení schopností 

zaměstnanců, podle kterých dochází k přidělování práce. Lidé se obtížně vyrovnávají 

s prací, která není přiměřená jejich schopnostem. Týká se to práce přesahující možnosti 

zaměstnance, ale ještě ve vyšší míře nedocenění jeho schopností. Odpovědnost za 

přiřazování odpovídající práce pro konkrétní zaměstnance je založena na dohodě 

příslušných vedoucích zaměstnanců a KNP. 
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8. Závěr 
 V této práci se zabývám od začátku možnými vstupy olova do organizmu a 

působením olova na lidský organizmus v akutní i chronické expozici. V první kapitole se 

popisuji olovo od minerálu a přes historii používání a následných otrav či poškozování 

zdraví se pozvolna dostávám ke kapitole druhé a tou je popis činnosti. Opravdu ve strohém 

popisu popisuji, to čím se Kovohutě Příbram zbývají, co vyrábějí a jak dbají nejen o zdraví 

zaměstnanců, ale i o životní prostředí. V dalších kapitolách popisuji zdravotní rizika 

(akutní, chronická), která způsobují těžké kovy, a jejich vyhodnocování. V závěru této 

bakalářské práce představuji a navrhuji bezpečnostní opatření, které mají výrazný vliv na 

snižování intoxikace těžkými kovy na organismus. 

 Díky tomuto tématu, které jsem si vybral pro zpracování bakalářské práce, jsem i já 

pootevřel oči v mnohých směrech ochrany zdraví zaměstnanců při pohybu v toxickém 

prostředí. A ač je vlastně kterýkoli člověk na planetě vystavován nejen působení olova a 

to: z prachu, vzduchu, vody i stravy neustále v malých dávkách. Nemůže s tím však nic 

moc sám dělat, ale s tím co v obsahu této práce popisuji, se dělat něco dá a tím je 

minimalizace na co nejmenší možnou míru. Už v porovnání nejen to, že průměrné 

množství olova v krvi běžného člověka je 100 µg /l a u člověka pracujícího v Kovohutích 

je průměr v rozložení všech zaměstnanců 222 µg/l. A vedení společnosti s ohledem na 

zdraví zaměstnanců vynakládá nemalé finanční prostředky, aby prostředí i zázemí bylo co 

nejčistší. Pro zlepšení ochrany zdraví při práci jsou využívány tzv. Hygienické body, které 

umožňují zajistit zvýšenou ochranu zaměstnanců před působením škodlivých látek během 

odpočinku. V roce 2014 jich bylo 13 a pro rok 2015 se počítá navíc s výstavbou nového 

HB i u Šachetní pece a jen proto, aby byla zkrácena cesta k odpočinku. 

 A ať se neustále společnost, ale i světová společenství snaží vystavování působení 

toxických látek minimalizovat, stále je potřeba vymýšlet, jak rizika eliminovat či 

minimalizovat na co nejmenší míru ohrožování zdraví, zvláště pokud se jedná o těžké 

kovy, které ve vyšších dávkách poškozují zdraví a mají karcinogenní účinek. Tento 

problém se netýká pouze pracujících lidí v hutním průmyslu, ale i celkové populace, 

zbytku světa. Nejen olověné produkty, ale všechny toxické látky byly, jsou a budou nás 

obklopovat i nadále na každém kroku našich životů a je jen na nás a naší osvětě, 

všímavosti, zodpovědnosti i ochraně zdraví, co nejméně se vystavovat působení těch 
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rizikových látek, které svou toxicitou mohou nejen z krátkodobého, ale i dlouhodobého 

hlediska poškozovat nejen naše zdraví, ale zdraví našich rodin i dalších pokolení. Aktivním 

zapojení všech lidí, zaměstnanců do péče o vlastní zdraví je jedním z velmi silných 

motivačních faktorů; neméně důležitý pro psychiku každého je úspěch. Pro motivaci 

zaměstnanců je v Kovohutích Příbram zpracován motivační program, jehož cílem je ocenit 

zaměstnance, kteří řádně dbají na své zdraví a aktivně se podílí na změnách ve společnosti.  

 V popisu práce uvádím také rozdíl mezi akutní a chronickou expozicí a následně 

návrhy bezpečnostních opatření, které byly nejen historii i současnosti vykonány, ale i ty, 

co nás teprve čekají v budoucnu. Světová společenství neustále snižují limity a tak i pro 

nás to znamená co nejvíce minimalizovat působení olova na organizmus. Aby rizikové 

prostředí, se stalo prostředím co nejméně rizikovým, je potřeba co nejvíce minimalizovat 

zdroje a příčiny toxicity na daném pracovišti, či místě, ale tím nejdůležitějším je vnímání 

lidí, uvědomění si a dodržování všech stanovených opatření. Přestat myslet si, že 

dodržování předpisů i používání ochranných pracovních pomůcek je výmyslem vedení, ale 

především ochranou zdraví jich i rodin svých s genetickým odkazem a následnou naučnou 

stezkou pro pozdější generace. A i na základě toho byl Generálním ředitelem jmenován od 

roku 2014 „Tým Plumbemie“, jehož cílem je na základě auditů stanovit opatření pro 

snížení této hodnoty pod 300 µg/l pro jednotlivé zaměstnance společnosti. K tomuto limitu 

se Kovohutě Příbram a.s. jako společnost zavázala v programu ILA (Mezinárodní asociace 

olovářů). 
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9. SEZNAM ZKRATEK 

BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

 PO  - Požární Ochrana 

 OOPP - Osobní ochranné pracovní pomůcky 

 CSR  - Corporate Social Responsibility 

 DR  - Divize Recyklace 

 KBP  - Krátká Bubnová pec 

 ŠP  - Šachetní pec 

 Tgp  - Technologický předpis 

 VZV  - Vysokozdvižný vozík 

 KNP  - Klinika nemocí (chorob) z povolání 

 IQ  - Inteligenční kvocient 

 AH4  - Typ přilby 

 KHS  - Krajská hygienická stanice 

 ISŘ  - Integrovaný systém řízení 

 HB  - Hygienický bod(y) 

 EKG  - Elektrokardiogram 

 PC  - Personal computer 

 BaPT  - Bezpečnostní a požární technik 

 PÚ  - Personální úsek 

 ILA  - Mezinárodní asociace olovářů 

 GŘ  -  Generální ředitel 

 
 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bezpe%C4%8Dnost_a_ochrana_zdrav%C3%AD_p%C5%99i_pr%C3%A1ci
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