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Anotace 

Práce se zabývá problematikou olova a jeho vlivem na životní prostředí. Podává informace 

o chemických a fyzikálních vlastnostech olova, o jeho výskytu, výrobě a využití. 

Poukazuje na jeho sloučeniny a toxicitu. Práce je zaměřena na negativní dopad olova na 

ekosystém, lidský organismus a jeho následnou intoxikaci. Dává přehled, jak je možné 

s olověným odpadem dále nakládat, odstraňovat, recyklovat nebo úplně nahrazovat jinými 

materiály. 

Klíčová slova 

Olovo, toxicita, intoxikace, eliminace, ekosystém, životní prostředí, akumulátory, 

recyklace, sanace, odstranění 

Summary 

This work deals with lead and its influence on the organism. This work provides 

information about the chemical and physical properties of lead, the occurrence, production 

and its use. It refers to its compounds and toxicity. The work is focused on the negative 

impact of lead on the ecosystem and the human organism and its subsequent intoxication. 

It gives an overview of how it is possible with lead waste to be treated, remover, recycled, 

or completely replaces other materials. 
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Olovo se na naší planetě nachází od pradávna a tím stále láká lidstvo, aby zkoumalo 

jeho vlastnosti a využití. Může se vyskytovat ve všech složkách životního prostředí. 

Sloučeniny olova patří k nejtoxičtějším látkám a jsou využívány především v průmyslu. 

Problémem, do jaké míry zasahuje tento toxický kov do všech složek životního prostředí, 

se lidé začali podrobněji zabývat, až se zjistilo, že se to dotýká samotného zdravotního 

stavu člověka. Do lidského organismu proniká olovo například inhalací par či požitím 

intoxikovaných potravin. Hromadí se také v sedimentech, kalech, v biomase 

mikroorganismů i rostlin. Předložená bakalářská práce má poukázat jak důležitým 

a nebezpečným prvkem v historii, tak i v současnosti olovo a jeho sloučeniny je. 

Cílem bakalářské práce je objasnit dle dostupných informací jaký je aktuální stav 

olova v životním prostředí, v jakých oblastech má své využití a kde naopak je snaha o jeho 

eliminaci. Jedním z dalších cílů je zaměřit se na to, jaké způsobuje zdravotní rizika a proč 

je snaha olovo a jeho sloučeniny využívat co možná nejméně. Hlavním cílem závěrečné 

práce je zaměřit se na odpady, které olovo mohou obsahovat, na manipulaci s nimi, na 

způsoby odstranění ze životního prostředí a jeho recyklaci. 
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2 OLOVO  

Olovo patří k nejstarším kovům používaným již od středověku. Jeho historie sahá 

do Mezopotámie, starého Egypta, Řecka a Říma.
1,2

 Historie otrav olovem je popsáno velmi 

pestře a zajímavě. Lidé znali jeho pozitivní vlastnosti i jeho toxické účinky již v dřívějších 

dobách.
 
Zachovaly se také důkazy o chronických otravách. Především v Římě se olovo 

vyskytovalo ve víně, vodě a také v kosmetice.
1,2

  

Do vína se v dřívějších dobách přidával smrtelně jedovatý octan olovnatý neboli 

dříve nazývaný olověný cukr, který zastavuje kvasné reakce a má nasládlou chuť. Víno 

uskladněné v olověných nádobách rozpouštělo pomalu stěny nádoby a jedovaté složky 

se dostávaly do nápoje. Mezi nejvíce intoxikované vínem patřili lidé hlavně z vyšších vrstev. 

Lidé z nižších vrstev byli intoxikování spíše vodou rozváděnou olověným potrubím 

a z olověných nádob na potraviny. Olovo se používalo také ke konzervaci a ochucování 

šťáv.
3
 

Kosmetické přípravky s obsahem olova byly objeveny již ve starém Řecku. 

Používaly se různé masti, ale také parfémy a pudry, masážní oleje a nejvíce uhel na 

malování očí, který obsahoval olovo ve formě leštěnce olovnatého vyskytujícího se 

přirozeně. Kosmetika se používala i pro léčebné a rituální obřady, kdy si ji Řekové 

a Římané nechávali dovážet především z Egypta. Barvy na vlasy, barvy na malování 

obrazů a zdobení keramických nádob obsahovaly také olovo.  

Ve středověké Evropě se používalo olovo a jeho sloučeniny především při tvorbě 

různých vitráží, k mučení nepřátel, k odlévání nábojů i ke knihtisku.
3 

2.1 Fyzikální a chemické vlastnosti  

Olovo je měkký, nízkotavitelný, modrobílý, na čerstvém řezu lesklý toxický kov, 

odolný vůči korozi a dobře kujný. Má vysokou hustotu a nízký bod tání.
4
 Je stálý vůči 

atmosférickým vlivům. Ve vlhku se na něm tvoří šedobílá vrstva oxidů, uhličitanů, 

hydroxidů a pozvolna ztrácí lesk. Rozpouští se v kyselině dusičné a vytváří sloučeniny 

s mocenstvím II+ , které jsou nejstálejší a IV+. Všechny sloučeniny olova jsou jedovaté. 

Kovové olovo se používá v lékařství, jelikož dobře pohlcuje rentgenové záření, používá se 
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právě k odstínění záření. Jeho slitiny se stříbrem, cínem nebo antimonem se používají při 

pájení.
4-8

  

Základní vlastnosti olova jsou shrnuty v tabulce 1. 

Tabulka 1: Vlastnosti olova 
4,5,8

 

český název Olovo oxidační stavy II, IV 

mezinárodní název Plumbum elektronická konfigurace  
[Xe] 4f

14
 5d

10
 6s

2
 

6p
2
   

anglický název Lead atomový poloměr [pm] 154 

chemická značka Pb kovalentní poloměr [pm] 147 

protonové číslo 82 specifické teplo [J g
-1

K
-1

] 0,13 

relativní atomová 

hmotnost 
207,2 slučovací teplo [kJ mol

-1
] 4,799 

perioda 6 tepelná vodivost [W m
-1

 K
-1

] 35,3 

skupina VI.A elektrická vodivost [S m
-1

] 4,8.10
6
 

zařazení 
ostatní 

kovy 
měrný elektrický odpor 

[10
-6 

Ω m] 
0,206 

standardní potenciál [V] -0,13 tvrdost podle Mohse 1,5 

teplota tání [°C] 

[K] 

327,5  

600,6  
tvrdost podle Brinella [MPa] 38,3 

teplota varu [°C]   

[K] 

1 749 

2 022 
model pružnosti ve smyku 

[GPa] 
5,6 

hustota [g cm
-3

] 11,34 model pružnosti v tahu [GPa] 16 

hustota při teplotě tání  

[g cm
-3

] 
10,66 bod supravodivosti [K] 7,2 

elektronegativita 2,33 
skupenství za normálních 

podmínek 
pevné 

Vzhledem k tomu, že hlavním cílem mé bakalářské práce je zaměřit se na způsoby 

odstraňování olova z životního prostředí, budu se v následujících kapitolách zabývat jeho 

výskytem a výrobou, která úzce souvisí s odpady a výskytem olova v životním prostředí. 

2.2 Výskyt  

Olovo patří z těžkých kovů k těm nejrozšířenějším. V přírodě se však elementární 

olovo nalézá jen zřídka. Vyskytuje se především v minerálech. Nejdůležitější a zároveň 

nejrozšířenější minerál a olověnou rudou je Galenit, nazývaný též Leštěnec olověný 
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(obrázek 1), jehož chemický vzorec je PbS (sulfid olovnatý). Obsahuje 86,9 % olova 

a nalézá se po celém světě.  

 

Obrázek 1: Galenit PbS (www.upload.wikimedia.org) 

Mezi méně vyskytující se minerál patří Cerusit, jehož chemický vzorec je PbCO3 

(uhličitan olovnatý) obsahující 77,6 % olova a Anglezit s chemickým vzorcem PbSO4 

(síran olovnatý) s obsahem 68,3 % olova. Největší podíl olova (92,83 %) má nerost 

Masikot, jehož chemický vzorec je PbO (oxid olovnatý).  

Mineralogicky je popsáno pět set nerostů obsahující olovo. Jako doprovodný prvek 

se vyskytuje také v rudách stříbra a zinku.
8-10

 

2.3 Výroba a využití olova a jeho sloučenin 

Olovo lze získat především jemným namletím rud, kde je pak flotací oddělena 

složka s vysokým zastoupením kovu. Následně se ruda praží a dochází tak k převedení 

přítomných sulfidů olova na oxidy. Oxid se redukuje uhlíkem za vzniku elementárního 

olova. Obvykle se pro tyto účely používá koks.
9,10

 Průběh tohoto procesu lze zjednodušeně 

popsat následujícími rovnicemi: 

2PbS + 3O2 → 2PbO + 2SO2 

PbO + C → Pb + CO 

Velké množství rud obsahuje olovo jako sulfid. Výrobní způsoby jsou zaměřeny 

především na zpracování sulfidických rud. Jedná se o následující způsoby. 
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Způsob pražně redukční, při kterých dochází k pražení sulfidových koncentrátů 

s následným redukčním tavením. Tento způsob se v praxi používá nejvíce. Dělí se na 

následující samostatné výrobní procesy a to pražení, aglomeraci a tavení aglomerátu.
11

 

Způsob pražně reakční, který se zakládá na reakci mezi sulfidem olovnatým 

a produkty jeho oxidačního pražení, tedy oxidem a síranem. Je vhodný především pro 

výrobu velmi čisté a bohaté rudy nebo případně koncentrátů. 

Způsob srážecí, který je založen na přímém vytěsnění olova z jeho sulfidu železem 

podle následujícího schématu:  

PbS + Fe = FeS + Pb. 

Uvedená reakce je vratná. Dnes se však již moc nevyužívá a to pro velkou spotřebu 

železa a jeho znehodnocení.
11

 

Svět 21. století, který se neustále technický vyvíjí, se snaží snížit užívání sloučenin 

olova, ale přesto jsou nadále nedílnou součástí dnešní doby. V některých průmyslových 

odvětvích se nenašel zatím nahrazující produkt stejných vlastností a kvality. Na obrázku 2 

je na mapě vyznačen přehled výroby nebo nakládání s olovem a jeho sloučeninami ve 

vybraných odvětvích průmyslu v České republice.
12

  

 
 

Obrázek 2: Přehled výrob nebo nakládání olova a jeho sloučenin ve vybraných odvětvích průmyslu ČR 

(www.registrpovinnosti.com) 

V následujícím textu se zabývám stručnou charakteristikou některých významných 

sloučenin olova, se kterými se lze setkat v různých průmyslových odvětvích. 
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Oxid olovnatý (PbO) je sloučenina dvoumocného olova s kyslíkem, vyskytující se 

ve dvou modifikacích a to stabilní červené, nazývané Klejt, a metastabilní forma žlutá, 

nazývaná Masikot. Působením redukčních činidel se mění na olovo. Jedná se o sloučeninu 

bez zápachu, která je dobře rozpustná v kyselinách a to především v kyselině dusičné 

(HNO3) a kyselině octové (CH3COOH). Za tepla se oxid olovnatý dobře rozpouští 

v alkalických hydroxidech (např. NaOH). Ve vodě se ale rozpouští velmi špatně proto 

je reálný předpoklad, že jeho výskyt ve vodném prostředí bude zásluhou této vlastnosti 

jeho obsah minimální. Teplota tání oxidu olovnatého je 886 °C. Teplota varu je 1 472 °C. 

Podporuje hoření jiných látek, ale přitom sám hořlavý není. Vyrábí se přímou oxidací 

roztaveného olova vzdušným kyslíkem. Opatrným zahříváním oxidu olovnatého se získá žlutá 

forma a při zahřívání žluté formy s přístupem kyslíku se získá oxid olovnato-olovičitý přesněji 

tetraoxid diolovnato-olovičitý, nebo orthoolovičitan olovnatý (Pb3O4).  

Používá se především na výrobu olovnatého skla a křišťálu. Má vysoký index lomu 

a lesk. Dále má uplatnění při výrobě keramických glazur a také se používá při výrobě 

elektrických akumulátorů. Klejt se využívá při výrobě různých pigmentů. Při vdechování 

pár hrozí otrava.
13-16

 

Oxid olovičitý (PbO2) je tmavohnědý prášek, nerozpustný ve vodě a bez zápachu. 

Dobře se rozpouští v kyselinách. Zároveň je silným oxidačním činidlem. Používá se 

především při výrobě pyrotechniky a zápalek. Při tření s látkami síry či fosforu dochází 

velmi snadno ke vznícení. Musí být proto skladován na suchém, chladném místě bez 

přístupu světla. Využití má rovněž pro přípravu barviv a dalších chemikálií. Je velmi 

toxický pro vodní organismy. Oxid olovičitý při vdechnutí dráždí průdušky i plíce a při 

požití ústy dochází k otravě díky jeho rozpustnosti v kyselině solné, která je obsažena 

v žaludečních šťávách.
17,18 

Již výše zmiňovaný tetraoxid diolovnato-olovičitý (Pb3O4), jehož triviální názvy 

jsou suřík nebo minium je oxid složený (2PbO + PbO2). Prášek oranžovočervené barvy, 

který zahříváním tmavne. Ve vodě je nerozpustný. Používá se v antikorozních nátěrech 

u ocelových a železných konstrukcí zpravidla ve směsích s lněným olejem, ve kterém se 

rozptýlí a olej následně vypaří. Používá se také jako pigment a při výrobě syntetického 

kaučuku, skla a glazur.
19,20
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Chlorid olovnatý (PbCl2) je lesklá, bílá, pevná sloučenina bez zápachu. Tvoří 

jehličkové krystaly. Ve vodě i alkoholu bývá pouze slabě rozpustný. Dobře se rozpouští 

v kyselině chlorovodíkové a čpavku. Nejčastěji se používá na výrobu skla. V přírodě 

se vyskytuje v sopečné lávě, minerálu cotunnitu, který má barvu bílou, žlutou, zelenou 

nebo je bezbarvý.
21-23 

Sulfid olovnatý (PbS) se nachází ve vyvřelých a sedimentárních horninách. Je to 

hlavní ruda olova s příměsí stříbra. Bývá nerozpustný ve vodě a většině kyselin. Má světle 

šedou až černou, lesklou kovovou barvu. Tvoří krystaly a je nemagnetický. Dobře se štěpí 

a na vzduchu oxiduje na oxid olovnatý a síran olovnatý. Je polovodič s fotoelektrickou 

vodivostí, která se využívá při výrobě fotočlánků i expozimetrů. Detekuje infračervené 

záření. Používá se jako ochrana před rentgenovým zářením.
22,24

 

Octan olovnatý, Pb(C2H3O2)2, je významná sloučenina při přípravě dalších 

olovnatých sloučenin. Je rozpustný ve vodě a glycerinu. V dřívějších dobách jak už je výše 

zmíněno, když se nevědělo, že je smrtelně jedovatý, se hojně používal do nápojů. 

Uplatnění nachází v tiskařství, při výrobě barviv, v kosmetice, v parfémech a v lékařství 

v maximální denní dávce 0,1 g.
25 

Síran olovnatý (PbSO4) je bílá, krystalizující sloučenina nerozpustná ve vodě, 

alkoholech ale rozpustná v kyselinách. Krystaly jsou čiré, nazývané též jako olověné sklo. 

Dříve výroba olověné běloby. Nachází se v minerálu anglesit. Vzniká při vybíjení 

olověných akumulátorů.
26,27

 

Uhličitan olovnatý (PbCO3) je pevná, bílá sloučenina, bez zápachu, která se 

rozkládá zahřátím a je dobře rozpustná ve vodě. Přítomný v minerálu cerussit. Používá se 

při výrobě zápalek. Kryje nejlépe ze všech bílých pigmentů, a proto se používá se směsí 

oleje v malířských barvách.
28,29  

Chroman olovnatý (PbCrO4) Ve vodě špatně rozpustný, ale v kyselině dusičné 

a alkalických louzích se rozpouští dobře. Používá se při výrobě plastů i pigmentů - chlorová 

žluť a především do nátěrových hmot na značení silnic. Další využití má také na restaurování 

historických předmětů.
30

 

Tetraethylolovo, Pb(C2H5)4, mělo uplatnění ve 20 letech 20. století, při hledání 

laciného paliva pro benzínové motory. Tetraethylolovo se nerozpouští ve vodě 

a má teplotou vzplanutí 73 °C.  
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V roce 1921 použil Thomas Midgley jr. poprvé tetraethylolovo do benzínu, aby byl 

chod motoru hladší a tišší. Až časem se ukázalo, že jeho používání přineslo více problémů 

než užitku. Jedná se o látku těkavou, která při kontaktu s kůží přechází do tukových tkání, 

což je mnohem účinnější otrava, než při vdechování prachů nebo pozření sloučenin. 

Vzhledem k tomu, že spalovací proces motoru neprobíhal ideálně, nacházely se ve 

výfukových plynech nezreagované podíly tetraethylolova. Po opuštění motoru vstupoval 

bromid olovnatý do atmosféry ve formě aerosolu. Aerosoly se tak mohly prostřednictvím 

vzdušných proudů přesouvat na velké vzdálenosti. Při styku s dešťovou a povrchovou 

vodou, které mají mírně kyselý charakter, byly většinou dobře rozpustné. Tímto se 

dostávalo olovo do vody a půdy. Nyní, když se již tetraethylolovo nevyužívá, se používají 

jako antidetonátory organokovové sloučeniny manganu, aromatické aminy nebo 

halogenidy přechodných kovů.
31,32 

Nyní bych se chtěla zaměřit především na využití olova a jeho slitin ve výrobcích, 

které si žádají následnou recyklaci a odstranění ze životního prostředí, protože stále 

představují riziko. 

V historii mělo olovo široké použití, ale dnes, když je zjištěna jeho toxicita 

se omezuje jeho využívání včetně jeho slitin na minimum. Využití olova je široké. 

Od elektrotechnického průmyslu, chemického, slévárenského po sklářský průmysl. 

Používá se k ochraně elektrických kabelů. Nejvíce olova se ale spotřebuje při výrobě 

akumulátorů a výrobě olověných broků.  

Olověné akumulátory obsahují velký podíl olova o čistotě 99,95 %. První 

akumulátor určený pro širší trh a užívání byl dán do oběhu v roce 1802 a to chemikem 

Williamem Cruickshankem. Rok 1859 již vedl ke vzniku prvních dobíjecích akumulátorů. 

Sekundární akumulátor pracuje na bázi olova a kyseliny sírové a je používán dodnes. Dělí 

se na dva druhy a to startovací a trakční.
 

Jejich velkou výhodou je především jejich nižší cena, než je tomu například 

u akumulátorů s niklem, a také jejich schopnost naakumulovat více proudu. Jejich 

nevýhodou je především malá hustota energie. Akumulátory jsou těžké, rozměrné, mají 

nižší účinnosti dobíjení, menší počet dobíjecích cyklů a zákonem je daná ekologická 

likvidace. Průměrná evropská autobaterie váží 13 kg, z toho 7,6 kg tvoří právě olovo.
33-37
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Každý rok se na trh Evropské unie dostane přibližně 800 000 t automobilových 

baterií, 190 000 t průmyslových baterií a přenosných baterií 160 000 t. Na český trh se 

dostane zhruba 30 000 t akumulátorů a baterií.
33-37

  

Aktuální problematika se týká i rozsáhlého používání solárních panelů využívající 

bateriové systémy, které nesou do budoucna také značná rizika. Bude tak vyprodukováno 

více než 2,4 milionů tun olova, které bude znečišťovat životní prostředí. V zemích, kde 

je horší infrastruktura, musí výrobci solární energie bohužel více spoléhat na tyto bateriové 

systémy s příměsí olova. Předpoklad do budoucna je takový, že zhruba třetina světové 

produkce olova do roku 2022 bude pocházet právě z těchto solárních systémů.
38

 

Olověné broky představují též značný problém z ekologického hlediska. Vyrábí se 

roztavením olova v tavícím kotli v brokárenské věži. Olovo se lije odlévacím zařízením 

přes cedník z výšky kolem 50 m. Při volném pádu kapalina zaujme ideální tvar koule a při 

volném pádu vzduchem ochlazená, ztuhne na pevný olověný brok, který dopadá do nádoby 

s vodou, aby se nezdeformoval tvar při dopadu. Brok obsahuje z  95 % olovo a zbytek 

jsou přísady arsenu, antimonu a jiných kovů.  

Od 31. prosince 2010 je zakázáno používat olověné broky k lovu vodního ptactva. 

Nahrazují se ocelovými broky, které nejsou z oceli, ale z měkkého železa. Zákaz vznikl 

z dlouhodobé vědecké studie, kde bylo zjištěno, že olověné střely v zažívacím traktu 

ptactva, vedou k pomalému úhynu nejen samotných ptáků, ale i zvířat, které tyto ptáky 

pozřely. Olověnými broky se mohou nadále střílet například bažanti a zajíci. Na obrázku 3 

je ukázán rozklad olověných broků v půdě.
39-50

 

 

Obrázek 3: Postup koroze olověných broků v půdě při obvyklé vlhkosti (www.chytej.cz)  

Olovo plní svou funkci rovněž jako závaží na vyvažování kol u automobilů 

nad 3,5 t, tedy autobusů a motocyklů. S platností od 1. července 2005 je zakázáno použití 
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pro automobily pod 3,5 t, kde se nahrazuje zinkem, který má mnohem menší hmotnost. 

Závaží jsou však rozměrově větší a i cena vyšší. Používat lze i cín a nerez ocel.
51

  

Olovo má využití i při výrobě závaží v rybářství, ale v současnosti se začíná 

nahrazovat wolframem. Také se používá na kyselinovzdorné vyložení nádob, nádrží, 

čerpadel a potrubí.
52

  

Přidává se do slitin - pájek. Dne 1. 7. 2006 je vydaná směrnice Evropské unie, která 

dala omezení olovnatého pájení. Tato směrnice se však nevztahuje na letecký, vojenský 

a lékařský průmysl, kde je udělena výjimka. Nové slitiny mají menší životnost 

a spolehlivost, a to proto, že jejich spoje jsou křehčí a nesnášejí vibrace. Olovo v pájce 

zaručovalo její plasticitu a pružnost, a proto se neustále hledají vhodné bezolovnaté pájky, 

které by byly rovnocennou náhradou pájek olovnatých.
53

  

Využití v lékařství má olovo též a to tak, že pohlcuje rentgenové záření a gama 

paprsky. Firma PolyOne ve spolupráci se Siemens a Reiter-HG Geiger vyvinula 

a odzkoušela nový materiál TrilliantTM Healthcare Radiation Shielding Compound 

na stínění a pohlcování gama záření. Tento materiál je novodobá ekologická alternativa 

olova, která má mnoho výhod a to především snížení nákladů na výrobu a zpracování i na 

samotnou montáž. Stínění radiace je pak stejně kvalitní, jako u materiálu s přídavkem 

olova.
54

 

Další výrobky, kde je použito olovo, jsou barvy. Mezinárodní konference, která 

proběhla 21. září 2012 si dala za cíl, že do roku 2020 eliminuje ve všech zemích světa tyto 

barvy s příměsí olova.
55

 

Jak již bylo uvedeno výše, při výrobě dekorativního skla má své využití také, 

protože zvyšuje index lomu a olovnaté sklo je výhradní surovinou při výrobě skleněných 

lustrů a řady dekorativních předmětů jako jsou například vázy. Důležitou úlohu plní také 

u skel mikroskopů, brýlí, dalekohledů a objektivů kamer.  

Například Sklo Bohemia, a.s. ve Světlé nad Sázavou byla největším producentem 

olovnatého křišťálu v Čechách. V současné době dbá na přísné požadavky na ochranu 

životního prostředí a stále zdokonaluje systémy filtračních zařízení při výrobě olovnatého 

skla a je zavedena nová linka na výrobu bezolovnatého skla.
56
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V následující kapitole se zaměřuji na to, jaký dopad má využívání těchto výrobků 

na celý environmentální systém. Jak se olovo vstřebává, usazuje či kumuluje ve všech 

životních složkách na zemi a jaký to má dopad na organismy.  
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3 POHYB OLOVA V BIOSFÉŘE 

Biosféra je část povrchu Země, na kterém se vyskytují živé organismy. Je složena 

z plynné části zvané atmosféra, která sahá do výšky asi 10 000 km. Živé organismy 

se vyskytují do výšky 10 - 15 km v tzv. troposféře. Kapalná složka se nazývá hydrosféra 

a sahá, až do nejvyšších hloubek její průměrná hloubka je 3,8 km. Pevná složka biosféry 

je tzv. pedosféra a živé organismy se v ní nacházejí do hloubky 20 - 30 m.
57,58

 

V navazujících podkapitolách se zabývám, jak dalece zasáhlo životní prostředí 

působení olova a jeho sloučenin v jednotlivých složkách biosféry. 

3.1 Olovo v atmosféře 

Atmosféra je plynný obal země. Skládá se především z dusíku a to ze 78 % a 

kyslíku z 21 %. Zbylé procento náleží vzácným plynům. Přírodní zdroje znečištění 

atmosféry v České republice je minimální zatím co antropogenní znečištění jak 

v evropském tak i světovém měřítku dosahuje mimořádně vysoké úrovně. Čistota ovzduší 

v České republice se sleduje systematicky od sedmdesátých let. Až 98 % olova v atmosféře 

pochází z lidské, tedy antropogenní činnosti.
57,58

 

Transport látek se dělí do tří následujících kategorií:  

 Lokální transport (do 50 km), kdy okamžitá depozice je daná především směrem 

převládajících větrů. Vzniká hlavně mísením přízemních vrstev ovzduší. 

 Regionální transport (několik stovek km), v tomto případě je nutná znalost jednak 

předpovědi počasí a rovněž znalost fotodegradačních procesů pro jeho sledování. 

 Globální transport se sleduje při vyhodnocování rovnováhy sledované látky mezi 

globálními zdroji např. vliv Slunce. 

K lokálnímu znečistění dochází především při vlastní těžbě, zpracování a využití 

olova. Nejnižší jeho hladina koncentrace je na Antarktidě. 

Přirozeným způsobem se olovo dostává do ovzduší ve formě prachu, kouře, lesních 

požárů a aerosolů mořské vody. Významnější jsou antropogenní emise olova a to proto, 

že hlavním antropogenním zdrojem jsou spalovací procesy, které jsou globálním 

problémem. Především spalování fosilních paliv, výroba železa a oceli. Největším zdrojem 

olova, které tvoří 60 % všech emisí, jsou bromidy alkylolova, které vznikají při spalování 
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olova. Přibližná doba setrvání olova v atmosféře je asi deset dní. Odtud se dostává dále 

do dalších složek životního prostředí. Ze vzduchu se usazuje, dešťovou vodou proniká do 

půdy a následně do rostlin. V současnosti je velká snaha snížit olovo, které je v ovzduší. 

Hlavním krokem byla náhrada olovnatého benzínu za bezolovnatý. Benzín s přísadou 

olova se přestal prodávat od 1. ledna 2001.
59-62

 

V současné době je olovo deponováno atmosférou, jak lze vidět na obrázku 4 a to 

pravděpodobně zejména ze spalování uhlí v tepelných elektrárnách. Část může být 

z dálkového přenosu aerosolů ze zemí, kde se stále tetraethylolovo používá. Atmosféra 

se tak stala klíčovým médiem při přenosu polutantů stopových kovů do vzdálených 

vodních ekosystémů.
63

 

 

Obrázek 4: Roční průměrné koncentrace olova v ovzduší v letech 2001-2011 na vybraných stanicích 

(http://portal.chmi.cz) 

3.2 Olovo ve vodě 

Do povrchové vody se olovo může dostat přímo spadem z atmosféry, jak bylo 

uvedeno v předcházející kapitole, tak rovněž výplachem půd nebo erozní činností. 

Koncentrace závisí především na srážkách a vlivu počasí na půdu a podkladové horniny.
64 

Do řek se dostane především ve formě rozpuštěných sloučenin nebo je navázáno na 

povrch pevné látky, která je vodou pak unášena dále po proudu.
65 
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V letech 1990 až 1991 byl proveden regionální průzkum kontaminace vodních toků 

v České republice analýzou říčních sedimentů odebraných většinou nad jezy. Tyto 

koncentrace jsou zobrazeny na obrázku 5, kde analyzovaná byla jen frakce částic 

s průměrem menším než 63 μm.
66

 

 

Obrázek 5: Celkový v kyselinách rozpustný obsah olova (www.vesmir.cz)  

Hlavním zdrojem anorganického olova ve vodách je průmysl, kdy sloučeniny 

olova, které se do vody dostanou vymýváním kontaminovaných půd a depozicí ze vzduchu 

vodu znečistí. Více kontaminované jsou především oblasti, kde se nachází ruda Galenit. 

Olovo se ve vodě vyskytuje především ve formě uhličitanů, hydrogenuhličitanů a chloridů. 

V oxidačním stavu II+ se vyskytuje větší množství jen v kyselých vodách. Při dostatečných 

redukčních podmínkách může vznikat ve vodě nerozpustný sulfid olovnatý. 

Olovo má značnou schopnost se kumulovat ve vodních sedimentech a kalech. 

Sedimenty dna jsou považovány za důležitý indikátor znečištění povrchové vody 

toxickými kovy. Mechanismus toxického působení olova na ryby a ostatní vodní živočichy 

spočívá víceméně ve vazbě na aminokyseliny a SH-skupiny bílkovin. Olovo pak působí 

jako enzymový jed. S kvalitou povrchové vody úzce souvisí i kvalita pitné vody, která je 

získávána především z povrchových zdrojů.
67,68

 

Hlavním zdrojem olova v pitné vodě jsou především staré olověné rozvody pitné 

vody a domovní přípojky. Odhad je, že v České republice je méně než 5 % objektů, 

které mají dosud olověné domovní rozvody. Vodárenské společnosti se zaměřují na jejich 
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výměnu a Ministerstvo pro místní rozvoj v České republice realizuje podpůrný program, 

který je zaměřen na odstranění olověných rozvodů v pitné vodě v nemovitostech. Program 

byl zahájen roku 2004 a bude trvat do roku 2013. Přítomnost olověného potrubí nemusí 

znamenat, že se bude ve vodě nacházet olovo. Na mnoha místech je vnitřní strana potrubí 

pokryta slabou vrstvou uhličitanu vápenatého (vodního kamene) a to znamená, že voda 

nemusí přijít vůbec do kontaktu s olověnou trubkou.
69,70

 

Obsah olova v pitné vodě je určován kvalitou vody, stupněm agresivity vůči 

olověným materiálům, kterou lze charakterizovat například pomocí hodnoty pH, tvrdosti 

vody, obsahem oxidu uhličitého (CO2), ale i teplotou. Také kvalitou materiálu daného 

potrubí, spotřebou vody a stagnací vody v potrubí. Obsah olova je proto velmi proměnlivý 

a to nejen v zásobované oblasti, ale i u konečných spotřebitelů. Systematicky sledované 

hodnoty jsou od 50. let 20. století.
71

 

3.3 Olovo v půdě   

Půda je významným článkem při vstupu toxických látek do potravního řetězce. 

Dochází v ní k sorpčním, retenčním a transportním procesům. Na znečištění půd se 

významně podílí především atmosférická depozice i přenos látek vodou. Nejvíce jsou 

kontaminované půdy v blízkosti kovohutí. Koncentrace dosahují vysokých hodnot. Větší 

koncentrace se vyskytovaly i v okolí dálnic zejména díky používání olovnatého benzínu.  

V půdě je olovo velmi málo pohyblivé. Poutá se jílovými minerály 

a humusovými látkami. Nejvyšší obsah je tedy proto ve svrchní části půdy v humusu, 

protože sorpce olova humusem je pevnější než u jílových minerálů.  Vrchní 

padesátimetrová vrstva půdy je na sloučeniny olova nejbohatší. Čím větší je hloubka, 

tím více bude obsah olova v půdě klesat. Za jeho průměrný obsah v půdě je 

považováno 5 - 50 mg·kg
-1

 a za přirozený obsah 2 - 300 mg·kg
-1

 přičemž jeho běžný 

výskyt je v rozmezí 10 - 20 mg·kg
-1

.
72,73

  

Vlastnosti olova v půdě jsou především ovlivněny přítomností uhličitanů. Na 

kontaminaci z důsledku antropogenní činnosti má vliv imise z hutí zpracovávající 

olověnou rudu, aplikace čistírenských kalů do půdy a také hnojiva. Vzhledem k nízké 

mobilitě olova, má kontaminovaná půda většinou trvalý charakter. Rozpustnost se může snížit 
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vápněním.
72,73

 V tabulce 2 lze vidět různé koncentrace olova z půdy v jednotlivých 

produktech, které slouží ke konzumaci. 

Tabulka 2: Koncentrace olova v potravinách 
58

 

Potravina 
Koncentrace olova 

mg·kg
-1

 
Potravina 

Koncentrace olova 

mg·kg
-1

 

maso hovězí 0,004 – 0,07 suchý hrách 0,01 – 0,43 

maso vepřové 0,005 – 0,05 jablka 0,01 – 0,05 

maso kuřecí 0,008 – 0,04 pomeranče 0,005 – 0,07 

ryby mořské 0,01 – 0,14 banány 0,02 – 0,05 

ryby sladkovodní 0,01 – 0,05 jahody 0,006 – 0,09 

pšenice 0,02 – 0,65 hrozny 0,012 – 0,024 

oves 0,03 – 0,3 černý čaj 0,07 – 1,29 

fazole 0,02 – 0,1 káva 0,02 – 0,05 

mrkev 0,004 – 0,21 kakao 0,03 – 0,07 

hrášek 0,01 – 0,02 mléčná čokoláda 0,05 

3.4 Olovo v rostlinách 

Rostlina představuje prostředníka mezi kontaminovanou půdou a možností 

ohrožení zdraví člověka jelikož je součástí potravního řetězce. Do rostlin se olovo dostává 

především z půdního roztoku a také z aerosolu. Rostliny ho přijímají pasivně, je pevně 

vázáno a není pohyblivé. Vliv na jeho příjem má hodnota pH a teplota.  

Značný podíl na příjem olova do rostlin má také mimokořenový (foliární) příjem 

a to převážně prostřednictvím listů ze 40 až 80 %. Kořenovým příjmem je absorbováno 

pouze 10 až 20 % a 90 % olova zůstane převážně v podzemní části rostliny. Je zjištěno, 

že rostliny s jemnějšími kořenovými vlákny kumulují olovo lépe než rostliny s několika 

silnými kořeny, a že listy rostlin kumulují mnohem více olova než stonky. Lze vidět 

na obrázku 6. Hladké a tuhé listy mají kumulaci olova menší než listy měkké a ochlupené. 

Mezi rostliny akumulující nejvíce olovo patří listová zelenina.
74

 

 

Obrázek 6: Toxické působení olova na listech Čiroku obecného (http://web2.mendelu.cz) 
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3.5 Olovo v organismech 

Olovo se dostane do těla potravním řetězcem. Z rostlin, které jsou 

již kontaminované a pozřené býložravci, kteří jsou pak sami konzumováni masožravci. 

Ze zvířat jsou nejvíce citlivé na intoxikaci olovem divoká zvířata. Vyskytuje se u nich 

porucha reprodukce, třes, koliky a průjmy. Nejodolnější jsou drobní korýši, pro které je 

olovo nejméně toxické a proto se používají při testování monitoringu životního prostředí. 

Vstup do těla člověka je trávící nebo dýchací soustavou. Podíl olova vstřebaného 

trávící soustavou závisí především na věku jedince. Dospělý člověk absorbuje asi 10 % 

požité dávky. U dítěte to je až 40 %. Bylo prokázáno, že nedostatek železa v potravě 

usnadňuje vstřebávání olova. Biologický poločas rozpadu olova v kostech je velmi dlouhý 

a to dvacet až třicet let.
75,76

 

Příjem dýchací soustavou závisí hlavně na objemu vdechovaného vzduchu a také 

na velikosti vdechovaných částic. V plicích jsou zachycovány pouze částice menší 

jak 0,5 µm. Dospělí vstřebají plícemi 30 - 50 % celkové dávky, zatímco děti jen 7 %. 

V krvi se pak olovo váže na červené krvinky a to až z 90 %. Nejprve se dostává 

do měkkých tkání, především do ledvin a jater. Později se ukládá zejména v kostech. 

Jen malé množství se ukládá v mozku. Vylučuje se močí. Vliv má i na větší kazovost zubů 

u dětí, kdy napodobuje vápník a vniká do zubní skloviny, zubní dřeně a i dokonce 

do povrchu zubních kořenů. Váže se na flór a ten pak nemůže chránit zuby před kazem. 

Akutní otrava vznikne vdechnutím par olova nebo při požití vysoce intoxikované 

potravy. Objevují se příznaky působící na nervovou soustavu a celková slabost organismu. 

Příznaky jsou zvracení, apatie, ospalost, hyperaktivita, v těžších případech kóma.
75,76

 

U chronické otravy je postižena řada orgánů a nejvíce soustava nervová. Otrava 

je pozvolná. Z počátku jsou příznaky malátnosti, pocit únavy, nechutenství, nespavost a pocit 

únavy v dolních končetinách či zácpa. Otrávený má bledou tvář a šedý lem kolem dásní. Při 

léčbě otravy se využívají chelatační činidla. Z domácích produktů podání mléka a čaje.
 

Na detoxikaci se dá využít antibiotikum penicilin, které zvyšuje vylučování olova 

z organismu. Dále i kyselina askorbová neboli vitamín C, který disponuje vlastnostmi 

profylaktického činidla při intoxikací olovem.
77-80
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Batolata jsou obzvláště citlivá a může u nich docházet až k poškození mozku. Klesá 

schopnost soustředit se a klesá i IQ. Olovo působí také na hladký sval střev.
 
 

Koncentrace olova v krvi dospělých a dětí, jak je znázorněno na obrázku 7 

a obrázku 8, má od roku 2001, kdy se přestal používat olovnatý benzín, sestupnou 

tendenci.
77-80

 

 

Obrázek 7: Obsah olova v krvi dětí μg·l
-1

 krve (medián) v letech 1996 až 2008
 
(www.szu.cz) 

 

 

Obrázek 8: Obsah olova v krvi mužů a žen μg/l krve (medián) v letech1996 až 2009
 
(www.szu.cz) 

V navazujících kapitolách mé bakalářské práce se zaměřuji na popis laboratorních 

metod stanovení olova a podávám přehled jednotlivých použitých metod na odstranění či 

stabilizaci výše zmiňovaného toxického kovu z půdy či vody. 
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4 METODY ANALÝZY 

Pro stanovení olova se používají především vysoce citlivé instrumentální metody 

analýzy. Jsou popsány metody, které jsou použitelné pro stanovení olova vedle ostatních 

kovů volbou provozních podmínek.  

Zpracování a příprava vzorků je velmi důležitá při analýze stanovení olova v půdě. 

Nejprve se provede odběr reprezentativního průměrného půdního vzorku a to půdní 

vzorkovnicí a vzorek se uloží do předem označených sáčků. Vzorek se vysuší v sušárně 

zhruba při teplotě 105 °C, vytřídí větší kusy a pomele. Následně je obsah zmenšen pomocí 

kvartace na požadované množství. Obsah olova se stanovuje buď v pevném stavu nebo 

po rozkladu ve směsi kyseliny chlorovodíkové či lučavce královské.
81

 

Používané metody pro stanovení olova:  

 Atomová absorpční spektrofotometrie (AAS) 

Metoda patří mezi nejmladší analytické metody a v současné době nejvíce 

používané. Princip metody spočívá v adsorpci monochromatického světla 

v plamenu, v němž jsou disociovány atomy analyzované látky. U této metody 

se používá spektrofotometr, který se skládá ze stabilizovaného zdroje napětí 

pro výbojky s dutou katodou. Další části jsou výbojka s dutou katodou, hořák 

s dlouhou štěrbinou, rozprašovač, monochromátor buď hranolový, nebo mřížkový 

a jako detektor záření se používá fotonásobič napájený ze stabilizovaného zdroje 

vysokého napětí. Dokonalejší jsou dvoupaprskové přístroje, ale jednopaprskové 

jsou levnější. Přístroje vybavené běžným hořákem vyžadují, aby byl vzorek 

v kapalném stavu.  

Metoda je především vhodná pro analýzu znečištěných vod. Při analýze 

pevných vzorků se materiál musí převést do roztoku.  

Přednost této metody je možnost stanovit velký počet prvků v širokém 

rozmezí jejich koncentrace, dobrá reprodukovatelnost výsledků a jednoduchá 

příprava vzorků.  

Nevýhoda této metody je nutnost převádět vzorek do roztoku, nutnost 

používat pro analýzu každého prvku a tato metoda neumožňuje rychlou kvalitní 
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analýzu celkového složení vzorku a není možné kvalitní snímání spektra. 

Dále vyžaduje laboratoř krom elektrické energie stlačený vzduch a hořlavý plyn 

dostatečné čistoty a odsávání spalovacích zplodin.
81-83

 

 Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).  

Při této metodě je vzorek převeden v aerosol ve zmlžovači, kdy je následně 

zaváděn do předmíchávaného plamene. Výhoda je v rychlé analýze (10 - 15 s/vzorek 

a prvek), velmi dobrá opakovatelnost, snadná automatizace měření a přístroje jsou 

relativně levné a dobře ovladatelné. Používá se pro stanovení vyšších koncentrací.  

Mezi další používané analytické metody pro stanovení olova patří: 

 Atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES). 

 Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plasmatem (ICP-MS). 

 Rozpouštěcí voltametrie. 

 Optická absorpční spektrofotometrie (SF). 

 Polarografie (P) - slouží k určování výskytu a koncentrace látek v roztoku. 

 RTG fluoresenční spektometrie (XRF) - je emisní spektroskopická metoda, která 

se používá pro stanovení chemických prvků s větším protonovým číslem než 10. 

Využívá se pro kvalitativní i kvantitativní stanovení daného prvku. Při této metodě 

je využito rentgenové záření. Analýza se vyznačuje velkou analytickou přesností. 

 Optická emisní spektroskopie (OES) - využívá emise záření v ultrafialové oblasti 

spektra. Přednost této metody je možnost stanovení mnoha prvků současně, 

jednoduchost a rychlost práce, nízká cena analýz. Nevýhoda je v různé citlivosti 

pro jednotlivé prvky, nedostatečná mobilnost přístroje a vzorky i standardy se zničí 

v průběhu analýzy.
81-84

  

Po analýze je vhodné stanovit nejvhodnější metodu odstranění olova z půd. 

Metody jaké jsou nejzajímavější a ekonomicky nejvýhodnější či nejméně pracné 

popisuji v následující kapitole. Kapitola je to zajímavá a velice důležitá 

z environmentálního hlediska. V navazujících podkapitolách se těmto metodám 

věnuji podrobněji. 
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5 METODY ODSTRANĚNÍ 

Na odstranění olova se používá řada metod. Jaká metoda se zvolí jako nejvhodnější, 

závisí na okolních podmínkách kontaminované oblasti a jaký je rozsah a typ znečištění. 

Hodnotí se riziko vyplývající ze znečištění a až pak následně se vybere nejvhodnější sanační 

metoda nebo kombinace sanačních postupů. Součástí sanace je i sanační monitoring a pak 

následný posanační monitoring zasaženého území. Jsou zhruba čtyři sanační varianty a to:  

 Nulová varianta je bez sanačního zásahu, jen se monitoruje lokalita.  

 První varianta je úplné odstranění znečištění (sanační metody ex situ - odstranění 

všech zdrojů znečištění, vytěžení kontaminovaného horninového prostředí a odčerpání 

kontaminované podzemní vody. 

 Druhá varianta je izolace území neboli zamezení šíření kontaminace. 

 Třetí varianta je kombinace sanačních metod (sanační metody in situ - biologické 

a fyzikálně chemické metody anebo kombinace sanačních metod in situ a ex situ. 

Sanace oblastí znečištěné toxickými kovy využívající fyzikálně-chemické metody 

je velice finančně nákladná a většinou neekologická. V posledních letech se proto rozvíjí 

spíše metody biologické, které jsou založeny buď na přirozeně se vyskytujících 

organismech, nebo geneticky modifikovaných. Anorganické znečišťující látky, jako 

je olovo, jsou nedegradovatelné.  

Hlavní procesy, které se využívají při biosanaci jsou imobilizace, mobilizace 

a transformace. K biosanačním metodám vhodným na odstraňování anorganických 

znečišťujících látek patří bioakumulace a biosorpce, oxidace a redukce, methylace 

a demethylace a také komplexace a degradace, vysrážení a fytosanace. Tyto metody 

se využívají nejčastěji u znečistění odpadních a podzemních vod. U čistění půdy je jejich 

využití značně limitované.
85

  

Nejběžnějším sanačním postupem realizovaným při dekontaminaci prostředí 

znečištěné anorganickými látkami jako je olovo, je v horninovém prostředí a pevném 

materiálu - solidifikace a stabilizace, ošetřování pevných materiálů po vytažení 

na dekontaminační ploše a chemická extrakce. U vody je to srážení, flokulace, sedimentace, 

filtrace a iontová výměna. Níže uvedená tabulka 3, slouží jako legenda a vysvětlení 
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označení, které je použito u jednotlivých metod navazující tabulky 4, ve které je uvedeno, 

jak jednotlivé metody fungují v praxi a jaké mají výsledky.
85

 

Tabulka 3: Vysvětlivky k matici sanačních metod a postupů realizovaných při dekontaminaci prostředí 
85

 

Faktory a definice 

Označení v matici 

○ ◐ ● → 

Stav vývoje metody 
pilotní  
(metoda je ve 

vývoji) 
 

úplný  
(metoda úspěšně 

realizovaná a 

ověřená v praxi) 
_ 

Uplatnění metody 

limitované 

(účinnost metody 

nebyla zatím 

dostatečně 

ověřená v praxi) 

 

široké  
(účinnost metody 

byla ověřená na 

mnoha lokalitách) 

Aplikovatelnost metody limitovaná průměrná dobrá 

zařazení není 

jednoznačné 

(potřebné 

podívat se na 

detailnější 

profil sanační 

metody) 

Spolehlivost/udržitelnost 

metody 

nízká 

spolehlivost a 

složitá 

udržitelnost 

průměrná 

spolehlivost a 

udržitelnost 

vysoká 

spolehlivost a 

jednoduchá 

udržitelnost 

Trvání sanace poukazuje 

na efektivnost sanační 

metody. Za standardní 

lokalitu se považuje 

znečištění 20 000 tun 

zeminy a 3 785 000 litrů 

podzemní vody. 

dlouhá: víc jak 3 

roky v případě 

půdy (in situ, 

pevné materiály) 

střední: 1-3 

roky 
krátká: míň jak 1 

rok 

víc jak 1 rok v 

případě půdy (ex 

situ, pevné 

materiály) 

0,5 - 1 rok míň jak 0,5 roka 

víc jak 10 roků v 

případě vody 
3 - 10 roků míň jak 3 roky 

NA = údaj není k dispozici 

Jednotlivé metody sanace, které jsou uvedeny níže v tabulce 4 používané 

při odstraňování olova, jsou rozepsané podrobněji v následujících podkapitolách.  
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Tabulka 4: Matice sanačních postupů a metod realizovaných při dekontaminaci prostředí znečištěného 

anorganickými látkami jako je olovo 
85

 

Technologie 

Stav 

vývoje 

metody 

Uplatnění 

metody 
Aplikovatelnost Spolehlivost 

Čas 

čištění 

Účinek technologie 

na kontaminant 

Horninové prostředí a pevné materiály 

Fyzikální a chemické postupy in situ 

Elektrokinetická 

sanace 
● ○ ◐ ◐ ◐ Extrakce 

Vymývání půdy ● ○ ● ◐ ◐ Extrakce 

Solidifikace a 

stabilizace 
● ○ ● ◐ ● Extrakce 

Fyzikální a chemické postupy ex situ 

Chemická 

extrakce 
● ○ ◐ ◐ ◐ Extrakce/destrukce 

Chemická 

oxidace anebo 

redukce 

● ○ ◐ ● ● Extrakce 

Separace ● ○ ◐ ◐ ● Extrakce 

Praní půdy ● ○ ◐ ◐ ● Extrakce 

Solidifikace a 

stabilizace 
● ○ ◐ ◐ ● Imobilizace 

Těžba materiálu 

a sanace na 

dekontaminační 

ploše 

NA ● ◐ ● ● Extrakce/imobilizace 

Voda 

Biologické metody in situ 

Fytosanace ● ○ ◐ ● ○ Extrakce 

Fyzikální a chemické postupy in situ 

Stripping ve vrtu ● ○ NA ● ○ Extrakce 

Fyzikální bariéry ● ○ ◐ ● ● Imobilizace 

Pasivní/reaktivní 

bariéry 
● ○ ● NA ○ Extrakce 

Biologické postupy ex situ 

Umělé mokřady ● ● ◐ → → Extrakce 

Fyzikální a chemické postupy ex situ 

Adsorpce a 

absorpce 
● ○ ◐ NA NA Extrakce 

Iontová výměna ● ● ○ ● ○ Extrakce 

Srážení, 

koagulace, 

flokulace 

● ● ● ● ◐ Extrakce 

Separace ● ○ → ◐ ● Extrakce 
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5.1 Metody sanace olova v horninovém prostředí a pevných materiálech  

Metody sanace v horninovém prostředí in situ je založena na pomalém pohybu 

kontaminantů půdním roztokem nebo převodem či včlenění znečišťujících látek na pevnou 

fázi půdy. Metody ex situ je čištění kontaminovaných pevných materiálů po vytěžení. 

Pokud jde o sanační metody aplikované mimo kontaminované oblasti, musí probíhat 

v souladu s legislativními předpisy.
85

   

5.1.1 Fyzikálně-chemické postupu in situ  

Princip elektrokinetická sanace spočívá v tom, že se znečišťující látky odstraňují 

pomocí elektrických anebo elektrochemických procesů. Je to metoda, která se stále rozvíjí. 

Základní vybavení této metody je voda, pumpa a elektroda. Elektrokinetické metody 

lze ještě rozdělit na tyto základní druhy - elektrokinetická biosanace, oxidace, fixace 

a extrakce. Jejich výhodou je, že pomocí nich je možné odstraňovat vysoké obsahy kovů 

a jsou efektivní i v málo propustných půdách. Velká výhoda je také v jejich nízké 

energetické náročnosti ve srovnání s vytěžením půdy. Omezením těchto sanačních technik 

je, že efektivita je silně ovlivňována heterogenitou prostředí v čištěném prostředí 

a v některých případech je nutná předsanační úprava půdy. Aplikace metody většinou vede 

k výraznější acidifikaci čištěné půdy (typické pH=2 - 4). Nejefektivněji probíhá 

v jílovitých půdách, protože jílové částice mají negativní povrchový náboj. Na obrázku 9 

je znázorněno, jak elektrická dekontaminace probíhá. Při vlhkosti prostředí nižší jak 10 % 

se však efektivita snižuje.
85

 

 

Obrázek 9: Použití elektrické dekontaminace (http://envirozataze.enviroportal.sk)  

Princip vymývání půdy je založený na extrakci znečištění z kontaminovaného 

horninového prostředí. Do horninového prostředí se aplikuje vymývací roztok (injektáží 
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nebo recirkulací) a znečištění se uvolňuje, mobilizuje a odčerpává. Na zvýšení účinnosti 

se používají zejména povrchově aktivní látky nebo různé kyseliny, zásady, alkoholy 

a rozpouštědla. Tato metoda má omezené použití, protože než se tato metoda aplikuje, 

musejí se udělat laboratorní pokusy. Metoda se používá tam, kde je dostatečná homogenita 

a propustnost horninového prostředí. V opačném případě se musí kombinovat s metodou 

rozrušování hornin.
85 

Solidifikace a stabilizace in situ, tyto termíny zahrnují celou řadu technologií 

a postupů, při kterých se využívají aditiva a pojiva na sanaci kontaminovaných míst. 

Solidifikace je fyzikální přeměna a uzavření kontaminovaného materiálu do monolitické, 

mechanicky odolné a omezeně propustné struktury. Jde o přeměnu sypkého nebo 

kapalného odpadu na pevný materiál, při kterém se vytváří fyzikální bariéry zpomalující 

nebo znemožňující transport toxických látek do prostředí. Chemické vlastnosti se nemusí 

změnit. Stabilizace je proces chemického vázání škodlivin do stabilní málo rozpustné 

formy. Tento proces nemusí ovlivnit fyzikální vlastnosti sanovaného materiálu. Obě 

metody se používají in situ pokud přepravování kontaminovaného materiálů není možné. 

Používají se na čistění kontaminovaných půd, kalových lagun nebo různých 

kontaminovaných sedimentů. 

Cílem solidifikace a stabilizace je převést znečišťující látky do chemicky 

a fyzikálně stabilní formy, a tak je izolovat od prostředí. Fyzikálně-chemická úprava 

solidifikací a stabilizací spočívá v převedení na méně rozpustnou formu a vytvoření 

fyzikální bariéry znemožňující anebo omezující transport toxických látek do prostředí. 

Postup solidifikace a stabilizace jak lze vidět na obrázku 10 spočívá v míchání 

sanovaného materiálu s pojivem případně s podpůrnými chemickými činidly (aditivy). 

Nejčastěji se v praxi používají hydraulická pojiva jako je cement, popílek anebo struska.
85

 

 

Obrázek 10: Schéma využití solidifikace a stabilizace (http://envirozataze.enviroportal.sk) 
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Solidifikace je založena na jednoduchém míchání kontaminované půdy s cementem 

na formu odolné masy s nízkým stupněm vyluhovatelnosti. U stabilizace se kontaminant 

váže chemickou reakcí na substrát. 

Výhodou obou metod jsou nízké náklady na čistění kontaminovaných zemin 

anorganickými látkami a jednoduchá aplikovatelnost. Nevýhodou je, že znečištěné látky 

nejsou odstraněny z prostředí a nestávají se méně toxické, jen se rapidně snižuje jejich 

mobilita. Objem materiálu po sanaci je větší než před ní a vzniknutý materiál by se měl 

nadále kontrolovat jako nebezpečný odpad.
85

 

5.1.2 Fyzikálně-chemické postupy ex situ 

Do této skupiny metod patří například chemická extrakce. Tato metoda sanace 

odpad nelikviduje, ale je to proces, při kterém se toxické složky oddělují z kontaminované 

půdy, kalů i sedimentů a redukuje se objem nebezpečného odpadu, který se musí 

zpracovat. Znečištěná látka se rozpouští do extrakčního činidla a vyčištěná matrice 

se po extrakci separuje od kapalného podílu obsahujícího rozpuštěnou toxickou látku. 

U fyzikálně-mechanické separace se kontaminovaný materiál rozdělí na dvě či více 

frakcí použitým výhradně mechanických a fyzikálních postupů. Separační přístroje rozdělí 

materiál na frakci s nízkou koncentrací znečišťujících látek - na hrubozrnnou frakci 

a na jemnozrnnou frakci, ve které zůstane koncentrované znečištění. Ta se následně 

sekundárně dočišťuje vhodnými sanačními metodami. Tato separace často součástí jiných 

sanačních metod jako je třeba například praní půdy. Cílem je snížit množství znečištěné 

kontaminované zeminy, sedimentu či kalu od neznečištěného případně jiného pevného 

materiálu. Na rozdělení frakcí lze použít gravitační separaci, která je založena na rozdělení 

frakcí na základě specifické hmotnosti částic. Dále sítování, kde síta mají různou velikost 

ok anebo magnetickou separaci, která oddělí magnetické kovy od zbytku materiálu. 

Separace je finančně a časově nenáročná metoda. 

Kontaminanty, které jsou navázané na jemnou frakci zeminy, se u metody 

vymývání a praní půdy oddělují od neznečištěné části. Znečištění se odstraňuje praním 

půdy ve vodě s případným přidáním chelatačních činidel případně přidáním jiných 

aktivních látek. Cílem praní je minimalizovat množství kontaminantu. Slouží 

jako mezistupeň mezi sanačními technologiemi.
85
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Princip metody solidifikace a stabilizace ex situ je stejný jako u metody stabilizace 

a solidifikace in situ. Sanace ex situ přestavuje odebrání kontaminovaného materiálu a jeho 

zpracování přímo na místě nebo ve vzdálenějším specializovaném zařízení. Vyčištěný 

materiál se pak vrátí na původní místo nebo se uloží na skládku. Metoda má největší 

účinnost v případě anorganických kontaminantů. Provozní zařízení na zpracování 

kontaminovaného materiálu může být mobilní. Jak takové zařízení funguje, je zobrazeno 

na obrázku 11.
85

 

 

Obrázek 11: Typické schéma solidifikace a stabilizace
 
(http://envirozataze.enviroportal.sk) 

Výhody a nevýhody sanace solidifikací a stabilizací ex situ jsou stejné jako u in situ. 

5.2 Metody sanace olova ve vodném prostředí 

Metody čištění vod in situ se používají tam, kde je znečištěný velký objem vody, 

nebo tam, kde není možné z prostorových nebo jiných důvodů čištění ex situ. 

U čištění ex situ se v první fázi sanace podzemní vody voda čerpá mimo původní 

horninové prostředí a následně se aplikují samotné sanační metody. Ty se provádí 

buď přímo na místě (on-site) nebo na specializovaných plochách či technických zařízeních 

mimo kontaminované oblasti (off-site). Metody ex situ se zaměřují na kontaminanty 

rozpuštěné ve vodě, případně na kontaminanty ve volné fázi. Obvykle jsou součástí 

kombinovaného sanačního přístupu, ale kde důležitější roli v poslední době zastávají 

metody in situ.
85 

5.2.1 Biologické postupy ex situ 

Umělé mokřady využívají na čištění procházející vyčerpané podzemní vody 

přirozené geochemické a biologické procesy v uměle zrekonstruovaném ekosystému. 
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Při čištění se uplatňují geochemické a fyzikálně-chemické procesy probíhající 

v zkonstruované aktivní vrstvě substrátu (filtrace, iontová výměna, adsorpce, absorpce, 

chemické reakce, srážení atd.) a také i činnost mikroorganismů a rostlin (degradace, 

transformace, akumulace).  

V zkonstruovaných mokřadech je umělý ekosystém napodobující podmínky 

přírodních mokřadů. Nejčastěji je tvořen plytkou vyhloubeninou naplněnou zaplaveným 

pískem, štěrkem, půdou a organickým materiálem, v nichž se nacházejí bahenní rostliny. 

Mokřady jsou s povrchovým tokem a podpovrchovým tokem.
85

  

5.2.2 Fyzikální a chemické postupy ex situ 

Při adsorpci se látky (molekuly, ionty a radikály) rozdělí mezi dvě fáze, přičemž 

nastává zvýšení koncentrace, nebo akumulace adsorbované složky na fázové rozhraní. 

Výsledek adsorpce při čištění podzemních vod je pokles koncentrace adsorbované složky 

(kontaminantu) v kapalné fázi (čištěné podzemní vody) a koncentrace klesá, dokud 

se neustálí adsorpční rovnováha. Tuhá fáze, která adsorbuje adsorbát, má název adsorbent. 

Jsou dva druhy adsorpce a to fyzikální, která vzniká na základě van der Waalsových 

přitažlivých sil a adsorpce chemická, která je pevnější a je tvořena chemickými vazbami. 

Absorpce je fyzikálně-chemický proces nebo jev, při kterém dochází k pohlcení 

či přechodu adsorbované složky dovnitř hmoty adsorbentu.  

Pojem sorpce zahrnuje procesy adsorpce, absorpce a iontové výměny. Mezi nejvíce 

používané adsorbenty při čištění vody patří aktivní uhlí. Trvání čištění a účinnost závisí na 

charakteru adsorbentu a kontaminantu a také na technologickém uspořádání adsorpčního 

zařízení. Jde o rychlou metodu, která se využívá především na dočištění čištěné vody 

s cílem odstranit zbytkovou koncentraci kontaminantu.
85

 

Iontová výměna je vratný (schopný zpětného procesu) chemický proces, při kterém 

se nežádoucí nabité částice z kontaminované vody vyměňují za důležité nabité částice 

z aktivovaného iontoměniče (ionexu). Iontoměniče jsou nerozpustné pevné látky 

s vysokým měrným povrchem obsahující ionizovatelné funkční skupiny. 

Jako iontoměniče lze využít přírodní případně i syntetické materiály. Mezi přírodní 

anorganické ionexy patří například alumosilikáty a jílové minerály. Syntetické anorganické 

ionexy je možné získat třeba z elektrárenského popílku. Tato sanační metoda patří 
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k rychlejším sanačním metodám. Účinnost metody je dána správným výběrem vhodného 

typu ionexu a správného nastavení podmínek iontové výměny. Při splnění podmínek 

je účinnost čištění až 99,9 %.
85 

Jeden z nových, v praxi zatím moc nepoužívaných materiálů pro odstraňování iontů 

těžkých kovů z vody, mohou být uhlí přírodního typu (alternované černé anebo hnědé 

uhlí). V praxi se nejčastěji používají právě ionexy či srážecí procesy při odstraňování 

těžkých kovů jako je olovo a jako sorbent se aplikuje spíše aktivní uhlí než uhlí přírodní. 

Hlavním přínosem přírodního uhlí jako nově navrhovaného sorbentu pro odstraňovaní 

iontů těžkých kovů je využití anorganické části, která může na rozdíl od uhlí aktivních, 

zásadním způsobem zvyšovat adsorpční kapacitu vůči iontů těžkých kovů z roztoku. 

Při srážení se rozpuštěné kontaminanty odstraňují z kontaminované vody tím, že se 

z roztoku vyloučí přídavkem srážecího činidla (anebo jinou fyzikálně-chemickou změnou 

jako je například změna hodnoty pH a teploty) za vzniku málo rozpustní sraženiny 

(vysrážených částic). Nerozpuštěné částice, které vzniknou, se následně odstraňují 

a to nejčastěji v procesu sedimentace, koagulace, flokulace, štěpení emulzí nebo filtrace. Kovy 

se vysrážejí obvykle ve formě hydroxidů anebo sulfidů. Specifickým problémem této sanační 

metody je ekonomická náročnost nakládání se vzniklým kalem, pokud je definován 

jako nebezpečný odpad.
85

 

Koagulace je proces, jehož prostřednictvím se destabilizuje daná suspenze 

nebo roztok. Flokulace je zase proces, prostřednictvím kterého se destabilizované částice 

anebo částice zformují jako produkt destabilizace stimulován pro spojování a tím na tvorbu 

větších shluků (agregátů). 

Při procesu čištění podzemní vody se při koagulaci a flokulaci vytvářejí větší částice 

(agregáty), které obsahují nežádoucí látky, které pak lze snadněji z čištěné podzemní vody 

odstranit. Při nízké teplotě vody však účinnost koagulace a flokulace značně klesá 

a tím i tvorba agregátů. To nepříznivě ovlivňuje i proces separace a celkovou účinnost metody. 

Avšak proces samotné koagulace a flokulace je relativně rychlý, a sice pár minut koagulace 

a několik více minut až desítky minut flokulace. Účinnost při odstraňování látek je vysoká. 

Koncová úprava a oddělení vzniknutých agregátů (vloček) se nejčastěji provádí 

gravitační sedimentací. Používá se také flotace, filtrace, odstřeďování.
85  
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5.2.3 Biologické metody in situ 

Fytoremediace je remediační metoda, která využívá k fixaci, akumulaci a odstranění 

organických ale i anorganických škodlivin ze životního prostředí rostliny a mikroorganismy, 

které v půdě s rostlinami spolupracují. Transport olova je do kořenů, stonků a listů. Rostliny 

jsou pak následně sklizeny a odstraněny. Na plochu jsou opakovaně osázeny nové rostliny 

a to do té doby, než se koncentrace kovů v půdě sníží na přijatelnou hodnotu. Rostliny 

vhodné k fytoremediaci by měly produkovat velké množství biomasy a rychle růst. Měly 

by také mít hluboké kořeny a lehce sběratelnou nadzemní část, která velmi dobře 

akumuluje těžké kovy. Při kontaminaci půdy, sedimentů a tuhého komunálního odpadu 

se používá při dekontaminaci spíše technika fytoextrakce, fytostabilizace, 

rhizodegradace, fytodegradace, fytovoltalizace. Při dekontaminaci vody se spíše používá 

fytodegradace, fytovoltalizace a rhizofiltrace.
85-89

 

Základní rozdělení fytoremediačních technik:  

 Fytoakumulace nebo též fytoextrakce, je technika, kdy v těle rostlin dochází 

k akumulaci kontaminantů. Škodliviny, které jsou uzavřeny v rostlinných buňkách, 

je možné dále využít například jako kompost, spálit je nebo uskladnit.  

 Fytodegradace se ale týká pouze odstraňování organických látek, protože 

anorganické látky, jak už je zmíněno, se nedají degradovat. Některé rostliny 

jsou schopny rozložit organické látky až na základní stavební prvky a ty prvky 

potom využít ke svému růstu. 

 Rhizodegradace je metoda, která pracuje na základě zvýšení půdních bakterií 

v půdě, díky kořenovému systému vysázených rostlin. 

 Fytovolatilizace je metodou, při které zase dochází k absorpci, přeměně 

a následnému odbourávání kontaminantu jakéhokoliv původu uvnitř rostliny. 

Kontaminant je rostlinou přijat a posléze transportován do nadzemní části 

a přes průduchy je vydýchán do atmosféry. Kontaminant se stává relativně 

neškodným, protože jeho koncentrace v atmosféře je zředěna a rozprostřena 

na velkou plochu.  

 Fytostabilizace se využívá k imobilizaci vodních a půdních kontaminantů 

při zajištění a přípravě kontaminovaného oblasti před dekontaminací. Rostlina 

kontaminant nepřijímá, ale dochází k jeho stabilizaci. Kontaminant se nerozpouští 
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v půdě, neškodí prostředí a nepřenáší se do potravního řetězce. Tato metoda 

se využívá tam, kde je potřeba obnovit vegetační pokrývku jako finální úprava 

ploch, kde byly použity jiné sanační technologie. 

 Rhizofiltrace se aplikuje při odstranění kontaminantů z povrchové a splaškové 

vody. V tomto případě dochází k absorpci přímo v kořenech. Ideální rostlina 

je druh s rychle rostoucím kořenovým systémem.  

Mezi rostliny, které se využívají k fytoremediaci patří například technické konopí, 

len, rýže, slunečnice a kukuřice. Mají rychlý nárůst biomasy a mohou tak být využity 

k produkci tzv. zelené energie. 

Výhodou výše uvedených metod je, že nevyžadují téměř žádnou energii. Nízká 

cena oproti klasickým technologiím. Velká výhoda také je, že esteticky obohacují 

zdevastovanou krajinu. Nevýhodou je, že odstranění kontaminantů trvá déle a že není 

dostatečné množství rostlinných druhů, které by byly schopny akumulovat toxické látky 

na vysoké úrovni a souběžně měly vysoký nárůst biomasy. Jak jednotlivé procesy fungují, 

je znázorněno na obrázku 12.
85-91

 

 

Obrázek 12: Rozdělení fytosanačních procesů (http://envirozataze.enviroportal.sk) 

 

Další způsob, který se nabízí a nezatěžuje tolik životní prostředí při zpracovávání 

olova je recyklace. Jak jednotlivé kroky recyklace fungují, popisuje níže popsaná kapitola.  
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6 RECYKLACE OLOVA 

Slovo recyklace znamená opětovné použití a znovuuvedení do cyklu. Recyklací 

získané kovy jsou levnější, než získání kovů novou těžbou. Díky recyklaci je umožněno 

šetřit obnovitelné ale i neobnovitelné zdroje a omezit tak zatížení životního prostředí.  

Olovo je dobře recyklovatelný materiál, který může být stále dokola taven 

a při výrobě sekundární produkcí je k nerozeznání od výroby primární. Přes 50 % 

vyrobeného olova pochází právě z recyklace. Až 85 % spotřebovaného olova tedy může 

být recyklováno. Recyklace se provádí tam, kde je to ekonomicky výhodné a kde dojde 

ke snížení rozptýlení olova do životního prostředí.
92,93

 

Při ukládání odpadů na skládky, s nadlimitními koncentracemi olova jako prach, 

kaly či popílky, které vznikají při zpracování olověného odpadu, se musí odpad upravit 

stabilizací, která zamezuje možnost reakce s jinými složkami v prostředí skládky.  

Solidifikace je jedna z metod stabilizace, jak už je výše v mé práci zmíněno. 

Nezajistí však snížení obsahu nebezpečných látek, ale výrazný pokles koncentrací 

škodlivin ve vodním výluhu, že nedojde k překročení limitů. Také se zlepší mechanické 

vlastnosti takto upraveného odpadu. Metoda je ekonomicky náročná a používá se 

v mezním řešení.
92,93 

Protože nejvíce současného odpadů vzniká především díky používání olověných 

akumulátorů, je jejich následné zpracování a opětovná recyklace velice důležitá a to nejen 

z důvodu minimalizace kontaminace půd. Následná podkapitola se tomuto problému 

podrobněji věnuje. 

6.1 Zpracování olověných akumulátorů  

Akumulátorový odpad představuje zhruba 40 % z celkového výskytu olověného 

odpadu. Jsou složené ze dvou materiálů. Kovových mřížek, které jsou z tvrdého olova 

s příměsí antimonu a nekovové výplně složené z oxidu olova a síranu olovnatého 

s obsahem až 74 % olova.
 

Některé mexické firmy získávají olovo z akumulátorů nelegálně z dovezených 

baterií z USA. Podmínky pro zpracování odpadu jsou však na špatné úrovni. Rozebírají 

se kladivem, bez jakékoliv kontroly nad celým procesem.
94-97
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Opotřebené akumulátory se odebírají ve sběrných dvorech, skladových operátorů 

nebo je lze odevzdat do autorizovaných servisů jako je například Škoda auto či jiné 

automobilky v ČR. Odběr je bezplatný, některé společnosti zajišťují i výkup jako je firma 

Barko s.r.o., kde se cena výkupu pohybuje okolo 14 Kč za kilo. Odpad pak končí 

u certifikovaného zpracovatele, který z ní efektivně vytěží olovo a plast. Od začátku 

zpracovaní až do konce je baterie zabalena do paletových kontejnerů (obrázek 13), 

které jsou odolné vůči zbytkovým kyselinám, robustné a je s nimi dobrá manipulace 

v provozech.
94-97

 

 

Obrázek 13: Vyprazdňovaní kontejneru, který je určený na opotřebené akumulátory (www.plasticportal.eu) 

Na následujícím obrázku 14 je schematicky znázorněn sběr akumulátorů pro jejich 

následnou recyklaci. 

 

Obrázek 14: Sběr akumulátorů pro recyklaci 
96

 

Certifikovaný zpracovatel v České republice pro likvidaci autobaterií je společnost 

Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. Do podniku se dovážejí ve většině případů olověné 

akumulátory v celku, včetně kyseliny sírové, která se používá k neutralizaci alkalické 

vody, kterou obsahuje. Kyselina je pak oddělena rozbitím baterie. Následuje smíchání 
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akumulátoru s ostatními olověnými odpady s přidáním vratné silikátové strusky, 

struskotvornými a kamínkotvornými přísadami a koksem. Směs, která vznikne, 

je dávkována kontinuálně do šachové pece.  

Tavba a její průběh mají obdobný charakter jako u výroby surového železa 

ve vysoké peci. Při hoření koksu a ostatních organických komponent vsázky jsou taveny 

a redukovány kovové podíly. Vznikající tekuté olovo vytéká z pece plynule spodní výpustí, 

zatím co struska s kamínkem (směs sulfidů a oxidů olova, mědi, železa, křemíku 

a vápníku) je periodicky odpichována. Kamínek je těžší jak struska, tak tuhne v samostatné 

vrstvě v kokile do které, je struskou odpichován. To umožňuje jeho 100% mechanické 

oddělení a samostatné skládkování. Surové olovo se dále zpracovává v rafinaci 

a dolegováním na požadované slitiny nebo po úplné rafinaci na čisté olovo (99,97 %), 

které je prodáváno ve většině případů znovu na výrobu akumulátorů. 

Plyny vystupující z šachtové pece obsahují oxid uhelnatý i organické látky a jsou 

vedeny do dopalovací komory, kde jsou hořlavé komponenty podrobeny termické destrukci 

při teplotě nad 900 °C. Plyny následně nuceně procházejí přes třístupňovou dohřívací komoru, 

kde je iniciováno zapálení plynů a při dlouhé prodlevě šesti vteřin, která je dostatečná 

a dostatku kyslíku nad 6 % je zajištěno, dostatečné dohoření obsažených organických látek. 

Dále následuje filtrace tuhých emisí v rukávovém filtru. Tuhé úlety s vysokým obsahem olova 

a chloru, zachycené, jsou dále taveny se sodou a uhlíkem v krátkých bubnových pecích. 

Jak probíhá technologie recyklace odpadů olova je znázorněno na obrázku 15.
96-99

 

 

Obrázek 15: Technologie recyklace odpadů olova (http://web.tuke.sk) 
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Akumulátory v naší republice byly v dřívější době vyráběny převážně z PVC. 

Separátory a úlety z pece obsahují chloridy, proto je nutné provést následně rychlé 

zchlazení plynů z teplot spalovací komory dosahujících až 1 000 °C na teplotu možné 

filtrace 190 °C. Smícháním technologických plynů s relativně studenými odtahy 

netechnologických (hygienických) plynů to je zajištěno. Plyny se poté filtrují a zachycené 

úlety se recyklují.  

Tato technologie přináší podstatné zlepšení ekologických parametrů výroby 

a emisí. Zpracování veškerých olověných odpadů v České republice je maximálně 

ekologicky šetrné. Recyklace akumulátorů tvoří v Kovohutě Příbram, a.s. 80 % podílu 

zpracovávaného materiálu. Zbytek tvoří kusové olovo, olověné trubky a prachové 

materiály s obsahem olova.
96-99 
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7 LEGISLATIVA  

Vyhláška ministerstva zdravotnictví číslo 252/2004 Sb. platná od roku 2004 

až dosud, stanovuje hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah 

kontroly pitné vody. Nejvyšší povolená mezní hodnota do 24. 12. 2013 je 0,025 mg·l
-1

. 

Od data 25. 12. 2013 bude nejvyšší platná mezní hodnota 0,01 mg·l
-1

. Limitní hodnoty 

platí pro vzorek pitné vody odebraný odpovídající metodou vzorkování z kohoutku tak, 

aby byl vzorek reprezentativní pro průměrné týdenní množství požité spotřebitelem.
100

 

Pro balené kojenecké a pramenité vody je nejvyšší mezní hodnota 0,005 mg·l
-1

 

podle vyhlášky 275/2004 Sb. a pro balené přírodní minerální vody 0,01 mg·l
-1

.
101

 

Limity pro půdu stanovuje vyhláška 13/1994 Sb. pro celkový obsah v lehkých 

půdách ve výši 100 mg·kg
-1

 sušiny a v ostatních půdách 140 mg·kg
-1

 sušiny.
102

 

Limity pro odpady využívaných na povrchu terénu stanovuje přípustný limit 

ve výši 100 mg·kg
-1

 v sušině a stanovuje ho vyhláška 294/2005 Sb.
103

  

Použití čistírenských kalů na zemědělské půdě upravuje vyhláška Ministerstva 

životního prostředí 382/2001 Sb. Olovo má mezní hodnotu 200 mg·kg
-1

 sušiny. V extraktu 

lučavkou královskou v běžné půdě je mezní hodnota 60 mg·kg
-1

 sušiny. V písku, 

štěrkopísku a hlinitém písku to činí 55 mg·kg
-1

 sušiny.
104

 

V kosmetických přípravcích je olovo podle 344/2000 Sb. zakázáno používat. 

Dále specifikuje požadavky na čistotu použitých surovin a barviv.
105

 

Limity pro ovzduší stanovuje zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb., kde je imisní 

limit pro olovo 0,5µg.m
-3

. Od 1. 1. 2001 je zákaz používat tetraethylolovo.
106

 

Zákon o obalech 94/2004, kterým se mění zákon 477/2001 Sb. stanovuje povinnost 

zajistit, aby nebyl překročen limit koncentrace olova v obalu.
107

 

Zákon o odpadech 185/2001 Sb. upravuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů, 

nakládání s odpady v souladu s ochranou životního prostředí a člověka. Zahrnuje směrnici 

o bateriích a akumulátorech 2006/66/ES. a směrnici 2002/95/ES, která vešla v platnost 

1. 7. 2006, která zakazuje nebezpečné látky v elektroodpadech.
108

 

Zákon o myslivosti 449/2001 Sb. zakazuje od 31. 12. 2010 používat olověné broky 

na vodní ptactvo.
109
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8 ZÁVĚR 

Práce se zaměřuje na problematiku olova v životním prostředí a prostředí člověka. 

Seznamuje se základními poznatky o olovu a jeho sloučeninách. O místě výskytu, výrobě 

a použití. Olovo je jednou z nejvýznamnějších a nejškodlivějších toxických látek, které 

se uvolňuje do životního prostředí. I když se olovo v současné době vyskytuje 

jen v nízkých koncentracích v pitné vodě, může stále představovat rizika zejména 

pro těhotné ženy a malé děti. Může poškodit nervovou soustavu. Stále se zpřísňují limity 

a vyvíjí se materiály, které nahradí materiály obsahující olovo. Přestalo se používat 

olověné potrubí, přípojky i pájky. Tetraethylolovo, bylo v minulosti hlavním zdrojem 

znečištění. Přestalo se také používat, ale následky v půdě z dlouhodobé expozice zejména 

podél cest stále přetrvávají.  

V bakalářské práci je uvedeno, že v současnosti dochází k znečištění olovem 

zejména z průmyslové činnosti a že přetrvávají rezidua v půdě z dob používání olovnatého 

benzínu. Monitorováním je zjištěno, že muži mají vždy větší obsah olova v těle než ženy 

a u malých dětí při vývoji může způsobit snížení inteligence. Také bylo zjištěno, že olovo 

v těle ptactva ovlivňuje negativně nejen samotné ptáky, kteří uhynou, ale i další zvěř 

co tyto ptáky pozřou. Proto se nahradily olověné broky za ocelové.  

Je odzkoušeno, že olovo se dá dobře odstraňovat z půdy rostlinami bohatými 

na biomasu a že tato metoda není nákladná a však časově náročná. Klade se stále větší 

snaha o zlepšování a vyvíjení biologických metod odstraňování, ale v praxi se spíše 

používají metody fyzikálně-chemické, které jsou při odstraňování kontaminovaných 

oblastí rychlejší.  

Výsledky sanací kontaminovaných oblastí dosahují při použití správných metod 

vysoké úrovně a kvality. Olovo recyklujeme zejména z opotřebených akumulátorů, 

kde se používá olovo nejvíce a díky recyklaci také dochází k menšímu zatížení životního 

prostředí. 
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