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Cílem práce je objektivní zhodnocení rizik, jaká střelivo s obsahem olova přináší. 
Na jedné straně totiž stojí údaj, že lidská krev by měla obsahovat olovo (dále Pb) v množství  
0,2   0,8 ppm Pb 1 a přitom ve většině průmyslových zemí se blíží vyššímu limitu, takže další 
kontaminace již může přinášet zejména dětem  2 silné zdravotní problémy; na druhé straně 
stojí nízká mobilita kovového olova ve většině půd, zemin a v dalších přírodních prostředích 
(vizte dále).

Za této situace je jakékoliv roz-
hodnutí nesnadné, protože na jed-
nu stranu je nutné, pokud to jde, 
omezovat zdroje olova, na druhou 
stranu nejsou dobře zváženy dal-
ší kontaminační zdroje i nevýho-
dy alternativního bezolovnatého 
střeliva. Metodika, kdy je sledován 
celý výrobní cyklus (od postavení 
nové výrobní haly až po její likvi-
daci) je již v prostředí EU důkladně 
rozpracována např. v doporučeních 
přechodu na nízkoemisní energe-
tiku v rámci tzv. „EU Taxonomy“ 3. 
Podobně i v případě střeliva s obsa-
hem olova je nutné vědět, ještě před tím, než bude zakázáno či omezeno, čím bude nahrazeno 
a jaké to bude mít environmentální, bezpečnostní a ekonomické důsledky. 

Tato studie je členěna do několika přehledných kapitol 4, které mají čtenáři s běžným 
vzděláním pomoci pochopit, jaká jsou největší, ale i marginální rizika používání olo-
va a v závěru práce navrhnout možná opatření k postupnému snižování celkové zátěže  

1 Dumat N. C. et al.: In Gupta K. D. (2020): Lead in plants and the environment. Str. 42  46. Springer. Autoři  
kromě jiného upozorňují, že současný i uvažovaný rozvoj městského zemědělství může být silně limitován  
obsahy Pb v půdách kontaminovaných zejméně dřívějším využíváním olověných aditiv v benzínu.
2 Parker J. N., Parker P. M. eds. (2004): Lead Poisoning. Str. 111121. Icon Health Publishing.
3 Vizte např. platformu Worldfavour a její úvodní materiál „THE EU TAXONOMY GUIDE NAVIGATE IN THE EU 
TAXONOMY AND LEARN HOW IT AFFECTS YOUR ORGANIZATION“ (2020) či přímo studie Progress in reduc-
ing emissions 2021. Report to Parliament Climate Change Committee June 2021; Progress in adapting to climate 
change 2021 Report to Parliament Climate Change Committee June 2021 a další studie Task Force on Climate.
4 Již v roce 2000 bylo k tématu publikováno 25 tisíc článků!

1. Cíle a východiska

Detail olověné římské rakve ze 3. století naší éry 
z lokality Migdal Ashqelon v Izraeli v místech s běžnými 
mediteránními srážkami kolem 550-600 mm. Lokalita leží 
na vápencích. Všimněte si, že i po téměř dvou tisících let 
jsou detaily výzdoby dobře čitelné.
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těžkých kovů v životním prostředí. Za největší riziko totiž považujeme olověné rozvody 
pitné vody (vizte dále). Jako základní nedostatek mnoha studií a zejména materiálů ECHA 
(European Chemical Agency) 5 pak považujeme omezené rozlišování téměř nerozpustné 
Pb frakce na jedné straně a biologicky aktivních, uvolnitelných olověných sloučenin na straně 
druhé. V mnoha publikovaných pracech přitom dochází k záměně celkové koncentrace Pb  
a to včetně její imobilní, organicky neutrální části (která ve většině případů převažuje) 
a biologicky dostupného, toxického olova. 

Hlavně jsme se však snažili vyhnout se jednostrannému pohledu, protože např. ve zmí-
něné studii ECHA zdůvodňující zákaz střeliva s obsahem olova o rozsahu 500 stran je sice 
vynikajícím způsobem rozebrána ornitologická tématika, ale podle našeho názoru naléhavější 
problém vysokých obsahů olova v pitné vodě ve školách (např. v Pardubickém kraji v České 
republice se to týká až 50 % zkoumaných škol, Havel a kol. 2015) je opominut. Vzniká tak 
dojem, že z hlediska toxikologie olova je zásadním problémem zákaz olověných broků a stavy 
ptáků, zatímco jím jsou zastaralé vodovodní přípojky a zřejmě i další faktory jako např. fos-
fátová hnojiva s vysokým obsahem kadmia, olova a dalších těžkých kovů, která mají přímý 
vliv na nejméně 100 milionů občanů EU 6. Ve zprávě ECHA pak zcela schází bilance rizik. 

5 ECHA (2021): ANNEX XV. RESTRICTION REPORT PROPOSAL. SUBSTANCE NAME: LEAD. IUPAC NAME: LEAD 
EC NUMBER(S): 2311004. CAS NUMBER(S): 7439921
6 Berkowitz B., Dror I., Yaron B. (2008): Contaminant Geochemistry Interactions and Transport in the Sub surface 
Environment 1413. Springer. Analýza evropské situace in Hayes C. R., Skubala N. D. (2009): Is there still a prob-
lem with lead in drinking water in the European Union? J. Water Health 4:56980.

Staré stříbrné a olověné doly a hutě v řeckém Lavrionu, kde byly rudy dolovány minimálně od doby bronzové 
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Zpráva ECHA na několika místech 7 uvádí poměrně přesné výpočty, kolik ptáků bude olo-
věnými broky ohroženo, ale je nutné si uvědomit následující faktory:

 — počty zejména vodních ptáků s vysokou mírou migrace a běžnými meziročními změ-
nami počtu hnízdících jedinců prakticky vždy představují odhad;

 — otrava olovem je málokdy akutní, ale jedná se o širokou škálu stavů od mírné nevolnosti 
až po závažné postižení organismu. Pokud jsou vedeny spory o počtu lidí postižených 
otravou olovem a přitom počet obyvatel je znám stejně jako další údaje (počet Pb přípo-
jek, počet potratů, IQ profily u dětí), je odhad dopadu na ekosystémy velice diskutabilní.

 — nejzávažnější však je výtka, že zpráva posuzuje otravy olovem hlavně z hlediska ptáků 
a nikoliv lidí a zejména dětí předškolního a školního věku.

 — je rovněž nutné si uvědomit místní rozměr problému. Finská či obecně severská zpráva 
musí reflektovat místní podmínky lovu ptáků, který probíhá hlavně na březích jezer 
a v mokřadech, italská zpráva by se nejspíš soustředila na místa tahu ptáků, v pastevních 
oblastech by zemědělce nejvíc zajímal vliv broků na kvalitu mléka a masa apod. Právě 
tato specifika různých evropských prostředí  stepi, lesa, zemědělské krajiny, mokřadů 
a dalších  je obtížné vtěsnat do jednoho předpisu 8. 

Z těchto a dále uvedených důvodů proto doporučujeme, aby rozhodnutí o zákazu pou-
žívání střeliva s obsahem olova bylo odloženo do doby, kdy nebude jasný celý cyklus od 
výroby alternativ až po jejich vliv na životní prostředí, ale také na bezpečnost střelby. 
Střelivo s ocelovým jádrem je totiž díky snazšímu odrazu pro střelce rizikovější a rovněž 
náhrady např. na bázi zinku, mědi a různých slitin typu bronz či mosaz přinášejí jiná envi-
ronmentální nebezpečí. Např. zinek je nejenom v životním prostředí dobře rozpustný, ale 
také v sobě obsahuje v některých případech poměrně vysoké koncentrace 0,10,4 %) silně 
toxického kadmia. Biologicky aktivní však pro jednotlivé organismy mohou být i všechny 
ostatní náhražkové kovy (Cu, Bi a další) s částečnou výjimkou ocelového střeliva, ale i zde 
je nutná určitá opatrnost např. při uvolňování chromu, který podle svého oxidačního stavu 
může vytvářet biologicky indiferentní, ale i toxické sloučeniny 9.

Zároveň se přikláníme k názoru, že přírodní podmínky jednotlivých zemí EU i jejich 
lovecké zvyklosti jsou natolik odlišné, že by neměly být řešeny jedním předpisem.

7 str. 179, Tab B918
8 Newton I. (2008): The Migration Ecology of Birds. 1949. Elsevier.
9 Zaikov G. E. a kol. (2017): Heavy metals and other pollutants in the environment. Biological aspects. 1470. 
Aple Academic Press.
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Olověný ingot z Laurionu. Všimněte si drobných kousků kovu, kterým jsou prosycené nejenom budovy,  
ale i jejich širší okolí včetně komunikací.

2. Metodika

Základní metodou této práce je kritická kompilace publikovaných výsledků (meta-
analýza). Kromě toho byly odebrány tři vzorky starších olověných artefaktů z různých, 
ale jinak běžných přírodních prostředí, které byly podrobeny orientační chemické 
analýze (plošné analýzy prováděné pomocí energiově disperzního analyzátoru rtg. 
záření). Jednalo se o olověný spoj mezi dvěma mramorovými deskami z řeckého 
ostrova Delos z římské doby, olověné střely z bojiště na Bílé hoře u Prahy z roku 1620 
a o „olůvko“ ze změti utržených rybářských vlasců na ponořeném kmeni na Slapské 
přehradě (Střední Čechy) o stáří asi 20 let.
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Olověné a zlaté předměty patří mezi nejlépe zachovalé archeologické a historické artefakty. 
Svědčí o tom např. nálezy kykladských votivních figurek (Museum of Cycladic Arts, Athens), 
raně středověkých olověných křížků z velkomoravské doby (Památník Velké Moravy, Staré 
Město, ČR), olověných střel z období mezi barokem a napoleonskými válkami (soukromé 
sbírky se stovkami nálezů) i ta okolnost, že se v archeologických sbírkách téměř nevyskytují 
silně korodované olověné předměty. Na všech třech analyzovaných, náhodně vybraných olo-
věných předmětech je patrná původní morfologie olověného slitku. Ten má šedavou barvu 
původního kovu se světlejšími partiemi způsobenými povlakem cerusitu a hydrocerusitu 10, 
ale místy se objevují i drobnější špinavě žluté partie tvořené masikotem (PbO) a jen výjimečně 
byly nalezeny partie o průměru do 20 mikrometrů tvořené směsí uhličitanu a síranu olova. 

Desítky prohlédnutých olověných předmětů z muzejních sbírek mají převládající šeda-
vou barvu původního, mírně oxidovaného kovu s nepravidelně vyvinutými světlými ceru-
sitovými povlaky a skvrnami o měřitelné mocnosti pod 0,1 mm. Prohlédnuté či analyzo-
vané vzorky olověných předmětů pocházejí z černozemí resp. degradovaných černo zemí 
(Slavkov, napoleonské bojiště, jižní Morava, ČR), ale zejména z široké škály kambizemí  
hnědozemí jako nejběžnějšího středoevropského půdního typu, tedy z průměrných,  
reprezentativních stanovišť.

Nejvíc zvětráváním ovlivněný, světlým cerusitem souvisle pokrytý olověný předmět je 
asi 20 let staré rybářské olůvko zachycené na kmeni ponořeném ve Slapské přehradě, ale 
i zde je mocnost zvětrávací kůry menší než 0,1 mm. Podle zachovalé morfologie původního 
předmětu se navíc dá soudit, že do roztoků olovo téměř nepřecházelo, ale že v podobě uhli-
čitanu zůstalo na místě. V případě kyselých vod by podle publikovaných údajů 11 mohla být 
migrace olova vyšší, ale např. v mokřadech Pb rozpustnost nezávisí jen na pH okolních vod, 
ale olovo zároveň imobilizuje přítomnost organické hmoty a anoxické podmínky.

10 V našem orientačním výzkumu nebyl prováděn strukturní mineralogický výzkum, ale oba minerály jsou nej-
častěji uváděnými uhličitany olova na předmětech v půdním profilu – Selim H. M., Kingery W. L. eds. (2003):  
Geochemical and hydrological reactivity of heavy metals in soils. CRC Press. Vizte též Dermatas et al. (2004), 
který tyto minerály nalezl na střelách.
11 Odum H. T. et al. (2000): Heavy Metals in the Environment Using Wetlands for Their Removal. Str. 8191,  
115120. CRC Press. Tato environmentální monografie od klasika ekologie dokonce navrhuje, že mokřady by mohly 
fungovat jako místa, kde je olovo např. z baterií (baterie sice bývají recyklovány, ale kyselina ne) bylo imobilizováno.

3. Empirické a analytické doklady 
rozpustnosti olova



Cínový důl Mauritius u  Horní Blatné v  české části 
Krušných hor představuje památku zapsanou do 
dědictví UNESCO. Z kontaminačního hlediska však 
tato česko-saská rudní oblast představuje sérii několika 
stovek plošných anomálií zejména uranu, arzénu, olova 
a dalších kovů.
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Olovo je sice známé již víc jak 6000 let (nálezy z lokality Çatal Hüyük, Turecko), ale jeho 
využívání je pro jeho měkkost velice omezené např. na nepříliš běžné olověné figurky známé 
v antické oblasti, vzácně olověné mince a další předměty. S rozvojem hutnění stříbra byly 
používány techniky spočívající v rozpouštění stříbra v roztaveném olovu a poté oxidace olo-
va, která v misce posléze zanechala drobný stříbrný slitek. Oxidované olovo bylo velmi často 
vyhazováno, anebo se v aerosolech a úletech šířilo do okolí. Zvýšené koncentrace Pb je tak 
možné dokázat v elipse protažené ve směru převládajících větrů od kovohuti v Příbrami (ČR) 
na vzdálenost až 20 km 12.

Po rozšíření palných zbraní bylo olovo stále víc využíváno ve střelivu (dnes asi 5 % svě-
tové výroby Pb), dále na barvy a ve 20. století zejména na automobilové baterie, ve kterých 
končilo asi 80 % vyrobeného olova, ale neštěstí byla recyklace baterií již od samých začátků 
poměrně účinná (podle doby a místa 60 95 % produkce). Dále nastupuje využívání olově-
ných sloučenin jako aditiv do benzínu, pájek a zejména olověných trubek, které sloužily 
k rozvodu pitné vody. V ČR se stěny domů vždy bílily přípravky na bázi vápna, ale olovnaté 
běloby můžeme dodnes nalézt např. ve starých bílých barvách na vnitřních stranách oken 
či zárubních dveří.

Nevýhody a nebezpečí olověných trubek a nádob včetně vyložení cisteren bylo známé již 
v antice 13, ale přesto bylo olovo dále využíváno v komunálních a místních vodovodech až 
do roku 1940 a v některých oblastech např. USA byly z olova v letech 1890 1920 vyrobeny 
prakticky všechny vodovodní přípojky. Olověné pájky vodovodního řadu se používaly ještě 
v roce 1980. Důvodem bylo to, že olovo bylo získáváno jako doprovodný kov při těžbě stří-
bra, nemělo větší využití, bylo tedy laciné, snadno tvarovatelné a svoji vodonepropustnou 
funkci plnilo dobře. Teprve v nedávné době byl rozeznán a zpracován obrovský negativní 

12 Dostál J., Kunický Z., Vurm K. (2006): 220 let olověné a stříbrné hutě Příbram 1786 – 2006. 220year Anniver-
sary of the Silver and Lead Smelting Works in Příbram. Str. 58 a 92. Kovohutě. Příbram. V 70. letech dosahovaly 
roční úlety Pb prachu až 600 t (nepublikované mapy Pb půdních anomálií VÚKOZ).
13 Marcus Vitruvius Pollio: Deset knih o architektuře (Antická knihovna 2001, str. 288, přel. A. Outopalík): „Vede-
ní z pálených trubek má několik výhod. Předně, jestliže se něco poškodí, dovede to spravit kdokoliv. Také voda je 
mnohem zdravější než z olověných trubek, poněvadž olovo, z něhož vzniká běloba olověná je zřejmě škodlivé. Jeli 
tedy škodlivé to, co z olova pochází, není pochybnosti, že ani olovo není zdravé.“

4. Využívání olova a jeho  
toxikologická rizika
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vliv, jaký mělo používání olova na mnoho milionů Američanů 14. Výsledky tohoto obrovského 
toxikologického experimentu můžeme shrnout následujícím způsobem:

 — Otravy olovem nejsou akutní, ale mívají charakter chronických, plíživých otrav. Nej-
nápadnější následky mohou pominout již během několika dní, kdy je podávána čistá 
voda. Většina otrav měla tedy charakter nespecifikované nemoci a obvykle vůbec nebyla 
rozeznána.

 — Největší dopady byly pozorovány u malých dětí. Pilulky na potrat používané v té době 
(zhruba 1900) byly založené na olověných solích, ale množství olova v pilulkách bylo 
v některých případech nižší než dva litry pitné vody z kohoutku. Odehrálo se obrovské 
množství nerozeznaných rodinných tragédií. Děti přijímají olovo ve větší míře, což je 
způsobeno záměnou Pb za Ca nutný při růstu kostí. Jinak olovo někdy zastupuje draslík 
nebo biogenní zinek.

 — Většina olověných potrubí však olovo téměř vůbec neuvolňovalo, to se týkalo zejména 
tvrdých vod s vysokým podílem uhličitanů a hydrogenuhličitanů Ca a Mg.

 — Poměrně záhy byly vypracovány techniky neutralizace příliš agresivních (nejčastěji 
korozivních kyselých) vod, které spočívaly ve filtraci vody, kdy před filtr byl umístěn 
křídový prach (křída je jemnozrný, rozpadavý „vápenec“) a menší množství křídy bylo 
uloženo i za filtrem. Olovo může být imobilizováno i přidáním fosforečnanů (ortofosfáty 
a polyfosfáty), které olovo váží do nerozpustných fosfátů podobných minerálu pyromorfit.

Novější výzkumy tyto draze empiricky získané poznatky dále zpřesnily (vizte např. Havel 
et al. 2005):

 — člověk přijímá olovo hlavně z potravy a pitné vody. U malých dětí zejména ve městech 
(které v okolním prostředí mají prakticky vždy zvýšené obsahy těžkých kovů) je důle-
žité, aby např. pískoviště byla čistá a kontrolovaná. U dospělých osob se požité olovo 
vstřebává do organismu asi z 10 %, u dětí až z 50 % ! Většina vstřebaného olova je dlou-
hodobě deponována v kostech, ze kterých se později může uvolňovat např. při kojení, 
kdy je zvýšená potřeba vápníku 

 — Olovo snadno proniká placentou a v krvi plodu byla nalezena téměř stejná koncentrace 
jako v krvi matky. 

14 Pozoruhodnou a velice poučnou knihou je monografie Wernera Troeskena (2008): The Great Lead Water Pipe 
Disaster. The MIT Press. V Americe se dochovaly historické doklady o používání olova ve 39 ze 46 velkých sledo-
vaných měst, střední města měla olověné přípojky v asi 80 % případů a menší města v asi 50 % případů. Populár-
nějším způsobem je situace kolem Pb kontaminací popsaná v knize Lydie Denwortové: Toxic Truth. A Scientist, 
a Doctor, and the Battle over Lead. Beacon Press. Boston. 2008.
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 — Olovo je kumulativní jed, který je zvláště nebezpečný pro malé děti. I při nízké úrovni 
expozice, která byla dříve považována za bezpečnou, poškozuje vývoj mozku a nervo-
vého systému, což vede k poruchám chování a snížení inteligence dětí.

 — V České republice má starší olověnou přípojku zhruba 5 % domácností, tedy potenciál-
ně je ohroženo asi půl milionu obyvatel ČR, ale údaje jsou nejisté. Měření koncentrací 
olova v pitné vodě vykazuje velký rozptyl, ale naměřené hodnoty pro ČR jsou s výjim-
kou 1 3 % vzorků v rámci i přísných norem. Naproti tomu situace např. ve Vídni nebo 
Haagu je v některých městských čtvrtích varovná (Kubeš 2000, Kožíšek 2004, Hayes 
a Skubala 2009).

 — Rozpustnost olova je překvapivě složitý proces, který kromě přítomnosti uhličitanů 
a hydrogenuhličitanů závisí na teplotě, množství dalších látek včetně zbytků po chloro-
vání, ale nejvíc důležité je, jak dlouho stojí voda v trubkách. V New Yorku již počátkem 
20. století bylo doporučováno, aby lidé vodu určenou na pití nejprve odpustili. 

Pokud dnes hovoříme o nebezpečí otravy olovem z vodovodních trubek, obvykle máme 
dojem, že se tato situace týká antických akvaduktů, ale mnohem méně je známa ještě závaž-
nější toxikologická situace, ke které dochází po zavádění komunálních zdrojů vody za pomoci 
olověných trubek po roce 1880. Téma je však dosud aktuální, protože olovo pro vodovodní 
rozvody bylo běžně využíváno až do začátku 2. sv. války.

V řecké a římské architektuře se často setkáváme s tím, že nosné prvky konstrukce např. dveře jsou uchycené 
v měděných pantech, které jsou zalité olovem. Opět si všimněte, že olovo ani pod dvou tisících let není 
zvětralé, přestože je v dosahu korozivního spreje mořských kapiček, ostrov Delos, Řecko.
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Olověné rozvody pitné vody představovaly před rokem 1920 a v mnoha případech ještě 
před rokem 1940 hlavní způsob napojení na domácí vodovody. EPA (Environmental Pro-
tection Agency) odhaduje, že jen v USA je dosud skoro 10 milionů domácností napojeno na 
zastaralé olověné vedení. Údaje o olověných přípojkách pro evropská města většinou schází, 
protože se jedná o dosluhující napojení prováděné hlavně v letech 1900 1940. I když byla 
možnost otravy olovem v té době již rozeznána, byl tento kov nadále používán, ale byl chrá-
něn obvykle cínovým povlakem, který dnes bývá narušený. Podle různých zdrojů se proto 
odhady podílu olověných vedení v evropských městech pohybují mezi 120 %, s mediánový-
mi hodnotami kolem 5 % domácností. Je přitom nutné rozeznávat, že v některých městech, 
byly již nahrazeny prakticky všechny veřejné olověné rozvody, které však často zůstávají 
u domácích rozvodů.

M. Kubeš (2000) v příspěvku „Vliv 
starých olověných přípojek na kvalitu 
dodávané pitné vody“ doslova píše: 
„Za nejlepší řešení považuji zamě-
řit se na urychlenou a systematickou 
výměnu všech starých olověných pří-
pojek za jiný, zdravotně nezávadný, 
trubní materiál, v současné době nej-
lépe za osvědčené trubky z rPE. Odbě-
ratelům vody přes olověné přípojky 
lze zatím doporučit, aby do doby, než 
dojde k výměně jejich olověné přípojky, nepoužívali pro přímou konzumaci vodu, která v pří-
pojce dlouho stagnovala, ale jen tu, která olověnou přípojkou protekla bez dlouhého zdržení.“

B. Havel a kolektiv pracoval v letech 2013 a 2014 v součinnosti se Zdravotním ústavem 
na vyšetření pitné vody ve dvaceti školských zařízeních: „Vzorky byly odebrány jak ráno 
po noční stagnaci vody v potrubí, tak náhodně během dne. Zvýšený obsah olova ve srov-
nání s dodávanou vodou z vodovodu byl zjištěn ve většině zařízení. V téměř polovině zaří-
zení byly nalezeny zvýšené koncentrace olova i ve vzorcích náhodně odebraných během 
dne při provozu školy a ve 3 zařízeních bylo zjištěno překročení současného hygienického 
limitu 10 µg/l. Při charakterizaci rizika vývojové neurotoxicity u dětí byla použita Meto-
dika rozdílu expozic (MOE), doporučená EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin).  

5. Největší problém – olověné přípojky 
na pitnou vodu

Zvětralé není ani antické olovo z řecké Atiky, které bylo 
pokryté tenkou vrstvou půdy a lesní hrabanky, Oropos, Řecko



STŘELIVO S OBSAHEM OLOVA A JEHO ENVIRONMENTÁLNÍ DOPADY 14

Ukázalo se, že i podlimitní obsah olova v pitné vodě ve školském zařízení může představovat 
sice malé, ale ne úplně zanedbatelné riziko nepříznivého ovlivnění nervového vývoje u dětí. 
Do péče o zdravé prostředí předškolních a školních zařízení by proto měla patřit i eliminace 
tohoto potenciálního rizika.“ I zde je vhodné se řídit doporučeními EU (vizte dále) a WHO 15.

Obsah olova v pitných vodách v ČR je systematicky sledován od 50. let 20. století (Kožíšek 
et al. 2008), ale centrálně dostupných informací o nálezech před rokem 1994 existuje mini-
málně. Jedna z mála přehledných a dostupných prací pochází z roku 1985 a byla tehdy 
vypracována Institutem hygieny a epidemiologie Praha za spolupráce Krajské hygienické 
stanice ČSR. Bylo zjištěno, že v 6 krajích u 25 vodovodů byla trvalým nebo jednorázovým 
výskytem olova překročena tehdy platná norma. Již v tehdejší době se zjistilo překročení 
koncentrací olova ve vodě vysoko nad přijatelný limit s maximy až 200 µg/l ve staré zástavbě, 
kde se používalo olověné potrubí. F. Kožíšek s kolektivem (2008) prováděl zatím nejdůklad-
nější výzkum koncentrací olova v pitné vodě v ČR za období 1994  2006, kdy bylo analyzo-
váno téměř 40 tisíc vzorků. Z výsledků vyplývá, že asi 80 % výsledků je pod mezí stanovení 
(a tedy voda je velmi čistá), ale asi 1 % nálezů překračuje limitní koncentraci 25 µg/l a více 
než 3 % nálezů překračují přísnější limit 10 µg/l. Odhaduje se, že ještě asi 5 % domů v ČR 
má olověné vnitřní rozvody vody.

15 WHO (2003): Lead in Drinking Water. Background Document for Preparation of WHO Guidelines for Drinking 
Water Quality. WHO, Geneva. WHO (2004): Guidelines for Drinkingwater Quality, 3rd edition. Vol. 1. WHO, 
Geneva, Recommendations 

Antický důl v řeckém Lavrionu z 5. století BC. Stříbro z této oblasti pomohlo Řekům postavit flotilu, která 
v letech 480 - 478 BC po bitvě u Salamíny zastavila perskou námořní invazi. Celá oblast je dodnes silně 
kontaminovaná zejména olovem a arzénem (vizte monografii Selinus O. a kol. (2010): Medical Geology, 
kapitolu A. Demetriada „ Medical Geology in Hellas: The Lavrion Environmental Pollution Study“.
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Hayes a Skubala (2009) přehledně zhodnotili kontaminační rizika v zemích EU. Údaje 
v mnoha státech schází, ale přesto je celková situace v ČR až na okrsky kontaminované  
těžbou či zpracováním rud, nadprůměrně dobrá. Oba autoři vycházeli z odhadu, že 
v zemích EU může mít olověné přípojky nebo olovem pájené spoje vodovodních trubek až 
25 % domácností, což by znamenalo potenciální ohrožení pro zhruba 120 milionů obyvatel EU.  
Na této zprávě je zajímavé, že obecně před rokem 1970 nebylo olovo v pitné vodě považo-
váno v Evropě za problém, jakoby se kontaminace týkala jen nějakých dávných zaostalých 
dob. O třicet let později se ukázalo, že jen v Británii může být olovem v pitné vodě ohroženo 
kolem 8 milionů obyvatel a do 95 % pitné vody je zde dnes přidáván za účelem omezení Pb 
koroze přidáván ortofosfát. Uvádíme tyto údaje, aby bylo zřejmé, že je sice nutné soustavně 
omezovat kontaminaci olovem, ale že střelivo s obsahem olova zde hraje marginální roli 
a navíc zákaz představuje nejjednodušší řešení, zatímco plošná remediace kontaminova-
ných půd či výměna vodovodních prvků je dlouhodobý, finančně náročný a pracný proces. 
Měli bychom jej však podstoupit.

6. Situace v EU

Olovo se do životního prostředí dostává z barev a mnoha dalších výrobků včetně skla. Český křišťál obsahuje 
13 -18 % PbO a proto se doporučujej jej nepoužívat na kyselé nápoje.
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V soupisu literatury jsou přednostně uvedeny články týkající se střeliva s obsahem  
olova v půdách. Přirozené pozadí většiny půd je kolem 10 20 ppm, půdy v okolí střelnic, 
která byla 30 let v provozu kontaminované zejména broky mohou obsahovat 500 700 ppm 
(Chrastný a kol. 2010, vizte soupis literatury). Nálezy starých střel a broků ukazují velmi 
nízkou Pb mobilitu, nicméně při změně chemismu např. srážek či při rozšíření některých 
druhů rostlin 16 je možné uvažovat o uvolňování Pb do roztoků. K intenzivnímu rozpouštění 
olova však může dojít např. v silážních jamách (Vermunt et al. 2002). Terénní situace, kdy 
jsou v běžných půdách nalézány staré nekorodované střely a broky, však spíš indikuje nízkou 
nebo velmi nízkou míru zvětrávání. Rovněž se ukazuje, že např. kukuřice rostoucí na silně 
kontaminovaných půdách s více jak 1000 ppm Pb, ukládá olovo do kořenů, ale nadzemní 
části splňují zdravotní normy.

Situace ohledně střeliva s obsahem olova v půdách má zjevně regionální význam. Když 
totiž přijdeme zejména v Itálii, jižní Francii či na některých místech Španělska do míst, kde 
již 200 let či delší dobu probíhá lov tažných ptáků, jsme překvapeni velkým množstvím 
broků, které se v půdě nalézá, a pouhým pohledem zjišťujeme, že tato kontaminace může 
představovat environmentální problém, který je zapotřebí řešit. V severní polovině Evro-
py se vyšší koncentrace broků objevují na březích rybníků, jezer a mokřadů, kde na stále 
stejných místech probíhal lov vodních ptáků. Zde jsou však již olověné broky zakázané.

Na druhou stranu ve střední Evropě se hlavně uplatňuje pohyblivý způsob lovu, takže 
střely a broky jsou v části krajiny, typicky na rozhraní lesa a polností, rozptýleny plošně, 
respektive v širokých difúzních pásech či „ostrovech“ podél rozptýlené zeleně. Při důkladném 
povrchovém archeologickém výzkumu se střelivo s obsahem olova nalézána spíš výjimeč-
ně a totéž potvrzují zprávy detektorářů. Větší množství olověných střel a to i středověkého 
stáří je možné nalézt v okolí některých hradů a na bojištích. Nevelké množství nalezených 
střel mimo bojiště je dáno tím, že množství zvěře bylo v minulosti mnohem menší, omezené 
převážně na obory a lov byl poměrně drahou výsadou početně omezené elity. Při archeolo-
gických výzkumech, kdy jsou vzorky plaveny, jsou i nálezy broků spíš neběžné. 

Z uplatnění odlišných technik lovu v jižní a střední části Evropy vyplývá přístup k umě-
lým Pb anomáliím. Kontaminace střelivem s obsahem olova je lokální a proto by neměla 

16 Gupta D. K. ed. et al. (2020): Lead in Plants and the Environment. Str. 33117. Springer.

7. Střelivo s obsahem olova 
v zemědělských půdách
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být řešena plošným zákazem. Kontaminace se objevuje zejména v okolí starších střelnic 
a na tradičních místech lovu obvykle lokalizovaných v trasách tahu ptáků. V těchto vyti-
povaných místech (zejména v jižní Evropě) by orgány odpovědné za stav životního prostře-
dí ve spolupráci s mysliveckými organizacemi měly řešit zvláštní režim střelby a omezení 
střeliva s obsahem olova. Totéž se týká odstraňování a recyklace střeliva s obsahem olova 
na střelnicích. 

Je přitom nutné si uvědomit míru problému. Např. u významného znečišťovatele Kovohutě 
v Příbrami docházelo v 70. letech k ročnímu úniku olova do atmosféry a následně do půd 
v množství 600 tun ročně! Během několika měsíců tak bylo do půdního prostředí uvolněno 
víc olova, než na území ČR za celou dobu existence střelných zbraní 17. Pokud bychom tedy 
chtěli uvažovat o nápravě, je mnohem naléhavější soustředit se na vodovody a odstraňování 
starých průmyslových zátěží. Domníváme se proto, že kontaminaci těžkými kovy včetně  
olova je nutné systematicky a dlouhodobě řešit, ale že v této fázi je zapotřebí zaměřit na 
hlavní toxikologická rizika, jímž je pitná voda a lokálně kontaminované půdy.

17 Vizte poznámku 12, též in Ettler V., Johan Z., Baronnet A., Jankovský F., Gilles C., Mihaljevič M., Šebek O., 
Strnad L., Bezdička P., 2005. Mineralogy of airpollutioncontrol residues from a secondary lead smelter: envi-
ronmental implications. Environ. Sci. Technol,. 39: 9309–9316. Dějiny hutě jsou nejlépe popsány in Vurm K. Dě-
jiny příbramské hutě 1311–2000 (History of the Příbram Smelter 1311–2000) Kovohutě Příbram Editions; 2001. 
200 pp. (in Czech). Celkové zhodnocení in Mihaljevič et al. (2006): Lead fluxes, isotopic and concentration profiles 
in a peat deposit near a lead smelter (Příbram, Czech Republic). Science of the Total Environment 372 (2006) 
334–344.

Olovo, arzén, kadmium, berylium a další prvky se do ovzduší dostává či dostávalo při spalování uhlí, které 
v průmyslových aglomeracích stálo za plošnou kontaminací, která dnes omezuje např. využití půd pro 
městské zemědělství, Střekov v Ústí nad Labem.
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Olovo je jedním ze čtyř těžkých kovů – arzén, olovo, rtuť a kadmium, které mají významný 
vliv na zdraví lidí i celých ekosytémů. Nejlépe to je patrné u metylrtuti v mořských rybách, 
které jsou globálně kontaminovány v takové míře, že jejich konzumace zejména těhotný-
mi matkami se doporučuje jen v minimální míře. Hlavním a skutečně rizikovým zdrojem 
kontaminace olovem je pitná voda ve starších vedeních, které používají olověné trubky 
nebo olovem pájené spoje. Tato situace se v České republice týká asi 5 % domácností, tedy 
zhruba půl milionu lidí, ale zdaleka ne ve všech případech dochází k uvolňování Pb do roz-
toku. Jenom 13 % analytických výsledků (tedy zátěž pro asi 100300 tisíc obyvatel ČR) ze 
souboru 40 tisíc vzorků ukázalo limitně nebo nadlimitně zvýšené koncentrace Pb v pitné 
vodě v ČR. Nicméně podle menšího souboru dat týkajících se dříve vystavěných škol, může 
být ve starších budovách kontaminována až polovina pitné vody. Děti jsou k otravě olovem 
mnohem náchylnější, protože při růstu kostí se olovo váže místo vápníku. U těhotných žen 
přechází část vápníku do mateřského mléka a tím dochází i k opětovnému uvolnění olova, 
které může mít na plod a malé dítě významný, měřitelný vliv.

8. Shrnutí výsledků

Na rudami bohatém hřebeni Krušných hor na česko-saském pomezí se často setkáváme se zvýšenými 
koncentracemi kovů v půdách a povrchových sedimentech, ale místní vody jsou překvapivě čisté.
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Za této situace představuje další zákaz střeliva s obsahem olova sice jednoduchý, ale 
marginální způsob, jak zacházet s toxikologickým rizikem, které je díky nízké rozpustnos-
ti olova i tenké reakční vrstvičce karbonátů olova (cerusitu a hydrocerusitu) nízké. Přesto 
může používání střeliva s obsahem olova působit problémy jednak na střelnicích, jednak 
na místech, kde po desetiletí či staletí dochází k lovu tažných ptáků. Ve střední a severní 
Evropě však převládá, či spíš převládal pohyblivý způsob lovu, protože s úbytkem koroptví, 
křepelek a drobné zvěře obecně tento způsob lovu víceméně odpadá. O měřítku rizika vypo-
vídá např. údaj, podle kterého kovohutě v Příbrami (ČR) po roce 1970 do životního prostředí 
ročně uvolňovaly víc jak 600 tun olověných úletů ročně. Během několika měsíců tak bylo 
do okolního prostředí uvolněno víc olova než za celou historii lovu palnými zbraněmi.

Z uplatnění odlišných technik lovu v jižní a střední části Evropy vyplývá přístup k umě-
lým Pb anomáliím. Kontaminace olověným střelivem je lokální a proto by neměla být řešena 
plošným zákazem. Kontaminace se objevuje zejména v okolí starších střelnic a na tradičních 
místech lovu obvykle lokalizovaných v trasách tahu ptáků. V těchto vytipovaných místech 
(zejména v jižní Evropě) by orgány odpovědné za stav životního prostředí ve spolupráci 
s mysliveckými organizacemi měly řešit zvláštní režim střelby a omezení střeliva s obsa-
hem olova. Totéž se týká odstraňování a recyklace střeliva s obsahem olova na střelnicích. 

Punc na cínovém slitku zaručoval určitou kvalitu kovu. Cín je sice za normálních podmínek stálý, ale v Sn-Pb 
pájkách vodovodního vedení se často rozpadá a do prostředí uvolňuje drobné částice olova. Slitek pochází 
z Horního Slavkova (Muzeum Sokolov).
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9. Doporučení

1. Schází analýza rizik týkající se, jak čtyř nejvíc nebezpečných těžkých kovů – arzénu, 
olova, rtuti a kadmia, tak i olova samotného. Proto hrozí, že energie a prostředky budou 
určeny na sekundární riziko, jakým je používání olověného střeliva a opomineme rizi-
ko hlavní, jímž jsou staré olověné rozvody pitné vody, které se podle neúplných údajů 
mohou vyskytovat u 1 5 % (lokálně i 20 a víc %) domácností.

2. Schází celková environmentální, ekonomická, bezpečnostní a sociální analýza dopadů 
zvažovaných alternativních náhražek střeliva ke střelivu s obsahem olova.

3. Navrhujeme proto odložení zákazu či dalšího omezení střeliva s obsahem olova. Lokální 
Pb anomálie na tradičních, dlouhodobě využívaných lovištích je účelnější řešit lokál-
ními prostředky.

4. Z metodického hlediska došlo ve zprávě ECHA k záměně rizik vyplývajících z nadlimit-
ních koncentrací olova v životním prostředí pro ptáky za mnohem závažnější rizika pro 
lidi a zejména děti v předškolním věku. Je proto zapotřebí nejprve komplexně zmapovat 
celkový oběh olova včetně jeho civilizačních a toxických dopadů na sociální a ekologické 
systémy. V běžně prováděných analýzách platí vždy následující zásady:

a. Odstraňujeme vždy ty prvky a činnosti, které jsou nejškodlivější, například vodo-
vodní potrubí u olova nebo amalgamací prováděnou těžbu zlata u rtuti, a pak 
teprve minoritní vlivy.

b. Mapujeme vždy celý cyklus a jeho možné náhrady. Například současné energetické 
úsporné technologie u staveb znemožňují recyklaci materiálu, protože obsahují 
toxická lepidla, podobně není zmapována náhrada olova a její environmentální 
dopady.

c. Odborný přístup spočívá především v analýze investigativního typu dle výše uve-
dených zásad. Naopak konnfirmativní analýza dílčích nebo marginálních škod 
a současné zanedbání celkové škodlivosti v jiných odvětvích anebo škodlivosti 
možných náhrad vede k ideologickým, nepřesným nebo nerelevantním závěrům.
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