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Abstract: Environmental-geochemical mapping of heavy metals
has revealed that soils in the studied area are to various degree af-
fected by industrial pollution from the glass factory in Světlá
upon Sázava. Contents of Cu reach up to 69 ppm (median 29), Zn
up to 326 ppm (93) and Pb up to 995 ppm (50) in the upper soil ho-
rizon. Sequential extraction procedure shows that part of the Pb is
bound in reducible fraction while Zn and Cu are mostly bound to
the residual fraction. Lead izotopic composition indicates an
anthropogenic lead input into the upper soil horizon. Amount of
metals available to plants metabolism expressed in percent of to-
tal metal in soils is increasing in sequence: Zn (3.76 %) → Cu
(11.88 %) → Pb (16.20 %). The amount of available lead is very
high in samples rich in organic matter.

Obsahy těžkých kovů v půdách, rostlinách a v atmosféře
jsou určovány jednak přirozenými (geogenními) faktory,
jakými jsou např. procesy zvětrávání hornin, jednak fakto-
ry antropogenními, např. hornickou činností, zpracováním
nerostných surovin, dopravou a zemědělstvím (Callender
2005).

Množství těžkých a toxických kovů v biosféře, atmosfé-
ře a hydrosféře, způsobené lidskou aktivitou v minulosti,
lze velmi těžko vyčíslit. Teprve od padesátých let dvacáté-
ho století se lidská společnost začala ve větší míře zabývat
environmentální problematikou a začaly se objevovat prv-
ní práce s odhady podílu lidských aktivit na znečištění ži-
votního prostředí v globálním měřítku. Jedny z nejvý-
znamnějších prací v této oblasti publikovali např. Nriagu
a Pacyna (1988) a Reimann a Caritat (1998). Zatímco kon-
taminaci půd v okolí dolů a hutí byla v minulosti věnována

velká pozornost (Malec – Pauliš 1993, Kříbek et al. 2004,
2005, Ettler et al. 2004, 2005), o kontaminaci půd v okolí
závodů vyrábějících olovnaté sklo je údajů velmi málo.
Jsou to převážně české zprávy a konferenční příspěvky
(Slepička – Zvolánek 1991, Reif 1992). Atmosférickým
spadem v okolí sklářské výroby v blízkosti Benátek se za-
bývali Rossini et al. (2010). Naše studie je zaměřena na vy-
mezení kontaminace půd těžkými kovy, zejména olovem
v okolí sklárny Sklo Bohemia, a.s., ve Světlé nad Sázavou.

Spolu s poděbradskou sklárnou byla Sklo Bohemia, a.s.,
Světlá nad Sázavou největším producentem olovnatého
křišťálu v Čechách. Tradice výroby skla v tomto regionu
trvá již přes 150 let (Vála et al. 2007). Výroba ve Světlé nad
Sázavou byla spuštěna v první polovině sedmdesátých let
minulého století. Sklářská výroba v dnešní podobě, do roku
2008, s výjimkou technologií filtrace vypouštěných tech-
nologických par ve Světlé nad Sázavou byla zavedena
v první polovině sedmdesátých let minulého století. Při vý-
robě olovnatého křišťálu se používá PbO, jehož množství
ve sklářském kmeni převyšuje 20 % (Kirsch et al. 2003).
Kromě olova se při výrobě skla používají i další kovy, jako
např. antimon pro čeření skla nebo fluoridy, chloridy, síra-
ny (mědi, zinku a dalších kovů), SnO a CeO2 pro kalení
skla. Nové technologie v současné době umožňují minima-
lizovat dopady sklářské výroby na životní prostředí. Ak-
ciová společnost reagovala na současné přísné požadavky
na ochranu životního prostředí nejen dokonalejšími systé-
my filtračních zařízení při výrobě olovnatého křišťálu a tr-
valým monitoringem emisí a imisí, ale i nákupem a postup-
ným zaváděním nové linky na výrobu bezolovnatého skla.
Není však znám rozsah kontaminace životního prostředí
v okolí sklárny jako důsledek výroby olovnatého skla v mi-
nulosti. Cílem této práce bylo proto posouzení intenzity
a plošného rozsahu kontaminace půd v okolí studované
sklárny.

Studované území, materiál a metodika prací

Oblast Světlé nad Sázavou na severozápadě kraje Vysoči-
na odvodňuje řeka Sázava, která protéká středem regionu
od V na Z. Morfologie v okolí sklárny je mírně zvlněná,
bez přítomnosti výrazných terénních dominant. Samotné
město leží na SZ od závodu a je obklopeno lesy a poli. Řeka
Sázava protéká ca 300 m s. od závodu. Po geologické
stránce náleží území k moldanubiku, je tvořeno převážně
silně metamorfovanými krystalinickými komplexy, do
nichž pronikla tělesa variských granitoidních hornin. Celá
oblast je známá svými stříbrnými indiciemi (Štěpánek et al.
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2000a, b). Hlavními minerálními složkami rudních pásem
je žilný křemen, pyrit, arzenopyrit, pyrhotin, sfalerit
a v menší míře galenit a Ag-tetraedrit.

Technologické vzorky prachových a pevných materiálů
byly odebrány z výrobního procesu, z komínového filtru
(prachový materiál skláři nazývaný odprach), ze stěn reku-
perátoru (chladící pec, kde se páry ochlazují z 1400 °C na
600 °C) a ze stěn potrubí. Mineralogii odebraných techno-
logických vzorků studoval pomocí rtg.-difrakce Mgr. F.
Laufek v laboratořích České geologické služby v Praze.

Odběry půdních vzorků byly naplánovány v pravidelné
síti o rozměrech 200 × 200 m do vzdálenosti ca 2 km od
sklárny. Síť byla v průběhu odběru upravována podle terén-
ních podmínek. Vzorky nebyly odebírány z polí, kde do-
chází každoročně k promíchávání povrchové a hlubší části
půdního profilu. Z okrajů této naplánované sítě a po směru
větru i z dalších odběrových míst bylo odebráno 15 půd-
ních profilů do hloubky ca 1 m. Dvanáct půdních profilů
bylo odebráno metrovou pedologickou sondou za účelem
studia distribuce kovů v hlubších polohách půdního profilu
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Obr. 1. Distribuce koncentrací olova (a), zinku (b) a mědi (c) v povrchové
vrstvě půdy v okolí sklárny ve Světlé nad Sázavou. • – místa odběrů půd-
ních vzorků, + – komín sklárny.

Obr. 2. Množství kovů vázaných na karbonáty, Fe a Mn oxidy, organické
látky a silikáty (nerozpustný zbytek) v závislosti na hloubce odběru půd-
ních vzorků. Množství kovů je vyjádřeno v procentech celkového množ-
ství kovu v jednotlivých vzorcích: a – olovo, b – zinek, c – měď.



a pro stanovení jejich přirozených obsahů bez průmyslové-
ho ovlivnění (vzorkovací interval 10 cm). Tři profily byly
kopané do hloubky přibližně 1 m v oblasti nekontaminované
(geochemické pozadí) a slabě a silně kontaminované za úče-
lem odebrání kompletního sledu půdních horizontů přítom-
ných ve studované oblasti. Tyto vzorky byly určeny na stu-
dium vazeb vybraných kovů k jednotlivým půdním složkám
a za účelem stanovení izotopických poměrů olova.

Pro mineralogické studium byly vzorky separovány pod-
le barvy pro rtg.-difrakci, pro chemické studium byly vysu-
šeny a následně sítovány na frakci pod 2 mm. Úlomky dře-

va, zbytky kořenů a větší horninové úlomky byly vybírány
manuálně.

Všechny odebrané vzorky byly měřeny přenosným
rentgen-fluorescenčním (RFA) spektrometrem ALPHA
(Knésl et al. 2009). Naměřené koncentrace kovů byly vy-
kresleny do map distribuce koncentrací kovů (obr. 1) po-
mocí programu Surfer 8. Hranice intervalů byly spočteny
na úrovních percentilů (5, 10, 25, 50, 75, 90 a 95). Na všech
půdních vzorcích bylo změřeno pH (v 1M KCl). Po vyhod-
nocení výsledků měření přenosným RFA spektrometrem
byly vybrané vzorky analyzovány metodou atomové ab-
sorpce (AAS) a stacionárním RFA v laboratořích ČGS Pra-
ha kvůli ověření správnosti výsledků z měření přenosným
RFA spektrometrem. Na vzorcích z kopaných půdních
profilů byla provedena sekvenční analýza s metodikou
BCR (Pérez-Cid et al. 1996) a stanovení izotopických po-
měrů olova. Vzorky na sekvenční analýzy byly vybrány
z každého hlavního půdního horizontu nacházejícího
se v kopaných profilech (půdní horizont A0: 1,5 cm;
B: 41,25 cm a C: 90,75 cm). Kovy v jednotlivých krocích
sekvenční analýzy byly stanoveny metodou AAS v labora-
tořích ČGS Praha. Rozklad vzorků na stanovení izotopic-
kých poměrů olova prováděl v laboratořích ČGS v Praze
Ing. J. Šikl a samotné stanovení izotopů olova bylo měřeno
na ICP-MS na PřF UK v Praze.

Stanovení biologické přístupnosti kovů z půd do metabo-
lismu rostlin bylo provedeno extrakcí vzorku ve výluhu
kyseliny diethylentriaminopentaoctové (DTPA) a trietha-
nolaminu (TEA) s upraveným pH na 7,3 podle standardi-
zované metodiky ISO/DIS 14870.

Výsledky a diskuse

Podle chemických analýz prachu z látkových komínových
filtrů lze předpokládat, že se do ovzduší dostávají prašné
částice bohaté hlavně Pb, v menší míře As a Zn. Další těžké
kovy jako Fe, Cd, Cr, Cu a Ni jsou ve vzorcích v nízkých
koncentracích (tab. 1). Znamená to, že se do ovzduší prak-
ticky nedostávají nebo se uvolňují v zanedbatelné míře. Na
základě mineralogického studia byly v technologických
vzorcích identifikovány hlavně olovnaté složky: massicot
PbO, litargit PbO, minium Pb2PbO4, mimetit Pb5(AsO4)3Cl,
hydrocerusit Pb3(CO3)2(OH)2 a oxid-uhličitan olovnatý
2PbCO3×PbO (nepojmenovaná minerální fáze). Ve vlast-
ních půdách však tyto složky nebyly nalezeny.

Ve studované oblasti převažují hnědé půdy s vyšším po-
dílem písčité složky (Tomášek 1995) a s malým podílem
humózní složky. Jejich matečnou horninou jsou převážně
ruly. Půdy mají kyselý charakter, hodnoty pH se pohybují
v intervalu 2,91–7,14, s mediánem 4,91 (tab. 2). Kyselá re-
akce půdy je způsobena geologickým podložím a nepří-
tomností karbonátů.
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Tabulka 1. Výsledky chemické analýzy odprachu z látkového komínového filtru

druh vzorku Al
(ppm)

As
(%)

Ca
(%)

Cd
(ppm)

Fe
(ppm)

K
(%)

Mg
(%)

Na
(%)

Pb
(%)

Sb
(ppm)

Zn
(ppm)

odprach z komínového filtru 59 1,85 0,011 13,5 180 3,46 0,003 0,33 72 48,7 1,1

Tabulka 2. Základní statistické charakteristiky povrchové vrstvy
půd a vzorků půdních profilů (n – počet analyzovaných vzorků)

druh
vzorků

hloubka
(cm)

n prvek min.
(ppm)

medián
(ppm)

max.
(ppm)

povrch 0–3 115 pH 2,9 4,9 7,2

Pb 26 50 995

Zn 46 94 326

Cu 17 29 69

povrch 0–20 40 Pb 33 60 419

Zn 68 119 307

Cu 23 36 113

profil 0–40 11 Pb 21 38 200

Zn 58 76 122

Cu 3 30 43

profil 41–50 11 Pb 20 33 226

Zn 55 79 115

Cu 3,4 25 53

profil 51–60 11 Pb 22 30 308

Zn 53 71 116

Cu 32 21 47

profil 61–70 11 Pb 23 27 180

Zn 40 57 100

Cu 17 22 50

profil 71–80 11 Pb 17 24 66

Zn 24 58 98

Cu 3,2 24 35

profil 81–90 10 Pb 14 22,5 53

Zn 17 72 107

Cu 3,2 25 45

profil 91–100 10 Pb 13 23,5 38

Zn 28 64 94

Cu 3,2 26 38



Plošná distribuce olova, zinku a mědi v povrchové části
půd v okolí sklárny je znázorněna na obr. 1. Na základě
rozmístění maximálních koncentrací olova v půdách lze
předpokládat, že jeho nejvýznamnějším zdrojem je sklář-
ská huť (obr. 1a). Vysoké koncentrace olova (nad 257 ppm)
dosahují maxima sz. od hutě, po směru převládajících větrů
od JV. Oblast se zvýšenými obsahy olova (od 50 ppm do
257 ppm) přesahuje bezprostřední okolí sklárny a zasahuje
i město Světlá nad Sázavou. Vzhledem ke zvýšenému ob-

sahu zinku v analyzovaném technolo-
gickém vzorku z hutě (tab. 1; 1,1 %) lze
předpokládat, že sklářská huť může být
i zdrojem zinku (obr. 1b). To dokládá
distribuce vysokých hodnot zinku
v půdě (nad 207 ppm) která je velmi po-
dobná distribuci vysokých hodnot olo-
va. Množství mědi v technologickém
vzorku z hutě je velmi nízké (> 2 ppm).
Navíc, distribuce vysokých obsahů
mědi v půdách je odlišná od distribuce
obsahů olova a zinku. Vysoké obsahy
mědi sledují zejména průběh elektrifi-
kované železniční tratě Havlíčkův
Brod – Světlá nad Sázavou – Čáslav
(denně zde projíždí osm rychlíkových
spojů do Prahy). Proto je možno uvažo-
vat o kontaminaci půd spadem z elek-
trických trolejí (obr. 1c) a nikoli o kon-
taminaci sklárnou.

Ve srovnání s obsahy olova a zinku
v hlubších částech půdního profilu (me-
dián Pb 24 ppm, medián Zn 64 ppm)
jsou obsahy obou kovů v povrchové
vrstvě půdy významně vyšší (medián
Pb 50 ppm, medián Zn 94 ppm, tab. 2).
Vysoké obsahy olova a zinku v povr-
chové vrstvě půdy mohou odrážet kon-
taminaci, mohou však být i výsledkem
biologické extrakce obou kovů rostli-
nami. Koeficienty korelace mezi obsa-
hy olova a zinku ve studovaných pů-
dách se pohybují v jednotlivých
hloubkových intervalech v rozmezí
0,54–0,97, v povrchové vrstvě půdy
činí 0,55. Naopak korelační koeficienty
mezi koncentracemi olova a dalších
prvků a mezi koncentracemi prvků
a pH půdního výluhu jsou velmi nízké
(menší než 0,2).

Tabulka 3 ukazuje srovnání mediánů
naměřených hodnot v půdách studova-
né oblasti v okolí sklárny s hodnotami
publikovanými v rámci celoevropské-
ho studia, popř. celosvětového monito-
ringu obsahů těžkých kovů v půdách;
půdy ve studované oblasti obsahují ve
srovnání s daty jiných autorů význam-
ně vyšší obsahy olova a zvýšené obsa-
hy mědi a zinku. Je však třeba připome-

nout, že zvýšené hodnoty mediánů studovaných prvků
v oblasti Světlé nad Sázavou mohou odrážet jak zvýšené
obsahy Pb, Zn a Cu v matečných horninách, tak průmyslo-
vou kontaminaci.

Ve dvou kopaných profilech, lokalizovaných v silně
a slabě kontaminované oblasti, byly sekvenční analýzou
zkoumány vztahy vybraných kovů k jednotlivým složkám
půd (ke karbonátům, Fe a Mn oxidům, organickým látkám
a nerozpustnému zbytku, resp. silikátům). Výsledky sek-
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Obr. 3. Trojizotopový graf (206Pb/207Pb versus 208Pb/206Pb) ukazující distribuci izotopického slo-
žení olova v jednotlivých půdních horizontech (A, B, C) kontaminovaných a nekontaminovaných
půd a horniny z okolí sklárny ve Světlé nad Sázavou. Pro srovnání je uvedeno izotopické složení
olova ve spáleném evropském benzinu podle Hansmanna a Köppela (2000) a Ettlera et al. (2004)
a izotopického složení olova z historických olověno-stříbrných ložisek příbramského rudního reví-
ru (Novák et al. 2003, Ettler et al. 2004).

Obr. 4. Biologicky přístupný podíl kovů do metabolismu rostlin vyjádřený v procentech z celkové-
ho obsahu kovů.



venčních analýz olova jsou silně zkresleny tím, že jeho ob-
sahy se ve většině půdních složek pohybovaly pod mezí de-
tekce použité metody (AAS). Přesto je zřejmé, že největší
podíl olova je vázán na Fe a Mn oxidy (obr. 2a), relativně
menší množství zinku je vázáno na karbonáty a Fe a Mn
oxidy a směrem do hloubky se ještě snižuje (obr. 2b). Podíl
mědi v jednotlivých frakcích roste ve směru od vazby na
karbonáty směrem k nerozpustnému zbytku a s hloubkou
se prohlubuje (obr. 2c).

V jednotlivých profilech byl rovněž analyzován izoto-
pický poměr olova pro objasnění vztahu antropogenní kon-
taminace a přirozeného obsahu olova v půdě (obr. 3). Troj-
izotopový graf (206Pb/207Pb versus 208Pb/206Pb) ukazuje
pole s izotopickým složením olova evropského benzinu
(vymezeno podle Hansmanna a Köppela 2000 s použitými
hodnotami Ettlera et al. 2004). Pole s izotopickým slože-
ním olova z Pb-Ag příbramského rudního revíru je vyme-
zeno podle Nováka et al. (2003) s použitými hodnotami ga-
lenitu, strusek z výroby rud a výroby baterií podle Ettlera et
al. (2004). Vzorky z půdního horizontu A z dokumentační-
ho bodu 69 (leží 200 m sz. od komína sklárny) jsou svými
hodnotami nejbližší hodnotám ze strusek z příbramského
revíru. Naměřené hodnoty vzorků z půdního horizontu A
z profilů ležících v slabě a nekontaminované oblasti se blíží
přirozenému obsahu izotopického olova naměřeného
z horninového podkladu. Podobně je tomu i s hodnotami
ze všech studovaných profilů z půdních horizontů B a C.
Izotopické poměry naznačují, že povrchová vrstva půd je
antropogenní činností ovlivněna více než hlubší půdní ho-
rizonty, kde se hodnoty izotopických poměrů blíží naměře-
ným hodnotám z horninového pozadí.

Výsledky biologické přístupnosti kovů z půd do metabo-
lismu rostlin jsou vyjádřeny v procentech jejich celkového
obsahu v půdě (obr. 4). Hodnoty koncentrací olova biolo-
gicky přístupného do metabolismu rostlin se pohybují
v rozsahu od 7–47 % celkového obsahu koncentrace olova
v půdách (obr. 1b a 4). Koeficient korelace mezi celkovým
obsahem olova a biologicky přístupným olovem do meta-
bolismu rostlin je 0,95. U zinku je tento rozsah o něco nižší
(1,5–40 %, resp. 0,79; obr. 4) a u mědi nejnižší ze studova-
ných kovů (5–29 %, resp. 0,78; obr. 4). Koeficient korelace
ukazuje nejlepší přístupnost olova do metabolismu rostlin.
Průměrné hodnoty biologické přístupnosti stoupají od zin-
ku (medián 3,78 %) k mědi (11,88 %) a olovu (16,20 %).

U některých vzorků jsou však hodnoty biologické přístup-
nosti olova daleko vyšší (nad 40 %, vzorky 33, 67, 69
a 115). Ve všech případech jde o vzorky povrchové vrstvy
půdy (A0-horizont) v blízkém okolí sklárny (do 300 m) sil-
ně obohacené humusem. Je proto pravděpodobné, že bio-
logická přístupnost olova vázaného na organickou kom-
ponentu půd je ve srovnání s olovem vázaným na
anorganický podíl půdy vyšší (Makovníková et al. 2006).

Závěr

Na základě studia zdrojů kontaminace a výsledků geoche-
mického mapování půd lze předpokládat, že výrazné maxi-
mum obsahů olova ve svrchní vrstvě půdy sz. od sklářské
hutě (tj. po směru převládajících větrů v oblasti Světlé nad
Sázavou) je způsobeno prašným spadem z uvedené hutě.
Toto potvrzují i výsledky studia izotopického složení olova
v povrchové vrstvě půdních profilů. Sekvenčními analýza-
mi bylo potvrzeno, že olovo je nejvíce vázáno na Fe a Mn
oxidy, zatímco zinek a měď převážně na reziduální frakci
půd.

Provedené analýzy biologické přístupnosti Pb, Zn a Cu
ukázaly, že pro metabolismus rostlin je nejvíce přístupné
olovo, méně měď a nejméně zinek. Množství biologicky
přístupných kovů v jednotlivých analyzovaných vzorcích
však značně kolísá. To se týká zejména olova, jehož biolo-
gická přístupnost se pohybuje mezi 15–47 % z celkového
obsahu olova v půdách.

Z metodického hlediska práce doložila možnost použití
přenosného rentgen-fluorescenčního spektrometru při
rychlém orientačním stanovení kovů v kontaminovaných
půdách.

Poděkování. Studie byla řešena v rámci úkolu Ministerstva život-
ního prostředí MŽP-OG-36/07/GP „Vlivy těžby a zpracování ne-
rostných surovin na životní prostředí“ a výzkumného záměru
České geologické služby.
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