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ANOTACE 

 

Tato bakalářská práce se zabývá negativními vlivy a dŧsledky nanotechnologií 

a nanomateriálŧ na ţivotní prostředí včetně člověka. V úvodní části jsou stručně popsány 

nanotechnologie i nanomateriály, jejich rozdělení, metody výroby a jejich aplikace 

v nejběţnějších odvětvích. Hlavní částí této práce je potenciální ekologické nebezpečí 

nanotechnologií a nanomateriálŧ, vŧči ţivotnímu prostředí a vŧči člověku.  

 

Klíčová slova: nanotechnologie, nanomateriál, nanočástice, ţivotní prostředí, lidské zdraví 

 

 

 

SUMMARY 

 

This bachelor thesis deals with the negative effects and implications of 

nanotechnology and nanomaterials in the environment, including humans. The 

introductory section briefly describes nanotechnology and nanomaterials, their distribution, 

manufacturing methods and their applications in the most common industries. The main 

part of this work is the potential environmental risks of nanotechnology and nanomaterials 

to the environment and to humans. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

České zkratky 

BCF - Bioakumulační faktor 

BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

DNA - Deoxyribonukleová kyselina 

NMR - Nukleární magnetická rezonance 

PCB - Polychlorované bifenyly 

PFO - Perfluorované kyseliny 

RTG - Rentgen 

ROS - Reaktivní oxidativní stres 

UV - Ultrafialové 

 

Cizojazyčné zkratky 

AFM - Atomic force microscopy 

CAS - Chemical abstrakt service 

CVD - Chemical vapour deposition  

EU-OSHA - European Agency for Safety and Health at Work  

EUV - Extréme ultraviolet 

ISO/TS - International Organization for Standardization / technical specification 

LE - Laser epitaxy 

LEED - Low-energy electron diffraction 

LED - Light-Emitting Diode 

LPE - Liquid phase epitaxy 

MBE - Molecular beam epitaxy 

MOVPE - Metal organic vapour phase epitaxy 

NEW OSH ERA - New and Emerging Risks in Occupational Safety and Health 

PEROSH - Partnership for European Research in Occupational Safety and Health 

PVD - Physical vapour deposition 

RBS - Rutherford backscattering spektrometry 

RHEED - Reflection high-energy electron diffraction 

SEM - Scanning electron microscopy 

SCENIHR - Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks 



 

 

SIMS - Secondary Ion Mass Spectrometry 

SPE - Solid phase epitaxy 

STM - Scanning tunneling microscopy 

TEM - Transmission electron microscopy 

VPE - Vapour phase epitaxy 

XPS - X-ray photoelectron spectroscopy 
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1. ÚVOD 

Jiţ 42 let uplynulo od přednášky laureáta Nobelovy ceny fyzika Richarda Feynmana 

„There is plenty room at the bottom“ (Tam dole je spousta místa), na které přednesl 

a předvídal moţnost vytvoření materiálŧ a mechanizmŧ na úrovni atomŧ a molekul. 

Přednáška se konala na výroční schŧzi Americké společnosti fyzikŧ (American Physical 

Society v California Institute of Technology) dne 29. 12. 1959 na Caltechu. Feynman 

naznačil, ţe to bude moţné, pokud bude k dispozici experimentální technika, která umoţní 

manipulovat s „nano“-strukturami a měřit jejich vlastnosti. V následujících letech se jeho 

předpověď vyplnila a takovéto přístroje byly vynalezeny.  

Nanotechnologie se řadí k nejčastěji diskutovaným technologiím současnosti a jejich 

vyuţití v budoucnosti je téměř jisté. Termín „nanotechnologie“ je odvozen od řeckého slova 

„nano“, které znamená „trpaslík“. Obecně se tímto názvem označuje vědní obor výzkumu 

a vývoje, který se zabývá cíleným vytvářením a vyuţíváním struktur materiálŧ v měřítku 

několika nanometrŧ. Základní jednotkou nanotechnologie je nanometr, neboli jedna 

milióntina milimetru. Moţnosti vyuţití této technologie jsou ohromující a budou zcela jistě 

určovat vývoj mnoha odvětví budoucnosti.  

Pojmy nanotechnologie a nanomateriály pronikají do povědomí člověka stále více 

a více, útočí na nás z reklam na protiplísňové ponoţky, na keramické pánve odolné proti 

poškození, na opalovací krémy, které téměř nepropouští UV záření, ale i ze seriózních článkŧ, 

které se zabývají dŧsledky nanotechnologií a pouţíváním výrobkŧ obsahujících nanomateriály 

na lidské zdraví i na všechny sloţky ţivotního prostředí. Uţ jen fakt vyuţití nanotechnologií 

v téměř všech odvětvích v budoucnosti napomáhá myšlence, ţe pokud se vyskytnou problémy 

jakéhokoliv charakteru, bude dopad celosvětový a zasáhne naprostou většinu společnosti, coţ 

mŧţe vyvolat mnoho pochyb. Vidina zisku je ovšem silnější, a proto je masivní rozvoj 

nanotechnologií téměř nevyhnutelný.  

Cílem této práce je stručný úvod do světa nanotechnologií, neboť jejich rozvoj je 

v současné době velmi intenzivní a nelze postihnout vyčerpávajícím zpŧsobem všechny 

oblasti, do kterých nanotechnologie zasahují a diskuze jejich předpokládaných či prokázaných 

negativních účinkŧ na ţivé organismy a ţivotní prostředí.  
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2. NANOTECHNOLOGIE A NANOSTRUKTUROVANÉ 

MATERIÁLY 

Definice pojmu „nanotechnologie“ se v jednotlivých pracích a u rŧzných autorŧ liší. 

Nanotechnologie je věda, jejíţ náplní je studium a pouţití materiálŧ, zařízení 

a systémŧ o rozměrech řádově několika nanometrŧ. Termín nanotechnologie je také uţíván 

pro vytváření a funkční vyuţití struktur s minimálně jedním charakteristickým rozměrem 

měřeným v nanometrech. Nanotechnologií lze nazvat všezahrnující popis aktivit na úrovni 

atomŧ a molekul, které mají uplatnění v reálném světě. Přesněji je nanotechnologie rozvíjející 

se obor výzkumu a vývoje, který se zaměřuje na řízení struktury materiálŧ v nanorozměrech 

(0,1 - 100 nm, alespoň v jednom rozměru) [1], [2], [3]. 

Nanotechnologie je rovněţ skupina rozvíjejících se technologií (technologie 

v pevném stavu, biotechnologie, chemické technologie aj.), kterými se pomocí metod shora 

dolŧ (top-bottom) a zdola nahoru (bottom-up) vytváří materiály o nanorozměrech. 

V současnosti nanotechnologie zahrnuje tyto čtyři hlavní oblasti: nanomateriály, 

nanoelektroniku, molekulární nanotechnologie a mikroskopy pracující s rozlišitelností 

v nanometrech. Ve své podstatě je nanotechnologie nauka o materiálech s rozměry několika 

nanometrŧ [2], [3], [4]. 

Nanočástice, ze kterých jsou vyráběny nanomateriály, jsou charakterizovány 

velikosti od cca 1 nm do cca 100 nm, alespoň v jednom ze tří rozměrŧ a určitým prostorovým 

uspořádáním. S jejich pomocí lze vytvářet nanodrátky, nanotrubice, nanokompozity 

a keramické nebo jiné tenké filmy nebo vrstvy. Jednou z dalších velmi zajímavých vlastností 

je nárŧst poměru plochy povrchu k objemu částic nanomateriálu (počet atomŧ vytvářejících 

povrch nanočástice je nepoměrně vyšší, neţ počet atomŧ uvnitř částice), coţ má za následek 

významné ovlivnění většiny chemických a fyzikálních vazeb na hranicích zrn v materiálu. 

Tato vlastnost zpŧsobuje, ţe má nanomateriál odlišné vlastnosti od stejného materiálu 

v makro velikostech. Nakonec se chování nanočástic jiţ neřídí zákonitostmi běţné fyziky, 

chování atomŧ je mnohem komplikovanější a řídí se kvantovou fyzikou, coţ vede k naprosto 

novým moţnostem. Na obr. č. 1 je zobrazeno nanoměřítko pro srovnání velikosti mezi 

jednotlivými objekty [5], [6], [7]. 
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Obrázek č. 1: Nanoměřítko 

Zdroj: <http://nanoscience.massey.ac.nz/> 

 

Konečné vlastnosti nanomateriálŧ jsou závislé nejen na vlastnostech nanočástic, ze 

kterých se skládají, ale i na jejich uspořádání a vytváření vnitřních struktur materiálu. To je 

hlavním dŧvodem rozmanitosti a mimořádného aplikačního potenciálu nanomateriálŧ. Vyuţití 

tohoto potenciálu závisí na vývoji a nových objevech v oblasti technologií vytváření 

a transformací jejich vnitřní struktury [6], [7], [8]. 

 

2.1. Příklady aplikace nanotechnologií a nanomateriálů 

Nanotechnologie mají široké spektrum vyuţití v mnoha oblastech lidské činnosti. 

Obecně se dá říct, ţe se týkají všeho, co je kolem nás. Patří sice k novým vědním disciplínám, 

ovšem některé jejich metody uměl člověk pouţívat jiţ mnohem dříve, aniţ by si je 

uvědomoval. Patří mezi ně některé techniky vyuţití přírodních nanočástic. V současnosti se 

člověk setkává s nanostrukturovanými materiály v běţném ţivotě víc neţ si sám uvědomuje, 

nanotechnologie nejčastěji pronikají v oblastech zdravotnictví, potravinářství, péče o ţivotní 

prostředí, informační a komunikační technologie, energetiky a textilního prŧmyslu 

(viz obr. č. 2) [9], [10], [11].  
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Obrázek č. 2: Předpokládaný vývoj aplikací nanotechnologií 

Autor: Marcel Mikeska, 2011 

Převzato a upraveno z WWW: <http://csnmt.fme.vutbr.cz/OKO/2-6/pruv08.pdf> 

 

2.1.1. Aplikace v medicíně 

Ve zdravotnictví se nanomateriály vyuţívají například k NMR (nukleární magnetická 

rezonance), při níţ uplatňuje nanomateriál ve funkci kontrastní látky (např. oxidy ţeleza), 

která je vypuštěna do krevního oběhu a následně se pomocí NMR sleduje prŧchodnost cév, 

ale také se vyuţívá např. při vyšetření jater [12]. Dalším z mnoha příkladŧ, mŧţe být cílená 

doprava léčiv, při níţ nanomateriál chrání samotný lék před zničením v organismu a teprve po 

dopravení na místo určení tzv. vypustí lék v lokálním měřítku, čili není zasaţen zbytek 

organizmu [12], [13], [14]. 

Jedním z novodobých trendŧ je vyuţití tzv. „nanostřel“ k cílené likvidaci nádorŧ. 

Zde se vyuţívá absorpční schopnosti nanočástic cíleně usazených v nádorových buňkách a po 

jejich ozáření pomocí elektromagnetického popř. infračerveného záření dojde ke zničení 

nádorové tkáně. K této likvidaci nádorŧ se vyuţívají křemíkové kuličky o rozměru 100 nm, 
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potaţené vrstvičkou zlata o síle 10 nm. Tyto kuličky jsou dopraveny k nádoru pomocí 

krevního oběhu a jejich přítomnost v těle nepředstavuje sama o sobě zdravotní riziko. Částice 

lokalizují v těle nádor a koncentrují se na jeho povrchu.  Následné ozáření zlatého povrchu 

kuliček pomocí laseru je prudce ohřeje a spálí nádorové buňky. K likvidaci zhoubných 

nádorových buněk je třeba ohřát nanočástice pouze na 55 C. Vývoj těchto zlatých 

„nanostřel“ pokračuje dál. V současné době jsou schopny se samy navádět na cíl, čemuţ 

pomáhá protilátka navázána na zlaté vrstvičce, díky které se nanokuličky ukotví na povrchu 

rakovinné buňky. Z tohoto dŧvodu se mikroskopické střely po aplikaci do krve hromadí 

pouze v nádorových buňkách, které jim poskytují jediné vhodné uchycení, a proto nedochází 

k jejich nekontrolovatelnému šíření v organizmu. Jedním z plánŧ nanobiotechnologŧ je, ţe by 

tyto vylepšené nanostřely měly být schopné likvidovat i velmi malé metastázy, které nejsou 

lékaři nyní schopni odhalit, a tudíţ ani odstranit. Na obr. č. 3 je znázorněn princip likvidace 

nádorových buněk nanostřelami [12], [13], [14]. 

 

 

Obrázek č. 3: Likvidace nádorů pomocí nanokuliček 

Autor: R. Kubínek, V. Stránská, 2007 

Zdroj: <http://exfyz.upol.cz/didaktika/oprlz/nanotechnologie.pdf> 
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2.1.2. Aplikace v potravinářství 

V potravinářství se nanotechnologie a nanomaterály jiţ pouţívají ve dvou hlavních 

rolích. Jednou z nich jsou potravinářská aditiva, druhou jsou polymerní nanokompozitní 

materiály pouţité v obalové technice. Rozšiřování nanotechnologií vyvolalo diskusi týkající 

se bezpečnosti těchto materiálŧ pro lidské zdraví a ţivotní prostředí. Je téměř nemoţné, aby 

lidé nebyli vystavováni účinkŧm nanočástic, např. v dŧsledku migrace z potravinářských 

obalŧ do potravin nebo např. cílené aplikace krémŧ přímo na pokoţku. Kromě toho 

neúmyslné (např. voda, odpadní voda, kaly) a záměrné (např. remediace odpadních vod) 

uvolňování nanočástic do ţivotního prostředí vede k nepřímé expozici člověka (např. 

prostřednictvím pitné vody, potravinového řetězce aj.) [15], [16], [17], [18]. 

2.1.3. Aplikace v textilním průmyslu 

V tomto odvětví máji vyuţití nanočástice v jiţ vyráběných materiálech jako jsou 

nanovlákna s antibakteriální činností zpŧsobené pouţitím stříbrných nanočástic, které 

nacházejí uplatnění u oděvŧ lékařŧ na operačních sálech, a také ke krytí ran, dále pak tvorba 

nešpinících se tkanin, ale také např. výroba tenisových míčkŧ se zvýšenou ţivotností. Jednou 

z nejnovějších aplikací je pouţití nanovláken na výrobu roušek, které by chránily před 

onemocněním ptačí chřipky skrze dýchací cesty, jelikoţ jejich póry budou mít velikost jen 

několika nanometrŧ, a tudíţ jimi tento virus nepronikne, protoţe jeho rozměr se pohybuje 

v okolí sta nanometrŧ. Tyto roušky a respirátory se jiţ vyrábí pomocí zařízení Nanospider 

(viz obr. č. 4), které je produktem firmy Elmarco. Tyto zdokonalené roušky dosahují daleko 

větší účinnosti, neţ jakékoli tradiční materiály. Pouţití k ochraně zdravotnického personálu, 

ale i samotných pacientŧ před šířením infekčních chorob je jen jednou z vyuţitelných funkcí 

těchto materiálŧ. Dalšími jsou například materiály podporující hojení ran pomocí 

nanovlákenné struktury odpovídající tkáňovým strukturám, takţe nové buňky vyrŧstají 

v přirozeném prostředí [9], [19], [20]. 

http://www.enviweb.cz/eslovnik/269
http://www.enviweb.cz/eslovnik/819
http://www.enviweb.cz/eslovnik/1232
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Obrázek č. 4: Výrobní linka Nanospider 

Zdroj: <http://img.mf.cz/600/918/18_Nanospider_Foto_Elmarco.jpg> 

2.1.4. Aplikace v oblasti ochrany životního prostředí 

V oblasti ochrany ţivotního prostředí mají taktéţ nanotechnologie široké spektrum 

vyuţití, jako je např. filtrace vody za pomocí nanofiltrŧ, které jsou schopny odfiltrovat 

i některé bakterie. Dalším z příkladŧ mŧţe být desinfekce pitné vody, která se provádí pomocí 

přídavku silného oxidantu (např. chlóru), který zde pŧsobí jako trvalá ochrana proti rozvoji 

bakterií. Jedním z nejvýznamnějších metod je vyuţití nanočástic ţeleza k čištění podzemních 

vod, jeţ jsou znečištěny hlavně prŧmyslovou, komunální a technologickou činností. V těchto 

vodách se vyskytuje velké mnoţství nebezpečných kontaminantŧ, které mohou být silně 

toxické a hlavně perzistentní. Tato metoda vyuţívá principu chemického rozkladu 

organických kontaminantŧ pomocí chemické oxidace a redukce. Jedním z nejpouţívanějších 

redukčních činidel je kovové ţelezo a tato reakční činidla se aplikují přímo do horninového 

prostředí [21], [22], [23], [24]. 

2.1.5. Aplikace v informační technologii 

Pouţívání nanotechnologií a nanomateriálŧ v této oblasti má nepřeberné mnoţství 

vyuţití a patří k nejrychleji rozvíjejícím se oblastem, které zahrnují především výrobu nových 

typŧ tranzistorŧ, procesorŧ (viz obr. č. 5) a velkokapacitních harddiskŧ, které mají větší výkon 

s minimálními rozměry. Nejvíce se zde uplatňují uhlíkové nanotrubičky, jeţ jsou vyráběny 

z fullerenŧ a které mají výborné vlastnosti, mezi které patří supravodivost a mechanická 

pevnost, která je 50 aţ 100 krát větší neţ má ocel. Tyto materiály jsou uţité v nových 

generacích displejŧ, procesorŧ či tranzistorŧ. Dalším příkladem mŧţe být vyuţití kvantových 

teček při konstrukci opticko-elektronických součástech a v blízké budoucnosti i pro tvorbu 

kvantových počítačŧ [14], [24]. 
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Obrázek č. 5: Dvoujádrový procesor X2 

Zdroj: <http://www.via.com.tw/en/products/processors/nanoX2/> 

 

2.2. Charakteristické znaky nanomateriálů 

Nanomateriály se vyznačují těmito společnými znaky [25], [26], [27]:  

a. Stavebními jednotkami jsou nanočástice s definovanými vlastnostmi: rozměry, 

tvarem, atomovou strukturou, krystalinitou, mezifázovým rozhraním, 

chemickým a homogenním/heterogenním sloţením. Rozměry jsou omezeny 

v oblasti od molekul k pevným částicím menším neţ 100 nm. Vlivem menších 

rozměrŧ v některých případech převyšuje počet povrchových atomŧ počet atomŧ 

ve vnitřním objemu. 

b. Tyto stavební jednotky jsou uspořádané v makroskopických multi-klastrových 

materiálech s velmi rŧznorodým topologickým pořádkem. Chemicky identické 

částice mohou být těsně uspořádány a kompaktovány za vzniku hranic zrn. 

Částice mohou být oddělené nebo spojené koalescencí nebo podloţkou a mohou 

vytvářet nanodrátky, nanotrubice, nanokompozity, keramické nebo jiné tenké 

filmy a vrstvy. 

c. Stavební jednotky a jejich topologie mohou slouţit pro vytváření rozměrnějších 

materiálŧ vhodných pro technické aplikace např. 3D čipy apod.  

2.3. Strukturní vlastnosti nanomateriálů 

Během posledních desetiletí je nanomateriálŧm věnována celosvětová pozornost. 

Patří k velmi atraktivním materiálŧm, jeţ jsou vyráběny na základě dobré znalosti jejich 

vnitřní struktury, přičemţ se jejich vlastnosti liší od vlastností běţných materiálŧ se stejným 

chemickým sloţením. Funkčnost těchto nanomateriálŧ vychází z jejich sloţení, velikosti, 
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tvaru a mnohé vlastnosti jsou přímo závislé na procesech, které se odehrávají se na rozhraních 

nanostruktur [25], [26], [27]. 

Nanomateriály mohou být klasifikovány jako nanokrystalické materiály 

a nanočástice. Jednou z nejpozoruhodnějších charakteristik nanočástic je obrovský nárŧst 

poměru plochy povrchu k objemu částic nanomateriálu, tj. velký podíl povrchových atomŧ. 

Tento poměr zásadně ovlivňuje většinu chemických a fyzikálních vazeb na hranicích zrn 

materiálu, coţ významně ovlivňuje materiálové vlastnosti. Rozdílné, jsou také vazby 

nanočástice se základní hmotou kompozitních materiálŧ. Velikost nanočástice je řadově 

srovnatelná s takovými rozměrovými charakteristikami, jako střední volná dráha elektronŧ 

nebo šířka hradlové vrstvy v polovodičích. Nanostruktury je moţno vytvářet v rŧzných 

tvarových typech, včetně koulí, vláken a drátŧ, stejně jako ve formě vícekomplexních profilŧ 

[25], [26], [27]. 

Vznik nanočástice představuje tři základní kroky: nukleaci, koalescenci a rŧst. 

Následně proběhne koncentrace pevných stavebních blokŧ do malých shlukŧ (klastrŧ). 

Dodáváním stavebních blokŧ mají tyto shluky tendenci ke koalescenci a k rŧstu ve formě 

kolonie dlouhých shlukŧ. Za těchto předpokladŧ jsou nanočástice  tvořeny, „slupkami atomŧ“ 

tvořících kubickou nebo hexagonální uzavřenou strukturu. Takováto struktura je tvořená 

centrálním atomem obklopeným v první vrstvě 12, v druhé 42, ve třetí 92 atomy, atd. Celkový 

počet atomŧ ve slupce odpovídá 10n
2
 +2. S klesající velikostí nanočástic vzrŧstá velikost 

povrchu atomŧ coţ má za následek jiţ zmíněnou změnu vlastností materiálu [25], [26], [27]. 

 

2.4. Životní cyklus nanomateriálů 

Z ţivotního cyklu nanomateriálŧ (viz obr. č. 6) lze usuzovat, ţe uvolnění 

nanomateriálŧ je moţné jak během jejich výroby a expedice, tak rovněţ z vlastního výrobku, 

jehoţ jsou součástí, nebo při likvidaci takovéhoto výrobku. Mobilita uvolněných 

nanomateriálŧ a jejich interakce s jednotlivými sloţkami ţivotního prostředí budou 

pravděpodobně závislé na velikosti částic, jejich tvaru, povrchu, rozpustnosti, náboji a dalších 

fyzikálně-chemických vlastnostech. Lze proto předpokládat, ţe rŧzné typy nanomateriálŧ 

budou mít rŧzné vlivy na ţivotní prostředí, a také na lidské zdraví [23] [22], [23], [28]. 
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Obrázek č. 6: Životní cyklus nanomateriálů 

Autor: K. Klouda, H. Kubátová, 2009 

Zdroj: <http://www.bozpinfo.cz/win/tisk.html?clanek=5456521> 

Fyzikálně-chemické interakce nanomateriálŧ s ţivotním prostředím mohou být 

provázeny řadou oxidačně redukčních reakcí s mikroorganismy, organickými látkami, prvky 

a minerály, dále hydrolýzou, a také jsou ovlivněny UV zářením apod. [22], [23], [28].  

Zŧstává otázkou, zda tradiční přístupy a metody hodnocení rizik, tj. identifikace 

nebezpečí, popis nebezpečí a konečná charakteristika rizika, pokryjí celou sloţitou 

problematiku spojenou s nanotechnologiemi. Toto hodnocení bude pravděpodobně ovlivněno 

např. formou vyráběného nanomateriálu (zda se jedná o nanočástice, nanodráty nebo 

nanovrstvy) či skutečností, ţe je nanomateriál ve výrobě začleněn do jiného výrobku. 

Nepochybně bude řešit, jakým zpŧsobem je zajištěna bezpečnost výroby, bezpečnost 

pracovníkŧ ve výrobě a v případných dalších zpracovatelských zařízeních, zda je ohroţena 

veřejnost v blízkosti výrobních a zpracovatelských zařízení, zda a případně jakým zpŧsobem 
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je ohroţen spotřebitel a jaká mohou být rizika spojená s likvidací či recyklací nanoproduktŧ 

apod. A v neposlední řadě se bude hledat odpověď na otázku, jaký je vliv jednotlivých 

nanomateriálŧ na zdraví a na jednotlivé sloţky ţivotního prostředí. Vzhledem ke specifickým 

vlastnostem nanomateriálŧ, nemusí být současné testy toxicity dostatečné k odhalení 

veškerých moţných škodlivých účinkŧ. Stále není k dispozici dostatečné mnoţství 

relevantních informací o chování nanomateriálŧ v lidském těle, ani o jejich vlivu na 

mikroorganismy, ţivočichy a rostliny v ţivotním prostředí [22], [23], [28]. 

2.5. Rozdělení nanomateriálů 

Rŧzné typy nanoobjektŧ je moţné rozdělit podle řady kvalitativních parametrŧ, 

avšak dle normy ISO/TS 27687 je základním parametrem pro rozdělení rŧzných typŧ 

nanoobjektŧ počet souřadnic, ve kterých daná struktura splňuje interval rozměrŧ 1 – 100 nm. 

Typy nanoobjektŧ lze tak rozdělit do tří skupin [3], [25], [26], [27]:  

a) 0 dimenzionální nanoobjekty - dosahují nanorozměrŧ ve všech třech souřadných 

osách (obecně nanočástice), 

b) 1 dimenzionální nanoobjekty - dosahují nanorozměrŧ ve dvou souřadných osách 

(obecně nanovlákna), 

c) 2 dimenzionální nanoobjekty – dosahují nanorozměrŧ pouze v jedné souřadné ose 

(obecně nanodesky).  

 

2.5.1. O dimenzionální nanoobjekty – kvantové tečky 

Kvantovými tečkami jsou velmi často označovány polovodičové nanokrystaly, 

jejichţ velikost dosahuje od 1 do 10 nm. Jedná se o jasně ohraničenou oblast, kde jsou 

nashromáţděny elektrony. Tyto útvary mají tendenci vytvářet na povrchu pravidelné 

uspořádání a samy také tvoří pravidelné krystalické fasety. Kvantové tečky je moţné vytvářet 

z nejrŧznějších prvkŧ nacházejících se v periodické soustavě prvkŧ. Mohou existovat jen jako 

součást polovodiče, na kterém byly vytvořeny. Nejčastěji připravované jsou nanokrystaly 

CdSe, CdS nebo ZnS nanokrystaly. Na obr. č. 7 je zobrazená vrstva kvantových teček 

z materiálu InAs pomocí mikroskopie atomárních sil- AFM [25], [26], [27]. 
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Obrázek č. 7: Vrstva kvantových teček z materiálu InAs 

Autor: R. Kubínek, V. Stránská, 2005 

Zdroj: <http://exfyz.upol.cz/didaktika/oprlz/nanotechnologie.pdf> 

(zobrazená metodou AFM- Mikroskopie atomárních sil) 

 

Dŧleţitou vlastností je optická schopnost teček se zabarvovat. Tato schopnost je opět 

vázána na velikost kvantové tečky. Velké kvantové tečky se zbarvují do červené části spektra 

a naopak malé se zbarvují do modré části spektra. Jednotlivé zbarvení je závislé na rozloţení 

energetických vrstev v tečce a jejích schopnosti pohlcovat nejenom elektrony, ale i fotony. 

Jejich velikost omezuje mnoţství energie, kterou je schopna tečka absorbovat, a z toho plyne 

i zmiňované zbarvení [25], [26], [27]. 

Právě díky velikosti a tvaru teček jsou ovlivňovány jak optické, tak i fyzikální 

vlastnosti nanokrystalŧ, které jsou zpŧsobeny velkým nárŧstem poměru povrchu k objemu 

krystalŧ. Díky tomu, lze očekávat nové vlastnosti odlišné od vlastností makroskopického 

polovodiče. Změnou velikostí nanokrystalŧ lze například ladit vlnovou délku (barvu) světla 

vyzařovaného nanokrystalem. Potenciální vyuţití těchto vlastností v nových technologických 

aplikacích se očekává v řadě odvětví, jako jsou fotosenzorika, optoelektronika a chemie [25], 

[26], [27]. 
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2.5.2. 1 dimenzionální nanoobjekty – nanovlákna, nanodráty, nanotrubice 

Nanodráty představují jednorozměrné typy struktur, které vytvářejí jedny nejčastěji 

pouţívaných základních stavebních blokŧ v oblasti nanovýzkumu, zvláště pak v oblasti 

elektrotechniky. Jejich typickou strukturní charakteristikou je jejich geometrie. Jejich prŧměr 

se pohybuje v rozmezí několika nanometrŧ, naopak délka je oproti prŧměru mnohem větší. 

Ke značným rozdílnostem mezi vlastnostmi nanodrátŧ a okolních kompaktních materiálŧ, 

přispívá právě jejich geometrie. Vyznačují se nízkým počtem mechanických defektŧ, nízkou 

teplotou tání a velkým povrchem oproti objemu. Nanodráty mohou vytvářet rozdílné typy 

nanostruktur, které úzce souvisejí s materiálem a technologií přípravy. Na obr. č. 8 je 

zobrazen počítačový model uhlíkové nanotrubice [26], [27], [29]. 

 

Obrázek č. 8: Uhlíková nanotrubice 

Autor: R. Peter, 2008 

Zdroj: <http://www.inovace.cz/for-high-tech/nanotechnologie/clanek/nanovlakna-material-budoucnosti-/> 

 

Tak jako nanotečky, rovněţ nanodráty jsou významnou měrou zastoupeny 

v polovodičovém prŧmyslu. Z tohoto dŧvodu jsou často označovány jako heterogenní 

polovodičové nanostruktury a nejčastěji jsou připravovány z Si, As, Pb, Ga, Te, nebo také Cd. 

Jejich chemické sloţení bývá tvořeno z binárních sloučenin na bázi kovových sulfidŧ, oxidŧ, 

selenidŧ, teluridŧ a arsenidŧ [26], [27], [29]. 

Nanodráty se vyznačují jedinečnými mechanickými, elektrickými a optickými 

vlastnostmi, které jsou charakteristické právě v manometrických rozměrech. Vzhledem 

k jejich rozsáhlým vlastnostem jsou často označovány jako strukturní materiály nové 

generace: tranzistory, elektronické obvody, LED diody, opticko-elektrické přístroje, 

biochemické senzory (biosenzory). Studium optických vlastností polovodičových nanodrátŧ 

prokázalo výskyt vyšší luminiscenční účinnosti, a také vyšší hodnoty polarizační anizotropie 

v prŧběhu fotoluminiscenčního měření [26], [27], [29]. 
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2.5.3. 2 dimenzionální nanoobjekty – tenké vrstvy, povlaky 

Velmi významnou skupinu nanomateriálŧ tvoří nanokompozitní vrstvy, jejichţ 

tloušťka je menší neţ 100 nm. Vrstvy jsou zpravidla tvořeny dvoufázovou strukturou 

a vznikají v dŧsledku segregace druhé fáze na hranicích s první fází. Základní vlastností 

těchto vrstev je, ţe mnoţství atomŧ (N2) v hraničních oblastech je srovnatelné nebo větší, neţ 

mnoţství atomŧ (N1) v objemu, které jsou obklopeny segregovanými atomy (N2). To 

znamená, ţe materiálové vlastnosti nejsou určeny jen atomy (N1) v zrnech, jak je tomu 

u polykrystalických filmŧ, ale také chováním hraničních atomŧ (N2) a jejich vzájemnou 

interakcí. Tento fakt výrazným zpŧsobem odlišuje vlastnosti vysoce jemnozrnných vrstev od 

vlastností polykrystalických vrstev sloţených z velkých zrn (<100 nm). Z tohoto dŧvodu se 

v budoucnu očekává obrovský vývoj nových struktur s ještě výraznějšími fyzikálními 

vlastnostmi. Na obr. č. 9 je zobrazená nanovrstva na substrátu InP [25], [26], [27]. 

Hlavní znaky nanokompozitních vrstev [25], [26], [27]:  

a) Atomy hraničních oblastí hrají rozhodující roli v uspořádání atomŧ, tzn. ve 

tvorbě a rŧstu nanokompozitních vrstev. 

b) Vlastnosti nanokompozitních vrstev silně závisejí na rozměrech nanofázových 

oblastí. 

c) Dislokace v nanokompozitních vrstvách neexistují, protoţe jejich tvorba je 

přerušena hranicemi. Přepokládá se, ţe zde neexistují ţádné vady a dislokační 

aktivita je nahrazená posunem po hranicích zrn. 

d) Nanofázové kovy mají tendenci být pevnější a keramika je mnohem snadněji 

tvarovatelná v případě, ţe se velikost zrna zmenšuje. 
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Obrázek č. 9: TEM obraz nanovrstvy na InP podložce 

Autor: P. Kacerovský, 2009 

Zdroj: <http://www.xray.cz/xray/csca/kol2009/abst/kacerovsky.htm> 

 (zobrazená TEM Transmission electron microscopy - transmisní mikroskopií) 
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3. VYBRANÉ TECHNOLOGIE PŘÍPRAVY 

NANOMATERIÁLŮ 

Výroba nových nanostrukturovaných materiálŧ je v současné době velmi specifickou 

oblastí vyţadující individuální přístupy k jednotlivým typŧm a finálním podobám materiálŧ 

(ingoty, kuličky, prášky, tenké vrstvy a filmy, vlákna, trubice, póry a kvantové body). 

V prŧběhu samotné technologické přípravy bývají zohledňovány nejenom vlastnosti 

budoucího nanomateriálu, ale také jejich funkčnost včetně dalšího pouţití [23], [27], [28]. 

Zmenšování rozměrŧ jednotlivých sloţek materiálŧ na úroveň několika nanometrŧ 

vede k tomu, ţe u některých materiálŧ, zvláště materiálŧ kompozitních, se objevují 

kvalitativně nové vlastnosti. Dochází ke vzniku kvantových efektŧ, které jsou spojené 

s lokalizací elektronových stavŧ v manometrických objemech [23], [27], [28]. 

V této kapitole uvedu vybrané technologické metody přípravy nanostrukturovaných 

materiálŧ, nicméně je nutné tyto struktury vţdy analyzovat. K tomu jsou často pouţívány tyto 

metody: STM (skenovací tunelová mikroskopie), AFM (mikroskopie atomárních sil), TEM 

(transmisní elektronová mikroskopie), SEM (skenovací elektronová mikroskopie), RBS 

(Rutherfordŧv zpětný rozptyl), SIMS (hmotnostní spektrometrie sekundárních iontŧ), XPS 

(rentgenová fotoelektronová spektroskopie), LEED (difrakce pomalých elektronŧ s kolmým 

dopadem), RHEED (difrakce rychlých elektronŧ v reflexním uspořádaní [23], [27], [28]. 

3.1. Litografie – nanolitografie 

Prvním z příkladŧ technologií přípravy polovodičových nanostruktur je litografie. 

Litografie je metodou hromadného chemicko – fyzikálního zpracování hladkého povrchu, 

resp. substrátu (křemík, sklo atd.). Pomocí litografických metod lze připravovat horizontálně 

členěné nanostruktury. Ke čtyřem základním litografickým metodám se řadí [27], [30], [31]: 

 EUV litografie, RTG litografie, 

 fotolitografie, 

 elektronová litografie – nanolitografie, 

 iontová projekční litografie. 

Zjednodušeně lze litografický postup charakterizovat následovně: na křemíkovou 

desku se postupně nanášejí a vyleptávají jednotlivé vrstvy. Před kaţdým krokem se deska 
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pokryje citlivým materiálem a připraví se prŧsvitná maska s motivem, který se nanáší. Maska 

funguje jako negativ – skrze ni se posvítí na desku, a na místech kam dopadne světlo, se mění 

struktura materiálu. Na desce zŧstane nanesen stejný motiv, který byl pŧvodně na masce [27], 

[30], [31]. 

Základním limitním faktorem jakékoli litografické metody, je vlnová délka světla. 

Udává minimální rozměr, jaký je moţno na křemík (substrát) nanést. Zhruba do začátku 

devadesátých let se pouţívalo normální viditelné světlo, ale tato klasická litografie je 

pouţitelná jen pro rozměry větší neţ 100 nm. Menší motivy jiţ vyţadují kratší vlnové délky. 

Proto se dnes výrobci musí posouvat ve spektru směrem k zářením s kratšími vlnovými 

délkami, kterými jsou např. ultrafialové, rentgenové záření nebo svazek elektronŧ s vysokou 

energií [27], [30], [31]. 

Litografie má prakticky neomezené moţnosti pouţití. Uplatňuje se např. v medicíně 

(např. při detekci poruch DNA), v informačních technologiích nebo u technologií šetrných 

k ţivotnímu prostředí. Vzhledem k tomu, ţe jde o finančně nenáročnou výrobní technologii, 

je jiţ dnes obrovský zájem o její praktickou aplikaci [27], [30], [31]. 

 

3.2. Epitaxe 

Velmi významnou a jednou z nejčastěji vyuţívaných technologií, pouţívaných pro 

přípravu nanomateriálŧ s vertikální nanostrukturou, je epitaxe. Epitaxe umoţňuje přesně 

kontrolovanou výstavbu polovodičových materiálŧ, resp. povrchŧ vytvářených na 

křemíkových deskách (podloţkách, substrátech). Obecně se jedná o epitaxní rŧst tenké 

monokrystalické vrstvy na podloţce (křemíkové desce). Epitaxe tedy není naprašování nebo 

napařování amorfních vrstev na podloţku ani jiné zpŧsoby nanášení vrstev [27], [32], [33]. 

Z materiálového hlediska je epitaxe definována jako krystalografický proces, během 

kterého se na křemíkové desce vytváří vrstva (seskupení atomŧ), jejichţ krystalografická 

orientace je určována strukturou této podloţky [27], [32], [33]. 

Epitaxní rŧst umoţňuje připravit [27], [32], [33]:  

a) krystalograficky velmi dokonalé monokrystalické vrstvy, 

b) velmi tenké vrstvy – silné často jen několik atomových rovin, 
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c) dokonale (atomárně) spojené rŧzné polovodičové materiály, které mají 

minimum defektŧ. 

 

Základní typy epitaxe jsou rozděleny v závislosti vrstva – podloţka, přičemţ 

nejčastěji je uplatňována heteroepitaxe a homoepitaxe [27], [32], [33]: 

1.  homoepitaxe – podloţka a vrstva mají stejné makrosloţení, mohou se lišit   

mikrosloţením, 

2.  heteroepitaxe – podloţka a vrstva mají rŧzné makrosloţení, 

3. rheotaxe – podloţka je kapalina/tavenina a vrstva je tuhá fáze, 

4.  grafoepitaxe – je rovněţ hetroepitaxí, ale podloţka je amorfní látka (sklo) 

s upraveným povrchem. 

Epitaxní technologie zásadním zpŧsobem přispěly a přispívají k rozvoji 

materiálových věd, zvláště do oblasti vývoje polovodičového prŧmyslu a přípravy novým 

nanostrukturních materiálŧ a součástek. Umoţňují připravovat heterogenní struktury 

s moţností účinného vymezení oblastí pro elektrony a díry pomocí potenciálových bariér [27], 

[32], [33]. 

Princip epitaxního rŧstu je zaloţen především na absolutně atomárně hladkém 

(čistém) povrchu substrátu (např. křemíkové desky), který je zbaven oxidŧ a rŧzných 

adsorbovaných látek. Na jeho povrch jsou dopraveny atomy nebo molekuly látky, které budou 

epitaxně deponovány. Na povrchu dojde nejdříve k fyzisorpci a následně na vhodných 

místech (daných principem minima energie) k chemisorpci jednotlivých atomŧ, k rŧstu 

atomárních vrstev a celé nanostruktury [27], [32], [33]. 

Základní technologické rozdělení epitaxního rŧstu vrstev dle média, z nějţ vznikají 

(rostou) polovodičové struktury (monokrystaly) [27], [32], [33]: 

 [1]. epitaxe z pevné/tuhé fáze (Solid phase epitaxy – SPE), 

 [2]. kapalná epitaxe (liquid phase epitaxy – LPE), 

 [3]. plynná epitaxe (Vapour phase epitaxy – VPE, Chemical vapour 

deposition-CVD, Physical vapour deposition – PVD), 

 plynná molekulární epitaxe (Molecular beam epitaxy – MBE,  

 plynná epitaxe z organokovových sloučenin (Metal organic vapour 

phase epitaxy – MOVPE), 

 [4]. laserová epitaxe (Laser epitaxy – LE). 
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3.3. Metoda sol – gel 

Pod pojmem „sol – gel“ je označována skupina postupŧ přípravy amorfních, amorfně 

krystalických nebo krystalických materiálŧ, jejichţ společným znakem je homogenizace 

výchozích sloţek ve formě roztoku. Při přechodu ze stavu sol a do stavu gel zŧstává 

zachována jejich homogenita [27], [28]. 

Princip metody je zaloţen na tvorbě amorfního materiálu transformací kapalného 

systému (koloidní sol, koloidní suspenze), jeho následné zesíťování a tvorbu kontinuální 

pevné fáze (gelu). Obecně vychází ze tří základních postupŧ [27], [28]: 

a) příprava solu (předpolymerovaná koloidní směs) z nízkomolekulárních 

prekurzorŧ, 

b) gelace solu, 

c) odstranění rozpouštědla, které vede k výslednému pevnému materiálu. 

 

Tímto zpŧsobem je moţno připravovat materiály s velkou variabilitou vlastností: 

velmi jemné prášky, monolitickou keramiku a skla, keramická vlákna, anorganické 

membrány, tenké filmy a aerogely [27], [28]. 

Přechod roztok –> sol –> gel, případně jen sol –> gel, je rozhodující částí celého 

procesu a má velký vliv na konečné vlastnosti produktu. Vlastnosti systémŧ závisí na mnoha 

faktorech jako je například teplota, doba reakce, pH roztoku, přítomnost nebo poměr 

voda:alkoxid [27], [28]. 

Jednou z velice častých aplikací techniky sol – gel je příprava skel, které se 

nepřipravují tradičním tavením, ale chemickou reakcí koloidního roztoku s následným 

vysušením a výpalem. Vzniklá skelná vrstva má všechny vlastnosti klasických organických 

skel. Touto metodou je moţné nechat v povrchové vrstvě část organických funkčních skupin, 

které ji učiní hydrofilní, aby byla smáčená vodou. Přispěje tak k její samočistící funkci, coţ 

by mělo velký význam mimo jiné u skel pouţívaných v architektuře nebo pro obklady 

v koupelnách [27], [28]. 
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4. POTENCIÁLNÍ EKOLOGICKÉ NEBEZPEČÍ 

NANOMATERIÁLŮ 

 

Tato kapitola poskytuje stručný základ pro ekologické posouzení rizika a pro diskuzi 

o moţných rizicích nanomateriálŧ. Odpovídá také na otázku: „Jestliţe by byl nanomateriál 

uvolněn do ţivotního prostředí, představoval by závaţné riziko pro ekoorganizmy jako jsou 

např. rostliny a zvířata?“ Odpověď na tuto otázku není vŧbec jednoduchá a jednoznačná. 

Vychází z informací o tom, jak toxikologové odhadují, jaký dopad bude mít přítomnost 

nanomateriálŧ v ţivotním prostředí na ekoorganizmy označené jako „ekologičtí příjemci“. 

Kvŧli omezenému počtu dostupných dat, týkajících se účinkŧ nanomateriálŧ na ekologické 

příjemce v přírodě, je tato kapitola pouze teoretického charakteru [34], [35], [36]. 

Riziko je obecně definováno jako předpoklad, ţe nebezpečná událost (hazard, 

například poškození zdraví, úmrtí) nastane v daný čas a na daném místě. Stanovení 

předpokladu, ţe chemikálie mohou být rizikem pro organismus, populace nebo společenství 

v přírodě je prakticky nemoţné. Z toho vyplývá, ţe termín „ekologické riziko“ je nevhodným 

pojmenováním. Termín „hazard“, u kterého je pravděpodobnost, ţe se mŧţe konat 

nebezpečná událost, vystihuje lépe stupeň ublíţení ekologickému příjemci. Nicméně, často 

jsou tyto termíny zaměňovány [34], [35], [36]. 

Hazard (riziko) je funkcí toxicity a vystavování vlivu (expozice). Jestliţe by nebyl 

ekologický příjemce vystaven nanomateriálŧm, nevzniklo by ţádné riziko ani hazard. Jestliţe 

je vystavení vlivu dosti velké, i látky, které mají nízkou vlastní toxicitu, mohou následně 

vykázat toxickou reakci. Pouze dávka rozlišuje jed a léčebný prostředek. Takţe např., pokud 

je potravou přijímáno vyšší mnoţství látky o známé, avšak nízké toxicitě, hazard (poškození 

organismu) se pravděpodobně projeví [34], [35], [36]. 

Moţné poškození také závisí na délce expozice. Krátká, střední a dlouhá doba 

kontaktu se zmíněným materiálem se projeví jako akutní (jedna dávka), krátkodobé 

(mnohočetná vystavení v rozmezí dvou aţ tří měsícŧ) nebo chronické (déle neţ tři měsíce 

a mŧţe pokračovat aţ do konce ţivota) poškození organismŧ. Postupem času se některé 

organismy mohou stát tolerantnějšími k některým materiálŧm nebo zkříţeně tolerantní 

k podobným materiálŧm. Názorným příkladem je vysoce toxický kov kadmium. Akutní 

expozice organismu tomuto kovu vyvolá toleranci nebo rezistenci  při následné expozici, a to 
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z dŧvodu indukce kov vázajících proteinŧ rŧznými tkáněmi [34], [35], [36]. 

 

4.1. Toxikologie 

Ekologické posouzení rizika se mŧţe zaměřit na jedince nebo komplexněji na celé 

populace. Individuální organismy mohou být vystavovány účinkŧm nanomateriálŧ [35]: 

 vdechováním - inhalací,  

 kontaktem s kŧţí,  

 přijímáním potravy - perorálně.  

Expoziční cesty jsou historicky spojovány s potravními řetězci, které ztělesňují 

mnoho rozlišných typŧ autotrofních a heterotrofních interakcí. Např. persistentní, 

bioakumulativní a toxické látky se biokoncentrují a bioakumulují v prŧběhu prŧchodu 

rŧznými trofickými úrovněmi potravního řetězce [34], [35], [36]. 

Z hlediska inhalační toxikologie je moţno cizorodé látky roztřídit na plyny, páry 

nebo pevné (či vláknité) látky, které je představují nanomateriály, jeţ jsou plynem unášeny. Je 

např. známo, ţe vláknité látky mohou ovlivnit elasticitu plic. Příklady zahrnují azbeztózu 

v loděnici u pracovníkŧ zpŧsobené inhalací azbestu (viz obr. č. 10), dále pak silikózu v betonu 

u lamačŧ a zaprášení plic u horníkŧ [34], [35], [36]. 
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Obrázek č. 10: Vláknité krystaly azbestu 

Zdroj: <http://coloradoasbestosremoval.com/Asbestos.html> 

 Nanočástice by mohly být klasifikovány jako pevné kousky látky o velikostech 

v nanoměřítku. Protoţe jsou tyto částice tak výjimečně malé, spadají do neprobádané 

toxikologické oblasti. Některé obsahují potenciálně toxické prvky, které, ať separované nebo 

rozpuštěné, mohou zpŧsobit nepříznivý účinek uvnitř buňky. Mohou tak vyvolat nepříznivé 

somatické účinky podobné těm, které jsou zpŧsobeny většími vlákny, jako např. azbestem 

nebo skelnou vatou, popř. mohou být aktivně či pasivně přijaty buňkami a zpŧsobit toxické 

účinky překříţením v buněčných procesech. Zde se očekávají obtíţe v rozhodování, zda 

nepříznivý účinek odráţí somatický efekt indukovaný nanomateriálem nebo přímý toxický 

účinek vyplývající ze sloţení samotného materiálu [34], [35], [36]. 

Příkladem mohou být saze, běţný nanomateriál, který je běţně pouţíván jiţ po 

desetiletí. Ačkoliv částečky sazí zŧstávají v těle v separované formě, očekává se, ţe vykazují 

vlastní toxicitu. V protikladu, specifický nanomateriál sloţený z jednoho (nebo více) prvkŧ 

mŧţe být přirozeně toxický [34], [35], [36]. 

Velký význam mají toxické vlivy zejména na reprodukční nebo nervový systém.  

Rozluštění odezvy těchto systémŧ bude trvat pravděpodobně daleko delší dobu, neţ u jiných 

biologických soustav, protoţe vyţadují dlouhý čas k projevení. Tyto studie jsou nákladné 

a výsledky jsou charakteristicky spletité, poţadující netradiční a citlivé zkušební metodiky 
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[34], [35], [36]. Navíc, přirozená fyziologická kolísavost v populaci znamená, ţe jednotlivci 

mohou při expozici reagovat rozdílně. Dŧvody této kolísavosti jsou často fyziologické (jako 

např. vnitřní genetické rozdíly) nebo environmentální. Pohlaví ţivočichŧ, druhy nebo jejich 

věk mohou vytvářet velmi pozoruhodné rozdíly v reakci na expozici chemikálií nebo 

nanomateriálu. Mladší organismy jsou obvykle více ovlivněny toxickými látkami neţ starší, 

částečně kvŧli niţší hmotnosti, protoţe je-li přepočteno na hmotnost, získají vyšší dávku neţ 

dospělý jedinec. Rovněţ jsou známy kmeny myší, které jsou velmi odolné k toxickému 

pŧsobení těţkých kovŧ, zatímco jiné kmeny myší jsou příliš citlivé [34], [35], [36]. 

 

4.1.1. Toxicita nanomateriálů 

Toxicita závisí zčásti na velikosti nanomateriálu, tvaru a chemickém sloţení. Jak 

jsem jiţ uvedl dříve, nanomateriál je definován jako látka, která měří méně neţ 100 

nanometrŧ (nm) v kterékomkoliv ze tří rozměrŧ. Popravdě řečeno, je přibliţně 100 krát aţ 

1000 krát menší neţ většina ţivých buněk. Z dalšího pohledu spadá velikost nanomateriálŧ 

mezi rozmezí vlnových délek ultrafialového světla (450-10 nm) a rentgenŧ (<10 nm). Je tudíţ 

obtíţné je odhalit a pozorovat v laboratořích [34], [35], [36]. 

Nanomateriály mohou představovat největší riziko pro plíce, protoţe mohou být 

přenášeny v plynu (nosném médiu) a dostat se do nejhlubší části plic, do alveol. Tyto alveoly 

jsou velmi dŧleţité pro přísun kyslíku do arteriální krve a odstranění oxidu uhličitého 

z ţilního prokrvení. Jedním z největších úkolŧ v řešení otázky toxicity nanotechnologie bude 

hodnocení toxicity nanomateriálŧ vzhledem k dýchacímu systému. Nemoci spojené s expozicí 

nanomateriálŧm a jejich vstupy do lidského těla [34], [35], [36]. 



Mikeska Marcel: Negativní dŧsledky nanotechnologií na ţivotní prostředí 

2011   33 

 

Obrázek č. 11: Nemoci spojené s expozicí nanočásticím 

Zdroj: <http://www.i-sis.org.uk/nanotoxicityInRegulatoryVacuum.php> 

 

Dalším dŧleţitým faktorem zpŧsobujícím toxicitu je tvar nanomateriálŧ. 

Nanomateriály mohou být všech tvarŧ (beztvaré, tyčinkovité, drátěné, listové, kulaté, rohové, 

dendrimerové) a výčet jejich tvarŧ mŧţe být dlouhý dle představivosti vynálezce nebo 

inţenýra, hledajícího nový produkt nebo funkci. Je uţ známo, ţe tvar mikroměřítkových 

částic jako jsou například azbest, částice ve výfukových plynech nebo kouř, silně ovlivňuje 

toxicitu kvŧli částečně povrchově katalyzovaným reakcím nebo indukci napětí [34], [35], 

[36]. 

Částicová podstata nanomateriálŧ také vymezuje jejich rozdělení v potravním 

řetězci. Tyto materiály budou pravděpodobně vstupovat do ţivotního prostředí 

v pozoruhodných mnoţstvích a mohou se biokoncentrovat do určitého stupně. Obecně se 



Mikeska Marcel: Negativní dŧsledky nanotechnologií na ţivotní prostředí 

2011   34 

předpokládá, ţe v potravním řetězci se nebudou bioakumulovat nebo se zvětšovat, protoţe to 

jsou stálé pevné částice a nemusí se rozpouštět. Chemikálie jako dioxiny a furany, 

polychlorované bifenyly (PCB), methylované rtuti, perfluoroktanové kyseliny (PFO, součást 

teflonu) a jiné stálé, bioakumulativní a toxické kontaminanty vyţadují dlouhodobý výskyt ve 

vodním systému, aby se mohly kumulovat v potravním řetězci [34], [35], [36]. 

Sloţení specifického nanomateriálu je také velice dŧleţité, a to ze tří dŧvodŧ. První 

říká, ţe vlastnosti nanomateriálŧ se mohou lišit z laboratoře na laboratoř nebo od výrobce 

k výrobci. Například je známo, ţe jedno nebo dvoustěnné uhlíkové nanotrubice se mohou lišit 

velikostí, tvarem a dokonce i sloţením, závisejícím na technologickém postupu nebo na 

výrobci, který materiál vyrobil, tudíţ bude obtíţné zobecnit biologické výsledky [34], [35], 

[36]. 

Druhým dŧvodem je, ţe mnoho nanomateriálŧ obsahuje nečistoty nebo vedlejší 

produkty, které mohou specificky ovlivnit toxicitu k organismu v laboratoři. Je to zpŧsobeno 

tím, ţe výroba nových nanoproduktŧ, podobná výrobě nových materiálŧ v polovině 20. 

století, se liší  v rŧzných státech a vedlejším produktŧm nemusí být přikládán stejný význam, 

jejich obsah a koncentrace se liší od výrobce k výrobci [34], [35], [36]. 

Třetí dŧvod je, ţe některé nanomateriály obsahují zásadně toxické látky. Nedávná 

„zkumavková“ studie pouţívající lidské plicní epitelové buňky ukázala, ţe kobalt a mangan 

vstupující do buňky jako nanočástice, vykazují toxicitu jejich jednotlivých ve vodě 

rozpustných kovových solí. Tato toxicita se mŧţe projevit jako tzv. „Trojský kŧň“ např. 

u kvantových teček vyráběných pro pouţití v lékařství. Kvantové tečky jsou v podstatě 

slitinou těţkých kovŧ pokrytých látkou se zvláštní biologickou aktivitou, jako je např. 

imunoreaktivní bílkovina. V případě zaplavení bílých krvinek takto upravenými kvantovými 

tečkami, by mohlo následně dojít ke zničení imureaktivních bílkovin degradačními enzymy 

a těţké kovy by se mohly uvolnit do cytoplasmy buňky. Ústřední jádro kvantové tečky se tak 

stane přístupným, a tudíţ schopným k projevení toxicity v rŧzných částech uvnitř buňky [34], 

[35], [36]. 

Zpŧsob provedení experimentŧ, které stanovují toxicitu, mŧţe také ovlivnit 

výsledky. Podobně jako v případě běţných toxických materiálŧ i v případě dávkování 

nanomaterálu, si lze poloţit otázku, zdali je pouţitý experiment opravdu vědecky ověřený. 

Pokud by byl nanomateriál skutečně nerozpustný ve vodě, pak by mnohá dávkování 
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pouţívaná v experimentech nemohla být aplikována ve skutečných ţivotních situacích. Coţ 

mě přivádí k jedné ze základních otázek: Budou standardní toxikologické testy pouţívané na 

mikromateriály schopné dodat spolehlivé výsledky při rozboru toxicity nanomaterálŧ? 

Odpověď je, jak vyplývá z dostupné literatury, jednoznačná, nebudou [34], [35], [36]. 

Zájmy o toxicitu nanomateriálŧ mohou být uplatněny v širší perspektivě. Jakákoliv 

diskuze o moţných dopadech nanotechnologie na ţivotní prostředí musí zváţit osud a dopad 

těchto materiálŧ v přirozených podmínkách, jelikoţ vystavování organismŧ vlivŧm 

nanomateriálŧ mŧţou také sníţit přirozeně probíhající procesy, jako jsou např. sorpce 

znečišťujících látek suspendovanými sedimenty a následná filtrace mokřady, komplexace 

částicemi nebo rozpuštěnou organickou hmotou nebo mikrobiální mineralizace [34], [35], 

[36]. 

4.2. Vystavování vlivu - Expozice 

Aby byly organizmy ovlivněny chemickou látkou nebo nanomateriálem, musí 

existovat kompletní expoziční cesta. To znamená, ţe musí existovat mechanismus, který by 

přenesl směs nebo zmíněný nanomateriál ze zdroje ve vzduchu, vodě, pŧdě nebo usazenině do 

zmíněných ekologických příjemcŧ (organismŧ). Bez expozice, by nevzniklo ţádné riziko. 

Proto se stává kritickým faktorem při vývoji nanotechnologií. V zásadě však platí, ţe pokud 

bude s nanomateriály správně nakládáno a budou zabezpečeny proti úniku do ţivotního 

prostředí, riziko či hazard budou mizivé [34], [35], [36]. 

Běţně pouţívané vědecké termíny „osud a dopad“ zahrnují procesy, které ovlivňují 

hmotu, při putování od zdroje k potenciálnímu příjemci. Tyto pojmy lze aplikovat i na výskyt 

nanomateriálŧ v ţivotním prostředí. Rŧzné procesy mohou změnit přirozenost a hustotu 

nanomateriálu, a tím se mŧţe střídavě měnit jeho potenciál k vyvolání toxicity. Tyto změny 

jsou extrémně dŧleţitým jevem, který mŧţe ovlivnit vlastnosti (a také mnoţství) 

nanomateriálu v rámci sloţky ţivotního prostředí. Rozdělování nanomateriálu mezi rŧzné 

sloţky ţivotního prostředí lze typicky vyjádřit rozdělovacími koeficienty (např. voda 

k usazenině, sŧl k vodě, voda ke vzduchu, voda k biotě - fauně a flóře daného území). 

Například bioakumulační faktor (BCF) je poměrem koncentrace látky (nanomateriálu) v rybí 

tkáni, ke koncentraci látky ve vodním útvaru (v prostředí, které je tvořeno např. akváriem 

v laboratorním prostředí nebo rybníkem v přirozeném prostředí) [34], [35], [36]. 
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Expozice je proces pŧsobení, ve kterém sloučenina nebo nanomateriál dosahuje 

ekologického receptoru. Dávka je mnoţstvím celkového materiálu, který aktuálně vstupuje do 

těla, vztaţené na jednotku času a tělesné hmotnosti. Biologická dosaţitelnost a dostupnost zde 

hrají dŧleţitou roli. Biologicky dosaţitelný nanomateriál, by bylo mnoţství, které mŧţe 

vstoupit do tkáně nebo orgánu. Například, pokud se bude nanomateriál shlukovat do větších 

celkŧ, nemusely by se tyto shluky do organismu dostat. Vnější (vystavená) část povrchu 

neporušeného nanomateriálu by mohla reagovat s receptory na povrchu buněk, ale vnitřní část 

by zŧstala biologicky nedostupná [34], [35], [36]. 

Ačkoliv je stupeň rizika nebo hazardu, který mŧţe nanomateriál představovat vŧči 

organismu, nepochybně funkcí vystavení vlivu a vlastní toxicity nanomateriálu, definování 

těchto parametrŧ mŧţe být značně komplikované. V biologických testech existuje více řešení. 

V prvním řešení se musí udrţovat expozice i dávka ve stejnoměrné koncentraci a poté určovat 

vlivy nanomateriálu postupem času, zatímco u ostatních řešení se bude měnit vystavení vlivu 

nebo dávka a pokus nebo studie se ukončí po stanovené době expozice. Druhá zmíněná 

moţnost je obyčejně preferována, jako prokazování dávky závislosti a je klíčovou metodou 

v toxikologii. Vzhledem k tomu, ţe nanomateriály mohou být unikátní směsi a mnoho z nich 

bude ve vodě nerozpustných, bude obtíţné najít zpŧsob dávkování. Toxikologie se bude 

muset přizpŧsobit novým a inovativním metodám pro testování mnoha z těchto zvláštních 

vlastností materiálŧ podle toho, jak budou přicházet na trh [34], [35], [36]. 

 

4.2.1. Expozice nanomateriálům 

Expozice nanomateriálŧm  mŧţe být omezena dvěma klíčovými faktory.  Prvním je 

ekonomická náročnost výroby většiny nanomateriálŧ, coţ mŧţe výrazně omezit jejich 

produkci a jejich vysoká cena mŧţe také zapříčinit prevenci plýtvání z dŧvodu ztráty kapitálu. 

Zdravá ekonomika tudíţ mŧţe pomoci „prŧmyslové policii“ s ţivotním cyklem svých 

vlastních výrobkŧ, a tímto omezit expozici. Druhým faktorem je, ţe mnoho nanomateriálŧ 

tvoří mnohem větší aglomeráty či agregáty, které by postupem času mohly nevratně ztuhnout 

a reagovat, by mohla jen povrchová část, čímţ se riziko expozice výrazně sníţí [34], [35], 

[36]. 

Individuální organismy (jedinci) mohou být vystaveny nanomateriálŧm ve svém 

ţivotním prostředí přijímáním potravy, kontaktem s kŧţí nebo inhalací. Předpokládá se, ţe 
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perorální vystavení suchozemských organismŧ je nízké, stejně tak jako jejich expozice 

nanomateriálŧm v pŧdě. Protoţe i kdyby postupy nakládání s odpady byly mimořádně 

nevyhovující nebo pŧdy byly velmi blízké zdroji, většina zvířat ţijících v pŧdě (například 

rejsci, myši, hraboši, uţovky atd.), úmyslně pŧdu nekonzumují. Samozřejmě s výjimkou 

bezobratlých jako jsou např. ţíţaly, které pŧdu konzumují, aby získaly ţiviny. Dalším 

názorem, s minimálním ohledem na to, jak kov oxiduje je, ţe většinu vyrobených 

nanomateriálŧ je obtíţné přeměnit na suspenzi a budou spíše tvořit aglomeráty nebo 

precipitáty. U těch se předpovídá, ţe se sice stanou součástí ţivné pŧdy, ale budou nedostupné 

pro biologické zpracování organismu, pokud by byla pŧda neúmyslně konzumována [34], 

[35], [36]. 

4.3. Předpokládaná rizika pro suchozemské ekosystémy 

Na niţších stupních potravního řetězce se mohou některé nanomateriály jevit jako by 

měly silné antibakteriální vlastnosti, obzvláště materiály obsahující stříbro. Ve studii 

zkoumající antibakteriální vlastnosti byly mikroorganismy Escherichia coli (fakultativně 

anaerobní gramnegativní bičíkatá tyčinkovitá bakterie ţijící v tlustém střevě teplokrevných 

ţivočichŧ) vystaveny nanomateriálŧm obsahujícím křemík, oxid křemičitý/ţelezitý a zlato, 

s cílem prozkoumání antibakteriální odezvy, ale rŧstové studie neidentifikovaly téměř ţádné 

příznaky toxicity, jelikoţ mnoţství bakterií zŧstalo na stejné úrovni. Podobné výsledky byly 

sledovány i u vystavení pŧdní mikrobiální komunity fullerenŧm C60, u kterých se projevil 

malý dopad na strukturu a funkci komunity a související mikrobiální procesy. Nicméně silná 

antibakteriální aktivita se projevila u vodných suspenzí fullerenŧ ve frakcí obsahující menší 

agregáty. Ty vykazovaly vyšší toxicitu dokonce i v případě, kdy bylo zvýšení toxicity 

nepřiměřeně vyšší neţ související zvýšení domnělé plochy. Vodná suspenze oxidu 

křemičitého, oxidu titaničitého a oxidu zinečnatého ukázala silnou antibakteriální aktivitu 

(Bacillus subtilis), podle všeho prostřednictvím vytváření ROS (reaktivní formy kyslíku- 

„kyslíkové radikály“) [34], [35], [36]. 

Provedená studie, která zkoumala vystavení prasečí kŧţe kvantovým tečkám 

menších neţ 12 nm, potaţených neutrálními aniontovými nebo kationovými skořápkami 

dokázala, ţe kvantové tečky pronikly neporušenou kŧţí prasat s pouţitím proudící difúze 

v pracovně- relevantních dávkách. Kvantové tečky pronikly rohovitou vrstvou kŧţe, a dále 

epidermální a dermální vrstvou v prŧběhu osmi hodin. Při jakékoliv události, mŧţe být 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Gramnegativn%C3%AD_bakterie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bi%C4%8D%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bakterie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tlust%C3%A9_st%C5%99evo
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivo%C4%8Dichov%C3%A9
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nedotčená kŧţe potenciálním absorbentem nanomateriálŧ. Jedná se ovšem o nejméně 

pravděpodobnou expozici suchozemských organismŧ na rozdíl od expozice perorální 

a inhalace [34], [35], [36]. 

Nejzávaţnějším zpŧsobem expozice pro suchozemské organismy se jeví vdechování, 

které by mohlo mít pokračující přemisťování nanomateriálŧ do dalších vnitřních orgánŧ a zde 

pŧsobit sekundární onemocnění. Například znečištění ovzduší ve městech nepochybně 

obsahuje částice látky v submikrometrovém rozsahu. Částice látky (která projde skrz filtr 

o deseti mikromilimetrech), hlavně ve formě výfukových plynŧ dieselových motorŧ a prachu 

vytvořených přirozenou aktivitou městského ţivota, byla (a stále je) podstatou plicního 

onemocnění v městském a příměstském prostředí [34], [35], [36]. 

Většina výzkumu je stále v počátečních fázích. Aţ na několik vyjímek, většina 

nálezŧ, s ohledem na respirační patologii po vystavení laboratorních zvířat, není odlišná od 

studií uţívajících tradičnější toxikologické testy inhalovaných částic materiálŧ. Symptomy 

zahrnují fibrózní reakce, jako jsou granulomy, které jsou nespecifickými zraněními v reakci 

na pevné částice ve tkáních, zvýšení počtu nebo aktivita makrofágŧ, oxidační stres související 

se zánětem, a docela unikátní reakce s nanočásticemi, kterou je jejich vychytávání čichovým 

epitelem do mozku. Translokace nanočástic do jiných částí těla se zdá být rŧznorodá kvŧli 

unikátním vlastnostem kaţdého individuálního nanomateriálu (to jest: sloţení, velikost, tvar, 

povrch, rozpustnost ve vodě a tendence formovat agregáty) [34], [35], [36]. 

 

4.4. Předpokládaná rizika pro vodní ekosystémy 

Vědci budou s největší pravděpodobností vyuţívat biologických metod, zaloţených 

na letitých zkušenostech s rozpuštěnými chemickými látkami, aby vyhodnotili vodní rizika 

nanomateriálŧ. Následující část začíná stručnou diskuzí o těchto technikách a jejich 

omezeních s ohledem na nanomateriály [34], [35], [36]. 

4.4.1. Metodika pro hodnocení rizik vodních ekosystémů 

Z hlediska úpravy se charakterizování toxicity xenobiotik stalo jednodušší u vodních 

systémŧ neţ u suchozemských, a to hlavně kvŧli tomu, ţe jak akutní tak i chronické biotesty 

se v prŧběhu času staly standardizovanými. Tyto klasické biotesty vyuţívají širokou škálu 
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druhŧ, které se lehce udrţují a pěstují, jejichţ ţivotní cykly se dobře charakterizují a jsou 

reprodukovány v laboratoři. Jak státní, tak i soukromé laboratoře vyuţívají těchto druhŧ 

biotestŧ po desetiletí. Výsledky těchto testŧ jsou později seřazeny a pouţity pro stanovení 

většiny citlivých druhŧ a provádění testŧ na těchto citlivých druzích dosahuje nejpřesnějších 

výsledkŧ. Klasické techniky biotestŧ mají několik omezení při testování nanomateriálŧ 

s omezenou rozpustnosti [34], [35], [36]. 

Co by se stalo, kdyby si nanomateriál našel cestu do vodních útvarŧ přes prŧmyslový 

odpad a byl by schopný odporovat procesŧm aglomerace, usazování, absorpce či adsorpce 

a reakce? Byly studovány účinky několika tříd nanomateriálŧ na vybrané vodní organismy. 

Většina těchto studií byla zaměřena na nanomateriály, jejichţ základem je uhlík a hlavně na 

kritické otázky jako je např. definování jednotek dávky, protoţe stále neexistují ţádné normy 

určené k definování jednotek dávky pro nanomateriály. Nicméně nanomateriály jsou 

částečky, které mohou být skutečně počítány. Bez znalosti hustoty materiálu nebo bez počtu 

částic nanomateriálu na jednotku hmotnosti nelze bez referenčního rámce porovnat dávku. 

Povrch mŧţe dále ovlivňovat reaktivitu. Takţe dávka jednotky jako nanočástice v mililitru 

nebo jednotka plochy na mililitr, mŧţe být více relevantní k toxicitě, neţ miligramy na litr 

nebo molární jednotka jakou je mikromol. Kdyţ nejsou přijatá ţádná standardní metrika, která 

by zajistila shodnost materiálu k materiálu a od testu k testu, pak srovnání dvou vědeckých 

studií pouţitím stejné biologické zkoušky, ale s nanomateriály od rŧzných dodavatelŧ, bude 

jednoduše řečeno „srovnávání jablek s hruškami“ [34], [35], [36]. 

4.5. Shrnutí 

Celá řada faktorŧ bude vymezovat jak stupeň vystavení vlivu, tak i toxicitu 

nanomateriálŧ, a to buď k suchozemským, nebo vodním receptorŧm např. druh ţivotního 

prostředí receptoru, trvání vystavení vlivu, věk, pohlaví, citlivost nebo toleranci, adaptivní 

mechanismy a sloţení, velikost, tvar, plochu povrchu, rozpustnost a koncentraci 

nanomaterialu. Technologie budou muset vést k poznání problému dozimetrie (jedná se 

o generování a měření nanomateriálŧ nesených vzduchem). Ţádná standardní metrická 

soustava pro kvantifikaci inhalace v současné době neexistuje. Aktuální výzkumné programy 

nejsou univerzálně uspořádané s ohledem na zkušební protokoly. A jelikoţ produkce nových 

nanomateriálŧ přicházejících na trh exponenciálně roste, nastane značně velká nejistota 

v pouţívání aktuálních prediktivních modelŧ, jeţ jsou fyziologicky zaloţené na 

farmakokinetických modelech [34], [35], [36]. 
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4.6. Doporučení pro řízení rizik budoucích nanomateriálů 

V předchozí kapitole je uvedeno, ţe ačkoliv jsou některé nanomateriály toxické pro 

ekologické receptory, je předpokládané riziko limitováno procesy osudu a dopadu, jeţ 

omezují expozici. Také ekonomika mŧţe omezit uvolňování nanomateriálŧ do ţivotního 

prostředí během výroby, tak jak se výrobci snaţí minimalizovat ztráty produktu během 

produkce. Pouţití známých toxických látek na výrobu nanomateriálŧ nicméně mŧţe přinést 

další obavy [23], [37], [38]. 

Ačkoliv se mnoho vědcŧ obává omezení a potenciálního rizika spojeného jak 

s nynějšími, tak i budoucími nanomateriály, je moţné, ţe tato rizika budou ovlivněna uţitím 

existující technologie. Ale často říkaná fráze „ti, jeţ ignorují historii, jsou odsouzeni k jejímu 

opakování“ mŧţe být pravdivá, pokud bude nedostatečná komunikace mezi vědci, zástupci 

legislativy a veřejností (zejména mezi toxikology a prŧmyslovými hygieniky  a vědci, kteří 

vynalézají tyto materiály). Bylo by vhodné zacházet s kaţdým novým nanomateriálem 

stejným zpŧsobem, jakým společnost zachází s kaţdou novou chemickou sloučeninou. 

Jediným zpŧsobem, jak to udělat, je vyuţití vybraných testŧ. Z tohoto dŧvodu bude nutné 

zajistit, aby se pro hromadnou výrobu běţněji pouţívaných nanomateriálŧ pouţívaly 

prŧmyslové normy vedoucí k tomu, ţe výsledky testování v rŧzných laboratořích mohou být s 

jistotou srovnávány. Na obr. č. 12 je zobrazeno schéma návrhu postupu analýzy rizik při 

výrobě nanomateriálŧ [23], [37], [38]. 
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Obrázek č. 12: Návrh postupu analýzy rizik výroby nanomateriálů 

Autor:  K. Klouda, H. Kubátová, 2009 

Zdroj: <http://www.bozpinfo.cz/win/tisk.html?clanek=5456521> 

 

Vědecký výbor SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified 

Health Risks) tvrdí, ţe současná metodika hodnocení rizik vyţaduje úpravy, aby byla vhodná 

i pro posuzování rizika z nanotechnologií. Dosavadní toxikologické a ekotoxikologické 

metody nestačí na posouzení všeho, co se mŧţe ve formě nanočástic vyskytnout, protoţe 

právě tato velikost částic má zásadní vliv na zvláštní vlastnosti nanomateriálŧ. Malá velikost 

částic mŧţe sníţit účinnost bariér vŧči pronikání cizích objektŧ do těla (např. do krve, 

placenty, mozku) a jejich pohybu v něm [23], [37], [38]. 
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5. OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI S NANOMATERIÁLY 

Ve Strategii Evropského společenství pro BOZP na období 2007-2012 vytýčila 

Evropská komise pro členské státy jako jeden z úkolu identifikaci zdravotních rizik při práci 

s novými materiály a technologickými procesy. V této souvislosti je konkrétně uvedena také 

práce s nanomateriály a nanotechnologiemi. V Evropské unii je řešením otázek BOZP 

pověřena Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (European Agency for 

Safety and Health at Work, EU-OSHA), která se v současnosti podílí na řešení zajímavého 

projektu NEW OSH ERA (New and Emerging Risks in Occupational Safety and Health-

Anticipating and dealing with change in the workplace through coordination of OSH risk 

research). Tento projekt je zaměřen na nově vznikající rizika v oblasti BOZP a předvídání 

a zvládání změn na pracovištích souvisejících s riziky nanomateriálŧ. Součástí těchto 

„nových“ rizik, kterých bylo definováno celkem sedm, jsou i rizika spojená s expozicí 

nanočásticím. Kromě EU-OSHA se na projektu NEW OSH ERA podílí také dalších 19 

subjektŧ z 11 nejvyspělejších zemí světa, coţ dokládá, ţe Evropská unie této věci přikládá 

zvláštní dŧleţitost [23], [39], [40], [41]. 

Řešení otázky bezpečnosti při práci s nanomateriály se v rámci Evropské unie 

účastní také partnerské výzkumné ústavy organizované ve skupině PEROSH (Partnership for 

European Research in Occupational Safety and Health). PEROSH má celkem 13 členŧ, kteří 

se v příslušných zemích věnují otázkám bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Smyslem 

partnerství v rámci PEROSH je (ve spolupráci s orgány Evropské unie a vnitrostátními orgány 

členských státu) posilovat evropský výzkum v oblasti BOZP, podpora sdílení informací 

a rozvíjení vzájemné spolupráce členských institutŧ i s jinými výzkumnými centry. Českou 

republiku ve společenství PEROSH zastupuje Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. [23], 

[39], [40], [41]. 

V roce 2009 se v Bruselu shodli experti na 12 všeobecných doporučeních, týkajících 

se bezpečnosti práce s nanomateriály. Jedná se o tyto doporučení [23], [39], [40], [41]: 

1. Vypracovat rejstřík nanomateriálŧ (poloproduktŧ a konečných výrobkŧ), 

2. Přidělovat vyráběným nanomateriálŧm všeobecně uznávané číslo v registru 

CAS (Chemical abstrakt service), 

3. Urychlit vědecké práce při sběru dat o vlastnostech nanomateriálŧ 

a podrobovat je analýze, 
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4. Vyvíjet měřící zařízení, 

5. Vyvinout standardizované metody hodnocení rizik, 

6. Prosazovat „dobré zkušenosti“ při oceňování rizik, zdraví lidí, nebezpečí pro 

ţivotní prostředí a bezpečnost v celosvětovém měřítku, 

7. Zřídit instituce pro monitorování rozvoje nanotechnologie, pro zavádění 

laboratorních i výrobních standardŧ a pro případná regulační opatření, 

8. Rozvinout dialog s veřejností a prŧmyslem a zajistit účast obou stran při 

rozhodovacích procesech, 

9. Vypracovat směrnice a standardy pro oceňování rizik, pro výrobu a manipulaci 

s nanomateriály, pro komercionalizaci nanomateriálŧ a jiných 

nanotechnologických výrobkŧ, 

10. Revidovat stávající regulační opatření s ohledem na specifika nanotechnologie,  

11. Přikládat nejvyšší význam výrobě a manipulaci s volnými nanočásticemi, 

dokud nebude identifikována míra jejich nebezpečnosti, případně, dokud 

nebudou např. zabudovány do matrice jiné látky, 

12. Snaţit se o eliminaci, případně minimalizaci výroby částic o nanorozměrech 

a jejich nechtěnému uvolňování do ţivotního prostředí, tam kde je to moţné.  

 

5.1. Priority plánovaného výzkumu v oblasti bezpečnosti nanotechnologií 

Kompetentní autority EU se shodly, ţe aktuální dostupná data o toxických 

vlastnostech a moţnostech expozice syntetickým nanočásticím jsou pro ucelený a podrobný 

odhad rizik jejich potencionálních účinkŧ na lidské zdraví neadekvátní. Výzkum v oblasti 

bezpečnosti nanotechnologií by se podle zástupcŧ PEROSH měl proto ubírat dvěma hlavními 

směry: (1) směrem odhadu expozice nanočásticím na pracovištích a (2) směrem výzkumu 

potencionálních nebezpečí, které nanočástice pro exponované jedince představují. Mezi další 

významné cíle výzkumu patří i vývoj postupu monitorování a zaznamenávání změn 

zdravotního stavu exponovaných jedincŧ [23], [39], [40], [41]. 

5.1.1. Priorita 1: odhad expozice nanočásticím  

Pro správný a ucelený odhad rizik expozice nanočásticím, je nutné v první řadě 

získat více dat, zejména z toxikologie, a také o vlastním charakteru činností, při kterých 

k expozicím dochází. Jedná se tedy jak o pracovníky, kteří jsou vystaveni profesionální 
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expozici, tak i o koncové uţivatele výrobku obsahujících nanočástice. Pro všechny typy 

scénářŧ vstupu nanočástic do lidského těla bude potřeba vyvinout metodiky měření expozice 

nanočásticím a podrobit je testování a následné validaci. Jednou z překáţek při vývoji 

metodik, mŧţe být sníţena moţnost identifikace uměle vyrobených nanočástic, vedle 

ostatních částic přirozeně se vyskytujících v daném prostředí. Dalším z cílŧ budoucího 

výzkumu je vývoj metodiky testování prašnosti pro vybrané typy vyráběných nanomateriálŧ 

a návrh norem, které by obsahovaly určení velikostní distribuce a schopnosti agregace 

emitovaných částic. Je snahou, aby získané informace byly následně zahrnuty do 

bezpečnostních listŧ všech vyráběných nanomateriálŧ. Nedílnou součástí výzkumu expozice 

nanočásticím je také návrh metody či systému, který by umoţňoval analyzovat získané údaje 

a vytvářet jejich podrobnou databázi [23], [39], [40], [41]. 

5.1.2. Priorita 2: Odhad potencionálního nebezpečí nanočástic na zdraví lidí 

 Druhým hlavním směrem plánovaného výzkumu BOZP s nanomateriály je odhad 

potencionálních nebezpečí uměle vyráběných nanočástic pro exponované jedince. Pro řešení 

tohoto problému je však nutná znalost tzv. kritické míry expozice volným nanočásticím 

v pracovním prostředí a to při rŧzných pracovních procesech (zpracování, výroba, expedice 

atd.). Zmíněné údaje by měly být ideálně stanoveny pro všechny typy vyráběných 

nanomateriálŧ, z čehoţ vyplývají další a mnohem specifičtější poţadavky budoucího 

výzkumu. Jedním ze specifických poţadavkŧ budoucího výzkumu toxických vlastností 

nanočástic je provádění testu na laboratorních zvířatech, především inhalačních testŧ na 

krysách. Předpokládá se, ţe ze všech moţných cest vstupu nanočástic do organismu je vstup 

dýchacími cestami nejpravděpodobnější a je zpravidla spojen s nejzávaţnějšími následky na 

zdraví exponovaného jedince. Pochopitelně není moţné, aby byly inhalační testy na 

laboratorních zvířatech prováděny pro všechny typy uměle vyráběných nanočástic. Bude 

nutné však vyvinout dostatečné robustní a systematické mezilaboratorní porovnávání in vivo 

a in vitro inhalačních testu toxicity. Veškeré uměle vyráběné nanočástice by byly v tomto 

případě nejprve podrobeny in vitro testŧm, na základě nichţ by bylo rozhodnuto, které z nich 

podstoupí detailnější testování in vivo [23], [39], [40], [41]. 

Tyto úvahy jsou v začátcích a prozatím není k dispozici ani ţádná ověřená metodika 

pro provádění těchto testŧ. Další prioritou budoucího výzkumu je provádění systematických 

studií vlivu velikosti nanočástic, fyzikálněchemických vlastností a funkčních schopností na 

jejich celkovou toxicitu. Získané výsledky jsou potřebné pro efektivnější porovnání 
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potencionálních nebezpečí vyráběných nanomateriálŧ a také při přidělování všeobecně 

uznávaného čísla v registru CAS. Mnoho nejen uměle vyráběných nanočástic se často 

vyskytuje v agregované podobě. Velmi malé částice mají vysokou tendenci k adhezi na 

površích větších částic, a to zejména díky přítomnosti povrchového náboje. Je tedy 

eminentním zájmem zaměřit výzkum na studium toxikokinetiky a toxikodynamiky nanočástic 

ve styku s většími částicemi. V této souvislosti by se samozřejmě nemělo zapomínat také na 

chování zmíněných aglomerátŧ a volných nanočástic po vstupu do organismu. Nedostatečné 

jsou znalosti o jejich prŧniku kŧţí, o přemísťování organismem z plic (po vdechnutí) do 

ostatních vnitřních orgánŧ, a také o jejich schopnosti se zde akumulovat. Podle předpokladu 

by pro organismus mohla mít nedozírné následky zejména akumulace těchto částic 

v centrálních a periferních nervových systémech. Obestřeno nejasnostmi je prozatím i jejich 

chování při dosaţení biologických hranic (bariér), jakými jsou povrch plicních sklípku či 

povrch střev, na nichţ dochází k výměně látek mezi dýchacím, popřípadě trávicím ústrojím 

a krevním oběhem [23], [39], [40], [41]. 
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6. ZÁVĚR 

I přes obavy, které vyplývají z ekologických, zdravotních, etických a mnoha dalších 

aspektŧ se neustále produkce nanomateriálŧ a pouţívání nanotechnologií zvyšuje. Je to 

samozřejmě zpŧsobeno nejen vidinou jejich vynikajících vlastností, ale v prvé řadě jde 

bohuţel zas a znova o finanční zisky, a právě proto jsou mnohé z jejich dalších vlastností 

výrobci zatajovány. Také z dŧvodŧ konkurence nedochází k výměně získaných informací 

mezi jednotlivými ústavy, ať uţ soukromými nebo státními v takové míře, která by významně 

pomohla v otázkách bezpečnosti. Existují domněnky, ţe dopady na ţivotní prostředí budou 

drtivé a v ohroţení je veškerá fauna a flóra v takovém rozsahu, který si jen málo kdo z nás 

dokáţe představit. Prozatím neexistuje ţádný systém pro cílený sběr, uskladňování 

a následovnou recyklaci nanomaterálŧ, přestoţe je jiţ jimi náš trh zaplaven. V dohledné 

budoucnosti nebude téměř jediná domácnost, ve které by se nenacházely jakékoli komponenty 

vyrobené z nanočástic.  

Bohuţel stále ještě není v Evropské unii zavedená jakákoliv legislativa, jeţ by řídila 

pouţívání nanočástic od jejich výroby, spotřeby, aţ po odpady a nakládání s nimi. Vzhledem 

k chybějící legislativě řada firem aplikaci nanotechnologie ve výrobě neuvádí a nemají 

povinnost značení, coţ by se mělo v nejbliţší době změnit. A dŧvodem jsou právě 

nevyjasněné otázky bezpečnosti výrobkŧ jak pro spotřebitele, tak i pro ţivotní prostředí.
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