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Anotace 

Tato bakalářská práce posuzuje vliv nanočástic na kaly odpadních vod. V první části je 

vysvětlena charakterizace kalů v ČOV a charakterizace nanotechnologických materiálů, 

která navazuje na druhou část zaměřenou na identifikaci, využití a posouzení vlivu 

nanočástic na kaly odpadních vod a čištění odpadních vod.   

Klíčová slova: ČOV, kaly odpadních vod, nanočástice, životní prostředí  

Summary 

This bachelor thesis assesses the impact of nanoparticles in wastewater sludge. There is 

characterization of sludge in sewage treatment plant and characterization of nanotech 

materials in the first part,  which is connected to the second part focused on the 

identification, utilization and impact assessment of nanoparticles in wastewater sludge and 

wastewater.  
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Seznam zkratek 

ČOV – Čistírny odpadních vod 

PCB - Polychlorované bifenyly 

PAU - Polycyklické aromatické uhlovodíky  

PCDD/F -  Polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany  

CNTs - Uhlíkové nanotrubice  

MWCNTs - vícestěnné uhlíkové nanotrubice  

EU – Evropská unie 

LOEC (lowest observed effect concentration) - nejnižší koncentrace testovaného vzorku, 

při které jsou pozorovány účinky 

NOEC (no-observed effect concentration) - nejvyšší koncentrace testovaného vzorku, 

nevyvolávající žádné pozorovatelné účinky 

EC50  (Effective concentration) -  efektivní koncentrace sledované látky 
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1. Úvod 

Nanotechnologie je odvětví vědy, které se v současnosti velmi rychle rozvíjí. Rychle 

narůstá výroba a využívání různých nanočástic, nebo komponentů s obsahem nanočástic, 

ve všech průmyslových odvětvích.  

Čím dál větší využíváni nanočástic má však za následek i to, že narůstá množství těchto 

nanočástic v odpadních vodách, které se pak dostávají do čistíren odpadních vod, kde 

mohou negativně ovlivňovat čistící procesy a kaly. Cílem této práce je seznámit se 

s prostředím kalů v čistírnách odpadních vod a s nanočásticemi, které se vyskytují nebo 

využívají v kalech odpadních vod.   

2. Kaly z čistíren odpadních vod 

Kal je odpad, který vzniká při čištění odpadních vod. Čistírny odpadních vod (ČOV) 

fungují na principu, kdy odstraněné nežádoucí látky z vod jsou koncentrovány do 

objemově nevýznamného vedlejšího proudu – kalu. Kal může také obsahovat přebytečnou 

biomasu z biologického čištění [1]. 

2.1. Typy kalů 

Odpadní kaly lze rozdělit na dva základní typy: primární a sekundární kal. Primární kal je 

kal z usazovacích primárních nádrží, který se separuje ze surové odpadní vody. Jeho 

struktura je obvykle zrnitá s nerozpuštěnými látkami. Má převážně biologický charakter 

a jeho složení je závislé na charakteru přitékající odpadní vody. Sekundární kal je kal 

z dosazovacích nádrží, je to přebytečný biologický kal s vločkovitou strukturou a jeho 

vlastnosti jsou ovlivněny jak složením surové vody, tak i čistícím zařízením, ve kterém 

vznikl. Oba tyto typy kalů jsou pak zpracovávány samostatně nebo společně v závislosti na 

jejich rozdílných vlastnostech [2]. 

Kal, který vznikl při čištění vody, se podle vzniku dělí na: 

a) Hrubé nečistoty zachycené na česlích. Jsou různého charakteru s malým obsahem 

vody. 
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b) V usazovacích nádržích a čiřičech se nachází vločkovité suspenze hydroxidu 

hliníku a železa s velkým obsahem vody. 

c) Vločkovitý kal z praní filtrů.  

d) Kaly při odstraňování železa a manganu z podzemní vody. 

e) Kaly z dekarbonizace. Mají celistvější složení než předchozí kaly a je občas 

používán v zemědělství jako hnojivo. 

f) Kaly z čiření pomocí polymerních flokulantů.   

g) Kaly z ostatních čistírenských procesů. [3] 

2.2. Složení kalu 

Kaly jsou zastoupeny asi 1 – 2 % v objemu znečištěných vod, ale je v nich zkoncentrováno 

50 – 80 % původního znečištění, které je vyvoláno zejména patogenními mikroorganismy, 

pak obsahem toxických látek a těžkých kovů [4]. 

Kaly obsahují také netoxické organické látky, které zaujímají až 60% v sušině (např.: 

cukry, tuky, bílkoviny aj.). Dále obsahují sloučeniny dusíku a fosforu a v nemalé řadě i 

minerály (křemen, živec, karbonáty atd.) a vodu [2]. V následujících tabulkách 1 a 2 je 

znázorněno procentuální složení kalů a procentuální obsah sušiny v kalech [4].  

 

Složka % složek 

 
Primární Aktivovaný Vyhnilý 

Organická hmota 60 - 80 60 - 75 45 - 60 

Inertní látky 20 - 40 25 - 40 40 - 45 

Tabulka 1: Složení kalu [4] 
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2.2.1. Patogenní mikroorganismy 

Patogenní mikroorganismy se do odpadních vod dostávají zejména v podobě exkrementů 

lidí a zvířat a jejich množství a druh mikroorganismů je závislý na různých podmínkách 

(geogrefické, demografické atd.) [4]. 

V kalech se mohou vyskytovat čtyři skupiny mikroorganismů, které mohou být pro 

člověka patogenní: 

 Bakterie (např.: Escherichia coli, Salmonella sp., Mycobacterium tuberculosis) 

 Viry (např.: Enterix virus, Poliovirus, respirační viry) 

 Prvoci (např.: Dientamoeba fragilis, Giardia lamblia, Isospora belli) 

 Helminty (např.: Enterobium vermicularis, Toxocara canis, Sarcocystis sp.) [2] 

2.2.2. Toxické látky 

Toxické látky vyskytující se v kalech odpadních vod jsou zejména polychlorované 

bifenyly (PCB), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), polychlorované 

dibenzodioxiny a dibenzofurany (PCDD/F), pesticidy aj. Z těžkých kovů se pak v kalech 

vyskytuje například olovo, zinek, měď chrom nebo nikl [2]. 

2.2.2.1. Polychlorované bifenyly (PCB) 

Polychlorované bifenyly (PCB) tvoří skupinu látek zahrnující 209  sloučenin (tzv. 

kongenerů). PCB jsou perzistentní látky (odolnost vůči přirozeným rozkladným 

procesům), které se kumulují v tukových tkáních a ukládají se v potravních řetězcích. PCB 

mohou poškodit mozek, oči, srdce, játra, ledviny, imunitní systém, reprodukční systém a 

štítnou žlázu. Jsou možným karcinogenem [5]. 

Typ kalu % sušiny 

Primární kal 2,5 – 5 

Aktivovaný kal 0,5 – 1,5 

Tabulka 2: Množství sušiny [4] 
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2.2.2.2. Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) 

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) jsou látky, které ve své molekule obsahují 

kondenzovaná aromatická jádra. Např.: naftalen, fluoren, antracen, fluoranten, pyren, 

benz(a)antracen, chrysen, aj. Čisté sloučeniny jsou bílé nebo nažloutlé krystalické pevné 

látky. Jsou velmi málo rozpustné ve vodě, ale snadno rozpustné v tucích a olejích. PAU 

jsou obsaženy v produktech, jako je například: motorová nafta nebo asfalt. PAU vznikají 

při nedokonalém spalování látek obsahující uhlík, nebo při výrobě hliníku. Přírodními 

zdroji emisí PAU mohou být přírodní požáry a erupce sopek. PAU jsou toxické pro mnoho 

živých organismů (rakovina, poruchy reprodukce a mutace u zvířat). PAU jsou perzistentní 

a působí jako určité rezervoáry sedimentů ve vodách. Mnoho látek z této skupiny je 

karcinogenní a ohrožují vývoj plodu [6]. 

2.2.2.3. Olovo 

Olovo je lesklý měkký a stříbrošedý kov velmi odolný vůči korozi. Je velmi kujný a tažný. 

V první polovině 20. století bylo využíváno ke konstrukci části vodovodních rozvodů, kde 

i dnes jsou tyto instalace na mnoha místech plně funkční. Zdrojem emisí olova ve vodách 

mohou být odpadní vody ze zpracování rud, z metalurgie, z výroby akumulátorů, ze 

sklářského průmyslu, důlní vody nebo také z úniků ze špatně zabezpečených skládek a 

atmosférická depozice. Významným zdrojem olova je také používání čistírenských kalů a 

průmyslových kompostů v zemědělství. Při expozici olovem může dojít k poškození 

ledvin, jater, nervového systému, svalstva, červených krvinek a plodu. Nižší koncentrace 

mohou vést k neurologickým poruchám a poškození rozpoznávacích funkcí. U vysokých 

koncentrací může dojít k oslepnutí, poškození mozku, křečím nebo i ke smrti. Olovo je 

klasifikováno jako pravděpodobný lidský karcinogen plic a ledvin [7]. 

2.2.2.4. Zinek 

Měď je načervenalý kujný kov s výbornou elektrickou a tepelnou vodivostí. Velmi dobře 

se zpracovává, je odolný proti korozi a je výborný elektrický vodič. Měď je pro člověka 

v malém množství esenciální prvek, ale vysoký příjem mědi může způsobit poškození jater 

a ledvin, nebo vznik anemie. Extrémně vysoké dávky mědi mohou způsobit i smrt [8]. 
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2.2.2.5. Arsen  

Arsen má vlastnosti kovů i nekovů, je to tzv. polokov - metaloid. Antropogenním zdrojem 

arsenu je spalování fosilních paliv, výroba barviv, aplikace některých insekticidů a 

herbicidů. Arsen je obsažen také v některých důlních vodách a v odpadních vodách z praní 

prádla [9]. Arsen se kumuluje v říčních sedimentech. Arzen je běžnou součástí životního 

prostředí v malém množství. Expozice arsenu může způsobit ekzémy a alergii, zvyšuje 

výskyt cévních chorob, zvyšuje výskyt potratů, je rakovinotvorný a mutagenní. Patří mezi 

nervové kumulativní jedy a je to prokázaný lidský karcinogen [9]. 

 

2.3. Zpracovávání kalů  

Zpracování kalů se dělí na dva zásadní postupy: 

 Zpracování surového kalu, (směs primárního kalu a přebytečného aktivovaného 

kalu), který je nebezpečným odpadem. 

 Zpracování vyhnilého kalu (kal vzniklý  anaerobní stabilizaci surového kalu), jehož 

nebezpečnost je eliminována při použití termofilní anaerobie [10]. 

2.3.1. Anaerobní stabilizace čistírenských kalů 

Organické kaly (primární, přebytečné, aktivované) se ve větších čistírnách zpracovávají 

methanizací. Je to proces, při němž dochází k úbytku organické hmoty uvolněním velké 

části organického uhlíku v plynné formě (CO2, CH4) a vody. Výsledkem tohoto procesu je 

snížení množství patogenních mikroorganismů v odpadních kalech. Pokud mají kaly 

zpracovávané methanizací příznivý obsah a charakter organických a anorganický látek a 

neobsahují toxické kovy, mohou se následně použít jako hnojivo. 

Použití termofilní anaerobní stabilizace (fermentace při teplotě 55°C) má za následek: 

 zvýšení rychlosti rozkladu organických látek v kalu, 

 zvýší se účinnost procesu tím, že se prohloubí rozklad organických látek, 

 zvýšená teplota má zvýšený hygienizační účinek, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Aktivovan%C3%BD_kal
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aktivovan%C3%BD_kal
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anaerobn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikroorganismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anaerobn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kva%C5%A1en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organick%C3%A1_l%C3%A1tka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organick%C3%A1_l%C3%A1tka
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 odstraní se problémy s pěněním methanizačních nádrží. [11] 

2.3.2. Metody hygienizace kalů  

Na obrázku 1 je stručně znázorněno schéma hygienizace kalů. K hygienizaci kalů se 

obecně dá použít jakákoliv metoda, při níž dochází k usmrcování mikroorganismů.  

Základní hygienizační metody je možno rozdělit do tří skupin: 

 Chemické metody – zahrnují reakci s chemickými činidly (vápno, minerální 

kyseliny). 

 Fyzikální metody – zahrnují působení teploty, radiace, ultrazvuk apod. 

 Biotechnologické metody – zahrnují souběžný proces stabilizace a hygienizace 

kalů 

Volba metody hygienizace kalu podléhá technologii stabilizace kalů a velikosti čistírny 

odpadních vod. Výhodnější je používat metody, kde hygienizační efekt je součástí procesu 

stabilizace kalů. Pro menší čistírny se doporučuje dodatečná úprava kalu vápnem. Jestliže 

kal nesplňuje mikrobiologická kritéria kvality kalu, je vhodné použít chemickou 

hygienizaci. Termické procesy jsou z ekonomických důvodů přijatelnější používat jen na 

velkých čistírnách [4]. 

 

Obrázek 1: Schéma hygienizace kalů [4] 
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2.3.3. Odvodňování kalů 

Zahušťování a odvodňování kalu jsou jedny z nejdůležitějších procesů při snižování 

množství vody z kalů odpadních vod. Odstraňování vody mechanickými způsoby je 

energeticky výhodnější než odstraňování termické [10]. 

Nevýhoda je, že kalová voda po odvodnění anaerobně stabilizovaného kalu se vyznačuje 

vysokou koncentrací amoniakálního dusíku (u splaškových kalů až 1500 mg.dm
-3

) Výhody 

tohoto procesu jsou, že tyto formy dusíku se používají při bioaugmentaci nitrifikantů, což 

zajišťuje celoroční spolehlivou nitrifikaci [10]. 

2.3.4. Spalování surového kalu 

Samospalitelnost surového kalu při obsahu 70% organických látek v sušině nastává při 

odvodnění na více jak 30%, ovšem rozhodující je výhřevnost. Kvůli nízké výhřevnosti se 

kal většinou přidává ke kvalitnějšímu palivu, čímž je spalování kalu stabilizováno [10].  

2.3.5. Sušení vyhnilého odvodněného kalu 

Anaerobní stabilizace je energeticky méně náročný způsob a vyhnilý kal je navíc pro další 

použití sušší. Sušení ve fluidní podtlakové nízkoteplotní sušárně je ekologicky i 

ekonomicky výhodnější. Kaly se v ní suší při teplotě 85°C a v podtlaku, to má za následek, 

že nedochází k úniku škodlivin z cirkulačního plynu. Také je omezeno riziko 

samovznícení, protože teplota nedosahuje 130 až 150°C, které jsou k tomuto potřeba. 

Teplota procesu se reguluje dávkováním vlhkého kalu a výška nové vrstvy se řídí 

přepadem kalu do oddělené chlazené části sušárny. Vysušený kal je tedy již vychlazen a 

nemůže dojít k jeho samovznícení [10].  

Sušením se sníží objem kalů přibližně na třetinu, čímž se usnadní nakládání s kaly, jejich 

přeprava a likvidace. Pro větší možnost využití kalů se vysušuje v rozmezí 65 až 92% 

sušiny, dle dalšího použití [10]. 

Ve spalovnách a elektrárnách, vybavených čistěním spalin se dá sušený kal dobře spalovat. 

Také jej můžeme spalovat v cementárnách, podrobit pyrolýze, použít v zemědělství, nebo 

skládkovat [10]. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Dus%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dus%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anaerobn%C3%AD
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2.4. Využití kalů 

2.4.1. Využití odpadních kalů jako hnojivo 

Některé typy kalů lze použít jako hnojivo k hnojení zemědělské půdy, protože jsou 

zdrojem humifikovaných organických látek a živin. Kaly, které jsou pravidelně používané, 

jako hnojivo zajišťují návrat uhlíkatých látek do půdy. 

Půdy, které jsou pravidelně hnojené kaly, mají vyšší: 

 obsah okamžité půdní vlhkosti, 

 maximální kapilární kapacitu, 

 pórovitost, 

 sorpční kapacitu [12]. 

Výhody využití odpadních kalů jako hnojivo: 

 kaly obsahují důležité živiny jako je dusík a fosfor, 

 obsahují užitečné organické látky pro zlepšení humusového podílu v půdě, 

 možnost regulovat dávkování. 

Nevýhody využití odpadních kalů jako hnojivo: 

 vysoké náklady na skladování, 

 závislost na jednotlivých uživatelích a na administrativních dohodách, 

 nedostatek znalostí o obsahu organických mikropolutantů a patogenních organismů 

v kalech a jejich účinků na potravní řetězce [4]. 

2.4.2. Kompostování kalu 

Kompostování jsou aerobní a anaerobní biologické procesy, jejichž účelem je odbourat 

biologické látky v odpadu a přeměnit je na humusové látky, prospěšné rostlinám. Dochází 

k hydrolýze bílkovin, sacharidů a tuků a objem odpadu se snižuje o přibližně 30 %. 

Produktem tohoto procesu je kompost, který obsahuje především humus, který v půdě 

zadržuje vodu a živiny, tak, že se z půdy nevyplavují a přitom je rostliny mohou využít. 

Navíc zachycuje škodlivé látky a vyrovnává půdní kyselost. Humus i ostatní půdní 

organická hmota zvyšuje kyprost, soudržnost a udržuje množství i druhy mikroorganismů 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Organick%C3%A1_l%C3%A1tka
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v půdě. Tím snižuje riziko půdní eroze a stimuluje růst a posiluje zdraví pěstovaných 

rostlin [13]. 

2.4.2.1. Kompostování odpadních kalů 

Odpadní kal vhodný ke kompostování musí splňovat vysoké nároky na kvalitu. Musí 

přesně dodržovat určené požadavky na fyzikální, chemické a mikrobiologické vlastnosti. 

Aby kaly mohly být kompostovány, musí obsahovat dostatečné množství organické 

složky, dostatečný obsah živin, vhodné podmínky pro dané mikroorganismy, dostatečnou 

vlhkost a musí mít vyhovující obsah vody. Kaly s vysokým obsahem vody nejsou vhodné 

pro růst mikroorganismů. Kaly s obsahem vody pod 15 % jsou dobře kompostovatelné ve 

směsi s kůrou nebo s jiným porézním materiálem, vytvářejícím vhodnou strukturu 

kompostovaného materiálu [4].  

Výhody kompostování jsou: 

 zmenšení objemu materiálu přepravovaného k zemědělskému využití 

 zjednodušení distribuce materiálu na zemědělské půdy snížením obsahu vody 

 kompost je dobře definovaným produktem, který zlepšuje vlastnosti humusové 

vrstvy v půdách 

 obsah živin je kontrolován a definován použitím vegetačních standardů 

 je hygienicky kontrolován před aplikací v zemědělství 

Nevýhody kompostování: 

 finanční náklady jsou vyšší než při přímé aplikaci kalů v zemědělství 

 spotřeba energie při provzdušňování  

 vytvoření potřeby pro využití kompostu jako konečného produktu pro zvýšení 

jakosti půd 

 mísení kalů s jinými vhodnými činidly aby se dosáhl optimální poměr uhlíku a 

dusíku [2] 
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3. Nanočástice a nanostrukturované materiály 

Nanomateriály neboli nanostrukturované materiály jsou materiály, o rozměrech mezi 1 –

100 nm. Využívají fyzikálních nebo chemických vlastností na úrovni atomů nebo molekul, 

a proto mají neobvyklé vlastnosti v porovnání se stejným materiálem, který nemá strukturu 

v nanorozměrech. Jejich kombinací se vytvářejí větší struktury s následky do makrosvěta. 

Při vyjadřování různých vlastností nanomateriálů se hlavně využívají principy kvantové 

mechaniky [14]. 

Za nanotechnologie lze považovat mnoho činností a materiálů v širokém rozsahu rozměrů. 

Pro lepší představu o rozměrové škále, jsou zde uvedeny rozměry, v kterých se pohybují 

obvyklé technologie materiálů při opracovávání: 

 Opakovatelná přesnost výroby klasickými strojírenskými technologiemi je 1 µm, 

při drsnosti povrchu 0,2 µm.  

 Velikost jednotlivých detailů součástek používaných v přesné mechanice je až 

0,005 mm při drsnosti povrchu 0,1 µm.  

 Velikost mechanických součástek vyráběných litograficky nebo částicovým 

obráběním dosahuje až 30 nm.  

 Obvyklá kvalita mechanicky obráběných optických ploch je uváděna 

v ~100 nm = 0,1 µm, maximální kvalita geometrie optických ploch je uváděna v 

~2 – 10 nm. 

 Tloušťky vrstev vytvářené vakuovými technologiemi dosahují 1 – 1500 nm. 

Předešlé přístupy jsou obecně nazývány fyzikálním nebo inženýrským přístupem 

k nanotechnologiím od větších struktur k menším, označovaným názvem Top-down. 

Vytváření větších a složitějších struktur z menších základních prvků – od atomu, přes 

molekuly až po makromolekuly jsou označovaných názvem Bottom-up. Tyto 

technologické přístupy a rozdělení rozměrové škály jsou znázorněny na obrázku 2 [15]. 
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3.1. Stručný výklad z historie nanotechnologie 

1959 - Richard Feynman předkládá první vizi nanotechnologie [16] 

1960 - ve sborníku Caltech vychází Feynmanova hypotéza o možnosti budování 

nanosystémů [16] 

1973 - teorie uspořádání molekul [16] 

1980 - snímací tunelový mikroskop (STM) je schopen zhotovovat snímky jednotlivých  

atomů na povrchu materiálu [16] 

1983 - řetězová reakce v polymeru, je vytvořen první umělý chromozóm [16] 

1985 - objev buckminsterfullerenu a rezonančního tunelového prvku s kvantovým efektem 

[16] 

1986 - poprvé zaznamenány jednotlivé kvantové skoky v atomech, založen Foresight 

Institute [16] 

1988 - vypracována metoda identifikace osob podle DNA z jediného vlasu [16] 

1989 - první přenos lidského genu s pomocí virového vektoru [16] 

1990 - pomocí tunelového skenovacího mikroskopu napsal tým vědců na niklový plát 35  

xenonovými atomy písmena IBM, metoda sériové výroby buckminsterfullerenu [16] 

1991 - pomocí ohybu rentgenových paprsků vznikl první snímek molekul fullerenu, Arthur 

Hebard demonstroval, že molekuly fullerenu spolu s draslíkem nebo rubidiem jsou 

supravodivé [16] 

Obrázek 2: Technologické přístupy a rozdělení rozměrové škály [15] 
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1991 - založen Institute for Molecular Manufacturing v Palo Alto, Kalifornie, USA [16] 

1993 - výpočty na superpočítači potvrdily Feynmanovu a Gell-Manovu teorii kvantové 

chromodynamiky, první nanodráty - řetízky silné pouze několik nanometrů [16] 

2000 - americký prezident Bill Clinton vyhlašuje program National Nanotechnology 

Initiative [16] 

2001 - tranzistor z nanotrubiček (IBM), první nanolaser, zaklad pro optický přenos dat v 

inteligentních nanosystémech, logický obvod v jedné molekule, tvořený dvěma tranzistory 

[16] 

2002 - začínají se prosazovat inteligentní kompozitní materiály [16] 

2003 - překročena hranice 50 nm [16] 

2004 - první komerčně vyráběný nanotechnologický produkt [16] 

2008 - vývoj hybridního nanopočítače [16] 

2010 - položeny základy nanovýroby [16] 

 

3.2. Typy nanoobjektů 

Jak již bylo zmiňováno, nanoobjekty jsou všechny typy materiálů, pro které platí, že jejich 

vnitřní struktura má alespoň v jednom rozměru velikost od 1 nm do 100 nm a jejich 

vlastnosti se liší od stejného materiálu, který takto malé detaily nemá [15]. Podle normy 

ČSN P CEN ISO/TS 27687 (012011) pod názvem „Nanotechnologie - Termíny a definice 

nanoobjektů - Nanočástice, nanovlákno a nanodeska“ [17], se typy nanoobjektů  třídí podle 

počtu souřadnic, ve kterých daná struktura splňuje interval rozměrů 1 – 100 nm. 

Lze je tedy rozdělit na: 

0 dimenzionální nanoobjekty, ke kterým lze zařadit nanokrystaly a nanomateriály typu: 

 vrstvy, povlaky a objemy tvořené nanokrystaly 

 porézní nanomateriály a nanopěny 



13 

 

 kvantové tečky – nanoobjekty mající charakteristické vlastnosti závislé na svých 

rozměrech, které jsou dané kvantovým omezením. 

 objemové nanomateriály a nanostroje složené z makromolekul, které mají 

specifické vlastnosti 

Mezi 1 dimenzionální nanoobjekty patří: 

 nanovlákna – obecné protáhlé nanočástice s velikostí nanorozměrů ve dvou 

souřadnicích a poměrem třetího rozměru > 3:1. 

 nanopásky – nanovlákna přibližně pravoúhlého tvaru s poměrem rozměrů průřezu 

>  2:1. 

 nanotyče – přímá plná nanovlákna 

 nanodráty – elektricky vodivá nebo polovodivá nanovlákna 

 kvantové dráty – nanodráty, závislé charakteristické vlastnosti na rozměru drátu 

dané kvantovým omezením. 

 pilíře – nanotyče rostoucí kolmo k základně 

Mezi 2 dimenzionální nanoobjekty patří: 

 tenké vrstvy – povlaky 

 deskovité nanokrystaly 

 kvantové jámy – série tenkých vrstev mající charakteristické vlastnosti závislé na 

rozměrech vrstev, dané kvantovým omezením 

 nanostěny – dvourozměrné útvary rostoucí kolmo k základně 

 rovinné makromolekuly  

Na obrázku 3 jsou vyobrazeny některé typy nanoobjektů [15]. K dalšímu rozdělení se 

může uvést nanokompozitory, což je kombinace materiálu v pevné fázi s nanostrukturním 

materiálem. Nanotekutina je rozptýlený nanostrukturní materiál v kapalině nebo plynu a 

lze sem zařadit nanokapaliny, koloidní roztoky nanočástic a gely [15]. 
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Obrázek 3: Ukázky typů nanoobjektů [15] 

3.3. Využití nanomateriálů 

V součastné době se využití nanomateriálů neomezuje pouze na laboratorní účely, ale jsou 

čím dál více prakticky využívány i v odvětvích běžného lidského života. V obchodních 

odvětvích bylo registrováno více jak tisíc komerčních produktů, které nějakým způsobem 

využívají nanostrukturované materiály. V komerčních odvětvích se nejčastěji využívají 

kovové nanočástice, zejména stříbro a zlato. Na druhém místě jsou uhlíkové nanomateriály 

a další nejpoužívanějším materiálem jsou pak keramické nanomateriály a polovodiče [15]. 

V oblasti nanomateriálů se využívají především částice ve formě nanoprášků, jsou to např. 

nanoprášky TiO2 a ZrO2, které se využívají v kosmetických a opalovacích krémech 

a pleťových vodách. Nanočástice TiO2 jsou přísadou do reflexních laků nebo skel, kde se 

využívají k zabarvení skel. 

Nanočástice Fe2O3 jsou využívány jako přísady do rtěnek a líčidel, nebo se mohou 

využívat k detoxikaci kontaminovaného území. Díky katalytickým vlastnostem nanoprášku 

Fe2O3 se mohou tyto nanočástice využít v raketovém, vojenském a automobilovém 

průmyslu při konstrukci dokonalejších airbagů. Magnetické vlastnosti těchto Fe2O3 se 

využívají v lékařství v nových metodách filtrování, detoxikace tekutin a krve, nebo jako 

kontrastní činidla pro tělní orgány při zobrazování metodou magnetické rezonance. 
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Nanočástice jsou využívány pro leštění optických materiálů a elektronických substrátů 

(např. Si, GaAs). V informačních technologiích se nanočástice využívají k výrobě 

křemíkových tranzistorů, nebo jsou využity v čtecích hlavách harddisků [18]. 

3.3.1. Kovové nanomateriály 

V dnešní době se z kovových nanomateriálů využívají koloidní roztoky a heterogenní 

vicefázové materiály nanočástic s keramickými a organickými materiály. Díky svým 

elektromagnetickým vlastnostem se využívají v různých elektronických systémech. Dále se 

používají v bioaplikacích počínaje využitím cytostatických vlastností těchto nanočástic, 

k jejich použití v dopravě léčiv nebo jako značkovače jednotlivých organických skupin. 

Nejpoužívanějšími kovovými nanomateriály jsou nanočástice stříbra, zlata, platiny a aj. 

Nanočástice stříbra se využívají vzhledem ke svým elektromagnetickým vlastnostem, 

katalytickým účinkům a antibakteriální aktivitě v různých komerčních odvětvích. 

Využívají se ve farmaceutickém průmyslu jako léčiva, v textilním průmyslu, kosmetických 

výrobcích, ve výrobě praček, kde tyto nanočástice desinfikují jak prané prádlo, tak i 

pračku. Dále se využívají na povrchovou úpravu plastů, filtrů vysavačů, myček, lednic, 

klimatizačních zařízených, mobilních telefonů atd. Nanočástice stříbra se také používají 

k výrobě katalyzátorů, molekulárních senzorů či elektrooptické struktury. 

Nanočástice zlata se aplikují ve farmaceutickém průmyslu díky terapeutickým účinkům, 

v chemii díky katalytickým účinkům, v elektronice se používají jako nanosenzory nebo 

vodiče a v optice se mohou využít např. ve spektrometrii. Nanočástice platiny jsou 

využívány pro nanoantény, nanoelektrody, senzory, solární články a extrémně silné 

magnety. Dále se využívá k výrobě endoprotéz či kardiostimulátorů a pro výrobu 

katalyzátorů vozidel [15]. 

3.3.2. Uhlíkové nanomateriály 

Nanodiamanty se používají jako plnivo polymerních, kovových a keramických 

nanokompozitů (plniva pneumatik), kde zvyšují tuhost, odolnost a pasivní odpory. 

Nanodiamanty se nachází v plnivech pneumatik, automobilových lacích, v lubrikantech ve 

strojních a motorových olejích či v kosmetice v opalovacích krémech. Funkcializované 

nanodiamanty se využívají jako léčiva proti nádorovým onemocněním, nositelé DNA 

molekul a nositelé bioreceptorů vázající viry [15]. 
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3.3.3. Fullereny 

Fullereny reprezentují velkou skupinu uhlíkových molekul prostorových tvarů. 

U fullerentů je typická velmi dobrá mechanická odolnost, elektrofilní chování nebo snadná 

reaktivita s řadou molekul za vzniku exohedrálních molekul. Ve formě fulleritů se pro 

výrobu syntetických diamantů a jejich vrstev. Fullereny jsou dále používány v solárních 

článcích, LED diodách, v lékařství jako léčiva nebo slouží k dopravě léčiva na dané místo 

v těle [15]. 

3.3.4. Uhlíkové nanotrubičky 

Jejich nejdůležitějšími vlastnostmi jsou obrovská pevnost v tahu, vysoká tepelná a 

elektrická vodivost, vysoká tepelná vodivost či vysoká mechanická poddajnost. Nejčastěji 

se nanotrubičky používají pro výrobu tranzistorů, které zvyšují rychlost a výkon počítače 

[15,19]. 

4. Nanočástice v kalech odpadních vod 

V současnosti, se vzhledem k nárůstu využívání nanočástic, nejenom v laboratorních 

výzkumech, ale i v komerčním průmyslu, začíná zkoumat vliv těchto nanočástic na životní 

prostředí. Tato kapitola je zaměřena na použití a vliv různých nanočástic v kalech 

odpadních vod. Důvodem je, že v dnešní době jsou vydávány různé publikace, které jak 

podporují použití nanočástic, tak i varují před případnými následky vlivu těchto nanočástic 

na životní prostředí a zdraví lidí. Cílem této kapitoly je tedy posoudit klady a zápory 

různých nanočástic, které určitým způsobem ovlivňují odpadní kaly a procesy čištění 

odpadních vod. 

Ve většině procesů čištění odpadních vod představují nanočástice značné riziko, zvlášť 

v různých upravovacích a doplňovacích procesech, ale v některých sekundárních fázích 

čištění jsou nanočástice ve formě biomasy prospěšné. Hlavním zdrojem nanomateriálů 

v ČOV jsou považovány sběry z obcí, kde se obrovské množství nanočástic uvolňuje 

denně. Následující tabulka 3 zobrazuje emise výrobků obsahující nanočástice, které se 

z domácnosti dostávají do ČOV [20]. 
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Typ výrobku 
 Emise 

(g/os/d) 
Komentář 

Antiperspiranty  0,35 
Na 50% populace používá 

výrobek v dávce = 0,7 g/d  

Tělové mléko  1,2 
20% populace používá 

výrobek v dávce = 6.0 g/d 

Koupání 0,32 
Chemický průzkum využití 

v domácnostech v Dánsku  

Čističe  0,3 
Chemický průzkum využití 

v domácnostech v Dánsku  

Deodoranty 0,08 
Chemický průzkum využití 

v domácnostech v Dánsku  

Pleťové krémy 1,64 
20% populace používá 

výrobek v dávce = 8.2 g/d 

Kondicionéry 

na vlasy  
0,47 

Chemický průzkum využití 

v domácnostech v Dánsku  

Hair styling 

výrobky 
0,1 

Chemický průzkum využití 

v domácnostech v Dánsku  

Prací 

prostředky  
10,1-20,5  

Údaje z USA, Švédska, 

Dánska, Finska a Norska 

Ústní hygiena  0,7 
Chemický průzkum využití 

v domácnostech v Dánsku  

Parfémy 0,05 

dávka = 0,5 g / d a 10% 

populace používá tento 

výrobek  

Šampony  1,83-6,30  Data ze Švédska a Dánska  

Pěny na holení  0,07 
Chemický průzkum využití 

v domácnostech v Dánsku  

Mýdla  2,5 Údaje ze Švédska 

Produkty péče 

o pleť 
1,3 

Chemický průzkum využití 

v domácnostech v Dánsku  

 Aviváže  16,4 
Data založené na použití v 

Evropě  

 Opalovací 

krémy  
3 

dávka = 30 g / d a 10% 

populace používá tento 

výrobek 

Čističe skla  0,03 
Chemický průzkum využití 

v domácnostech v Dánsku  

Tabulka 3: Emise výrobků, obsahující nanočástice z domácností do ČOV [20] 
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4.1. Osud nanočástic v odpadních vodách  

4.1.1. Předúprava - česle a odstranění písku 

V těchto procesech je možné, že část nanočástic bude sorbována na větší částice, které 

budou zachyceny na česlích a budou odváděny pryč z procesu. Je však víc pravděpodobné, 

že většina těchto nanočástic se na česlích nezachytí a dostane se do primárního čistícího 

procesu [20]. 

4.1.2. Primární čistící proces 

Primární usazovací proces je proces separace pevné látky a kapaliny, kdy se pevné látky 

usazují na dně nádrže a voda se bude udržovat nahoře. Avšak gravitační síla působí tím 

rychleji na částice, čím větší mají hmotnost, velikost a hustotu. Tím pádem rychlost 

sedimentace nanočástic bude pomalejší, než sedimentace větších částic. Proto je potřeba 

přidat určité koaguláty a fakulanty ke zvýšení průměrné velikosti částic. Nanočástice 

mohou být dále podrobeny dalším mechanismům v čištění odpadních vod jako je absorpce, 

zachycování, kompletace, degradace atd. I to však neznamená, že budou odstraněny 

všechny nanočástice [20]. 

4.1.3. Sekundární čistící proces 

Sekundární procesy úpravy vod jsou aerobní systémy zahrnující odebírání vzduchu pro 

mikrobiální rozklad organické hmoty. Sekundární proces úpravy vod je obýván 

mikroorganismy, tam je možné, že se nanočástice budou vázat na mikrobiální povrch 

buněk, nebo budou mikrobiálně spojené s extracelulárními polymerními látkami. To může 

mít vliv na metabolickou aktivitu, kde například může být omezena komunikace mezi 

buňkou a jejím okolím. Když polyelektrolyt-neutrální blokové kopolymery nanočástic jsou 

smíchány v roztoku s opačně nabitými druhy (např. povrchově micely, makromolekuly, 

proteiny, atd.), jsou vytvořeny stabilní ''supermicelární"agregáty, které jsou kombinací 

obou složek [20]. 

Dále by mohly být pevné vrstevnaté systémy ucpané přítomností nanočástic, které mohou 

zabírat aktivní místa v pevných membránách. Kromě toho můžou agregáty nanočástic 

podléhat smykové síle, která může roztrhnout agregáty s ostatními nanočásticemi či 

agregáty nanočástic. Zatím nebyla vydaná žádná systematická studie, která by se týkala 

odstranění nanočástic v sekundárních procesech čištění vod nebo vlivu nanočástic na 
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biomasu Je jen pár ojedinělých studií na toto téma, které vedou k určitým závěrům, kde na 

jedné straně mají nanočástice negativní vliv na mikrobiální činnost a na druhé straně spolu 

s mikroorganismy napomáhají při auto-agregaci a při konečném odstranění. V typickém 

procesu čištění odpadních vod, můžou nanočástice pohlcovat jiné nanočástice a nebo 

makro a mikropolutanty, které mohou tvořit komplexy (stabilní nebo nestabilní) s 

extracelulárními polymerními látkami, což vede ke zvýšení nebo snížení reaktivity. 

Přítomnost mikroorganismů v sekundárních procesech čištění vod a případné uvolňování 

mikrobiálních látek, jako jsou polysacharidy, může vyvolat biologický rozklad některých 

nanočástic [20]. 

Nanočástice mají jiné vlastnosti než větší částice, a proto mohou mít úplně odlišný vliv, co 

se týče toxicity a dostupnosti znečišťujících látek. Zásadní jsou zde mikroorganismy a 

extracelulární materiály, které napomáhají určit chemický charakter nanočástic a jejich 

mobilitu v životním prostředí. Při nanoznečištění se musí brát v úvahu jak toxicita 

samotných nanočástic, tak ale i jejich interakce s jinými látkami. Snížení  difúzního 

transportu z roztoku k povrchu mikrobiální buňky a snížení schopnosti chemické koloidní-

komplexe, může ovlivnit bio-příjem a mikrobiální odstranění nanočástic v procesech 

čištění odpadních vod [20]. 

Vazba nanočástic na organickou hmotu, kovy a jiné nečistoty by mohly mít i další 

nežádoucí důsledky, např. koncentraci nanočástic v odpadních kalech. Tyto kaly společně 

s obsahem nanočastic můžou být dopraveny na skladky či k zemědělskému využití, kde 

pak hrozí jejich vyluhování do půd a vod a následná toxikologická rizika v oblasti 

životního prostředí a zdraví [20].  

Z toho vyplývá, že bude li se zvyšovat využití nanočástic, zvýší se i jejich koncentrace 

v odpadních vodách. Důsledky uvolňování nanočástic do odpadních vod mohou být:  

(a) pokud jsou ve stopových koncentracích (µg.dm
-3

, nebo ng.dm
-3

), na základě údajů 

studie toxicity mohou být některé nanočástice přidány na seznam komponentů, které musí 

být odstraněny před opětovným použitím.  

(b) pokud se nachází ve vyšší koncentraci (mg.dm
-3

), můžou mít nanočástice vliv na výkon 

zpracování odpadních vod, můžou inhibovat mikroorganismy v sekundárním procesu 
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čištění, zvýšit zákal nebo zablokovat membrány, které ovlivňují účinnost dezinfekce 

procesů [20]. 

4.1.4. Biosorpce nanočástic na heterotrofní biomasu odpadních vod 

Sorpce na organické a anorganické pevné látky je hlavní proces používaný pro odstranění 

polutantů a nanočástic v čistírnách odpadních vod. Ve výzkumné práci na toto téma bylo 

cílem znázornit fluorescenční sorpci nanočástic na biomasu odpadních vod, vyčíslit a 

porovnat biosorpci různých typů nanočástic na tuto biomasu, určit míru dopadu přírodních 

organických látek, extracelulárních polymerních látky, povrchově aktivních látek a solí na 

biosorpce nanočástic a prozkoumat jak různé povrchové funkce fullerenů ovlivňují 

biosorpci. Tento experiment byl proveden s aktivním kalem a osmy typy nanočástic [21]. 

Při expozici 400 mg.dm
-3

 celkových nerozpuštěných látek z biomasy odpadních vod, bylo 

97% nanočástic stříbra odstraněno převážně agregací a sedimentací, biosorpcí bylo 

odstraněno 88% fullerenů ve vodní fázi, 39% funkcionalizovaných nanočástic stříbra, 23% 

nanočástic oxidu titaničitého a 13% nanočástic fullerenů.  

Při tomto výzkumu bylo zřejmé rozeznatelné rozdíly v odstraňování různých typů 

nanočástic. Ukázalo se, že většina nefunkcionalizovaných uhlíkatých a stříbrných 

nanočástic, které vstupují do ČOV, se budou pravděpodobně spojovat s pevnými látkami. 

Kdežto funkcionalizované nanočástic mohou přetrvávat v odpadních vodách [21]. 

 

4.2. Nanočástice stříbra v kalech odpadních vod 

Nanočástice stříbra, jsou díky svým antibakteriálním schopnostem, jedny 

z nejrozšířenějších nanočástic ve spotřebním zboží. Využívají se v lékařství, textilním 

průmyslu, kosmetice, jsou využívány v nátěrových hmotách, v tekutých změkčovadlech i 

jako doplněk stravy [22]. 

Z toho důvodu roste obava z následného seskupování a ovlivňován čistících procesů 

přítomností nanostříbra na čistírnách odpadních vod. Některé nedávné výsledky výzkumu 

potvrzují, že po vyprání textilií obsahující nanostříbro se tyto nanočástice dostávají do 

odpadních vod. Z dostupných údajů bylo vypočteno, že v evropských zemích by se 

z těchto textilií do odpadních vod dostalo až 410 tun stříbra za rok [23]. 
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Je prokázáno, že nanočástice stříbra inhibují růst bakterií. V nedávné studii bylo 

zaznamenáno, že růst autotrofních nitrifikačních bakterií byl inhibován až o 80% na 

1mg.dm
-3

 nanostříbra. Při pokusu tzv. 12 hodinového šokového zatížení nanostříbrem, byly 

sledovány změny v kvalitě odpadních vod, v činnosti heterotrofních a autotrofních bakterií 

a ve strukturách společenstva nitrifikačních baktérií. Závěry této studie byly: 

 Pro nitrifikační bakterie bylo nanostříbro víc toxické, než ionty stříbra. V celkové 

koncentraci stříbra 1 mg.dm
-3

, bylo inhibováno 41, 4% nitrifikačního aktivovaného 

kalu. 

 Maximální koncentrace stříbra v modifikovaném Lutzack-Ettingerovém procesu 

(MEL) byla 0,75 mg Ag .dm
-3

 v kalu. Předpokládá se, že stříbro se z aktivovaného 

kalu vymyje po 25 dnech od šokového zatížení.  

Výsledek šokového zatížení neměl vliv na heterogenní organickou hmotu. Velikost 

populace nitrifikačních a denitrifikačních bakterií značně poklesla. Bakterie Nitrobacter 

byly absolutně odplaveny po šokovém zatížení [23].  

4.2.1. Účinky nanostříbra ve vodním prostředí 

4.2.1.1. Toxicita pro ryby  

Je jen malé množství studií, které se zabývá in vivo účinky nanočástic Ag v rybách. První 

výsledky studií vykazují, že částice nanostříbra o velikosti 10-80 nm ovlivňují vývoj v 

raném stadiu života, a jejich přítomnost ve vodném prostředí je spojena s deformací míchy 

a srdeční arytmií. Částice nanostříbra se také mohou hromadit v žábrách a v jaterní tkáni, 

která ovlivňuje schopnost ryb vyrovnat se s nízkou hladinou kyslíku. Obecně se ukázalo, 

že  Danio rerio v juvenilním stádiu a Oryzias latipes jsou více náchylné na nanostříbro, 

než na AgNO3 ve stejné koncentraci [24]. 

4.2.1.2. Toxicita pro bezobratlé a řasy  

Rozsáhlé výzkumné práce byly prováděny na toxicitu iontů stříbra pro vodní bezobratlé 

živočichy a řasy, ale na toxicitu nanostříbra je pro tyto organismy jen málo odborných 

publikací. Nicméně, ve studii se sladkovodními řasami Chlamydomonas reinhardtii se 

nanostříbro zdálo být toxičtější než ionty stříbra ve stejné koncentraci. V případě vodních 

bezobratlých živočichů, z dostupných údajů vyplývá, že způsob působení nanostříbra na 
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Caenorhabditis elegans se liší od způsobu působení iontů stříbra, nanostříbro ovlivňuje 

reprodukční potenciál a vyvolává vysoké hladiny oxidativního stresu [24]. 

4.2.1.3. Toxicita pro mikroorganismy  

Uvolňování nanostříbra do životního prostředí může mít negativní vliv na bakterie, které 

jsou důležité pro biogeochemické cykly. K expozici nanostříbra na přirozené bakteriální 

komunity mikroorganismů dochází pravděpodobně v povrchových vodách a čistírnách 

odpadních vod. Vydané publikace naznačují, že tyto kumulace ve vodách mají vliv na 

strukturu komunity a funkci bakteriálního seskupení [24]. 

Např. nanostříbro o koncentraci 1 mg.dm
-3

 bylo mnohem účinnější v potlačení růstu 

autotrofních nitrifikačních bakterií v čistírnách odpadních vod, ve srovnání s inhibičními 

účinky pozorovanými u Ag iontů a u solí chloridu stříbrného. Nanočástice stříbra měly 

silnější afinitu k potlačení autotrofních organismů, kdežto ionty stříbra ovlivňovaly 

heterotrofní druhy. Jelikož stále roste poptávka po produktech obsahující nanočástice 

stříbra je důležité, aby se neustále vyvíjely nové a lepší analytické metody, které by 

detekovaly a charakterizovaly nanočástice stříbra a jejich sloučeniny [24]. 

Těmi mohou být např. nanočástice sulfidu stříbrného, které se tvoří přímo v procesech 

čištění odpadních vod [22]. Další výzkum v oblasti možných rizik nanostříbra a toxicity 

jeho nanočástic, včetně možnosti předcházení jejich nežádoucích vlivů bude stále velmi 

žádoucí téma [24].   

 

4.3. Využití magnetických nanočástic Fe3O4 v čistírnách odpadních vod 

Kvůli průmyslové činnosti (např. těžba, výroba baterií atd.) roste množství těžkých kovů 

v odpadních vodách. Jsou to hlavně chrom, měď, kadmium a nikl. V současnosti jsou 

vyvinuté různé techniky, které odstraňují ionty kovů z odpadních vod (např. výpary, 

iontové výměny, membránové separace atd.). Ty jsou nevýhodné v tom, že mají vysoké 

ekonomické a provozní nároky na zpracovávání a likvidaci reziduí kovových kalů. Proto, 

také roste snaha o vytvoření ekonomicky dostupnějších materiálů. Využití nanočástic 

Fe3O4 je jednou z variant, jejich využití je efektivní, ekonomicky dostupné, nemá toxický 

vliv a vykazuje vyšší adsorpční kapacitu pro odstranění kovů [25].  
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Na toto téma již bylo zaznamenáno několik odborných studií, které zkoumaly adsorpci 

těžkých kovů na magnetické nanočástice. Například se ukázalo, že Cr
VI 

 může být účinně 

odstraněn z odpadních vod pomocí syntetických povrchově upravených nanočástic, ve 

kterém adsorpční proces následuje magnetickou separaci. V jiné výzkumu byl Cr
VI

  

odstraněn elektrokoagulačně s elektrodami Fe [25]. 

Y. F. Shen a kolektiv (2009) ve své práci zjistili, že Fe3O4 nanočástice při teplotě 20 ˚C a 

pH 4, s průměrem okolo 8 nm můžou v odpadních vodách účinně pohlcovat čtyři druhy 

toxických iontů kovu (Cd
2+

, Cr
6+

, Cu
2+

 a Ni
2+

). Adsorpční kapacita dosáhla 35,46 mg.g
-1

, 

což je téměř 6 krát víc ve srovnání s hrubými částicemi. Toxických iontů bylo odstraněno 

41,86 mg.dm
-3

 Ni
2+

, 47,44 mg.dm
-3

 Cu
2+

, 45,86 mg.dm
-3

 Cd
2+

 a 43,59 mg.dm
-3

 Cr
6+

. To 

dokazuje, že v budoucnosti se nanočástic Fe3O4 o velikosti < 10 nm, budou moci efektivně 

použít pro odstraňování a využití kovů z odpadních vod [25]. 

 

4.4. Vliv uhlíkových nanotrubic (CNTs) na proces aktivovaného kalu 

Stále vzrůstající výroba a aplikace uhlíkových nanotrubic (CNTs) má za následek 

zvyšování jejich koncentrace v procesech čištění odpadních vod, tím se také zvyšují obavy 

z jejich možných důsledků na biologické systémy a rizika, která přináší v životním 

prostředí. Byla prokázána mikrobiální toxicita uhlíkových nanotrubic v čistých 

kultivačních podmínkách. V in vitro testu bylo prokázáno, že bakterie Staphylococcus 

aureus a Staphylococcus warneri nemohly dále růst přes vrstvu CNTs. V jiných studiích se 

zase dokázalo, že CNTs mohou poškodit buněčnou membránu bakterií. Mobilní expozice 

CNTs mohou také poškodit DNA a proteiny a je prokázáno, že uhlíkové nanotrubice 

mohou být toxické pro bakterie v odpadních vodách [26]. 

Lauren A. Luongo a Xiaoqi (Jackie) Zhang (2010) zkoumali toxicitu vícestěnných 

uhlíkových nanotrubic (MWCNTs) pro mikrobiální společenstva v aktivovaném kalu. 

Přítomnost MWCNTs způsobila inhibici dýchání v mikrobiálním společenstvu 

aktivovaného kalu. Inhibice dýchání bylo závislé na dávce. Čím vyšší byla koncentrace 

MWCNTs, tím byla vyšší inhibice respirace. Je prokázáno, že extracelulární polymerní 

látky hrály významnou roli v ochraně mikrobiálních společenstev v aktivovaném kalu proti 

toxicitě způsobené MWCNTs [26]. 
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4.5. Nanočástice oxidu titaničitého v kalech odpadních vod 

Oxid titaničitý má schopnost fotokatalytické aktivity, která umožňuje působením 

ultrafialového záření (λ < 390 nm) degradaci veškerých organických struktur, včetně 

mikroorganizmů, na povrchu nanočástic TiO2 . Díky této vlastnosti, mají vrstvy tvořené 

nanočásticemi TiO2 na světle samočisticí schopnosti a desinfekční účinky. Popis funkce 

nanočástic TiO2 je znázorněn na obrázku č. 4 [27]. 

 

Obrázek 4: Popis funkce nanočástic TiO2 k dezinfekci vody [27] 

Nanočástice TiO2 jsou hojně využívány, díky své ekonomické dostupnosti, netoxicitě a 

vysoké chemické stabilitě.  

Tanthapanichakoon W. a kolektiv (2007) použili nanočástice TiO2 jako katalyzátor 

v rotačním bubnovém reaktoru pro fotokatalytický rozklad fenolu, kde toto zařízení mělo 

stimulovat ztráty katalyzátoru z proudů výfukových plynů [28]. 

Lee B. C. a kolektiv (2009) na základě testů toxicity na Daphnia magna a Microtox testu 

zjistili malou toxicitu TiCl4 koagulantu a nanočástic TiO2. Hodnoty NOEC a LOEC při 

použití TiCl4 na Dahnia magna byly 100 a 150 mg.dm
-3

. NOEC a LOEC hodnoty na 

Dahnia magna, vystavené TiO2, nebyly doposud stanoveny. Pokud jde o test Microtox, 

inhibice bioluminiscence Vibrio. fischeri z koncentrace TiCl4 byl 739,3 mg.dm
-3

. EC50 

TiO2 z umělých odpadních vod a biologicky čištěných odpadních vod byl 650,6 a 940,6 

mg.dm
-3

 [29]. 
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4.6. Úvaha o možných rizicích nanočástic  

Nanotechnologie je velmi rychle se rozvíjející vědecký obor pronikající do všech 

průmyslových činností. Výsledkem je, že se výroba a využití nanomateriálů rychle 

rozrůstají do všech aspektů lidské činnosti. Co je však zarážející, že i přes velký boom 

využití nanočástic, neexistuje přesné vyobrazení toho, jaké tyto nanomateriály budou mít 

dopad na zdraví a životní prostředí. Z výzkumných studií, které byly dosud publikovány, 

se dá jen zběžně odvodit vliv těchto nanočástic.  

Nanočástice se mohou do těla suchozemských organizmů dostat převážně vdechnutím 

nebo požitím nanočastic. U vodních organizmů se můžou do těla dostat přes žábry či přes 

vnější povrch epitelu. Specifický povrch nanočástic může způsobit to, že tyto nanočástice 

napadnou DNA, proteiny a membrány [30]. 

Vzájemné působení nanočástic a živé buňky může způsobit „oxidační stres“, který 

následně zvýší hladinu vápníku v buňce, při níž dojde k přeměně genů v proteiny, které 

mohou vyvolat zánětlivé reakce. Další možností je, že dojde k aktivaci receptorových 

molekul na buněčném obalu anebo se nanočástice dostanou až do mitochondrií, kde mohou 

zcela zablokovat jejich činnost [31]. Vyhodnocení rizik v rámci životního prostředí závisí 

na mnoha dalších výzkumech expozice daných nanočástic na různé biomarkery, z kterých 

pak bude možno odvodit následná rizika pro celé ekosystémy [30]. 

5. Evropská legislativa 

Tato kapitola je zaměřena na legislativní ošetření kalů v odpadních vodách. Kaly z 

odpadních vod a nebezpečnými látkami, které se v nich vyskytují, se zabývá legislativa 

vycházející z vodního hospodářství a legislativa odpadového hospodářství. Vzhledem k 

nedostatkům informací o vlivu nanočástic v kalech odpadních vod, neexistuje zatím žádný 

právní dokument EU, který by výskyt nanočástic v kalech nějakým způsobem reguloval.  

5.1. Zákony a vyhlášky 

Výchozím zákonem vodního hospodářství je zákon č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon 

č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a zákon č. 200/1990 

Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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Další související právní předpisy ve vodním hospodářství jsou: 

 Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

podzemních. 

 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních 

vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 

 Vyhláška č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů 

vodních děl 

 Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do 

přímého styku s vodou a na úpravu vody 

 Vyhláška č. 110/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí 

č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

[32] 

Odpadové hospodářství vychází ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů. Podle § 32 je kal definován jako:  

1. kal z čistíren odpadních vod zpracovávajících městské odpadní vody nebo odpadní 

vody z domácností a z jiných čistíren odpadních vod, které zpracovávají odpadní 

vody stejného složení jako městské odpadní vody a odpadní vody z domácností, 

2. kal ze septiků a jiných podobných zařízení 

3. kal z čistíren odpadních vod výše neuvedených 

Následující § 33 tohoto zákona stanovuje povinnosti při používání kalů [33]. 

Další související právní předpisy v odpadovém hospodářství jsou: 

 Zákon č. 31/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 434/2005 Sb., kterým se vyhlašuje úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., 

o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, jak 

vyplývá z pozdějších změn 
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 Zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, o 

integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o 

integrované prevenci) 

 Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 

 Zákon č. 157/1998 Sb.  o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 

některých dalších zákonů 

 Vyhláška č. 449/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 443/2004 Sb., kterou se 

stanoví základní metody pro zkoušení toxicity chemických látek a chemických 

přípravků 

 Vyhláška 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy 

při podpoře výroby elektřiny z biomasy ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č.294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady 

 Vyhláška č. 504/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí 

č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě 

 Vyhláška č. 503/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí 

č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 

a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 

udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

 Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

 Vyhláška č. 306/1998 Sb., kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných 

chemických látek pro životní prostředí [34] 

 

Legislativa ministerstva zemědělství  

 Zákon č. 9/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, 

pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o 

agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony 
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 Vyhláška č. 209/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 

474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění vyhlášky č. č. 401/2004 

Sb. [35] 

 

5.2. Normy 

 ČSN ISO 10348 Fotografie – Odpadní vody po zpracování – Stanovení obsahu 

stříbra 

 ČSN EN 12176 Charakterizace kalů – Stanovení pH 

 ČSN 44 1317 Automatické vzorkování uhelných kalů, jejich úprava a laboratorní 

zkoušení 

 ČSN EN 45001 Všeobecná kritéria pro činnost zkušebních laboratoří 

 ČSN ISO 6849 Fotografie – Odpadní vody po zpracování – Stanovení boru 

 ČSN ISO 6850 Fotografie – Odpadní vody po zpracování – Stanovení dusičnanů 

spektrometrickou metodou za použití brucinu 

 ČSN 75 7951 Jakost vod. Chemický a fyzikální rozbor kalů. Stanovení 

extrahovatelných látek 

 ČSN 75 7952 Jakost vod. Chemický a fyzikální rozbor kalů. Stanovení nepolárních 

uhlovodíků  – ropných látek 

 ČSN ISO 7766-1 Fotografie – Odpadní vody po zpracování – Analýza kyanidů – 

Část 1: Stanovení hexakyanoželeznatanu a hexakyanoželezitanu spektroskopicky 

 ČSN 83 0550 1-5 Fyzikálně chemický rozbor kalů [34] 

 ČSN P CEN ISO/TS 27687 (012011) Nanotechnologie - Termíny a definice 

nanoobjektů - Nanočástice, nanovlákno a nanodeska [17] 

 

5.3. Směrnice EU 

 Směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod. 

 Směrnice 86/280/EHS o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění 

určitých nebezpečných látek. 

 Směrnice 2006/44/ES o jakosti sladkých vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení 

pro podporu života ryb [36] 

http://www.mzp.cz/cz/smernice_mezni_hodnoty_nebezpecne_latky
http://www.mzp.cz/cz/smernice_mezni_hodnoty_nebezpecne_latky
http://www.mzp.cz/cz/smernice_jakost_sladkych_vod
http://www.mzp.cz/cz/smernice_jakost_sladkych_vod
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6. Diskuze 

Z dosažených výsledků se dá vyvodit, že se stále narůstajícím rozvojem nanotechnologií, 

naroste i množství využívaných nanočástic, které se budou vyskytovat, nebo používat, 

v čistících procesech odpadních vod. Je pak jen otázkou času, jakým způsobem se budou 

projevovat. Je už možné odhadnout na základě dosažených výsledků, že tyto nanočástice 

mohou mít jak negativní, tak pozitivní vliv na kaly v ČOV, i přesto, že se tyto závěry dají 

vyvodit jen z mála experimentálních výzkumných prací, které byly dosud publikovány. 

Možným pozitivním využitím nanočástic v kalech v ČOV, je použití nanočástic oxidu 

železa (např. Fe3O4), které za určitých podmínek dokážou adsorbovat ionty těžkých kovů 

z odpadních vod, a tím přispět k jejich efektivnějšímu vyčištění [25]. Dalším plus by 

mohlo být, použití nanočástic TiO2, který má fotokatalytické vlastnosti, je netoxický pro 

organismy a na světle má samočisticí schopnosti a desinfekční účinky [27]. 

Negativní variantou výskytu nanočástic v kalech odpadních vod jsou nanočástice, které 

jsou masivně používané v komerčním průmyslu. Tyto nanočástice „usnadňují“ nebo 

„zpříjemňují“ život lidí, ale mohou pak mít neblahý vliv na funkci kalů v ČOV a následně 

mohou nepříznivě ovlivnit životní prostředí a zdraví lidí. Příkladem mohou být nanočástice 

stříbra, které díky svým antibakteriálním vlastnostem jsou široce využívané v  lékařství, 

textilním průmyslu, kosmetice atd. [22]. Tyto nanočástice mohou negativně ovlivňovat 

aktivní kal v ČOV, který je nezbytou součástí při čištění odpadních vod. Je prokázáno, že 

nanočástice stříbra inhibují růst nitrifikačních bakterií v aktivovaném kalu [23]. 

Další příklad nežádoucích nanočástic v kalech odpadních vod jsou uhlíkové nanotrubice 

(CNTs), které svou přítomností v kalech inhibují dýchání v mikrobiálním společenstvu 

aktivovaného kalu. Tento výzkum součastně ukázal, že čím vyšší bude koncentrace CNTs 

v aktivovaném kalu, tím větší bude i inhibice dýchání bakterií, což může mít následně 

nežádoucí vliv na samotné čistící procesy [26]. 

 Zarážející je ale to, že i přes velký vývoj nanotechnologického využití, neexistuje ucelený 

dokument o dopadech nanočástic na životní prostředí či lidské zdraví. Je jen pár publikací, 

které informují pouze o možném vlivu těchto látek na základě pár provedených testů. 

Tento fakt se dá vysvětlit tím, že následné dopady nanočástic se dají jen těžko posoudit, 

protože se identifikují jinými vlastnostmi (velikost částic, tvar částic, rozpustnost, náboj 
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atd.) než mají mikro prvky [15]. Nejsou doposud zavedené metody na zjišťování rizik 

spojených s výskytem nanomateriálů v prostředí. Na tohle téma se nyní vedou 

v mezinárodních vědeckých kruzích odborné debaty, s cílem vydefinování potřebných 

kroků pro řešení této problematiky. 

Je nezbytné, aby se v budoucnosti pokračovalo ve výzkumných pracích, které by 

zhodnotily použití a vliv nanočástic v kalech odpadních vod. Budoucí výzkumy by měly 

dát odpovědi na otázky typu, zda a jak veliké riziko přináší využívání nanočástic, co se 

týče životního prostředí a zdraví lidí, zda se vzrůstajícím použitím nanočástic nejsou 

ohroženy procesy čištění odpadních vod, nebo zda jsou nanočástice které napomůžou 

vodárenským procesům. V neposlední řadě je nutné se rovněž zaměřit na otázku, nakolik 

mohou pronikat nanočástice procesem ČOV až do vod povrchových, kde se opět může 

jejich vliv negativně projevovat působením na vodní organismy. 

7.  Závěr 

Využití a vliv nanotechnologií v oblasti čištění odpadních vod a kalového hospodářství 

může být výhodné z hlediska odbourávání toxických a jinak nežádoucích látek. Naproti 

tomu nárůst využívání nanočástic v průmyslovém odvětví vede k jejich odplavování a 

následnému seskupování v kalech odpadních vod. Zde tyto nanočástice mohou reagovat 

s aktivním kalem a negativně ovlivnit čistící funkci daných mikroorganismů.  

Současné výzkumy ukázaly, že výhodné využití nanočástic v oblasti čištění odpadních 

vod, může přinést aplikace nanočástic oxidu železa (např. Fe3O4). Tyto nanočástice 

představují možné výkonnější a ekonomičtější řečení odbourávaní těžkých kovů 

z odpadních vod [25]. Využívání nanočástic oxidu titaničitého může být v kalech 

prospěšné z hlediska jeho samočisticích a desinfekčních vlastností [27]. 

Riziko však mohou představovat nanočástice z již zmiňovaného průmyslu. V dosud 

publikovaných studiích bylo dokázáno, že hrozbou mohou být nanočástice stříbra, které 

inhibují růst baktérií v aktivovaném kalu [23], nebo uhlíkové nanotrubice (CNTs), které 

mohou být toxické pro bakterie v odpadních vodách [26].  
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 Značné riziko používání nanočástic stříbra hrozí z hlediska toxicity ve vodním prostředí. 

U ryb se mohou hromadit v žábrách a v jaterní tkáni, která ovlivňuje schopnost těchto ryb 

vyrovnat se s nízkou hladinou kyslíku. U bezobratlých a řas bylo zjištěno že  nanostříbro 

může být toxičtější, než ionty stříbra ve stejné koncentraci. Další studie poukazují, že 

kumulace nanočástic stříbra ve vodách mají vliv na strukturu a funkci bakteriálního 

seskupení mikroorganismů [24]. 

Další rozšiřování vědomostí je pak závislé na budoucích vědeckých pracích, které by 

mohli dát podklad pro celkové poznání vlastností nanočástic, pro jejich využití a vliv na 

životní prostředí a zdraví lidí. Následné poznatky pak mohou být základnou pro 

legislativní ošetření. 
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