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Bc. Jaroslav SLEZÁK. Environmentální rizika nanotechnologií: Diplomová práce. 

Ostrava: VŠB – TU Ostrava, FBI, 2011, str. 59. 

 

Diplomová práce se zabývá riziky, jaká představují synteticky vyráběné nanomateriály 

pro člověka a ţivotní prostředí. Současně uvádí přehled výrobků v evropských zemích a 

v České republice, v nichţ jsou pouţity nanočástice. 

 Úvod práce je věnován seznámení se stručnou historií, prostředím nanotechnologie a 

jejím přínosem pro lidstvo. Následuje uvedení několika příkladů výzkumů a studií, které 

prokazují toxicitu nanočástic a z nich vyplývající negativní vlivy na ţivotního prostředí. Dále 

je zpracována případová studie na posouzení ţivotního cyklu materiálů obsahující nanostříbro 

a navrţení bezpečnostních opatření pro minimalizaci škodlivých účinků nanomateriálů. 
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The thesis is about hazards what synthetically produced nanomaterial constitute for 

human being and enviroment. There is also a review of products in European countries and 

Czech Republic where nanoparticles are used. 

The introducition of my thesis is dedicated to indentification of history, 

nanotechnology background and their benefits for mankind. Work continues with several 

examples of research and studies which prove the nanoparticles toxicity and  theirs negative 

influences on the enviroment. Furthermore, the case study to assess the life cycle of materials 

containing nanosilver and suggestion of security measures for minimization harmful effects of 

nanomaterials will be processed 
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Úvod 

Uplynulo přesně půlstoletí, kdy se myšlenky amerického vědce Richarda Philipse 

Feynmana o „nanosvětě― proměnily ve skutečnost. Právě on, v prosinci roku 1959, jako první 

hovořil na zasedání Americké fyzikální společnosti na Kalifornské technologické univerzitě o  

nanotechnologii.
1
 Jeho přednáška měla název Tam dole je spousta místa (There´s Plenty of 

Room at the Bottom). Feynmanovy vize se začaly proměňovat ve skutečnost.  

 

Jeho jmenovec Richard Branson, britský miliardář a dobrodruh, hodlá v roce 2011 a 

v průběhu následujících dvou let se svojí ponorkou prozkoumat při pěti ponorech nejhlubší 

místa všech světových oceánů. Ještě letos by měla ponorka sestoupit na dno Mariánského 

příkopu, který je nejhlubším místem na Zemi. Postupně by měla navštívit Jihosandwichský 

příkop u Antarktidy, pásma Diamantina v Indickém oceánu a dno Grónského moře. Podle 

slov miliardáře plavidlo svým tvarem připomíná stíhačku. Co je ovšem to nejpodstatnější? 

Celá je vyrobena z uhlíkových vláken a titanu.  

  

Mohutný výzkum a vývoj nanomateriálu nastal zhruba dvacet let po kalifornském 

vystoupení Feynmana. Nejdříve se projevil na miniaturizaci v elektronice; obrovské počítače 

opustily rozlehlé sály výpočetních středisek a přestěhovaly se v podobě PC na pracovní stoly. 

Byly objeveny moţnosti sledování molekul a atomu pomocí AFM a STM. Úplně nedávno, 

teprve v 90. letech minulého století, jsme se mohli seznámit s internetem a odborníci se začali 

zabývat rozvojem mikrosystémového a genetického inţenýrství a také prvními úspěšnými 

pokusy technologií v měřítku nanometru.  

 

Přestoţe jsou nanotechnologie na svém počátku, vědci se uţ teď zamýšlí nad jejich 

negativním dopadem na lidi i přírodu. Naštěstí se téměř současně s vývojem začalo i 

bezpečnostními opatřeními a řešením otázek jak nakládat s nanoodpadem. Před námi je 

neprobádaná cesta, protoţe vědci prozatím úplně přesně neznají vlastnosti nanomateriálu. I 

                                                

1
 „Chci mluvit o problému, jak připravovat systémy o velmi malých rozměrech a kontrolovat jejich vlastnosti.― 

Pak údajně poloţil publiku legendární otázku: „Proč bychom nemohli zapsat na špendlíkovou hlavičku všech 24 

dílů Encyklopedie Britanniky?― [24] 
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přes tento handicap se celý svět zabývá společnou myšlenkou, jak co nejúčinněji negovat 

nebezpečí, která mohou nanomateriály v budoucnu představovat. 

 

Proto jsem si pro svoji diplomovou práci stanovil tři následující cíle:  

 

1. Získat přehled o synteticky vyráběných nanomateriálech v České republice.  

2. Provést případovou studii na posouzení nebezpečnosti ţivotního cyklu 

vybraného nanomateriálu. 

3. Navrhnout opatření pro minimalizaci negativních dopadů nanomateriálu na 

ţivotní prostředí.   
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Rešerše 

Nanotechnologie jsou v poslední době nejspíše nejprogresivněji se rozvíjejícím 

oborem posledních let. Je vydáváno mnoho publikací s touto tematikou jak v České republice, 

tak ve světě. Vedou se diskuze o rizicích při uţívání nanotechnologií, vytvářejí se studie a 

provádějí se pokusy, na jejichţ základě publikace o moţném nebezpečí mohou být 

připravovány. 

 

PRNKA, Tasilo; SHRBENÁ, Jiřina; ŠPERLINK, Karel. Nanotechnologie v České 

republice 2008. Vyd. 1. Ostrava : Repronis, 2008. 348 s. Dostupné z WWW: 

<http://www.nanotechnologie.cz/storage/nanotechnologie_2008_CZ.pdf>. ISBN 978-80-

7329-187-7. 

 

Publikace byla zpracovaná v rámci řešení projektu s názvem „Účast ČSNMT na 

rozvoji výzkumu nanotechnologie―. Je v ní charakterizován rozvoj tohoto oboru v České 

republice od jeho počátku koncem osmdesátých let minulého století do roku 2008. Publikace 

porovnává počet institucí vzniklých během tří let od vydání jejího předchůdce z roku 2005. 

 

VANIJVERDEN, M. van. Nanotechnology in perspective : Risks to man and the 

environment [online]. Bilthoven : Rivm, 2009 [cit. 2011-03-14]. Dostupné z WWW: 

<http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601785003.html>.RIVM report 601785002 

 

Tato zpráva, vytvořená Národním institutem pro veřejné zdraví v Nizozemsku, se 

zaměřuje na rizika pro člověka a ţivotní prostředí, která představují vyráběné volně 

nerozloţitelné a nerozpustitelné nanočástice. Upozorňuje na nutnost začít se věnovat 

bezpečnostním aspektům jiţ v rané fázi; seznamuje s výrobními odvětvími vyuţívající 

nanomateriály a emisemi z nich. 
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LUOMA, Samuel N. . Silver nanotechnologies and the environt: Old probléme or new 

challenges? [online]. Washington, DC : Woodrow Wilson International Center for 

Scholars, září 2009 [cit. 2011-04-13]. Dostupné z WWW: <www.wilsoncenter.org/nano> 

 

Olovo, stříbro a rtuť představovaly nebezpečí pro zdraví tisíce let. Dr. Samuel Luoma 

ve své publikaci popisuje a analyzuje právě stříbro ve formě nanostříbro a iontové stříbro a 

uvádí, ţe v této formě se jedná o jeden z nejvíce toxických kovů pro vodní organismy. 

 

OSTIGUY, Claude , et al. Studies and Research Projects : Best Practices Guide to 

Synthetic Nanoparticle Risk Management [online]. Montréal (Québec) : Bibliothèque et 

Archives nationales, 2009 [cit. 2011-04-13]. Dostupné z WWW: 

<http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-599.pdf>. ISBN 978-2-89631-

345-7 

 

Zpráva z Québecké univerzity poukazuje na nebezpečí, jaká představují nanomateriály 

při výrobě. Nezkoumá jen toxicitu, ale také rizika malých částic z hlediska prašnosti a s tím 

spojené moţnosti výbuchu. Upozorňuje na nutnost právních povinností stran a vznik 

programu průmyslové prevence pro nanotechnologie. 

 

PALMBERG, Christopher ; DERNIS, Hélène ; MIGUET, Claire . Nanotechnology: An 

overwiev based on indicators and statistics [online]. Paris : OECD Publications, 25. 6. 

2009 [cit. 2011-04-13]. Dostupné z WWW: <http://www.oecd.org/sti/working-papers> 

 

Cílem této zprávy je poskytnout ucelený přehled o vývoji nanotechnologií ve světě 

prostřednictvím systematické a kritické analýzy dostupných ukazatelů a statistik. Uvádí 

mnoţství publikací a investic do výzkumu a vývoje, do oblasti aplikací a zabývá se 

specializací vývoje v závislosti na poloze zemí. 
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1 Nanotechnologie 

Tato kapitola vysvětluje pojmy pouţívané v diplomové práci a všeobecně seznamuje 

s vědou týkající se nanotechnologie.  

1.1 Pojmy 

Nanomateriály jsou tuhé látky, u kterých je alespoň jeden rozměr menší neţ 100 nm. 

Nanočástice mohou být izometrické (všechny tři rozměry pod 100 nm), mohou mít tvar 

vláken (dva rozměry pod 100 nm) nebo vrstev (jeden rozměr pod 100 nm). Pro názornost, 

poměr velikosti fotbalového míče k nanočástici je přibliţně stejný jako poměr mezi Zemí a 

fotbalovým míčem. [3] 

 

 

Obrázek 1: Srovnání velikosti nanočástic a Země  [2] 

 

Vědní obor, který se věnuje studiu nanomateriálů, včetně vývoje materiálů a zařízení o 

nano-rozměrech, se nazývá nanotechnologie. Jedná se o interdisciplinární vědní obor, který 

zahrnuje klasické obory jako jsou fyzika, kvantová mechanika, chemie, biochemie, 

elektronika apod.  [3] 

 

Nanotechnologie je interdisciplinární a rozvíjí se v řadě oblastí a to například:  

 

 Nanomateriály – zkoumání a vývoj nových druhů materiálových systémů, jejichţ 

podstatné vlastnosti vyplývají z rozměrů jejich sloţek v nanometrech. 

 Nanochemie – vytváří a modifikuje chemické systémy, jejichţ funkčnost pramení 

z jejich nanorozměrů. 
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 Nanoelektronika – zkoumá různé strategie vyuţití elektronických vlastností 

nanostruktur v celé řadě aplikací budoucích informačních technologií. 

 Nanooptika – pokládá základy optických vysokorychlostních komunikačních 

technologií, nových zdrojů laserového světla a optických systémů pro široká pouţití. 

 Nanovýroba – zkoumá a vyvíjí metody technologie výroby struktur, vrstev a systémů 

v nanorozměrech. 

 Nanobiotechnologie – se zabývá vyuţitím biologických nanosystémů v technických 

systémech, od senzorové technologie po fotovoltaickou. Pouţívá téţ 

nanotechnologické postupy při zkoumání biologických systémů, z čehoţ budou mít 

velký prospěch zejména v oblasti lékařské techniky a molekulární diagnostiky. 

 Nanoanalytika – zabezpečuje analytické metody a nástroje pro porozumění 

základních jevů a pro charakterizování výrobků.  [2] 

 

Zjednodušený princip odlišného chování nanomateriálů spočívá v tom, ţe fyzikálně 

chemické vlastnosti pevných látek nejsou stejné uvnitř materiálu a na jeho povrchu. Při 

zmenšení částic daného materiálu pod 100 nm začínají fyzikálně chemické vlastnosti povrchu 

převládat nad vlastnostmi daného materiálu a částice se začne chovat, jako by byla celá 

tvořena jen povrchem. Jedním z nejvýraznějších jevů tohoto procesu je silné zvýšení 

chemické reaktivity, jejímţ důsledkem můţe být i změna toxicity.  [3] 

 

 

Obrázek 2: Dělení nanomateriálu  [3] 
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1.2 Historie nanomateriálů 

S nanomateriály v různé formě se setkává lidstvo od nepaměti (horský vzduch 

obsahuje 10
3
/cm

3
 částic).  [3] Vznikají při poţárech, erupcích sopek, erozích, chemickým 

rozkladem organických látek, spalováním fosilních paliv (tepelné elektrárny, spalovací 

motory apod.).  [3] 

 

Jiţ dávno přidávali skláři pro dosaţení zajímavých barevných efektů do skel prášky z 

kovu a jiných látek, zejména ze zlata, stříbra, zinku, kadmia, síry a selenu. Jak se v nedávné 

době ukázalo, byly mezi nimi i částice v rozměru nanometru, které způsobovaly unikátní 

barevnost skel. Známé jsou tzv. Lykurgovy poháry, které byly vytvořeny přibliţně ve 4. stol. 

našeho letopočtu. Ty obsahují nanočástice slitiny na bázi Au – Ag. Nebylo však zjištěno, 

jakou technologii skláři k výrobě těchto artefaktů pouţívali.  [24] 

 

V moderní době na moţnosti z oblasti „nanosvěta― jako první poukázal Richard P. 

Feynman, který při zasedání Americké fyzikální společnosti na Kalifornské technologické 

univerzitě v roce 1959 předstoupil s přednáškou ―There‗s Plenty of Room at the Bottom‖ 

(„Tam dole je spousta místa―) a pojednávala o moţnostech praktického vyuţití světa atomu v 

budoucnosti.  [24] 

 

Richard P. Feynman tak určil, kterým směrem se bude ubírat výzkum na mnoho 

dalších let. V roce 1985 pánové R. Smalley, H. Kroto a R. Curl objevili „zázračný― fulleren. 

Vedle tuhy a diamantu se jedná o třetí formu uhlíku, která díky své ideální chemické 

konfiguraci vykazuje tak pozoruhodné fyzikální vlastnosti, ţe zřejmě ovlivní takřka všechna 

odvětví - od výroby výhodných materiálů vyuţitelných při konstrukci supermoderních 

automobilů a letadel po architekturu počítačových procesorů dalších generací. Arthur C. Clark 

konstatoval, ţe v příštích sto letech právě fullereny nejvíce změní svět a dodal: "Stojíme na 

počátku doby uhlíkové,"  [26] 

 

V dnešní době uţ vznikají nanomateriály cíleně. Existují dva principy jejich výroby. 

Postup „TOP-DOWN― představuje rozrušování velkých kusů materiálů, zatímco při postupu 

„BOTTOM-UP― jsou jednotlivé atomy a molekuly spojovány do větších nanostruktur.  [24] 
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Obrázek 3: Vznik nanomateriálů  [4] 

 

K přípravě nanomateriálů lze vyuţít tři cesty, a to chemickou, fyzikální a 

mechanickou. Chemické cesty jsou např.: 

 reakce v plynné fázi (karbidy, nitrily, oxidy, kovy, slitiny), 

 reakce v rozpustném médiu (většina kovů a oxidů), 

 reakce v pevném médiu (většina kovů a oxidů), 

 sol-gel technika (většina oxidů), 

 reakce chemickým sráţením, 

 spalováním v plameni, 

 nadkritická kapalina při chemické reakci (většina kovů, oxidů a některé nitrily),  [3] 

 

Fyzikální cesty jsou např.: 

 vypaření s následnou kondenzací za nízkého tlaku v inertní atmosféře, 

 pyrolýza s vyuţitím laseru, plazma, 

 ozařování.  [3] 

 

U mechanických metod převládá vysokoenergetické drcení různých materiálů ať 

keramických, kovových či polymerů: 

 válcování, 

 řezání.  [3] 

 

1.3 Kategorizace  

Z různých pokusů, viz kapitola 2.1, odborníci zjistili, ţe nanomateriály mohou být 

toxické, a proto nebezpečné pro ţivé organismy. Podle Nielse Boeinga, který působí jako 

vědecký publicista, je zapotřebí nanometeriály podle své rizikovosti roztřídit do tří skupin - 

izolované, bioaktivní, disruptivní. 
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1.3.1 Izolované nanočástice  

Jako izolované chápeme takové nanočástice, které jsou součástí jiných materiálů a 

jsou tak odděleny od okolního prostředí. 

 Mohou to být nejrůznější přístroje slouţící ke zkoumání povrchu molekul, popř. 

umoţňující s nimi pohybovat. Jde především o mikroskopy.  

 Dále jsou to samočisticí a antipřilnavé materiály. 

 Do této skupiny je také vhodné zařadit nanoelektroniku; souvisí se snahou umístit do 

co nejmenšího prostoru co nejvíce elektronických součástek 

 

Díky své izolovanosti se tedy tato skupina nanomateriálů jeví ţivým organismům 

relativně neškodná. Přesto ještě není známo, jak se tyto izolované nanomateriály budou 

chovat, aţ dosáhnou ve svém ţivotním cyklu fáze odpadu. Pokud by se podařilo izolované 

nanočástice fyzikálně a chemicky rozloţit, dostaly by se do kategorie bioaktivní.  [5] 

1.3.2 Bioaktivní nanotechnika 

„Kdyţ jsme v roce 1994 formulovali tezi, ţe ultrajemné částečky o průměru menším 

neţ 100 nanometrů mohou způsobovat újmu na zdraví, vzbudilo to škálu reakcí - od přátelské 

skepse aţ po tvrdošíjné odmítání,― říká Günter Oberdörster z univerzity v Rochesteru ve státě 

New York, jenţ je jedním z nejrenomovanějších světových toxikologů. Tím se však jeho tým 

nedal odradit. Pokračoval ve výzkumech a jeho další zjištění jsou bohuţel uţ poměrně 

alarmující.  [5] 

 

Jeho tým zjistil, ţe synteticky vyráběné nanočástice, které nejsou izolované od 

prostředí,  nejsou uloţeny v matrici jako např. plasty, jsou bioaktivní, coţ na jedné straně 

znamená, ţe mohou být vyuţívány v medicíně a průmyslu, na druhou stranu však  představují 

nebezpečí kvůli jejich schopnosti vstoupit s buňkami do interakce a ovlivnit tak vývoj tkáně.  

 

Nejnebezpečnější jsou z této kategorie nanočástice (uhlíkové molekuly) zvané 

fullereny. Nejznámější varianta, nazvaná Buckyballs (C60), je sloţena ze 60 atomů 

vytvářejících kouli o průměru 0,7 nm. Fullereny mají uspořádání do pěti a šestihranů, ţe 

připomínají fotbalový míč.  [5]  
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Obrázek 4: Fulleren C60 [zdroj vlastní] 

  

Jinou variantou bioaktivních nanomateriálů jsou tzv. uhlíkové nanotrubičky. Jde 

o trubičky sloţené ze šestihranů, jeţ mohou mít délku několik mikrometrů a mohou se 

vyskytovat ve vrstvách jak jednotlivě, tak proloţeně. Nanotrubičky jsou pevnější neţ ocel, 

vedou teplo lépe neţ diamant (dlouho pokládaný za vůbec nejlepší vodič tepla) a pokud jde 

o elektřinu, jsou to buď vodiče, anebo polovodiče. Není tedy divu, ţe těmito přednostmi 

nanotrubičky nadchly hlavně průmyslové technology.  [5] 

 

Nanotrubičky se dají vyuţívat jako diody, tranzistory, molekulární transferová média 

pro přemisťování mikrokapiček kapalin, ale také jako zpevňovací, vyztuţovací sloţky do 

plastů. Z nanotrubiček se dají táhnout lehká a přitom velice tenká vlákna uhlíkové příze 

a transparentní fólie, které mají schopnost vysílat teplo anebo svítit. Mnozí vývojáři označují 

právě nanotrubičky za „slepice snášející zlatá vejce― v nanotechnologiích.  

1.3.3 Disruptivní nanotechnika 

Třetí skupinu nanočástic tvoří mikroorganismy vyvíjené ve sféře syntetické biologie, 

coţ je oblast úzce spjatá s výzkumem genetiky. Nanolátky této skupiny jsou spíše otázkou 

budoucnosti. Bude sem patřit např.  bakterie s názvem Bakterium M. genitalium, na které 

pracuje Craig Center známý pro rozklíčování lidského geonomu. Takovéto mikroby by v 

budoucnu mohly získávat pro organismus energii a odstraňovat škodliviny. Není ale 

vyloučeno, ţe by mohly být zneuţity k vývinu virů škodlivých pro ţivé organismy.  [5] 
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2 Rizika pro člověka a ţivotní prostředí   

Analýzy EU a OECD
2
 ukázaly, ţe existuje ještě mnoho mezer ve znalostech ve vztahu 

rizika nanomateriálu - člověka a ţivotního prostředí. Tato kapitola je věnována stručnému 

přehledu co je známo o expozici, toxicitě a odhadu rizika těchto materiálů, které jsou 

nerozloţitelné, nerozpustné nebo volné (viz kapitola 1.3.2). 

 

Potenciál nanomateriálů lze odhadnout podobným způsobem jako potenciál 

chemických látek, které nejsou ve formě nano. Pozornost je potřeba věnovat především: 

 Expozici na člověka a ţivotní prostředí. 

 Toxicitě pro člověka a ţivotní prostředí. 

 Metodám, které mohou stanovit míru expozice a toxicity.  [10] 

 

2.1 Toxicita nanolátek 

Lidové noviny, 20. srpna 2009: 

„První úmrtí způsobená nanočásticemi― 

Sedm Číňanek provádělo postřik akrylátovými barvami s nanočásticemi, 

bez ochranných pomůcek. Nalezen zánět plic, fibróza a granulomy pleury. 

Příslušné nanočástice nalezeny v buňkách plicní tkáně a pohrudničním 

výpotku. Dvě ženy později zemřely. (Song Y. et al.: Eur. Respir. J. 34, 

559-567, 2009).  [6] 

 

Oxid titaničitý (TiO2) je látka pouţívaná jako bílé barvivo pro zubní pastu, ale ve 

velikosti nano je transparentní a uţívá se také mj. pro absorpci UV světla v opalovacích 

krémech. Při pokusech na laboratorních krysách se ukázalo, ţe částečky TiO2 o velikosti 250 

nm se projevují jako neutrální, nemají škodlivé účinky. Přitom částečky téţe látky o velikosti 

20 nm způsobily krysám zápal plic. V jiných studiích s dobrovolníky se zdá, ţe velmi jemné 

                                                

2 OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizace pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj) je mezivládní organizace 34 ekonomicky nejrozvinutějších států na světě, které přijaly 

principy demokracie a trţní ekonomiky [wiki] 
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částice mohou hrát roli při zhoršení kardiovaskulárních potíţí jako jsou arterioskleróza, 

trombóza a kontrakce cév a mají vliv na mozkové funkce.  [10] 

 

 

Obrázek 5: Depozice nanoaerosolů v plících  [6] 

 

Výzkumník Shosaku Kashiwada z Národního institutu pro studium ţivotního 

prostředí v japonském Tsukuba provedl studii, která byla určena ke zkoumání účinků 

nanočástic na měkká těla organismu. Zkoumal distribuci fluorescentních nanočástic do vejce 

a do těl dospělých ryb, známé jako průhledná Medaka japonská ( Oryzias latipes ). Průhledné 

Medaky japonské byly pouţity kvůli jejich malým rozměrům, široké toleranci teploty a 

slanosti a krátké ţivotnosti. Navíc malé ryby jako Medaka byly jiţ dříve populární při 

testování lidských chorob a organogeneze a také jejich transparentnost a rychlý vývoj embryí, 

funkční ekvivalenci orgánů a tkáňového materiálu se savci. Vzhledem k tomu, ţe má Medaka 

transparentní tělo, analyzuje se uloţení fluorescenčních nanočástic do něho poměrně 

jednoduše. Pro svou studii Kashiwada hodnotil čtyři aspekty akumulace nanočástic. Tyto 

zahrnovaly celkovou akumulaci a závislost na velikosti akumulovaných nanočástic ve vejci 
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Medaky; účinky slanosti na agregaci nanočástic v roztoku; akumulaci ve vejci Medaky a 

distribuci nanočástic v krvi a orgánech dospělých Medak. Bylo rovněţ zjištěno, ţe se 

nanočástice dostaly do krevního oběhu a následně se uloţily v celém těle. Ve vejci Medaky 

byla vysoká akumulace nanočástic ve ţloutku, nejčastěji byla biologická dostupnost závislá 

na konkrétní velikosti částic. U vzorků Medaky se hromadily nanočástice v ţábrech, 

střevech, mozku, varlatech, játrech a krevním oběhu. Jedním z hlavních výsledků této studie 

byla skutečnost, ţe slanost můţe mít velký vliv na biologickou dostupnost a toxicitu 

nanočástic pronikajících membránami a konečnému usmrcení vzorku.   [22] 

  

Studie ukazují, ţe expozice nanočástic stříbra na Dafnie má za následek vyšší 

úmrtnost neţ při zatíţení s mikročásticemi stříbra ve stejné koncentraci. Je známo přijímání 

mnoha nanočástic přes ţábry a jiné epitely vodních organismů.  [25] 

 

 U Medak se potvrdilo, ţe se fluoreskující nanomateriály v různých orgánech hromadí  

a také v nich mohou překonat krevní bariéry mozku. Např. v průběhu embryonálního vývoje 

akvarijní rybky Akary – česky známé jako Sumatranky – se u embryí jiţ při nízkých 

koncentracích nanočásteček stříbra zvýšily míry malformací a při vyšších koncentracích 

mortalita.  

 

Závěry laboratorních studií o ekotoxikologii nanomateriálů v půdě ekosystémů jsou 

stále velmi vzácné. U savců mohou modelovat dopad na lidské zdraví nebo na divoce ţijící 

zvířata. Nicméně je nutností provést výzkumy účinku nanočástic na různých obratlovcích, 

bezobratlých i rostlinách. Nedávné studie ukazují, ţe při vystavení nanočástic TiO2 dochází 

mimo jiné ke sníţení aktivity enzymů jako je antioxidační enzym kataláza
3
 a detoxikační 

enzym glutathion
4
 a dále při expozici uhlíkovými nanotrubicemi ke sníţení reprodukce červů 

v kompostech. Experimenty s nanočásticemi oxidu hlinitého ukázaly sníţení růstu kořenů 

v různých plodinách (kukuřice, okurky, sója, mrkev), přitom v případě větších částic neţ nano 

se takový účinek neprokázal. Stejné jsou výsledky experimentu s pouţitím nanočástic mědi na 

pšenici. K jakým důsledkům bude docházet při průchodu nanočástic potravním řetězcem není 

stále známo.  [22] 

                                                

3 Kataláza je enzym, který funguje jako katalyzátor rozkladu peroxidu vodíku na vodu a kyslík. 

Vyskytuje se v téměř všech ţivých organismech vystavených kyslíku. 

4 Glutathion je přítomen v mase, zelenině i ovoci a chrání organismus před oxidačním stresem. 
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Vyuţívání nanomateriálů se zvyšuje na celém světě. K řešení obav z bezpečnosti při 

jejich uţití provedl švédský vědecký ústav Karolinska Institutet studii, ve které byly různé 

nanočástice zavedeny do epiteliálních buněk  lidských plic. Výsledky, které vyšly v roce 2008 

ukázaly, ţe nanočástice Oxidu ţelezitého způsobily malou škodu na DNA  a nejsou 

jedovaté. Nanočástice Oxidu zinečnatého byly mírně nebezpečné. Oxid titaničitý způsobil 

pouze poškození DNA. Uhlíkové nanotrubice způsobily poškození DNA na nízké úrovni. 

Výsledky pro Oxid měďnatý vyšly nejhůře. Ten byl, jako jediný, označen za jasné zdravotní 

riziko.  [22] 

 

 

Obrázek 6: Nemoci spojené s expozicí nanočástic  [22] 

 

Jak jsem zmínil v předcházejícím textu, toxické jsou také uhlíkové nanočástice jako 

fullereny nebo uhlíkové nanotrubice. Při styku těchto uhlíkových nanočástic s buňkami 

ţivého organismu dochází k interakci. Při pokusech přidala chemička Vicki Colvinová 

k buckyballs kulturu koţních buněk. Polovina z nich při koncentraci 20 buckyballů v 1 

miliardě molekul roztoku rychle uhynula. Při jiném pokusu, kdy se buckyballs přidaly to 
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akvária se pstruhy, bylo zjištěno, ţe po dvou dnech nanočástice pronikly ţábrami do mozků 

ryb, kde poškodily mozkové buňky.  

 

Z kapitoly 4.3 víme, ţe nejmenší nebezpečí představují izolované nanomateriály. 

Nejsou pro člověka v podstatě nebezpečné, a proto bychom nemuseli být vystaveni 

podobným následkům jako při výzkumech. Je však nutné uvědomit si důleţitou okolnost: 

Pokud jsou nanočástice obsaţeny v povrchových vrstvách předmětů (protoţe se např. 

pouţívají pro povrchové úpravy) a pak jsou vystaveny oděru, otěru, korozi, vibracím, 

nejrůznějším biologickým, chemickým, fyzikálním a povětrnostním vlivům, mohou se jejich 

částečky uvolňovat a dostávají se do okolního prostředí, tedy i do vzduchu a do vody.  [5] 

 

Nově vyrobená auta jsou dnes v automobilkách nastříkána nanolakem, jehoţ částečky 

se po několika letech uvolňují a dostávají do ovzduší a při jejich mytí následně i do 

odpadových vod, přičemţ způsob odstraňování škodlivých nanočástic z vody čistěné 

v čistírnách odpadních vod nejsou zatím stanoveny.  [5] 

 

2.2 Interakce mezi nanočásticí a ţivou buňkou 

V případě, ţe nanočástice narazí na buňku ţivého organismu, mohou nastat následující 

moţnosti reakce:  

1. Na obalu buňky dojde k tzv. oxidačnímu stresu – tím se vytvoří volné radikály, 

přesněji molekuly obsahující volné elektrony. Ty jsou velice náchylné k reakci.  

2. V buňce se zvýší hladina vápníku a v jejím jádru můţe dojít k neţádoucí 

přeměně genů v proteiny. Ty mohou vyvolat zánětlivý, resp. chorobný proces 

ve tkáni; nastane aktivace receptorových molekul na buněčném obalu, protoţe 

atomy kovu se vyloučí z nanočástic.  

3. Další průběh je stejný jako v první variantě, kdy je nanočástice jako celek 

pohlcena buňkou a dostává se do tzv. mitochodrií
5
. Ty lze svým způsobem 

přirovnat k „elektrárně―, respektive energetickému zdroji buňky. Nanočástice 

činnost mitochodrií buď citelně naruší nebo je zcela vyřadí z činnosti. 

                                                

5 Mitochodrie je membránově obalená sloţitější buněčná struktura, tzv. organela, která je součástí 

většiny buněk a to i lidských. 
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U látky v tak malém rozměru dochází ke změně z původních fyzikálně-chemických 

vlastností; ruší se jejich stavba a i takové materiály, které jsou „chemicky líné―
6
 začnou 

reagovat velice aktivně. Jako příklad můţe poslouţit Oxid titaničitý (TiO2) viz kapitola 2.1. 

2.3 Faktory ovlivňující rizika 

V právních předpisech jsou stanoveny poţadavky jaké informace a do jaké míry musí 

být shromaţďovány poznatky o nebezpečnosti nanotechnologií. Obecně mohou být rozděleny 

na informace o zevním záření, vnitřní expozici a toxických účincích. Po jejich vyhodnocení 

mohou být vyhotovena toxikologická rizika. 

 

Faktory pro určování vnější expozice 

 Zdroj: Zdroj expozice s nanočásticemi, např. spotřební zboţí, lékařství, ŢP nebo 

v pracovním prostředí; 

 Výskyt/koncentrace: výskyt nebo přítomnost nanočástic ve výrobku, sloţce ŢP nebo 

pracovního prostředí; 

 Chování: chování nanočástic ve výrobku, ţivotním prostředí nebo pracovním 

prostředí. Také forma pouţití nebo jiné formy činnosti, které by mohly vést k interní 

nebo externí expozici. 

 Externí expozice: Dávka tj. mnoţství nanočástic, se kterou přijdou lidé do styku za 

jednotku času.  [10] 

 

Faktory pro určování vnitřní expozice 

 Bod vstupu a chování v těle: Místo, kterým jsou nanomateriály přijímány. Moţná 

vstupní místa jsou:  

o inhalační (dýchacími cestami), 

o dermální (kůţí), 

o gastrointestinální ústrojí (ústy).  [10] 

 

Tyto informace určují místa, kde látka v těle skončí a jak dlouho tam můţe zůstat. 

 Vnitřní expozice: Dávky tj. mnoţství nanočástic, působící z vnitřní strany těla za 

jednotku času.  

                                                

6 Jako chemicky líné se označují netečné nebo těţko reagující prvky 



 

22 

Škodlivé vlivy jsou zohledněny po akutní a chronické expozici. Důleţité je stanovení 

jak povahy účinku, tak vztahu dávka - účinek. 

 

V posuzování rizika pro ţivotní prostředí bereme v úvahu prvky uvedené výše. 

Největší rozdíly ve srovnání s hodnocením rizika pro člověka jsou v oblasti zevního ozáření.  

 Zdroj: Zdroj expozice nanočástic, jako jsou výrobní zařízení nebo odpad; 

 Emise: Uvolňování nanočástic do ţivotního prostředí během jednotlivých fází 

ţivotního cyklu výrobku, viz kapitola 5.1; 

 Výskyt/koncentrace: Výskyt nebo přítomnost nanočástic v prostoru ovzduší, vody, 

půdy nebo sedimentu; 

 Chování: Chování nanočástic v jedné z výše uvedených oddílů, jako jsou degradace, 

distribuce v rámci a mezi sloţkami ţivotního prostředí, absorpce a  

tvorba aerosolu;  

 Externí expozice: Dávky (mnoţství nanočástic), se kterými organismus (v ţivotní 

prostředí) přijde do styku za jednotku času.  [10] 

 

Pro vnitřní expozici a škodlivé účinky na ţivotní prostředí jsou pouţívány stejné 

pojmy, jako v posouzení rizika pro člověka. Jen jsou vyšetřovány různé druhy zvířat. 

2.4 Změna vlastností 

Účinky chemických látek, které nejsou ve formě nano, jsou popsány na základě 

hmotnosti, např. gram účinné chemické látky na kilogram tělesné hmotnosti nebo na kilogram 

půdy atp. Ovšem v případech nanomateriálů, nemůţeme tento deskriptor pouţít ( podle studie 

SCENIHR, 2006;. Brown et al, 2002; Oberdörster et al, 2000;. Höhr et al, 2002). U látky v tak 

malém rozměru dochází ke změně fyzikálně - chemických vlastností z vlastností původních, 

ruší se jejich stavba a pak i takové materiály, které jsou „chemicky líné― začnou reagovat 

velice aktivně.  

 

Proto je třeba při posuzování účinků brát v úvahu: 

 rozměry; 

 velikost částic; 

 plochu; 

 sloţení povrchové vrstvy; 



 

23 

 základní sloţení; 

 hustotu; 

 krystalické struktury; 

 rozpustnost; 

 polaritu; 

 vodivost; 

 bod tání; 

 tvrdost; 

 optické a magnetické vlastnosti; 

 morfologii. 

 

Protoţe však stále není známo, které z těchto vlastností jsou rozhodující pro chování a 

toxicitu nanomateriálů, je doporučeno shromáţdit co nejvíce informací o výše uvedených 

charakteristikách pro expozici v kaţdém studiu.  [10] 
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3 Ţivotní prostředí 

Současný celosvětový trend vychází ve všech oborech lidské činnosti z ochrany 

přírody, tak aby se lidé co nejméně svým konáním podepsali na ţivotním prostředí – uţ tak 

silně zdevastovaném – svou další činností. Návrat k přírodním tradicím a ochraně celé Modré 

planety je logickým vyústěním lidského konání především v minulém a předminulém století, 

kdy se na přírodě podepsala průmyslová revoluce natolik, ţe její následky budeme 

odstraňovat ještě po dobu několika příštích generací.  [11] 

3.1 Potenciální emise do ţivotního prostředí 

V dnešní době uţ existuje mnoho aplikací vyuţívajících nanočástice a dá se očekávat, 

ţe se jejich počet v blízkém horizontu bude zvyšovat. Všechny tyto aplikace představují 

riziko emisí nanolátek do ţivotního prostředí. Níţe uvedený přehled je do jisté míry vyvozen 

ze zprávy RIVM― [Nanotechnologie ve vodě]  [11] 

 

Lékařské a antibakteriální nanotechnologie 

 Lékařské aplikace. Tyto aplikace se týkají fullerenů, které se pouţívají jen 

v omezené míře systému podávání léků. Jedná se prozatím o velmi malou oblast, a 

proto tato cesta není povaţována za důleţitou. 

 Antibakteriální aplikace. Zde se hovoří především o částicích stříbra, které se 

pouţívají v obvazových materiálech, ale také např. v oblečení atletů.  [11] 

 

Potravinářská výroba 

 Obalový materiál. Zde se jedná hlavně o nanoclays, coţ jsou kompozitní částice 

minerálního jílu, které zabraňují nebo omezují propustnost plynů a tím prodluţují 

ţivotnost všech výrobků. 

 Pesticidy a herbicidy. V současné době jsou tyto aplikace pouze na úrovni 

experimentů, a proto se neočekává v blízké budoucnosti výraznější zásah do ţivotního 

prostředí.  [11] 
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Spotřební zboţí 

 Ochrana proti slunečnímu záření. Pouţití Oxidu titaničitého a v menší míře Oxidu 

zinku jako ochrany před UV zářením v některých druzích kosmetiky. Tato aplikace se 

stává široce pouţívanou, a proto jsou zde moţné emise přímo do povrchových vod při 

rekreaci nebo nepřímo prostřednictvím kanalizace. 

 Čističe skel. Fotokatalytické schopnosti Oxidu titaničitého jsou vyuţívány ve sklech 

budov a autech. Na trhu existují přípravky, které napodobují „Lotos efekt― na oknech 

ale i fasádách domů – jedná se o samočisticí efekt - lotosový květ, který se díky velmi 

malým papilám (v nanoměřítku) na povrchu listu, udrţuje neustále čistým. Jiné 

rostliny, např. Potočnice lékařská nebo zelí mají stejný účinek. Vědci se tento 

samočisticí účinek snaţí za pomoci nově vyvinutých moderních materiálů 

napodobovat. Kdyţ budou nanočástice začleněny do skla, budou při smývání nebo ve 

fázi odpadu vznikat emise - nanomateriály mohou skončit v ţivotním prostředí. 

Prozatím není jasné, zda tyto nanočástice budou volné či vázané. 

 Textil. Nanočástice se pouţívají k výrobě textilií odpuzujících vodu, vlhkost a 

nečistoty. Kdyţ je textil opotřebovaný, existuje šance, ţe částice skončí v ţivotním 

prostředí. Také v tomto případě není jasné, zda tyto nanočástice budou volné či 

vázané.  

 Čistící prostředky. U čistících prostředků se očekávají relativně vysoké emise.  [11] 

 

Ţivotní prostředí a energetická technologie 

 Katalytické látky. Nanočástice jsou ideální jako katalyzátor v řadě procesů. Mohou 

se pouţít pro úpravu vody nebo sanaci znečištění půdy. Toto pouţití často zahrnuje 

poměrně nestabilní nanočástice, jako např. nanoţelezo - kov, který je přirozeně 

přítomný v ţivotním prostředí ve velkém mnoţství, a který se rozpustí během 

degradace a kontaminace pak tvoří rozpuštěné ţelezo.  

 Motorová nafta. Pouţití Oxidu ceru jako katalyzátoru v motorové naftě zvyšuje 

účinnost spalování nafty, udrţuje motor v čistotě a sniţuje emise skleníkových plynů. 

V blízké budoucnosti lze očekávat z výfukových plynů zvýšení emisí nanočástic do 

ţivotního prostředí a nakonec do vody. 

  Uhlíkové nanotrubice. Tyto se pouţívají hlavně pro efektivnější ukládání elektrické 

energie a Vodíku. Jejich pouţití v elektrické vodivosti se dále zkoumá, mohly by 

otevřít široké pole nejrůznějších aplikací. Tyto aplikace jsou v současné době ještě ve 
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fázi výzkumu a vývoje. Emise do povrchových vod se dají očekávat v omezené míře 

ve fázi odpadu.  [11] 

 

Další aplikace 

 Pouţití v gumě. Např. saze a uhlíkové nanotrubice do pneumatik, aby byly silnější a 

odolnější. Kromě záměrně vyráběných jsou také saze vytvořené jako vedlejší produkt 

při nedokonalém spalování ropných produktů. Jsou to tedy jedny z prvních nanočástic, 

které se pouţijí ve velkém měřítku. Ne všechny částice sazí odpovídají definici 

nanočástic z důvodu jejich široké velikostní škály. Nanočástice jsou začleněny do 

matice, ale vzhledem k opotřebení stále existuje moţnost, ţe skončí v ţivotní prostředí 

jako volné. V Německu se uskutečňuje studium o emisích uhlíkových nanotrubic 

z pneumatik.  

 Chemicko-mechanická planarizace (CMP). Nanočástice se pouţívají k výrobě 

povrchu polovodičů. Nanočástice pro tento účel jsou uhlíkové nanotrubice nebo 

nanomateriály zhotovené z hliníku a křemíku. V roce 2004 se vyráběly v největším 

měřítku. Vzhledem k jejich typu aplikace jsou pravděpodobné emise do povrchových 

vod.  [11] 

3.2 Rizika nanočástic v ţivotním prostředí 

Nanočástice v ţivotním prostředí chápeme jako rizika působící v prostředí: 

 vody; 

 vzduchu; 

 půdy; 

 sedimentu. 

 

Mezi účinky a rizika nanočástic v ţivotním prostředí patří ekotoxikologické účinky. 

Ekotoxikologie se zabývá studiem toxického působení látek lidského či přírodního původu na 

ţivé organizmy, jejich populace a společenstva. Je to disciplína na rozhraní biologie a chemie. 

Existují náznaky, ţe nanočástice v ţivotním prostředí mohou mít neţádoucí antimikrobiální 
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činky. Mohou působit na mortalitu, reprodukční růst, oxidační stres
7
, záněty a moţné 

genetické abnormality.  

 

Nepřímá expozice na člověka, vystavení člověka nanočásticím v ţivotním prostředí, 

můţe vést k jeho sekundární otravě. Moţné trasy expozice na člověka jsou například pomocí 

zemědělských zvířat, zemědělských produktů, ryb a pitné vody. 

3.2.1 Rizika nanočástic ve vodě 

Zpráva RIVM
8
  [11]zkoumala emise, stejně jako osud a chování nanočástice ve vodě, 

včetně případného dopadu na vodní ekosystém. 

 

Nejsou známy ţádné analýzy, které mohou být pouţity k odhadům emisí nanočástic 

do vody. Lze očekávat, ţe k největším emisím nanočástic dojde v průběhu pouţívání a 

odpadové fáze. Těmi budou obecně rozptýlené emise. Emise ve fázi výroby mohou být 

povaţovány za malé. Nicméně šance, ţe se tyto emise skládají z volných nanočástic je větší, 

neţ u emisí během pouţití a zpracování odpadů. 

 

Příklady aplikací, které by mohly vést k poměrně velké emisi do vody, jsou: 

Nanočástice jako blok UV ochrany proti slunečnímu záření; aplikace při úpravě vody a půdní 

sanace; čistící prostředky; přísady do motorové nafty a automobilových pneumatik; případně 

nové aplikace, jako jsou přípravky na ochranu plodin v zemědělství.  

 

Chování nanočástic ve vodě  

Protoţe nanočástice obecně vykazují špatnou rozpustnost ve vodě, mohou být 

povaţovány za perzistentní kontaminant. Ve vodě mohou být odstraněny pouze vzájemnou 

interakcí nebo interakcí s jinými částicemi.  [10] 

 

                                                

7 Oxidační stres je definován jako nerovnováha mezi produkcí volných kyslíkových radikálů a jejich 

odstraňováním antioxidanty. Tato nerovnováha můţe vést k oxidativnímu poškození buněk (peroxidace lipidů, 

ztráta funkce proteinů, poškození nukleových kyselin, buněčná smrt). [6] 

8
 Nizozemský Národní ústav veřejného zdraví a ţivotního prostředí (RIVM), obdoba českého Státního 

zdravotního ústavu. 
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Nanočástice by se měly ve vodě chovat v souladu s pravidly koloidní chemie. Podle 

DLVO teorie, která je součástí koloidní chemie, by se „malé‖ částice měly sráţet do agregátů, 

aby dosáhly co nejvýhodnějšího energetického stavu. Podle experimentů vzniká podezření, ţe 

pro částice v nanorozměrech tato teorie neplatí. Chování nanočástic ve vodě není doposud 

plně prokázáno.  [10] 

3.2.2 Rizika nanočástic ve vzduchu 

Mnoho nanočástic se vyskytuje v ţivotním prostředí. Jsou výsledkem přirozeného 

procesu (např. sopečné výbuchy) nebo jsou vypouštěny do ovzduší ze spalovacích motorů. Do 

jaké míry se vyrobené nanočástice jiţ nachází v přírodních ekosystémech není známé.  [10] 

 

Prozatím se málo ví o osudu a chování nanočástic ve vzduchu. Nanočástice jsou 

obecně větší neţ molekuly. Z toho by se dalo usuzovat, ţe budou odstraněny ze vzduchu 

poměrně rychle samospádem, pokud dojde k tvorbě aerosolu a látky mohou být 

transportovány na dlouhé vzdálenosti. Jaký výsledný efekt budou mít nanočástice ve vzduchu 

prozatím není známo.  [10] 

3.2.3 Rizika nanočástic v půdě 

Předpokládá se, ţe mnoho nanočástic nakonec skončí v půdě. K přímým emisím do 

půdy můţe dojít v důsledku skládkování odpadu, pouţívání nano k ochraně plodin, vylití 

paliva s přídavkem nanočástic atd.  [10] 

 

K chování v půdě nanočástic se vztahují všechny půdní procesy. Kromě toho, 

nanočástice mohou samy také adsorbovat látky s aktivní oblastí na jejich povrchu.  

3.2.4 Rizika nanočástic v sedimentech 

Obecně k přímým emisím do sedimentu nebo vodního lůţka nedojde vzhledem k 

tomu, ţe hlavní cesta je přes vodní fáze. V sedimentu nanočástice budou podléhat běţným 

procesům, které se uskuteční ve vodě/sedimentu. Adsorpce zde bude nejvíce důleţitá, i kdyţ 

další rozptýlení v důsledku advekce bude také jistě probíhat. Účinky na organismy v 

sedimentu nelze vyloučit. Do jaké míry to povede k nepřijatelným účinkům bude muset být 

odvozeno z podrobnějšího hodnocení rizika.  [10] 
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3.3 Přehled nejvýznamnějších nedostatků 

Přehled nejvýznamnějších nedostatků (mezer) ve znalostech v hodnocení 

ekologických rizik pro vystavení nanočástic. Červená = málo nebo nejsou dostupné ţádné 

informace. Oranţová = příliš málo informací nebo nejsou správné informace k dispozici. 

Zelená = informace je (v současné době) dostačující.  

 

 

Obrázek 7: Přehled  [10] 

 

Vzhledem k tomu, ţe jsou nanomateriály stále více pouţívány lze očekávat, ţe se 

emise nanočástic do ţivotního prostředí také zvýší a s tím i jejich dopad na ekosystémy. V 

současné době však existuje stále velké mnoţství mezer ve znalostech o nich.  
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4 Přehled vyráběných nanomateriálů 

Ačkoliv OECD v roce 2009 vydala zprávu, která mimo jiné pojednávala o nedávných 

trendech ve výzkumu, investicích a aplikační či podnikatelské oblasti, spolehlivé posouzení 

nanotechnologií a jeho dopad trpí nedostatkem dohodnuté definice. Někteří výrobci tvrdí, ţe 

jejich výrobky obsahují nanočástice, přitom mají pouţité částice velikost nad 100 nm, a proto 

se dostávají nad hranici dohodnuté definice pro nanočástice. Jiní naopak tvrdí, ţe pouţívají 

iontové částice atp. To všechno brání sbírání a analýze dat, stejně i stanovení spolehlivého 

ukazatele a statistiky. Zpráva OECD čerpá z dostupných statistik, ukazatelů a dalších zdrojů s 

cílem poskytnou uţitečný přehled o vývoji v souvislosti s nově vznikajícími nanomateriály, 

inovacemi a uváděním na trh. 

4.1 Nanotechnologie v Evropě a ve světě 

Díky výše uvedeným důvodům jsou počty společností nespolehlivé. Dostupné údaje 

naznačují, ţe nejvyšší počet společností zabývajících se nanotechnologiemi, je v USA a 

Kanadě, nicméně velký počet je i v evropských zemích jako Německo, Velká Británie. Z 

tohoto lze usoudit, ţe USA dominují i v počtu vyrobených nanomateriálů. Dostupné údaje 

dále signalizují, ţe v době, kdy zpráva OECD vznikla, je  produkce soustředěna do odvětví 

spotřebního zboţí, zejména kosmetiky, oblečení, prostředků osobní hygieny a sportovního 

vybavení. Můţe se jednat o zkreslující údaj, protoţe tyto druhy produktů mohou být veřejně 

registrovány častěji, neţ např. u business-to-business
9
 produktů. Díky výše uvedeným 

společnostem by tak mohlo do roku 2015 celosvětově vzniknout aţ 2 miliony nových 

pracovních míst v nanotechnologii.  [14] 

                                                

9 Business-to-business je označení pro obchodní vztahy mezi obchodními společnostmi, pro jejich 

potřeby, které neobsluhují konečné spotřebitele v masovém měřítku. http://cs.wikipedia.org/wiki/B2B 

http://cs.wikipedia.org/wiki/B2B
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Obrázek 8: Produkty nanotechnologií podle hlavních kategorií a země původu.  [13] 

 

Obrázek 9: Počet nanotechnologických společností podle země.  [13] 

 

Z hlediska celkových veřejných investic pro výzkum a vývoj nanotechnologií, které 

jsou za relativně krátkou dobu rychle rostoucí, jsou na pomyslných předních příčkách USA, 

EU a Japonsko. Kdyţ se podíváme na investice v přepočtu na obyvatele, jsou některé menší 

země také prominentní a to především Izrael, Tchaiwan, Nový Zéland, Austrálie a z 

evropských zemí Irsko, Nizozemí a Finsko. V oblasti soukromého sektoru, které byly 

sestaveny Evropskou komisí ukazují, ţe USA a Japonsko (54% a 63%) mají vyšší podíl na 

výzkumu a vývoji, neţ EU (33%).  [12] 
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Nejvýraznější činnost v oblasti patentů je evidentní v USA, dále pak ve Francii, Velké 

Británii, Německu, Japonsku a Korei. Většina patentů se vyskytuje v oblasti nanomateriálů a 

nanoelektroniky, ale největší růst je zaznamenán v oblasti chemických látek, elektroniky a 

přístrojů. USA a EU jsou poměrně různorodé ve specializaci nanotechnologií. Japonsko má 

vyšší stupeň specializace v elektronice a země BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) ve 

farmaceutickém průmyslu a biotechnologiích. EU a Japonsko se především specializují na 

aplikační oblasti.  [13] 

 

Obrázek 10: Specializace v oblasti pouţití nanotechnologie: USA, Japonsko, EU a BRIC do 2005 

(RTA index)
10

  [13] 

                                                

10 Revealed Technological Advantage (RTA) – index, který je odvozen od odpovídajícího indexu 

pouţívaného k posouzení exportu specifického profilu dané země. Skládá se z poměru patentů v konkrétních 

technologických suboblastech (v tomto případě pouţití nanotechnologie) dané země celkovým podílem patentů 

stejné suboblasti v celém světě.  [13] 

RTA=1, pokud se má země stejný podíl patentu jako celý svět ve stejné oblasti  
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Průzkumy v několika málo zemích zjistily poměrně velké mnoţství malých 

společností zapojených do nanotechnologií. Naznačují však, ţe větší společnosti mohou lépe 

řídit vývoj nanotechnologií vzhledem k moţnostem v oblasti výzkumu a vývoje, výroby a 

marketingu.  [13] 

 

Zkoumané společnosti jsou rozděleny napříč celou řadou výrobních odvětví, odráţí 

obecný účel povahy nanotechnologie. Většina firem se podílí na nanomateriálech, 

nanobiotechnologii nebo nanoelektroniky. Průzkumy ukazují rostoucí počet společností 

zapojených do nanotechnologií, stejně jako růst výzkumu a vývoje investic a poptávky po 

pracovních místech. Většina dotázaných společností by měla v těchto letech procházet 

komercializací výzkumu a vývoje. 

4.2 Přehled podniků EU 

Podle dat shromáţděných v následující kapitole je zřejmé, ţe giganty v oblasti 

nanotechnologií v Evropě se staly Německo a Velká Británie. Tyto země zaujímají i prvenství 

v patentování. Více neţ 70 patentů bylo registrováno v regionech Berlín (Německo), Mnichov 

(Německo), Cambridgeshire (VB), North Pracant (Nizozemí) a Isérie (Francie).  

 

Obrázek 11: Přehled počtu patentů podle regionů v Evropě.  [13] 
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Následující tabulka prezentuje přehled zemí EU, které vyrábějí produkty s obsahem 

nanomateriálů, název korporace a odvětví, ke kterému je produkt určen. Z tabulky jasně 

vyplývá, ţe dominantní roli v Evropě zastává Německo a Velká Británie. Pokud se týká 

produktů, nejvíce podniků se specializuje na obor „Zdraví a fitness―. Takových výrobků 

nabízejí státy EU v celkovém počtu 84. Dalšími nejrozšířenějšími jsou s počtem 31 druhů 

produktů kategorie „Dům a zahrada― a „Automobilový průmysl― s počtem 14. Celkově je na 

území Evropy z uvedených států 131 korporací vyrábějící nanomateriály a jejich 389 

produktů. Některé státy se specializují pouze na jednu oblast, jako např. Francie, která 

produkuje pouze výrobky „Zdraví a fitness― a speciálně pak péče o tělo a kosmetika. 

  

Projekt vznikajících nanotechnologií - „The Project on Emerging Nanotechnologies― -  

byl zaloţen v dubnu 2005 jako partnerství mezi Woodrow Wilson International Center for 

Scholars a Pew Charitable Trusts  [33]. Projekt vznikajících nanotechnologií spolupracuje s 

vědci, vládami, průmyslem, nevládními organizacemi, politiky a jinými dlouhodobě 

hledajícími, identifikujícími mezery ve znalostech u regulačních procesů a rozvíjení strategie 

pro jejich zařazení. Projekt je poskytován nezávisle a objektivně. Data z tohoto projektu jsem 

zpracoval a vyuţil k vytvoření následujícího přehledu: 

 

Země Počet  Počet   Převládající odvětví a v něm  

  podniků výrobků počet podniků  

ČR 2 5 ZaF - 2   -          

Dánsko 8 21 DaZ - 6 CC  - 1             

Finsko 4 9 ZaF - 3 DaZ - 2         

Francie 11 33 ZaF - 11                   

Itálie 6 12 ZaF - 6             

Litva 1 1 ZaF - 1                   

Německo 47 179 ZaF - 26 DaZ - 14 CC  - 10 AP - 6 

Nizozemsko 2 9 AP - 2 ZaF - 1             

Norsko 1 3 AP - 1 ZaF - 1 Spo - 1      

Polsko 3 9 AP - 1 ZaF - 1 DaZ - 1       

Rakousko 2 6 DaZ - 2 AP - 1         

SaVE 1 1 Spo - 1                   

Švédsko 2 2 ZaF - 2             

Švýcarsko 7 11 ZaF - 6 DaZ - 1             

VB 34 88 ZaF - 24 DaZ - 6 AP - 3       

Celkem 131 389                         

Tabulka 1: Přehled vyráběných nanomateriálů v Evropě  [33] 
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4.3 Přehled podniků v ČR 

Podniky v tabulce jsou rozděleny na „velké― s počtem zaměstnanců nad 250 a na 

„střední a malé― s méně neţ 250 zaměstnanci. V ČR se nachází celkem 12 velkých a 57 

středních a malých firem pouţívající nanomateriály. Podniky v ČR se výrazně nespecializují 

na jedno odvětví, jak je k tomu např. ve Francii, kde je hlavní oblastí kosmetika. Většina 

českých podniků se podílí nejčastěji na projektech „Nanotechnologie pro společnost― a 

výzkumech; ve výrobě má velké zastoupení oblast zdraví zaměřující se především na nosiče 

léčiv. Další výraznější sloţkou výroby jsou elektronická zařízení, jakými jsou lasery či 

senzory, a různé povlaky v podobě nátěrů a barviv, vrstev na oblečení, ochranných vrstev a 

další. 

 

Podle obrázku 12 je zřejmé, ţe většina velkých podniků je zastoupena v Praze a ve 

Středočeském kraji. U středních a malých podniků uţ nezle jednoznačně určit oblast s 

největším výskytem podniků obr. 13. Pouze v kraji Vysočina neexistuje ţádný podnik 

pracující s nanotechnologiemi. 

 

Obrázek 12: Přehled velkých podniků v ČR [zdroj vlastní] 
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ČR velké podniky 

 Název podniku Kraj Odvětví Produkty 

1 BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s. Praha DaZ Barvy, laky 

2 FEI Czech Republic s.r.o. Jihomoravský EaP Elektronové mikroskopy 

3 Gumárny Zubří, a. s. Zlínský Chemie kaučokové nanokompozity 

4 Hexion Specialty Chemicals, a.s. Karlovarský Projekt 
"Nanotechnologie pro 
společnostů 

5 Interpharma Praha, a.s. Praha Projekt 
"Nanotechnologie pro 
společnost" 

6 LANEX a.s. Moravskoslezský CC Technický textil 

7 Lasselsberger, a.s. Plzeňský DaZ Bytová keramika 

8 SAFINA, a.s. Středočeský Výzkum 
Materiály využitelné v 
nanotechnologiích 

9 
Saint – Gobain Advanced 
Ceramics, s.r.o. Liberecký CC Keramické tělesa 

10 
Spolek pro chemickou a hutní 
výrobu, a. s. Ústecký DaZ Nátěrové hmoty 

11 SYNTHOS Kralupy a.s.  Středočeský Chemie 
Vylepšení vlastností 
polystyrenu  

12 Zentiva, a.s. Praha ZaF Vývoj léku 

Tabulka 2: Přehled velkých podniků  v ČR  [1] 

 

 

Obrázek 13: Přehled středních a malých podniků v ČR [zdroj vlastní] 
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ČR malé a střední podniky 

Č. Název podniku Kraj Odvětví Produkty 

1 
Altermed Corporation 
a.s.  Olomoucký Projekt nosiče léčiv 

2 Apronex s.r.o. Středočeský ZaF bionanotechnologie 

3 Aquatest a.s. Praha Výzkum sanační práce aplikací nanoželeza 

4 ATG s.r.o.  Praha Výzkum fotokatalytcké aplikace TiO2 

5 BARVY TEBAS s.r.o.  Praha DaZ nátěrové hmoty 

6 BD SENSORS s.r.o.  Zlínský Výzkum senzory tlaku 

7 Biomedica, spol s r.o. Praha  ZaF nosiče léčiv 

8 
BVT Technologies, 
a.s. Jihomoravský EaP senzory, elektrody 

9 

CENTRAL 
EUROPEAN 
BIOSYSTEMS s.r.o.   Praha  Projekt "Nanotechnologie pro společnost" 

10 CLEANTEX a.s.  Olomoucký CC výrobky společnosti 

11 
COLOR SPECTRUM 
a.s.  Jihomoravský Projekt 

"Nátěrové hmoty splňující nové 
environmentální požadavky EU" 

12 
Compo Tech PLUS, 
spol. s r. o. Plzeňský Průmysl nanokompozitové trubky 

13 CPN spol. s r.o.  Pardubický ZaF nosiče léčiv, hojení ran 

14 CRYTUR, spol. s r.o. Liberecký Výzkum materiály využitelné v nanotechnologiích 

15 DEKONTA, a.s. Jihomoravský Výzkum dekontaminační technologie 

16 
DELONG 
INSTRUMENTS a.s.   Středočeský EaP elektronová mikroskopie 

17 
Dr. Ing. Luděk Dluhoš 
Timplant  Moravskoslezský ZaF dentalní implantáty 

18 ELCERAM a.s.  Královehradecký EaP technologie energetických svazků 

19 ELMARCO s.r.o. Liberecký CC výroba nanovláken 

20 

Euro Support 
Manufacturing 
Czechia, s.r.o. Ústecký Chemie nanostruktury pro katalyzátory 

21 EUTIT s. r. o.   Karlovarský Projekt "Nanotechnologie pro společnost" 

22 EXBIO, a.s. Středočeský ZaF bionanotechnologie 

23 
GENERI BIOTECH 
s.r.o. Královehradecký ZaF bionanotechnologie 

24 H+A Eco Cz s.r.o.  Olomoucký Chemie čištění vody 

25 HET spol. s r.o. Ústecký Projekt 
"Nanomateriály nové generace a jejich 
prlmyslová aplikace" 

26 
HVM PLASMA,spol.s 
r.o. Praha  Výzkum nanovrstvy a jejich vlastnosti 

27 INOTEX spol. s r.o. Královehradecký ZaF ochranné oděvy, textilie 

28 
Institute of Applied 
Biotechnologies a.s.   Praha  ZaF bionanotechnologie 

29 
KRD–obchodní 
společnost s.r.o.   Praha Projekt "Nanotechnologie pro společnost" 

30 
LAO – průmyslové 
systémy, s.r.o. Praha EaP lasery a měřící přístroje 

31 LIFETECH, s.r.o. Jihomoravský Projekt "Nanotechnologie pro společnost" 

32 MEDIHOPE s.r.o.   Praha  ZaF magnetická rezonance 

33 MEGA a.s.   Praha  Projekt "Trvalá prosperita" 

34 
MEGA SYSTEM, spol. 
s r.o. Ústecký Projekt 

"Příprava vodivých a polovidivých 
polymerů dopovaných nanočásticemi a 
nanotrubičkami na bázi uhlíku" 

Tabulka 3: Přehled středních a malých podniků  v ČR (část 1.)  [1] 
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Č. Název podniku Kraj Odvětví Produkty 

35 MESING, spol. s r.o. Jihomoravský AP Zařízení pro zjišťování vad 

36 
MikroChem LKT, 
spol. s r.o. Jihočeský Projekt 

"Remediace podzemních vod za 
pomoci permeabilních reaktivních 
bariér" 

37 MIKROPUR, s. r. o.  Královehradecký ZaF filtrace 

38 NanoTrade s.r.o.  Olomoucký ZaF oblečení 

39 OlChemIm s.r.o.   Olomoucký Projekt "Nanotechnologie pro společnost" 

40 OPTAGLIO s.r.o.  Praha  EaP bezpečnostní optické prvky 

41 
PEGAS 
NONWOVENS s.r.o.   Jihomoravský ZaF textilie 

42 PIEZOCERAM, s.r.o. Královehradecký Projekt "Nanotechnologie pro společnost" 

43 Proteix s.r.o.   Středočeský Projekt "Nanotechnologie pro společnost" 

44 RADANAL s.r.o.  Pardubický Projekt "Nanotechnologie pro společnost" 

45 REFLEX s.r.o.    Praha Projekt "Nanotechnologie pro společnost" 

46 ROKOSPOL, a.s. Zlínský DaZ nátěrové hmoty 

47 SEVAPHARMA, a.s. Praha  Projekt "Nanotechnologie pro společnost" 

48 SHM, s. r. o. Olomoucký CC Povlaky 

49 Solartec s. r. o.   Zlínský Projekt "Nanotechnologie pro společnost" 

50 SPOLSIN, spol. s r.o. Pardubický ZaF oblečení 

51 
STARMANS 
electronics, s.r.o. Praha  Projekt 

"Výzkum polovodivých nanotrubiček 
pro realizaci studenoemisních 
součástek" 

52 
STAVEBNÍ CHEMIE 
SLANÝ a.s.   Středočeský Projekt 

"Nátěrové hmoty splňující nové 
environmentální požadavky EU" 

53 TELURIA, spol. s r.o. Jihomoravský DaZ nátěrové hmoty 

54 TESCAN, s.r.o. Jihomoravský EaP Přístroje pro vizualizaci nanoobjektů 

55 TOP-BIO, s.r.o. Praha  Projekt "Nanotechnologie pro společnost" 

56 TTS, s. r. o. Praha  CC povlaky 

57 VIDIA spol. s. r.o. Středočeský Projekt "Nanotechnologie pro společnost" 

Tabulka 4: Přehled středních a malých podniků  v ČR (část 2.)  [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

5 Případová studie 

Cílem této případové studie je posouzení nebezpečnosti vybraného nanomateriálu v 

celém jeho ţivotním cyklu. Případová studie je zpracovávána pouze v obecné rovině a 

zaměřuje se na materiály obsahující nanostříbro, označované dále jen jako nAg. Vývoj, 

patenty a výroba namomateriálů s nAg má celosvětově rostoucí charakter  [20] a také v ČR se 

můţeme setkat s produkty obsahující nAg, jak vyplývá z předchozí kapitoly, které jejich 

vlastnosti vyuţívají.  

 

Nanočástice stříbra jsem si k provedení případové studie 

vybral pro jejich vlastnosti a široké vyuţití, nAg je velmi snadno 

oxidující materiál a má antibakteriální účinky. Také je zajímavá 

interakce se světlem kvůli permitivitě, nAg mohou reagovat 

v celém viditelném spektru. Pro tuto vlastnost, můţe být nAg 

pouţito v různých oblastech, jakými jsou fotonika, přeprava světla 

přes optické kabely atd.  

 

                          

 

Obrázek 14: Vlnová délka nAg v závislosti na velikosti částic [29] 
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5.1 Ţivotní cyklus 

Všeobecně lze říci, ţe ţivotní cyklus je sled jednotlivých fází výrobku s počátkem a 

koncem. Jako počáteční fázi bereme výzkum a vývoj, jako konečnou odpad. Ze všech těchto 

sloţek ţivotního cyklu, kterými výrobek projde, vyplývá riziko emitace nanočástic na člověka 

nebo do ţivotného prostředí,  popř. ze ţivotního prostředí na člověka. 

 

 

Obrázek 15: Ţivotní cyklus nanočástic nAg [zdroj vlastní] 

 

5.1.1 Vývoj a výroba nAg 

Nanočástice stříbra mohou vznikat 2 roztokovými metodami v amoniakálním 

prostředí. Jde o nejkonvenčnější metody pro výrobu nAg. Podle prvního postupu se ve 

vodném prostředí redukuje roztok AgNO3 silným redukčním činidlem NaBH4. Touto 

metodou lze sice vyrobit disperzi stříbra s velmi malými částicemi stabilní po několik měsíců, 

ale takovou, která není vţdy vhodná k následné aplikaci díky borátovému anionu. Takový 
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problém však nevzniká u druhého moţného postupu přípravy, při kterém se pouţívá citrátový 

anion, coţ je mírnější redukční činidlo a zároveň stabilizuje nanočástice stříbra.  [27] 

 

Jinou konvenčí metodou výroby je biosyntéza. Tato by mohla být provedena intra-

nebo extracelulárně. Extracelulární metody jsou výhodnější, pro moţnost výroby ve velkém 

měřítku a pro snadnou kontrolu nad ţivotního prostředí.  

 

Další moţností, neroztokovou, je příprava WEE - Wire Electric Explosion (drátová 

elektrická exploze). Jde o proces destrukce výbušného kovového drátu při působení velké 

hustoty proudu  (>10
 6
A/cm

2
).  [28] 

 

Jako nejčistější nAg se podle internetových zdrojů povaţuje NANOSILVER-PVP 

1000. Jde o velmi unikátní typ formule s nanostříbrem rozptýleného ve vodě s čistým Oxidem 

křemičitým. Částice mají velikost pouhé 3 aţ 8 nm, tzn. ţe se maximalizuje aktivní povrch na 

objemovou jednotku, a proto je tohle nAg. Nanosilver - PVP 1000 je výrobek s nejlepšími 

technickými parametry a s nejvyšší čistotou ingrediencí.  

 

Konzistence   Řídká tekutina 

Barva   Čirá 

Pevné obsahují   15.1 % (hm) 

Obsah stříbra   1000 ppm 

Viskozita   0.95 – 1.0 cP 

Tixotropický index   ~ 1.0 

pH   8-9 

Specifická hmotnost   0.99 - 1.1 g/cm³ 

Skladování   V uzavřeném kontejneru bez 
omezení, chránit před mrazem     

Tabulka 5: Technické parametry nAg PVP 1000  [20] 

 

Při výrobě, stejně jako v laboratorní výzkumu, je expozice při častém a dlouhodobém 

kontaktu moţná a potenciálně vysoká. Expozice můţe být ústní, inhalační a dermální, dávky 

nemusí být řízené. 

 

Další rizika představují nanočástice v podobě moţného poţáru nebo výbuchu. Jako 

nebezpečný prach jsou brány takové částice pevné látky, jejichţ rozměr je menší neţ 0,5 mm. 

Je zřejmé, ţe u nanočástic toto riziko podstatně roste. Při tak malé velikosti je jejich plocha na 

objem mnohem větší neţ u standardního prachu s rozměry v mikrometrech. Kdybychom měli 
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lţíci nanočástic, jejich váha by byla pouhých 200g a přitom by jejich plocha byla jako 

fotbalové hřiště. V usazeném stavu by prach nAg mohl hořet, při rozvíření můţe dojít 

k prudké oxidační reakci s charakterem výbuchu a za určitých podmínek můţe tento děj přejít 

v detonaci. Výbuch prachu pak můţe přejít v hoření zbytku nezreagovaných částic.  

5.1.2 Pouţití nAg 

Jak jsem uţ dříve zmínil, nAg je známo především pro jeho antibakteriální účinky. 

Vyuţití má nejčastěji jako vrstva zdravotnických materiálů
11

, obvazů na rány a hygienických 

potřeb pro ţeny. Druhé nejčastější vyuţití je jako „koloidní stříbro―, coţ je ryzí metalické 

stříbro, které můţe pronikat k patogenům a ničit je. Je to také jedna z negativních alternativ 

vůči antibiotikům, které se stávají čím dál víc neúčinnými  [20]. Dalším převládajícím prvkem 

je spředené stříbro pouţité na sportovní oblečení atp. Nanostříbrný prášek se pouţívá v 

antibakteriálních ponoţkách a konečně iontové stříbro je záměrně tvořeno některými produkty 

včetně praček či myček nádobí. Kromě těchto zmíněných produktů můţeme najít nAg v 

HVAC filtrech, u košťat nebo boxech na potraviny, které vyuţívají nAg k ničení bakterií a 

omezení růstu plísní. 

 

Nárůst nanostříbra v průmyslu je velmi rychlý. Silver Institut ukazuje, ţe pouţití 

stříbra vzrostlo 500 krát v letech 2000 a 2004. [nanosilver.pdf] V září 2007 bylo zjištěno 270 

produktů, které obsahují nAg a jsou významné pro odhad environmentalních rizik. 

Nanočástice stříbra se objevují jako jedna z nejrychleji rostoucích kategorií výrobků 

nanotechnologií.  [20] 

                                                

11 Studie prokázaly, ţe při pouţívání textilií s obsahem nAg do zdravotnických zařízení došlo 

k dramatickému sníţení infekčních mikrobů.  
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Tabulka 6: Formy komerčních produktů nanomateriálu s obsahem nAg  [31] 
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Tabulka 7: Rozdělení kategorií  [31] 

 

Nanostříbro je mimo jiné pouţíváno i v léčivech a zdravotnictví. U pacientů můţe 

dojít k expozici nAg cestou ústní, inhalační, koţní a také injekční. Četnost a doba kontaktu 

s nAg závisí na lékaři. Dodrţuje se tu však striktní postup a dávka je jasně definována a 

kontrolována, to však nemusí platit u méně rizikových situací, jako u pouţití obvazu s nAg. 

S výjimkou záměrného uvedení nanočástic do těla je však očekávaná expozice poměrně malá. 

 [3] Další moţný styk uţivatele s nAg je z potravin, na které se nanočástice mohou přenést 

z obalů pro potraviny a kuchyňské techniky. Je zde ale také riziko, ţe by se dostaly k člověku 

při průchodu potravním řetězcem. Takovéto dávky nejsou kontrolovány ani přesně 

definované. Je moţný dlouhodobý a častý kontakt, ale dávka by neměla být vysoká. 
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K expozici můţe dojít při pouţívání samotných výrobků a to opět ústně, inhalací nebo 

kůţí. Největší riziko je u kosmetických přípravků, hygienických potřeb a antibakteriálního 

oblečení. Expozice zde můţe být vysoká, nekontrolovatelná, často opakovaná a dlouhodobá. 

5.1.3 Odpadová fáze 

V odpadové fázi jsem riziko styku nanočástic stříbra zhodnotil jako moţné pouze pro 

pracovníky zacházející s odpadem a i tak jako velmi málo pravděpodobné. Fáze odpadu je 

více neţ pro člověka riziková pro ţivotní prostředí. Moţnosti ohroţení ţivotního prostředí 

v odpadové fázi je znázorněn v následující kapitole. 

5.2 Dopady na ţivotní prostředí 

Syntetické nanočástice se budou pravděpodobně vyskytovat v ţivotním prostředí v 

důsledku výzkumu, výroby, uţívání výrobku a odpadu a to prostřednictví úniku do vzduchu, 

odpadních vod, tuhých odpadů, rozlití během přepravy, dále prostřednictvím materiálů 

obsahujících nanočástice při jejich pouţití, zničení nebo opotřebování. Poté, co se dostanou 

do ţivotního prostředí, mohou nanočástice reagovat s jinými částicemi a být transformovány. 

Pak budou rozptýleny do různých médií - voda, vzduch, půda, sedimenty, které mohou stejně 

tak ovlivnit i ţivé organismy. Obecně platí, ţe jsou dopady na ţivotní prostředí syntetických 

nanočástic málo známy. Nicméně studie provedené na nanočástice dávají obecnou představu 

o moţných dopadech, které budou záviset na různých faktorech; jestli jsou nebo ne 

nanočástice vázány na jiné molekuly nebo částice; jejich mnoţství, jejich náboji, jejich 

toxicitě a jejich sedimentační rychlosti v ţivotním prostředí. Posouzení důsledků pro ţivotní 

prostředí by mělo zachytit povahu a význam zdroje emisí, přepravní mechanismy a cesty 

(vzduch, dešťová voda a odtoky, uvolnění, odpady), ekosystémy (pozemní a vodní), ţivé 

organismy a jejich vzájemných vztahů (jídlo, kořist-predátor). Vzhledem k jejich velmi malé 

velikosti, jsou nanočástice velmi mobilní v ţivotním prostředí. V ovzduší, vodě, půdě a 

sedimentech mohou kontaminovat rostliny a ţivočichy a tak mohou konečný cíl nalézt v 

lidském potravním řetězci. Tyto velmi jemné částice mají silnou tendenci agregovat. 

Nicméně, jestliţe podmínky ţivotního prostředí nedovolí jejich aglomerace, mohou cestovat 

na dlouhé vzdálenosti vzduchem. Největší částice budou uloţeny do půdy gravitací nebo 

vtaţením jiných částic do vodních toků, za přispění deště nebo sněhu. Vlastnosti podkladu, na 

kterém budou nanočástice uloţeny, budou mít také svůj podíl a vliv. Je obtíţné dokumentovat 
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trasy a mnoţství nanočástic v ţivotním prostředí, protoţe do dnešního dne neexistují účinné 

metody pro jejich monitorování a měření.  [11] 

  

K faktorům, určujícím emise z nAg do ţivotního prostředí, patří: 

 povaha potenciálního zdroje, 

 počet těchto zdrojů; 

 potenciální rozptýlení do ţivotního prostředí; 

 koncentrace stříbra přidruţená s jednotlivými zdroji. 

 

Jako nejohroţenější element se zdá být voda, při smývání nAg z povrchů materiálů se 

nanočástice budou dostávat do odpadních vod. Jednotlivé výrobky nepředstavují větší riziko. 

Největší riziko se očekává od produktů, které budou pouţívat miliony lidí a výrobky budou 

čistěny vypráním; tím se z povrchu budou nanočástice ztrácet do kanalizací; nebo omyvatelný 

jako nádoby pro úschovu potravin. V takovém mnoţství uţ není riziko zanedbatelné. Jako 

precedent můţe slouţit případ s fotografiemi, které uvolňovaly stříbro. Ţádný z nanomateriálů 

se zatím netěší takové popularitě, jakou měly fotografie, kdyţ byly v minulosti uţívány 

stovkami milionů lidí.  

 

Kromě těchto omyvatelných a „hratelných― výrobků jsou vymyšleny další scénáře pro 

pračky s generátorem iontů stříbra. Zde je celkem zřejmé, ţe se jedná o úmyslné vypouštění 

do vodních toků a do kanalizace. 

 

Třetím, a nejméně známým případem, je pouţití baktericidního stříbra do bazénů, 

lázní a podobně s objemem více neţ 10 000 l. Výrobci tak ročně vypustí z kaţdého milionu 

takovýchto objemných nádrţí při doporučené koncentraci aţ 150 tun stříbra.  [20] 
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Tabulka 8: Kvalitativní odhad rizika pro ţivotní prostředí za rizikové situace a oblast pouţití  [10] 

 



 

 

 

 

6 Opatření 

Všechna opatření můţeme nazvat pouze jako předběţná. Není totiţ stále zcela jisté, 

jak se budou nanomateriály v ţivotním prostředí chovat.  

6.1 Princip předběţné opatrnosti 

Do nanotechnologie se vkládá mnoho nadějí. Mohou změnit kvalitu ţivota, někteří ji 

dokonce přirovnávají k průmyslové revoluci zkrácenou o několik let. S podobným nadšením 

jsme se uţ nejednou setkali a to, kdyţ se na trhu objevil např. Azbest
12

, PCB, insekticid DDT, 

dioxiny, freony atp. Se všemi těmito látkami má společnost neblahé zkušenosti a nyní uţ se 

nesmějí pouţívat. Přibliţně od roku 2000 si také stále častěji uvědomuje rizika nanosloučenin 

a s nimi spojené environmentální problémy. Proto celá řada států, a také vládních či 

nevládních institucí, prosazuje „princip předběţné opatrnosti‖. [5] 

 

Uţ teď se přijímají doporučení k regulaci, evidenci, stanovení metod hodnocení rizik a 

monitorování nanosloučenin. Příkladem mohou být sdělení Evropské komise věnovaná 

bezpečnosti v oblasti nanotechnologií [COM(2000)1, COM(2005)243, COM(2004)338, 

COM(2008)345], politický záměr státu Kalifornie pro zacházení s nanolátkami, nemoţnost 

pouţití nanosloučenin v potravinách bez provedení hodnocení rizik (Evropský parlament, 

březen 2009) apod.  [5] 

 

Evropská komise přijala 2. února 2000 sdělení o principu předběţné opatrnosti, ve 

kterém je tento pojem definován a uvedeno vysvětlení, jak tento princip hodlá uplatňovat. 

 

                                                

12 Např. azbest je nehořlavý a do určité míry ţáruvzdorný, odolný proti kyselinám i zásadám, je pevný a 

ohebný. Pro tyto vlastnosti se začal pouţívat pro výrobu hasičských pomůcek, jako nástřik v budovách, izolant 

atp. Časem bylo zjištěno, ţe malé částečky azbestu se mohou vzduchem dostat do plic, kde se zabodávají do 

plícních sklípků, kolem kterých postupem času můţe vzniknout rakovinné bujení. Jedná se tedy o silně 

karcinogenní látku. 
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Text sdělení doplňuje Bílou knihu o bezpečnosti potravin (z ledna 2000) a dohodu, 

která byla v únoru 2000 uzavřena v Montrealu a týká se Cartagenského protokolu o 

biologické bezpečnosti. 

 

Evropská komise v dokumentu stanoví konkrétní případy, kdy se pouţívá princip 

předběţné opatrnosti: 

 tam, kde jsou vědecké údaje nedostatečné, neprůkazné nebo nejisté; 

 tam, kde z předběţného vědeckého hodnocení vyplývá, ţe se lze důvodně obávat 

potenciálně nebezpečných vlivů na zdraví lidí, zvířat a rostlin. (V obou případech 

nejsou rizika souměřitelná s vysokou mírou ochrany poţadovanou v EU). 

 

Ve sdělení se také stanoví tři pravidla, která je třeba při uplatnění principu předběţné 

opatrnosti aplikovat: 

 komplexní vědecké vyhodnocení provedené nezávislým, autoritativním subjektem; s 

cílem stanovit stupeň vědecké nejistoty; 

 hodnocení potenciálních rizik a následků hrozících v případě, ţe se problém nebude 

řešit; 

 účast všech zainteresovaných stran (za podmínek maximální průhlednosti) na studiu 

moţných opatření. 

 

Nakonec Komise upozorňuje, ţe opatření přijatá v případě uplatnění principu 

předběţné opatrnosti mohou mít formu rozhodnutí, zda provést zásah či nikoli, a to v 

závislosti na míře rizika povaţovaného za „přijatelné―. Unie uplatnila princip předběţné 

opatrnosti například u geneticky modifikovaných organismů (GMO). Stalo se tak v roce 1999, 

kdy vstoupilo v platnost moratorium na GMO.  [30]  

 

EU definuje princip „předběţné opatrnosti―: „Přestoţe zásada předběţné opatrnosti 

není výslovně uvedená ve smlouvě, s výjimkou oblasti ţivotního prostředí, její rozsah je 

mnohem širší a zahrnuje tyto zvláštní okolnosti, kdy vědecké důkazy jsou nedostatečné, 

neprůkazné nebo nejisté a existují náznaky, předběţné objektivní vědecké hodnocení, ţe 

existují rozumné důvody k obavám, ţe potenciálně nebezpečné účinky na ţivotní prostředí, 

zdraví lidí, zvířat nebo rostlin mohou být nekonzistentní se zvolenou úrovní ochrany.― 
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(Sdělení Komise o zásadě předběžné opatrnosti, Komise Evropských společenství, Brusel, 02. 

02 .2000 KOM (2000) v konečném znění).   [13] 

  

Obecně lze říci, ţe zásada předběţné opatrnosti je politický nástroj pomáhající 

subjektům řízení ovládat nejistoty v souvislosti s moţným rizikem újmy způsobené na 

ţivotním prostředí nebo zdraví.  [13] 

6.2 Konkrétní doporučení 

6.2.1 Technická opatření: 

1. provádět místní větrání, 

2. uzavřená technologie, kapotování výrobních zařízení, izolovat je od okolí, 

3. dodrţování technologických předpisů, 

4. pouţití HEPA filtrů (nutno si uvědomit, ţe kvůli velikosti nanočástic nemusí 

být procentuálně tak účinné, jako při běţném uţití), 

5. provádění vnitřního i vnějšího monitorování, 

6. pravidelné měření koncentrace. 

6.2.2 Administrativní kontroly 

1. seznámit pracovníky se všemi známými i moţnými riziky spojenými 

s nanomateriály a zapojit je do provádění bezpečnostních opatření, 

2. přezkoumat politiku BOZP a její vhodnost pro nanomateriály, 

3. omezit přístup do rizikových prostorů – vstup pouze oprávněné osoby, 

4. pravidelně sledovat zdravotní stav zaměstnanců, 

5. minimalizovat počet pracovníků. 

6.2.3 Pracovní postupy 

1. udrţovat hygienu a pořádek na pracovišti, 

2. oddělení zázemí zaměstnanců od oblasti výroby a skladování, 

3. pouţívání osobních ochranných prostředků pro práci s nanomateriály 

(respirátory, ochranné brýle, rukavice, kombinézy), 
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4. dodrţovat osobní hygienu, mytí rukou, zákaz kouření a konzumace nápojů a 

potravin jen na místech k tomu určených, 

5. vytvoření zázemí pro sprchování, aby se zamezilo přenášení nanomateriálů 

mimo prostory výroby. [33] 

6.2.4 Protipoţární opatření 

K ochraně proti poţárům je u všech výrobků ve výrobních procesech nutná studie o 

jejich poţárních charakteristikách, citlivosti na náraz, způsobu skladování např. v přítomnosti 

inertního plynu atp. Kromě toho je nutná identifikace aktivačního zdroje – zdroj tepla, 

plamene, elektrické zdroje atd. Poté, co jsou tyhle zdroje určeny, mohlo by se riziko poţáru 

sníţit:  

1. výměnou hořlavé nebo reaktivní sloţky produktu, popř. ji izolovat od jiných 

látek; 

2. změnou procesu, který vyuţívá zdroje zapálení, popř. instalovat chlazení 

zdrojů tepla; 

3. sníţení koncentrace kyslíku ve výrobě; 

4. izolace elektrického zařízení; 

5. přiřadit výrobkům příslušné označení;  [13] 

 

Mimo výše zmíněná opatření je také důleţitá detekce. Ke sníţení následků poţárů by pak 

mělo být instalováno stabilní hasící zařízení, hasicí přístroje a ohni odolné materiály.  

6.2.5 Protivýbuchová opatření 

Je nutné dostatečně znát vlastnosti pouţívaných nanomateriálů, jakými jsou velikost, 

sloţená, minimální aktivační energie... a podmínky prostředí jako teplota okolí, velikost 

prostoru, koncentraci kyslíku… Měla by se zajistit pravidelná údrţba zařízení a prostor, 

sniţování koncentrace částic a zabránění hromadění částic v prostoru. Opatření proti výbuchu 

jsou velmi podobná těm proti vzniku poţáru. Dále se jedná o: 

1. vyloučení prostoru, ve kterém se můţe vytvářet nebezpečná koncentrace, popř. 

oddělit hořlavou látku od oxidačního činidla, 

2. ovlivnění hořlavé látky (odstranění, nahrazení méně hořlavou, sníţení 

koncentrace), 

3. odstranění nebo sníţení mnoţství oxidačního prostředku, 
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4. určit zóny pro hořlavé látky, 

5. kategorizovat zařízení. 

6.2.6 Kontrola odpadu 

Je sice moţné sledovat vývoj nanomateriálů v ţivotním prostředí, ale neexistují ţádné 

metody pro jejich odstranění z média. Proto je nezbytné zbavit se odpadů tak, aby docházelo 

k minimalizaci úniku nanomateriálů (včetně filtrů, utěrky na nádobí, čistící prostředky a 

materiály, oděvy na jedno pouţití a respirátory, které mají zbytkové mnoţství nanomateriálů) 

do ţivotního prostředí. Proto musí být nanomateriál likvidován jako nebezpečný odpad a měl 

by být likvidován v samostatné utěsněné nádobě na odpad. Také by se měla zřídit speciální 

odběrná místa a zajistit vyzvednutí a odvoz z nich. Zvláštní pozornost by také měla být 

věnována kapalným výpustím, včetně kalů z praček.  
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Závěr 

 Grafen. To je název materiálu z vláken uhlíku. V budoucnu by měl ochránit letecký 

provoz před katastrofami. Na výzkumu a sestavení jeho vzorce se podílel český vědec Otakar 

Frank z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV České republiky. V roce 2009 

spolupracoval na sestavení vzorce namáhání uhlíkových struktur v řeckém Ústavu 

vysokoteplotních procesů ve městě Patras s laureáty Nobelovy ceny Konstantinem 

Novoselovem a Andre Geimem. Tento materiál teoreticky vypočítal uţ v roce 1962 německý 

chemik Hans-Peter Boehm a nazval ho grafen. Má vynikající vlastnosti, je vodivější neţ měď 

a pevnější neţ ocel. Podle názoru českého vědce můţe být prakticky vyuţit například 

v křídlech letadla nebo v jakékoliv nosné konstrukci vyrobené z uhlíkových kompozitů, kam 

bude moţné instalovat jednoduchý měřič. Ten s vyuţitím vzorce dokáţe sledovat namáhání 

uhlíkových struktur. Pilot nebo konstruktér tak díky tomu dostanou informaci, ţe je buď 

všechno v pořádku nebo naopak hrozí nějaké nebezpečí. Otakar Frank se svými kolegy na 

základě pokusů s grafenem sestavili vzorec univerzálně platný pro všechny uhlíkové 

materiály.
13

 Dá se tedy hovořit o velkém úspěchu českého vědce v oboru nanotechnologií.  

 

 Přesto nad „nano― stále visí velká otázka: Jak se bude nanomateriál chovat v ţivotním 

prostředí po jeho uţití? Snaţil jsem se na ni odpovědět a současně naleznout řešení, jak 

postupovat dál v recyklaci a ukládání nanoodpadu. Na začátku diplomové práce jsem si 

stanovil tři cíle, na které mohu nyní odpovědět: 1. Získat přehled o synteticky vyráběných 

nanomateriálech v České republice. Ad 1) Přehled o syntetické výrobě nanomateriálu 

podávám v kapitole č. 4. Zajímavé je zjištění, ţe se naše syntetická výroba nanomateriálu 

nespecializuje jedním směrem, jako např. ve Francii, kde nanotechnologie slouţí nejvíce 

v kosmetických výrobcích.  

 

Druhým stanoveným cílem byla případová studie na posouzení nebezpečnosti 

ţivotního cyklu vybraného nanomateriálu. Tento cíl jsem rozpracoval podrobně v kapitole 5 a 

následujících podkapitolách a dospěl jsem k závěru, ţe nanomateriál můţe ohrozit nejen 

člověka, ale celý ţivotní prostor. Aby se negativním dopadům předešlo, začala se Evropská 

                                                

13 Volně podle Lidové noviny, čtvrtek 7. dubna 2011, s. 24 
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komise v posledních letech zabývat vydáním příslušných předpisů a opatření, které v uvedené 

kapitole cituji.  

 

Třetím cílem mé diplomové práce byl návrh opatření pro minimalizaci negativních 

dopadů nanomateriálu na ţivotní prostředí.  

 

V tomto bodě konstatuji, ţe prozatím není znám přesný recept na likvidaci 

nebezpečných částic nanomateriálu. Prozatím jsou vyuţívány metody známé z minulého 

století zejména při nakládání se nebezpečnými odpady. Na jednu stranu můţeme být mírně 

uklidněni, ţe ještě nejsou pořádně prozkoumány všechny negativní vlivy „nano―, na druhou 

stranu nikdo netuší, jak se bude nanoodpad chovat za deset dvacet let. Přitom se prozatím 

nikdo nezabývá prováděním bezpečné recyklace nebo takovým uskladněním, které by 

neohrozilo ţivotní prostor. Proto bych jako opatření navrhoval, aby se týmy vědců spojily na 

jediném úkolu, kterým by byla bezpečná likvidace nanoodpadu a to takovou formou, ţe by 

nebyl odpad skladován v kontejnerech na speciálních skládkách nebo spalován ve speciálních 

spalovnách, protoţe prozatím nikde neexistují tak dokonalé filtry, které by stoprocentně 

zachytily všech emise vzniklé spalováním.  

 

 Závěr diplomové práce jsem začal plánovaně tím, ţe se náš vědec podílel s cizími 

laureáty Nobelovy ceny na výzkumu vzorce. Chtěl bych navrhnout, aby Nobelova cena byla 

udělena tomu, kdo najde řešení pro likvidaci nanoodpadu a dalších nebezpečných odpadů, 

které se stávají celosvětovým problémem.  

 

Nanotechnologie mění svět, ale je nutno k nim chovat patřičný respekt. Touto prací 

bych také chtěl naznačit, ţe i Hasičský záchranný sbor by měl při únicích nanočástic nakládat 

s těmito jako s nebezpečnou látkou. 
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