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ANOTACE 

 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou a výzkumem nanočástic, jejich vlivů 

na životní prostředí a zdraví člověka. Hlavním řešeným problémem jsou zde antropogenní 

nanočástice, jejich původ a koncentrace, ve které se vyskytují ve vzorcích životního prostředí.  
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SUMMARY 

 

This thesis is concerned with problems and research of nanoparticles, their effects on 

environment and health of human. The major discussing problems are anthropogenic 

nanoparticles, their genesis and the concentration at which they occur in environmental 

samples. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

České zkratky 

SEM – Skenovací elektronový mikroskop 

TEM – Transmisní elektronový mikroskop 

AFM – Mikroskop atomárních sil 

ROS – Reaktivní formy kyslíku 

 

 

 

 

Cizojazyčné zkratky 

SEM – Scanning electron microscope 

TEM – Transmission electron microscope 

AFM – Atomic force microscope 

HRTEM – High Resolution Transmission Electron Microscopy 

BSE – Back-Scattered Electrons 

EBDS – Electron Backscatter Diffraction 

EDS – Energy Dispersive X-ray Spectroscopy 

FIBM – Focused Ion Beam Microscopy 

RBS – Rutheford Back Scattering 

MEIS – Medium Energy Ion Scattering 

LEIS – Low Energy Ion Scattering 

ISS – Ion Scattering Spectroscopy 

EBM – Electron-Beam Machining 

IBM – Ion-Beam Machining 
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1. ÚVOD 

 

Tak jako téměř ve všech případech člověkem vytvořených materiálů, technologií 

a chemikálií se i u nanočástic a nanomateriálů objevilo nepřeberné množství skvělých 

vlastností a z nich vyplývající, téměř neomezené využití ve všech odvětvích lidské činnosti. 

Ale stejně jako u předešlých tzv. zázračných materiálů jako ku příkladu u DDT (insekticidů) 

nebo freonů (chlor- fluorovaných uhlovodíků), jež byly z počátku považovány za téměř 

bezchybné materiály s obrovským potenciálem, což vedlo k jejich masovému rozvoji 

a výrobně, se i u nanočástic a nanomateriálů jejich nebezpečí pro životní prostředí může 

prokázat až v době, kdy jejich množství v životním prostředí dosáhne kritické úrovně. 

A mnoho doposud provedených studií o vlivu nanočástic na životní prostředí takovému 

scénáři opravdu nasvědčuje.  
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

V následující části této práce budou charakterizovány jednak záměrně vyráběné 

nanočástice a jednak nanočástice jež vznikají jako vedlejší produkty některého z výrobních 

procesů, jejichž výskyt je ve vzorcích odebraných z dané lokality očekáván. Jedná se 

převážně o kovové nanočástice. Budou zde popsány především jejich vlastnosti, toxicita 

a zdroje, ze kterých pochází a dále také jejich vlivy například na půdní mikrobiotu. 

Podstatnou částí budou také metody detekce nanočástic a přístroje k tomu používané. 

 

2.1. Nanočástice 

Nanočástice jsou definovány jako částice, jež mají ve všech třech rozměrech velikost 

od 1 nm do 100 nm. Mnohými autory jsou z tohoto důvodu nazývány jako 0 -dimenzionální 

nanoobjekty. Z hlediska jejich původu je možno je rozdělit na antropogenní nanočástice, jež 

mohou být vyráběny jednak záměrně v laboratořích a výrobách, které mohou sloužit buďto 

jako komponenty pro složitější struktury, z nichž jsou složeny, nebo mohou být uplatněny 

samostatně. A jednak zde také spadají nanočástice, jež jsou odpadním čili nežádoucím 

produktem některého z výrobních procesů. Dále se v životním prostředí přirozeně vyskytují 

přírodní nanočástice, jež mohou být organického nebo anorganického původu. Tyto 

nanočástice se vedle člověka nacházejí v přírodě od nepaměti a ještě v nedávné době jim 

nebyly přisuzovány nebezpečné účinky. Vznikají v hlavní řadě při sopečných erupcích, 

požárech, při erozi půdy a dále také různé druhy houbových spór, bakterií a virů mají velikosti 

nanorozměrů [1], [2], [3]. 
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Obrázek č. 1: Nanoměřítko 

Zdroj: <http://www.beyondpesticides.org/antibacterial/nano.htm> 

 

2.2. Antropogenní nanočástice 

Záměrně vyráběných nanočástic je nepřeberné množství a stále se zvyšuje, stejně jako 

se zvyšuje i jejich vyráběné množství, tudíž lze předpokládat, že se jich do životního prostředí 

bude dostávat stále více. Spolu s odpadními nanočásticemi pak jejich množství bude takřka 

dvojnásobné a je možné, že v budoucnu bude nutné vynaložit značné prostředky k nalezení 

vhodných způsobů jejich sanace z životního prostředí, aby nedošlo k nekontrolovatelnému 

zamoření téměř celé naší planety [1], [2], [3].  

 

2.2.1. Nanočástice stříbra 

Mezi jedny z nejvíce vyráběných nanočástic patří nanočástice stříbra, jelikož jeho 

antiseptické účinky představují skvělé uplatnění v mnoha lidských činnostech. V současné 
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době patří komerčně i aplikačně nejrozšířenějšímu typu kovových nanočástic. Dále pak jeho 

použití v elektronickém průmyslu je také velmi rozsáhlé a tudíž i množství nanostříbra 

v odpadech bude značné. A jsou to právě jeho antiseptické účinky, které mohou způsobovat 

ztráty v podobě úhynu bakterií v životním prostředí a také např. kalu na čističkách odpadních 

vod, což muže zapříčinit nedostatečné čištění těchto vod a únik znečištění do vod 

povrchových. Příprava nanočástic stříbra je poměrně jednoduchá, lze je připravit např. reakcí 

stříbrných solí s thiosírany, borohydráty, citrany, ale také mnohými dalšími metodami 

zahrnující jak chemické reakce, tak fyzikální postupy jako je elektrolýza, iontová implantace,  

elektroexploze a další. Jednou z nejsnazších metod přípravy kolidních nanočástic stříbra je 

elektrolytické rozpouštění stříbrných elektrod ve vodě [1], [2], [4]. 

 

 

Obrázek č. 2: Nanočástice stříbra zobrazené elektronovým mikroskopem 

Zdroj: <http://www.nanotrade.cz/produkty/produkty-s-antibakterialnimi-ucinky-2> 

 

Mnohé z ostatních těžkých kovů se chovají jako buněčné jedy, naproti tomu 

nanočástice stříbra mají vynikající antibakteriální účinky, aniž by vykazovaly toxicitu pro 

makroskopické organizmy. To potvrzuje řada studií, jež uvádí nanočástice stříbra jako 

nezávadné a to i ve velkém množství. Jediná toxická reakce projevující se u člověka může být 

šedé zbarvení tkáně doprovázené lehkým pocitem chřipky zvané argyrie. Tyto příznaky jsou 

známy z historie u lidí používajících ke konzumaci a uchovávání potravin stříbrné nádobí, 

ovšem při užívání nízkých dávek koloidního nanostříbra dochází naopak k pozitivnímu 
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účinku na posílení imunitního systému, kde se podílí na dozrávání T buněk a poté je po 

několika dnech vyloučeno z těla běžným způsobem [1], [2], [4]. 

 

Nanočástice jsou však toxické pro mikroorganizmy, což je dáno chemickou 

reaktivitou jejich povrchu, která narůstá se zmenšující se velikostí nanočástic stříbra. Jejich 

účinnost narůstá, jelikož menší nanočástice snadněji pronikají buněčnými stěnami mikrobů. 

Antibakteriální činnost nanočástic stříbra funguje tak, že volné ionty stříbra Ag
+
 svojí 

katalytickou reakcí inhibují funkci HS
-
 skupin oxidačních metabolických enzymů anaerobních 

organizmů, které zjišťují jejich buněčné dýchání. To vede k jejich odumření a následnému 

rozkladu. Dle laboratorních testů dochází k úmrtí bakterie při jejím styku s nanočásticí stříbra 

do 6 minut. Některé z posledních testů dokonce ukazují, že nanoštříbro je účinné i proti 

virům, avšak s delší dobou učinku [1], [2], [4]. 

 

Kromě přímého použití nanostříbra jako léčiva se v neposlední řadě hojně používá 

i k preventivním účelům v podobě kompozitů organických i anorganických materiálů. 

Příkladem může být užití nanočástic stříbra pro povrchové úpravy plastů, filtrů, myček, 

lednic, klimatizací, obkladových materiálů, u kterých je minimalizováno přežívání a šíření 

mikroorganizmů. Největším podílem pak přispívá textilní průmysl, kde nachází uplatnění při 

výrobě antibakteriálních roušek, ponožek, ložního a spodního prádla, kde hubí bakterie 

a zabraňují tím vzniku zápachu, avšak z těchto materiálů se v průběhu jejich užívání mohou 

uvolňovat a poté vnikat do životního prostředí např. prostřednictvím odpadních vod [1], [2],  

[4]. 

 

2.2.2. Nanočástice zlata 

 Pro přípravu koloidního zlata se v současné době nejčastěji používá Turkevičova 

redukční metoda kyseliny chlorizlatité pomocí citranu sodného ve vroucím vodném roztoku. 

Tímto způsobem lze připravovat také mnohé další nanočástice kovů jako např. mědi, železa, 

rtuti a dalších. Zárověn však existují mnohé další metody přípravy jak nanočástic zlata, tak 

i dalších kovů, které mohou využívat jako redukční činidla sloučeniny diboranů, silanů, 

hydrazinu, organohlinitých sloučenin, vínanu draselného, a dalších. Těmito způsoby lze 

připravit nejen kulové nanočástice zlata, ale také  nanokrystaly tetragonálních tvarů nebo 

protáhlé nanotyče různých délek. Různé tvarové typy nanočástic pak vykazují různé optické 

a elektrické vlastnosti, čehož lze využít pro spektrometrická měření využívající povrchové 
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plazmony. Tyto optické vlastnosti nanočástic zlata se využívají k barevné fotografii s vysokou 

rozlišovací schopností a dále také pro nanoimprint technologii, které zahrnují také 3D tisk 

nanostruktur viz obr. č. 1  [1], [2], [4]. 

 

 

Obrázek č. 3: Most vytvořený metodou 3D nanotisku 

Zdroj: <http://www.technikaatrh.cz/it-ve-vyrobe/3d-tiskarna-s-nanopresnosti> 

 

Také fluorescence nanočástic zlata se využívá ve spojení s organickými markery 

k identifikaci a lokalizaci buněk, bakterií a dalších organických látek. Koloidní zlato má 

stejně jako stříbro také využití přímo jako léčivo, podává se např. při revmatické artritidě 

nebo při Alzheimerově nemoci. Využití našlo i jako cílový absorpční materiál při 

odstraňování nádorů pomocí laserově oblačních metod. Pro svou výbornou elektrickou 

vodivost a chemickou stálost našlo také uplatnění v elektronice, kde se využívá např. tisku 

elektronických obvodů a kontaktů, včetně spojů biočipů mezi elektronikou a na ní 

pěstovaných a zlatem potažených mikroorganizmů. Využití zlatých nanočástic je díky jeho 

vlastnostem velmi rozsáhlé, zahrnuje bioaplikace pro jeho terapeutické účinky, dopravu léků 

a vizualizační metody, chemii pro jeho katalytické účinky, dále také elektroniku, kde je 

využito pro tvorbu nanočipů, nanosenzorů a vodičů, či využití v optice ve spektrometrii, 

polarizátorech nebo při výrobě materiálů se záporným indexem lomu  [1], [2], [4]. 

 

2.2.3. Nanočástice platiny 

Nanočástice platiny a jejich kompozity vykazují velmi dobré elektrické a katalytické 

vlastnosti, což je také důvodem jejich širokého uplatnění pro chemické aplikace, kde 

katalyzují velké množství reakcí. Platina je považována za biokompatibilní materiál, tudíž se 

v makro velikostech využívá pří výrobě endoprotéz nebo např. kardiostimulátorů, ovšem 

stejně jako většina materiálů v nano velikostech i platinové nanočástice představují zdravotní 



Marcel Mikeska: Výskyt nanočástic ve vzorcích životního prostředí 

2013  7 

 

riziko, jelikož snadno pronikají buněčnou membránou a dokonce při jejich vdechnutí může 

dojít k zánětu plic. V životním prostředí však dochází k jejich rychlé aglomeraci a sintrování 

do větších částic, což významně snižuje jejich rizikovost  [1], [2], [4]. 

 

2.2.4.  Ostatní typy kovových nanočástic 

Mezi další typy nejčastěji používaných nanočástic patří hlavně nanočástice 

W (wolframu), Ni (niklu), Pd (paladia), In (india), Mo (molybdenu), Ta (tantalu) a dalších. 

Nanočástice těchto kovů mají vysokou chemickou stabilitou, která je předurčuje k použití 

v řadě aplikací, jako jsou katalyzátory reakcí, materiály solárních a palivových článků, 

elektronické součástky, materiály s modifikovanými optickými vlastnostmi, ale také senzory, 

biomarkery a další. Dále jsou také kromě těchto stabilních kovových materiálů používány 

i nanočástice běžných kovů např. Fe, Cu, Al, Co. Tyto jsou však díky jejich vysoké reaktivitě 

a redukčním schopnostem velice nestabilní, neboli rychle podléhají oxidaci na sloučeniny 

Fe2O3, Fe3O4, Al2O3, CuO, CoO, Co3O4 a další. Stabilita na vzduchu u některých atomárních 

kovů je tak nízká, že jsou považovány za třaskaviny a tudíž musejí být takovéto nanočástice 

stabilizovány. Příprava takovýchto nanočástic se provádí např. redukcí prekurzorů 

chloridových solí pomocí boridů, ale lze je také připravit elektrochemickými nebo 

fotochemickými metodami. Jejich vysoká chemická reaktivita se pak využívá ke katalytickým 

účelům a také k rozkladu organických i anorganických látek.  Velké využití nalezly hlavně 

nanočástice železa, které jsou díky jejich velké reaktivní schopnosti využívány k čištění 

podzemních vod, kde rozkládají nebezpečné látky. Dále se také používají jako součásti 

kompozitních materiálů, popř. vytváří slitiny s ostatními více stabilními kovy, čímž upravují 

jejich vlastnosti, jako jejich elektrickou vodivost, magnetické vlastnosti apod. Jako další se 

také vyrábějí bimetalické nanočástice, což jsou částice ze dvou různých kovů. Nejčastější 

kombinace bimetalických kovů jsou např. Fe/Pd, Fe/Pt, Fe/Ag, Fe/Co, Fe/Ni a další, které se 

pak chovají jako galvanické nanočlánky, což se opět využívá především ke katalytickým 

rozkladům řady chemických látek s rozsáhlým využitím pro dekontaminační účely [1], [2], 

[4]. 
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2.3. Uvolnění nanočástic do životního prostředí 

Zvýšená výroba a rozšířené používání záměrně vyráběných nanočástic v různých 

průmyslových odvětvích může způsobit jejich časté uvolňování do životního 

prostředí. Nanočástice vstupují do prostředí prostřednictvím úmyslného i neúmyslného 

vypouštění, jako emise do ovzduší, z tuhých nebo kapalných odpadů, odtoky z výrobních 

míst. Úmyslné uvolnění záměrně vyráběných nanočástic v prostředí zahrnuje použití 

nanočástic pro sanaci kontaminované půdy a vody. Část nanočástic používaných jako jeden 

z prvků tkanin, barev, osobních zdravotních potřeb a kosmetiky také mohou do životního 

prostředí vstoupit. Několik rutinních lidských aktivit, např. opotřebení automobilových 

pneumatik, spaliny dieselových motorů a procesů způsobujících znečištění ovzduší ve 

městech významně uvolňují nanočástice do životního prostředí. Jak již bylo uvedeno výše, 

jsou přírodní nanočástice přítomny v prostředí od počátku zemské historie. Přírodní 

nanočástice často zmizí z prostředí rozpuštěním nebo se stanou dostatečně velké díky 

agregaci. Ale záměrně vyráběné nanočástice mohou v životním prostředí přetrvávat 

v důsledku jejich stabilizace pomocí různých činidel. Na obrázku č. 4 jsou znázorněny 

rozměry nanočástic, jak přírodního, tak antropogenního charakteru [3], [5]. 

 

 

Obrázek č. 4: Zdroje nanočástic a jejich rozměry 

Zdroj: <www.issa.int/content/download/135416/2754747/file/sl-Klouda.pdf> 
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2.4. Vliv nanočástic na půdní mikroorganismy 

   Kvalita půdy určuje schopnost půdy fungovat v přírodních nebo řízených 

podmínkách ekosystému, výživu rostlin a zvířecí produktivitu, a dále zachování a zlepšení 

kvality vody a vzduchu. Mezi hlavními faktory ovlivňujícími kvalitu půdy jsou biologické 

faktory velmi důležité, protože půdní mikroorganismy přímo ovlivňují procesy v půdních 

ekosystémech, převážně rozklad organických látek v půdě a koloběh živin, což představuje 

poslední článek potravního řetězce, který má navracet energii nutnou pro růst a vývoj 

autotrofů. Z tohoto důvodu je ochrana mikrobiální aktivity a její rozmanitosti jednou 

z hlavních podmínek pro trvale udržitelný rozvoj. Mezi xenobiotiky se mohou vyskytovat 

i záměrně vyráběné nanočástice pro průmyslové a enviromentální využití nebo nanočástice 

vytvořené jako vedlejší produkty lidské činnosti, které si vždy najdou cestu do půdy [6], [7], 

[8]. 

 

2.5. Modifikované nanočástice a jejich škodlivost pro mikroorganismy 

Modifikované nanočástice jsou částice, které jsou záměrně vyráběny člověkem, 

protože mají specifické nanotechnologické vlastnosti, pokud jde o velikost, charakter 

a chování. Hlavním důvodem, proč tyto nanočástice mají tak rozdílné vlastnosti oproti 

mikročásticím stejného chemického složení je to, že při zmenšování do nanorozměrů začínají 

převládat kvantové efekty vyvolané nárůstem poměru plochy k objemu těchto částic, což má 

za následek rozdílné optické, elektrické, magnetické, chemické a mechanické vlastnosti. 

Jakmile se částice dostatečně zmenší, začnou se řídit zákonem kvantové mechaniky. 

Například neprůhledné látky se stávají více průhlednými (měď); stabilní materiály se stávají 

hořlavými (hliník); inertní látky se stávají reaktivnějšími (platina); izolační materiály se 

stávají vodiči (křemík); pevné látky se mění v kapaliny při pokojové teplotě (zlato)  [6], [7], 

[8], [9]. 

 

Jednotlivé nanočástice mohou být vytvořeny jednotlivými prvky jako je uhlík (C) 

nebo stříbro (Ag) nebo směsí prvků/molekul. Často bývají klasifikovány podle jejich 

chemického složení, příležitostně doplněné o typické velikostní nebo morfologické znaky. 

Zvyšující se vstup těchto nanočástic nevyhnutelně povede k jejich kumulaci v půdě, což 

vyvolává obavy o jejich možných nepříznivých účincích na půdní mikrobiální činnosti 

a rozmanitost [6], [7], [8], [9]. 
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V současné době je k dispozici málo informací o tom, jak tyto nanočástice ovlivňují 

půdní mikrobiální společenství. Mohou mít dopad na půdní mikroorganismy prostřednictvím:  

 přímého účinku (toxicita),  

 změn v biologické dostupnosti toxinů nebo živin,  

 nepřímých účinků vyplývajících z jejich interakce s přírodními organickými 

sloučeninami, 

 interakcí s toxickými organickými sloučeninami, které by zesílily nebo 

zmírnily jejich toxicitu.  

 

Zatímco mechanismy toxicity nebyly ještě kompletně pro většinu nanočástic 

objasněny, některé mechanismy zahrnují narušení membrán nebo potencionální membrány, 

oxidaci proteinů, genotoxicitu, přerušení transdukce energie, tvorbu reaktivních forem kyslíku 

(ROS) a uvolňování toxických složek. Nicméně aby došlo k narušení membrány, musí být 

nanočástice v přímém kontaktu s buňkou, a pokud k tomuto narušení dojde, je velmi 

pravděpodobné, že se v cytoplazmě začnou hromadit. Antibakteriální aktivita nanočástic 

může tedy představovat jak výrobu reaktivních forem kyslíku, tak i nahromadění nanočástic 

v cytoplazmě nebo na vnějších membránách. Mohou také způsobit změny struktury 

mikrobiálních povrchů buněk, což může eventuálně mít za následek buněčnou smrt. Je tedy 

zřejmé, že nanočástice stimulují tvorbu reaktivních forem kyslíku v organismech a škodí 

každé buněčné složce  [6], [7], [8], [9]. 

 

2.5.1. Antimikrobiální aktivita nanočástic na bázi uhlíku 

Antimikrobiální aktivita inženýrských nanočástic byla ve velké míře studována 

s patogenními bakteriemi. Mezi těmito nanočásticemi jsou fullereny ideálními materiály pro 

studie životního prostředí a dřívější odborné práce ukázaly, že C60 je buď škodlivý, nebo má 

neutrální biologické následky. Studie Fortnera a kol. o účincích agregátů C60 na dva běžné 

druhy půdních bakterií - Escherichia coli a Bacillus subtilis - ukazuje, že prokaryotické 

vystavení fullerenům nano-C60 v relativně nízké koncentraci je inhibiční, indikované 

nedostatečným růstem a snížením aerobního tempa dýchání. Kromě vodních suspenzí 

fullerenů, jejichž vlastnosti se liší od většiny pevných C60 projevujících relativně silnou 

antibakteriální aktivitu a frakce obsahující menší agregáty, byly více toxické pro Bacillus 

subtilis při minimálních inhibičních koncentracích C60. Studie týkající se antibakteriální 

aktivity vodních suspenzí fullerenů tvrdí, že stupeň toxicity u Escherichia coli byl spojen 
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s tvorbou ROS (reaktivní formy kyslíku). Toxicita C60 byla přisuzována jeho schopnosti 

vázat a deformovat DNA, a tím narušovat mechanismus DNA. Nicméně, kolik těchto 

důsledků vzniklo kvůli usnadnění vystavení nebo experimentálním umělým výtvorům (např. 

vlivy rozpouštědla), zůstává nejasné. Je známo, že fullereny se vzájemně ovlivňují 

s buněčnými membránami, ale tato vlastnost nemá inherentní vztah k toxicitě. Jeden možný 

mechanismus toxicity vodních fullerenů k eukaryotickým buňkám se projevil jako lipidová 

peroxidace. U záměrně vyráběných nanočástic na bázi uhlíku jako jsou uhlíkové nanotrubice 

byla zjištěna nečinnost Escherichia  coli, Staphylococcus epidermis a příznivých půdních 

mikrobů jako jsou Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis stejně jako různých 

mikrobiálních společenství řek a produkce odpadních vod  [6], [7], [8], [9], [10]. 

 

2.5.2. Antimikrobiální aktivita nanočástic kovů a oxidů kovů 

O mikrobiální toxicitě se nejčastěji diskutuje u kovových nanočástic (prvky jako 

stříbro, zlato, železo; oxidy titanu, železa a smíšené oxidy kobaltu, zinku a železa atd.). Tyto 

nanočástice vyvolávají vážné znepokojení ohledně životního prostředí, a to kvůli jejich 

unikátním rozpouštěcím vlastnostem a elektrickému náboji a dále také kvůli jejich malým 

velikostem a hlavně velkému poměru povrchu k jejich hmotnosti. Například nanočástice 

stříbra je toxická pro Escherichia coli, Staphylococcus aureus a Bacillus subtilis. Dokonce 

i nanočástice stříbra biosyntezované houbami ukázaly silnou aktivitu proti houbovým 

a bakteriálním kmenům jako jsou Aspergillus niger, Staphylococcus sp., Bacillus sp. 

a Escherichia coli. Nicméně zprávy o relativní toxicitě těchto kovů a oxidu kovů nanočástic 

jsou rozporuplné. Například Jiang a kol. (2009) zjistili, že mezi inženýrskými nanočásticemi  

ZnO, Al2O3, SiO2 a TiO2 byl nejvíce toxický ZnO způsobující 100 % úmrtnost kmenů 

Bacillus subtilis, Escherichia coli. Naopak mezi nanočásticemi CuO, NiO, ZnO a Sb2O3 

Baek and An (2011) zjistili, že nanočástice oxidu měďnatého byla nejvíce toxická pro 

Escherichia coli, Bacillus subtillis a Streptococcus aureus [6], [7], [8], [9], [11], [12]. 

 

Dokonce i u vodních suspenzí TiO2, SiO2 a ZnO bylo zjištěno, že jsou v různé míře 

škodlivé a že se zvyšující se koncentrací částic roste i antibakteriální aktivita. Také zjistili, že 

antibakteriální aktivita se zpravidla zvyšuje od SiO2 do TiO2 až po ZnO, a že kmen Bacillus 

subtilis byl nejvíce citlivý k jeho účinkům. Rovněž u nanočástic oxidů zinku, mědi a titanu 

bylo zjištěno, že jsou toxické pro mikrořasy Pseudokirchneriella subcapitata. Nicméně oxidy 

TiO2, Co3O4 a Fe2O3 neukázaly žádné podstatné antibakteriální aktivity jak ve vodním 
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expozičním režimu, tak ani v aerosolovém expozičním režimu.  [6], [7], [8], [9]. 

 

I přesto, že baktericidní mechanismus nanočástic stříbra není stále jasný, u interakce 

nanočástic stříbra s bakteriemi bylo zjištěno, že jsou závislé jednak na velikosti, ale i na tvaru 

nanočástic. Nanočástice stříbra mají kulovitý a pseudosférický tvar s úzkým rozložením. 

Martínez-Castańón a kol. (2008) zjistili, že 7 nm nanočástice stříbra představují nejlepší 

aktivitu proti Escherichia coli a Streptococcus aureus. Kvůli své velikosti mohou 7 nm 

nanočástice stříbra snadněji dosáhnout jaderného obsahu bakterií a představují největší 

plochu; proto je kontakt s bakteriemi největší. To by mohl být důvod, proč představují 

nejlepší antibakteriální aktivitu. Podobně jako u nanočástic stříbra bylo i u antibakteriální 

aktivity nanočástic oxidu zinečnatého zjištěno, že je nepřímo úměrná jejich velikosti 

v Streptococcus aureus. Zjednodušeně řečeno, čím menší jsou, tím je větší jejich poměr 

plochy k hmotnosti a tím i vyšší účinnost mikrobiálního spojení. Když byla popsána interakce 

závisející na velikosti nanočástic stříbra s gramnegativními bakteriemi, tak se také ukázalo, že 

nanočástice stříbra podstupují interakci závisející na tvaru, a to s gramnegativním 

organismem Escherichia coli. Zjistili, že zkrácené trojúhelníkové stříbrné desky s mřížkovou 

rovinou jako základní rovinou, zobrazily nejsilnější biocidní působení v porovnání 

s kulovitými a tyčovitými nanočásticemi stříbra (ve formě AgNO3). Ačkoliv bylo řečeno, že 

toxicita nanočástic stříbra závisí na různých faktorech např. na velikosti částic, tvaru a krycím 

prostředku, výsledky El Badawy a kol. (2011) svědčí o tom, že povrchový náboj je jedním 

z nejdůležitějších faktorů, které určují toxicitu nanočástic stříbra. Ukázali, že čtyři nanočástice 

stříbra představují různé možné vývoje povrchového náboje v rozmezí od vysoce negativního 

po vysoce pozitivní, a to neobalených nanočástic stříbra, nanočástice stříbra potažené 

citrátem, polyvinylpyrrolidon potažený nanočásticemi stříbra a rozvětvený polyethylenamin 

potažený nanočásticemi stříbra vystavujícími povrchový náboj [6], [7], [8], [9], [13], [14]. 

 

Možné vlivy nanočástic stříbra zahrnují interakce s bakteriální membránou, jež 

zapříčiňuje prohlubeň buněčné stěny, rozptýlení protonové hnací síly a také buněčnou smrt. 

Nanočástice stříbra by se také mohly spojit s bakteriální DNA a to by mohlo ohrozit 

replikační přesnost DNA. Mnohem zajímavější je fakt, že tyto nanočásticové oxidy kovů 

mohou vystupovat jako „Trojští koně", kteří vstupují do buněk a uvolňují ionty intracelulárně. 

V přezkoumání, jež udělal Kahru a Dubourguier (2010), aby zhodnotili současné existující 

údaje o toxicitě syntetických nanočástic na skupiny organismů, jež představují hlavní úrovně 

produkce potravin (bakterie, řasy, korýši, nálevníci, ryby, kvasinky a háďátka), byly 
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nanočástice stříbra a oxidu zinečnatého nejvíce škodlivé a byly klasifikovány jako „extrémně 

toxické“, následované C60 fullereny a nanočásticemi oxidu měďnatého, které byly 

klasifikovány jako ,,velmi toxické“. SW uhlíkové nanotrubice a MW uhlíkové nanotrubice 

byly klasifikovány jako „toxické“ a nanočástice TiO2 byly klasifikovány jako „škodlivé". 

Jasný důkaz antibakteriální aktivity nanočástic stříbra a jejich toxicita pro houby, viry a řasy 

v prováděné studii je také uveden v recenzi Marambio-Jones a Hoek (2010)  [6], [7], [8], [9], 

[15], [16]. 

 

2.6. Účinky nanočástic na půdní mikroorganismy 

Zatímco existuje malá pochybnost o toxicitě inženýrských nanočástic pro 

mikroorganismy, problém, který vyvolává vážné znepokojení, je jejich toxicita pro 

mikroorganismy, které podporují růst rostlin a na které se vztahuje koloběh živin v půdách. 

U rizobakterií podporujících růst rostlin jako jsou Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas 

putida, Pseudomonas fluorescens, Bacillus subtilis, nitrifikačních a denitrifikačních bakterií 

byly prokázány různé stupně inhibice, když byly bakterie vystaveny záměrně vyráběným 

nanočásticím v čistých kultivovaných podmínkách nebo ve vodních suspenzích. Oxidy kovů 

nanočástic mědi byly testovány na antibakteriální aktivitu proti růstu rostliny podporující 

Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella paratyphi a Shigella. U železa 

a mědi na bázi nanočástic se předpokládá, že reagují s peroxidy přítomnými v životním 

prostředí produkujícím volné radikály známé vysokou toxicitou pro mikroorganismy, jako 

jsou Pseudomonas aeruginosa  [6], [7], [8], [9]. 

 

2.6.1. Toxicita fullerenů a uhlíkových nanotrubic 

Nedávno provedené studie popisují malý dopad C60 fullerenů na půdní respiraci 

a mikrobiální biomasu. Například Tong a kol.(2007) zkoumali půdy, a to buď půdu ve vodní 

suspenzi, nebo půdu ve formě granulí a inkubovali je po dobu 180 dnů. Půda byla 

charakterizována prachovitá jílovitá hlína se 4% organické látky a blízko neutrálnímu pH 

(6,9). Nebyla stanovená žádná inhibice v aktivitě dehydrogenace (enzym, který indikuje 

oxidativní mikrobiální aktivitu v půdě) a v aktivitě enzymů obsažených v půdních cyklech 

dusíku (ureáza), fosforu (kyselé fosfatázy) u uhlíku (β glukosidáza), svědčící o tom, že by 

C60 nezpůsobovaly žádný stres půdní mikrobiální aktivitě [6], [17], [18], [19], [20].  
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Johansen a kol.(2008) se soustředili na aglomeráty C60 fullerenů (průměrná velikost 

50 nm) v půdě při 0,5, 25 a 50 mg / kg-1 suché půdy (jílovitý a hlinitý povrch, 2,5 % 

organické látky, pH 6,7) a měřili celkovou respiraci, biomasu, počet a rozmanitost bakterií 

a prvoků během 14 dnů. Zjistili, že počet rychle rostoucích bakterií se snížil o tři až čtyř 

násobek ihned po začlenění C60 a počet prvoků se snížil jen nepatrně, a to na začátku pokusu. 

Počáteční pokles rychle rostoucí populace bakterií byl přisuzován přímému účinku C60 se 

vznikem ROS, které narušil membránové lipidy a DNA, a nepřímému účinku kvůli 

pohlcování C60 substrátů a základních živin pro růst bakterií v půdách. Nicméně tyto přímé 

a nepřímé účinky C60 na mikroorganismy nemohly být potvrzeny kvůli složité povaze 

půdního prostředí. Přesto však obě studie (Johansen a kol., 2008; Tong a kol., 2007) 

informovaly o tom, že aplikace C60 do půd způsobila jen mírný posun v bakteriální DNA, 

poukazující na malou změnu ve struktuře měřené užitím denaturace gradientu gelové 

elektroforézy. Zjištění Nyberga a kol.(2008) také tvrdila, že C60 fullereny nemají žádný 

významný efekt na anaerobní společenství pevných biolátek z anaerobního čištění kalu 

odpadních vod při expoziční době několika měsíců. Tento závěr je založen na nepřítomnosti 

toxicity indikované beze změny v metanogenezi ve srovnání s nezpracovanými vzorky. 

Výsledky denaturace gradientu gelové elektroforézy také nepřináší žádné důkazy 

významných posunů díky práci s C60, a to v každé podskupině mikrobiálního společenství. 

V krátkodobé inkubační studii Chung a kol. (2011) zjistili, že aplikace uhlíkových nanotrubic 

větších než 5000 µg významně utlumila aktivitu enzymů obsažených v uhlíku (1,4 β 

glukosidáza, biohydroláza, xylosidáza) , dusíku (1,4 β acetylglukosaminidáza) a fosforu 

(fosfatáza) a nižší mikrobiální biomase uhlíku a dusíku v půdách, což znamená, že by výskyt 

uhlíkových nanotrubic o vysoké kvalitě mohlo fungovat jako stresor pro půdní 

mikroorganismy a mít výrazný dopad na koloběh živin zprostředkovaný půdními 

mikroorganismy [6], [17], [18], [19], [20]. 

 

2.6.2. Toxicita nanočástic kovů a oxidů kovů 

Na rozdíl od fullerenů, u kterých byla zjištěna menší toxicita, bylo u kovových 

nanočástic jako je např. stříbro jasně prokázáno, že je toxické pro půdní mikroorganismy. Ve 

studii Murata a kol. (2005) bylo prokázáno, stříbro má významný účinek na půdní 

dehydrogenační aktivitu způsobující inhibici růstu bakteriálních kolonií v rozmezí 0,1 a 0,5 

mg stříbra kg-1. Jejich zjištění také tvrdí, že půdní denitrifikační bakterie jsou rovněž 

náchylné k inhibici stříbrem. Ve studii Throbäcka a kol. (2007) bylo stříbro přidáno do půd 
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v množství od 0,003 do 100 mg kg-1 sušiny. Okamžitý účinek stříbra byl takový, že jen méně 

než 20 % aktivity denitrifikačních bakterií bylo účinné i nadále v přítomnosti nejvyšší 

koncentrací stříbra. Po 14,3 a 90 dnech inkubace byly vzorky inhibice podobné a nebylo 

zpozorováno žádné oživení aktivity. To znamená, že přítomnost stříbra a přeměna dusičnanů 

do N2 v půdě je redukována kvůli inhibici denitrifikačních bakterií  [6], [21], [22], [23]. 

 

Kromě obsahu v půdách je pro jejich antimikrobiální aktivitu zásadní i velikost 

nanočástic stříbra. Zkoumání vztahu mezi velikostí nanočástice, fotokatalytickou ROS, 

intracelulární ROS a nitrifikační inhibicí odhalilo, že inhibice vůči nitrifikačním organismům 

souvisí s frakcí stříbra v suspenzi menší než 5 nm. Objevilo se, že tyto záměrně vyráběné 

nanočátice by mohly být více toxické pro bakterie než pro kterékoliv jiné frakce nanočástic. 

Studie Hänsche a Emmerlinga (2010) také předložila, že nanočástice stříbra významně 

inhibují mikrobiální biomasu a aktivitu v půdách. Popsali pokus (trvající 4 měsíce) měnící 

půdy s dávkou stříbra 3,2 µg, 32 µg a 320 µg a zjistili, že aplikace nanočástic stříbra nemá 

žádný inhibiční vliv na mikrobiální biomasu dusíku, fluorimetrické enzymy (Leucin 

aminopeptodázy, β biohydroláza, kyselá fosfatáza, β glukosidáza, chitináza a xylosidáza), 

půdní pH a organický uhlík. Avšak potvrdili, že mikrobiální biomasa byla významně snížena, 

zatímco bazální respirace byla zvýšena se zvyšující se spotřebou nanočástic stříbra. Kromě 

toho byl metabolický kvocient (bazální respirace na jednotku mikrobiální biomasy) vyšší při 

zpracování nanočástic stříbra. To naznačovalo, že účinnost použitého substrátu byla snížena 

u nanočástic stříbra, jimž byly půdy ošetřeny, a mohlo dojít ke změně mikrobiálního složení 

půdy v důsledku čtyřměsíční aplikace nanočástic stříbra. Komunitní úrovňové fyziologické 

profily, analýzy methylester mastných kyselin a denaturace gradientu gelové elektroforézy 

také odhalily, že kovové nanočástice stříbra byly vysoce toxické pro společenství arktických 

půd. Následná kultivace půdy podložená studiemi potvrdila, že u jednoho ze společenství 

uvedených rostlin, jež sdružuje bakterie, Bradyrhizobium canariense, se ukázala výrazná 

citlivost na nanočástice stříbra [6], [21], [22], [23]. 

 

Podobně byly testovány účinky částic nulavalentního železa o nano a mikro velikosti 

(nZVI a mZVI) na činnosti obecné (dehydrogenáza a hydroláza) a specifické (potenciální 

oxidace čpavku), zprostředkované mikrobiálním společenstvím v nekontaminované půdě. 

Významné snížení koncentrace dusitanů zaznamenané v přítomnosti nZVI bylo přisuzováno 

působení částic na vznik dusitanu, nikoliv důsledku inhibice oxidace mikrobiálního čpavku. 

Také bylo zjištěno, že nZVI a mZVI stimulovalo činnost dehydrogenázy, ale mělo minimální 
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vliv na činnost hydrolázy udávající skutečnou reakci stimulované mikrobiální populace nebo 

reaktivitu uměle vytvořeného ZVI. Celkově lze říci, že nebyly nalezeny žádné důkazy 

o negativních účincích nZVI nebo mZVI na studované procesy [6], [21], [22], [23]. 

 

Ačkoli nebyly ve výše uvedených studiích zpozorovány žádné změny nebo inhibice 

v půdní mikrobiální aktivitě a příbuzných exponentech vůči inženýrským nanočásticím, je 

důležité si uvědomit, že většina z těchto zjištění je založena na inkubaci nebo na studiích 

mikrosvěta nebo byla prováděna ve vodních systémech. Zdá se, že se výsledky liší, když se 

pokusy opakují v reálných podmínkách. Kromě toho se některé z těchto studií zaměřují na 

jednu nebo jen na velmi málo proměnných, zatímco jsou zachovány všechny experimentální 

konstantní podmínky. Proto se výsledky zdají být nevhodné pro ekotoxikologická hodnocení 

nanočástic v současném půdním prostředí. Tím je zdůrazněna potřeba experimentů, které 

vytvářejí exkluzivní data o vlivech nanočástic na mikrobiální společenství a procesy 

v reálných podmínkách nebo experimentálních podmínkách, které přesně napodobují 

přirozené půdní prostředí. Jinak o nanotechnologii vypracovaná EPA (Agentura ochrany 

životního prostředí) v únoru 2007 nenachází žádnou studii odhalující potenciální toxicitu 

inženýrských nanočástic pro půdní mikroorganismy [6], [21], [22], [23]. 

 

2.7. Metody detekce nanočástic v půdě 

Objevení a následně i manipulace s nanočásticemi bylo limitovány vynalezením 

elektronového mikroskopu, bez jehož pomoci detekce nanočástic nebyla možná. První 

elektronový mikroskop vynalezl Ernst Ruska, ovšem stejně jako u prvních optických 

mikroskopů se i u elektronového vyskytovaly vady v zobrazení. To vedlo k dlouhodobému 

vývoji těchto mikroskopů a dosažení potřebného výkonu, až na přelomu 21. století. Jako první 

dosáhl atomového rozlišení Erwin Wilhem Muller s využitím iontového autoemisního 

mikroskopu roku 1951 [1], [24]. 

 

2.7.1. TEM- Transmisní elektronový mikroskop 

Nejdéle využívanou metodou pro měření a pozorování předmětů s nanorozměry se 

stala transmisní elektronová mikroskopie, jež k zobrazování využívá elektronový svazek. Jak 

již bylo řečeno, vynalezl jej Ernst Ruska v rámci své doktorské práce v roce 1933 a díky 

tomuto významnému objevu obdržel Nobelovu cenu za fyziku [1], [24], [25], [26]. 



Marcel Mikeska: Výskyt nanočástic ve vzorcích životního prostředí 

2013  17 

 

 

Konstrukce transmisního elektronového mikroskopu vychází z uspořádání klasického 

optického mikroskopu, ovšem namísto využití fotonu (elementární částice světelného záření) 

je u TEM využito elektronového svazku a také je zde užito elektromagnetické čočky místo 

optické. Jedním ze základních parametrů všech mikroskopů je jejich mezní rozlišovací 

schopnost, a protože mezní rozlišovací schopnost je závislá na vlnové délce použitého světla, 

dosahují elektronové mikroskopy daleko lepšího rozlišení (až 2 000 000 x). Je to způsobeno 

faktem, že vlnová délka elektronů je řádově kratší než vlnová délka fotonů [1], [24], [25], 

[26]. 

 

Transmisní elektronový mikroskop se tedy skládá z osvětlovací soustavy tvořené 

zdrojem záření (elektronů) a soustavou zobrazovacích členů tzv. kondenzorů (elektronových 

čoček), které usměrňují dopadající elektronový svazek na pozorovaný předmět. Po průchodu 

elektronového záření daným předmětem následuje průchod přes zvětšovací soustavu, která je 

tvořena sérií elektronových čoček a clon, jež promítají zvětšený obraz předmětu na 

fluorescenční stínítko popř. na jiný typ detektoru [1], [24], [25], [26]. 

 

Zdrojem elektronových svazků je obvykle vlákno z wolframu, ale v dnešní době se již 

více používají uhlíkové nanotrubice díky své vysoké emisivitě, vysoké dovolené proudové 

hustotě a výborné tepelné odolnosti. Pro dosažení požadované malé vlnové délky je nutné dle 

fyzikálních zákonů zapotřebí urychlit elektrony na velmi vysokou rychlost. Obvyklé 

urychlovací napětí elektronových mikroskopů se pohybuje v rozmezí od 5 do 400 kV a pro 

případ běžného napětí 15 000V dosahují elektrony rychlosti cca. 72 000 km/s při vlnové délce 

λBe-= 0,01 nm. Urychlené elektrony jsou následně soustředěny kondenzorem na pozorovaný 

předmět, po interakci s předmětem jsou prošlé elektrony zobrazeny na vhodný detektor. Tento 

zvětšený obraz předmětu na stínítku pak lze pozorovat přímo, nebo jej přenést např. do 

počítače za pomocí CCD kamery [1], [24], [25], [26]. 
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Obrázek č. 5: TEM- Transmisní elektronový mikroskop 

Zdroj: <http://universe-review.ca/R11-13-microscopes.htm> 

 

Interakce elektronového svazku se vzorkem je složitý děj, při kterém dochází 

k několika různým jevům, např. elektrony svazku dopadající na předmět, se mohou zpětně 

odrazit, rozptýlit, difrakovat, nebo mohou předmět excitovat a vytvořit tak fotony nebo 

sekundární elektrony. Všechny tyto jevy lze následně využít při získávání informací 

o zkoumaném předmětu. Nejtypičtější metodou pozorování je zobrazení ve světlém poli TEM 

mikroskopu, při níž je pozorována intenzita elektronů prošlých předmětem bez interakce, 

přičemž elektrony, které změnily svůj směr interakcí s předmětem, jsou odcloněny soustavou 

clon. Aby interakce mezi elektronovými svazky a zkoumaným předmětem byla dostatečně 

intenzivní, měla by tloušťka tohoto předmětu přibližně odpovídat střední volné dráze 

elektronů. Pokud by byla tloušťka předmětu větší, docházelo by k vícenásobnému rozptylu 

elektronů a měřený obraz by poté byl rozmazaný. Pokud by však byla tloušťka předmětu 

menší, pak by byl obraz ve světlém poli málo kontrastní a proto je vhodnější takovéto tenké 
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vzorky pozorovat pomocí detekce zpětně odražených elektronů. Kromě metody zobrazení ve 

světlém poli lze vhodným uspořádáním clon vytvořit i obraz v tmavém poli, při němž jsou 

pozorovány pouze elektrony ofrankované od zvolených krystalografických rovin. Takovýmto 

způsobem lze například vizualizovat defekty krystalové mřížky zkoumaného předmětu 

a následným spektroskopickým měřením pak identifikovat lokální složení vzorku. Protože 

však v režimu měření intenzity elektronového záření TEM nelze dosáhnout atomového 

rozlišení, je nutné pro dosažení atomového rozlišení vyhodnocovat nejen intenzitu, ale také 

fázi elektronového záření, čehož se využívá v mikroskopech s vysokým rozlišením High 

Resolution Transmission Elektron Microscopy (HRTEM), které dosahují rozlišení až 0,08 

nm. Aby bylo možné dosáhnout takového rozlišení, je nutné odstranit tvorovou a barevnou 

vadu mikroskopů, dále pak použít zdroj velmi monochromatických – koherentních elektronů 

o vysokých energiích a také vyhodnocovat měřený nefokusovaný obraz jako interferenci 

rovinné elektronové, které odpovídají prošlým elektronům bez interakce se zkoumaným 

předmětem a obecné předmětové elektronové vlny odpovídající elektronům interagujícím 

s předmětem. Rekonstrukce předmětové vlny se pak provádí numerickým vyhodnocením 20 

interferenčních obrazů zaznamenaných CCD kamerou pro malé změny polohy defokusace 

v blízkosti Lichteova defokusu na základě znalosti změny funkce přenosu kontrastu daného 

přístroje [1], [24], [25], [26]. 

 

2.7.2. SEM – Rastrovací (skenovací) elektronový mikroskop 

Jako druhý nejběžnější konstruovaný elektronový mikroskop se používá rastrovací 

neboli řádkový typ elektronového mikroskopu SEM (Scanning Electron Microscope). První 

prakticky použitelné mikroskopy tohoto typu vznikly až v 60. letech 20. století, i když jeho 

princip byl vyzkoušen a patentován jen krátce po vynalezení transmisního elektronového 

mikroskopu. Skenovací elektronový mikroskop dosahuje rozlišení až pod 1 nm, ale použití 

pro rozlišení jednotlivých atomů není možné, přesto se pro řadu výhod používá zejména pro 

studium povrchu materiálů. Jeho rozlišení však není jen dáno zvětšením elektronových čoček, 

ale hlavně schopností soustředit svazek elektronů na co nejmenší plochu o rozměru až 0,4 nm, 

která je následovně po povrchu posouvána pomocí vychylovacích cívek. K měření se 

využívají různé techniky měření primárních i sekundárních odražených a rozptýlených 

elektronů BSE (Back-Scattered Electrons), EBDS (Electron Backscatter Diffraction) nebo 

analýzy rentgenového záření metodami EDS (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy) a další, 

které je možné měřit za pomocí integrálních detektorů, což výrazně zjednodušuje konstrukci 
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celého zařízení. Na základě spektrální analýzy detekovaných částic a záření lze také určovat 

i chemické složení jednotlivých zkoumaných struktur [1], [24], [27]. 

 

 

Obrázek č. 6: Skenovací elektronový mikroskop Philips XL 30 

Autor fotografie: Marcel Mikeska 

 

Byly také vyvinuty modifikace skenovacího elektronového mikroskopu, kde je 

zkoumaný předmět umístěn na konci funkčního prostoru, kdy není nezbytně nutné nevodivé 

předměty pokovovat (při měření generovaného rentgenového záření X) nebo je také možné 

měřit předměty pouze ve sníženém tlaku (0,1 – 6 Kpa) na místo ve vakuu a až v 100% 

vlhkosti, což je použitelné zvláště pro biologické aplikace. Skenovací elektronové mikrokopy 

se též používají pro měření s nízkými energiemi elektronů, avšak kvůli vysokým vlivům 

odpudivých sil mezi elektrony, byl tento typ mikroskopu modifikován pro využití těžších 

iontových svazků s kratší vlnovou délkou a díky vyšší setrvačné energii iontových svazků je 

také dosahováno menší velikosti ohniska svazku až 0,23 nm. Tato modifikace rastrovacího 

mikroskopu se označuje Focused Ion Beam Microscope (FIB) a umožňuje analyzovat jak 

povrch i podpovrchové vrstvy zkoumaného předmětu řadou metod analyzujících interakci 
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iontů s povrchem. Zahrnují měření rozptylu iontů metodami RBS (Rutheford Back 

Csattering) a její varianty MEIS / LEIS (Medium/Low Energy Ion Scattering), včetně 

spektrometrických technik ISS (Ion Scattering Spetroscopy) a dalších [1], [24], [27]. 

 

Focused Ion Beam Microscopy (FIBM) je nejen používán jako pozorovací technika, 

ale je možné i iontové svazky stejně jako elektronové používat pro tvorbu nano 

a mikrostruktur. K tomu lze použít přímo elektronové obrábění EBM (Electron- Beam 

Machining) nebo iontové obrábění IBM (Ion- Beam Machining) stejně jako tomu je 

u elektronové a iontové chemické depozice [1], [24], [27]. 

 

2.7.3. AFM – Mikroskopie atomárních sil 

První mikroskop atomárních sil (Atomic Force Microscopy) byl zkonstruován 

a uveden do provozu v roce 1986. Princip tohoto mikroskopu je založen na funkci 

přitažlivých a odpudivých sil vzájemně působících mezi hrotem a zkoumaným předmětem 

v jejich těsné blízkosti. Mikroskop může pracovat ve dvou režimech a to v bezkontaktním 

a kontaktním. Při měření v bezkontaktním režimu je vzdálenost mezi hrotem a předmětem 

větší a tudíž mezi nimi působí přitažlivá síla, zpravidla Van der Waalsova síla o hodnotě 

řádově 10
-12

 N. Naopak při měření v kontaktním režimu je vzdálenost mezi hrotem 

a předmětem menší než je hodnota vazebné vzdálenosti a tudíž mezi nimi působí odpudivá 

síla v hodnotách řádově 10
-7

 N. Existuje však ještě tzv. poklepový (tapping) režim, který je 

přechodem mezi oběma režimy a ve kterém dochází na krátký čas ke kontaktu hrotu a vzorku, 

v němž lze zvýšit přesnost topologie povrchu až na úroveň atomového rozlišení 

vícenásobným dotekem na jednom místě zkoumaného předmětu. Avšak analýza a správné 

vyhodnocení získaných dat z poklepového režimu je značně složitější než u obou předchozích 

režimů [1], [24], [28], [29], [30]. 
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Obrázek č. 7: AFM- Mikroskop atomárních sil 

Zdroj: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikroskopie_atom%C3%A1rn%C3%ADch_sil> 

 

Mezi zásadní výhody principu mikroskopu atomárních sil patří fakt, že silové účinky 

působí vždy mezi všemi atomy, z čehož plyne, že mikroskop je použitelný jak pro elektricky 

vodivé, tak i pro nevodivé objekty. Další z výhod tohoto principu mikroskopu je, že měření je 

možné jak na vzduchu, tak i v kapalině. A navíc má díky obrovské variabilitě širokou škálu 

použitelnosti, jelikož může měřit nejen elektrické silové účinky, ale také například síly 

magnetické, adhezní, vazebné, třecí, kapilární a další [1], [24], [28], [29], [30]. 

 

Přesnost AFM je podmíněna přesností udržování polohy hrotu, přesností jeho pohybu 

a schopností detekce ohnutí. Pro pohybování hrotem se používají výhradně piezoelektrické 

skenery, které jsou schopny realizovat pohyby menší než desetina nanometru. Aby bylo 

možno udržet přesnou polohu hrotu, staví se mikroskopy AFM mechanicky velmi pevné 

a bývají umístěny na antivibračních stolech. Detekce ohnutí nosníku se provádí nejčastěji 

pomocí laseru. Laserový svazek z laserové diody se nechá dopadat na nosník, od něho se 

odráží podle zákona odrazu a dopadá na fotodetektor. Změní-li se ohnutí nosníku, změní se 

i úhel dopadu svazku na nosník a proto svazek dopadne do jiného místa fotodetektoru. Bude-li 

fotodetektor citlivý na místo dopadu svazku, může se z jeho výstupu určit ohnutí nosníku [1], 

[24], [28], [29], [30]. 
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Rozlišení mikroskopu atomárních sil je dáno nejen přesností vzájemného polohování 

hrotu a předmětu, ale především charakterem jejich vzájemné interakce. Jelikož je pracovní 

charakteristika AFM mikroskopu prakticky lineární, neúčastní se vzájemného silového 

působení jen poslední atom hrotu, ale velké množství atomů, jež si lze představit jako část 

kulové plochy, z čehož plyne, že výsledný měřený obraz předmětu není jen jeho skutečným 

obrazem, ale konvolucí tvaru předmětu a hrotu. Z této skutečnosti vyplývá, že atomového 

rozlišení dosahuje tento mikroskop obvykle pro dobře periodické struktury. Naopak pokud se 

ve zkoumaném předmětu nachází porucha periodicity, např. vakance, bude se jevit v obraze 

jen velmi nevýrazně a s neostrým ohraničením. Proto se při vytváření hrotů pro AFM 

mikroskopy velmi dbá na snahu vytvářet hroty co nejostřejší, obvykle s vrcholovým úhlem 

70° a poloměrem křivosti menším než 30 nm. Pro lepší rozlišení se následovně hroty upravují 

iontovým nebo elektronovým obráběním, popř. se na ně nanáší velmi tenké whiskery nebo 

nanotuby. Kupříkladu hrot s poloměrem křivosti špičky cca. 5 nm, velikosti snímané plochy 

obrazu 1 x 1 μm na 512 x 512 měřících bodů, bude mít rozlišení 2 nm  [1], [24], [28], [29], 

[30]. 

 

Nevýhodou AFM mikroskopu je při měření předmětů s velkými vertikálními 

modulacemi vznik řady artefaktů, které představují místa ztráty informace o povrchu 

předmětu a mohou být způsobeny řadou vlivů. Nejčastěji vyskytovaným typem artefaktu je 

zrcadlení hrotu, které představuje děj, při kterém dochází ke konvoluci tvaru hrotu a vzorku, 

což se projevuje například vznikem opakujících se struktur stejného tvaru a orientace. Tyto 

deformace lze však odstranit vhodnou rekonstrukcí funkcí softwaru mikroskopu. Dalším 

běžným typem artefaktu je zdvojování objektů, které vzniká, pokud se mezi hrotem 

a zkoumaným předmětem vytvoří dvě místa se stejnou vzdáleností.  Mezi další artefakty patří 

také např. jednosměrné protažení objektu, které je způsobeno nesymetrickým tvarem hrotu 

 nebo vytržením části materiálu a jeho následné smýkání po povrchu předmětu, které se 

projeví protáhlou čárou v měřených datech. Také může dojít k vytahování nebo zatlačování 

jednotlivých atomů hrotem mikroskopu, což má za následek přetváření topologie zkoumaného 

předmětu. Přes veškeré nevýhody a komplikace je v současné době mikroskop atomárních sil 

jedním z nejpoužívanějších přístrojů pro měření a vytváření nanostruktur [1], [24], [28], [29], 

[30]. 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

V této části práce bude uveden veškerý postup výzkumu, začínající u odběrů vzorků, 

jejich úpravách, měřeních na nich provedených, vyhodnocení výsledků a diskuse. Přesný 

postup měření zde nebude uveden, jelikož měření bylo provedeno akreditovaným personálem 

centra nanotechnologií. 

 

3.1. Výběr místa odběru vzorků 

Výběr místa odběru byl proveden s ohledem na větrnou růžici převládajícího směru 

větru a také na celkové znečištění ovzduší v moravskoslezském kraji, ze kterých jasně 

vyplývá, že jedna z nejhorších emisních situací u nás a ve střední Evropě je v oblasti Bartovic 

a Radvanic.  Dá se tedy předpokládat, že právě v těchto místech bude nejvyšší imisní spád 

nejen nanočástic vznikajících v metalurgickém průmyslu ale i dalších polutantů.  

 

Pro odběr vzorků půd jsem vybíral obnažená pole, čili bez vegetačního pokryvu, což 

výběr značně zúžilo. Stěžejním parametrem pro výběr těchto míst byla nejnižší vzdálenost od 

areálu ArcelorMittal Ostrava. Při výběru míst odběru deponovaného prachu byly naopak 

možnosti neomezené. Jako první jsem odebral vzorky v blízkosti brány z areálu ve Vratimově 

a Bartovicích a dále pak na frekventovaných pozemních komunikacích v nejbližším okolí. 

Vzorky odpadního kalu jsem odebral ze dvou čistíren odpadních vod, jež čistí vodu odtékající 

z areálu, která je následovně vypouštěna do řeky Ostravice a Lučina. K porovnání s těmito 

vzorky jsem také odebral od každého typu jeden nekontaminovaný vzorek z oblasti obce 

Karlova studánka.  

 

 

 

 

 



Marcel Mikeska: Výskyt nanočástic ve vzorcích životního prostředí 

2013  25 

 

 

Obrázek č. 8: Mapa vyznačující místa odběru vzorků 

 Zdroj: <http://www.mapy.cz>  

 

 

Tabulka č. 1: Seznam odebraných vzorků 

Vzorek č. CNT Typ  Datum odběru Čas odběru Souřadnice GPS 

1. 224/13 Půda 24. 11. 2012 13 : 30 hod 49°46'35.460"N, 18°18'25.826"E 

2. 310/13 Půda 24. 11. 2012 14 : 05 hod 49°47'38.073"N, 18°21'18.380"E 

3. 311/13 Půda 28. 11. 2012 10 : 22 hod 49°46'40.182"N, 18°21'32.183"E 

4. 312/13 Půda 28. 11. 2012 10 : 41 hod 49°46'2.444"N, 18°19'36.860"E 

5. 313/13 Půda 12. 10. 2012 14 : 15 hod 50°6'44.481"N, 17°23'45.765"E 

6. 256/13 Prach 24. 11. 2012 14 : 32 hod 49°46'44.401"N, 18°19'5.924"E 

7. 223/13 Prach 28. 11. 2012 11 : 08 hod 49°46'57.770"N, 18°20'12.666"E 

8. 225/13 Prach 28. 11. 2012 11 : 21 hod 49°47'46.968"N, 18°19'46.830"E 

9. 257/13 Prach 28. 11. 2012 11 : 39 hod 49°45'53.823"N, 18°20'8.571"E 

10. 258/13 Prach 12. 10. 2012 14 : 29  hod 50°6'44.094"N, 17°23'48.452"E 

11. 352/13 O. kal 9. 11. 2012 9 : 25 hod 49°48'6.059"N, 18°17'13.314"E 

12. 353/13 O. kal 19. 10. 2012 10 : 05 hod 49°47'56.065"N, 18°19'45.853"E 

13. 354/13 O. kal 12. 10. 2012 14 : 50 hod 50°6'47.113"N, 17°23'55.914"E 
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3.2. Metodika odběru vzorků 

Vzorky půdy jsem odebíral pomocí plastové lopatky do předem připravených 

skleněných nádob. Nádoby byly předem důkladně vyčištěny a následně vypláchnuty 

destilovanou vodou. Na místě odběru jsem si vytýčil čtverec o velikosti stran 10 metrů 

pomocí dřevěných kolíků a provazu a na něm devět odběrových bodů v pravidelné čtvercové 

mřížce. Z těchto bodů jsem odebral stejně velké dílčí vzorky, které jsem později v laboratoři 

homogenizoval do jedné stejnorodé směsi, aby byla dosažena reprezentativnost vzorku. 

 

Postup odběru vzorků půdy byl obdobný jako u půd, ovšem s tím rozdílem, že velikost 

čtverců byla pouze 5 metrů z důvodů omezeného prostoru na vozovce. Stejný byl i počet 

odběrových bodů. Při nabírání vzorku prachu jsem navíc použil jemný štětec, pomocí kterého 

jsem byl schopen nabrat i nejjemnější prach z pórů ve vozovce. 

 

U odběru vzorku odpadního kalu byl postup jiný, jelikož odebíraný kal jsem vzorkoval 

ze zásobníku, do něhož byl kal nasypáván z odstředivky po odstředění vody. Dílčích vzorků 

bylo opět stejné množství a byly odebrány z čtvercové mřížky, kterou jsem přizpůsobil 

velikosti zásobníku. A stejně jako u předchozích dvou případů byl vzorek následovně 

homogenizován. 

3.3. Příprava vzorků 

Odebrané vzorky bylo nutné vysušit rozložené na filtračním papíru při pokojové 

teplotě po dobu přibližně tří dnů. Následovně jsem ze vzorků odstranil některé z organických 

částí jako například zbytky kořenů, rostlin a dalších součástí, jež nebyly určeny k analýze. 

Dále bylo nutné vzorky pomlít pomocí laboratorního vibračního mlýnku (ser. č. 16576/0), 

který rozemlel vzorek na částice menší než 0,200 mm, po dobu 1 minuty.  

 

Jelikož pro některé z analýz byla požadována zrnitost vzorků ještě nižší, musel jsem 

použít účinnější mlýnek zn. FRITSCH (ser. č. 07.302/915), který dosahuje zrnitosti částic 

menších než 0,060 mm a mletí probíhalo po dobu 7 minut. 

 

Dalším krokem byla příprava pelet k rentgenové fluorescenční spektrometrii, která 

zahrnovala navážení 4 g pomletého vzorku s přesností ± 0,005 g a přidáním 0,9 g pomletého 

vosku se stejnou přesností. Tuto směs jsem promíchal ve skleněné kádince a vysypal do 
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achátové třecí misky, kde byl vzorek rozetřen do té míry, dokud nebyly rozetřeny veškeré 

částice vosku a směs neměla jednotnou barvu a strukturu. Takto připravený vzorek jsem 

nasypal do ocelové válcové lisovací nádoby zn. GRASEBY SPECAC a vložil do lisovacího 

stroje, v němž setrval po dobu přibližně jedné minuty pod tlakem 10 tun. 

 

Příprava vzorku pro ztrátu žíháním spočívala v navážení 1 g již pomletého vzorku do 

keramických mističek, jež jsem zvážil nejprve prázdné a hodnoty zaznamenal a po té navážil 

již zmíněný 1 g a zaznamenal hodnotu i se vzorkem do tabulky. Takto připravené mističky 

byly vloženy do pece zn. LAC (ser. č. 32800199/0). Jednalo se o muflovou laboratorní pec, 

která dosahuje teplot 1000 °C, a vzorky zde setrvaly po dobu 1 hodiny. 

 

Pro rastrovací (skenovací) elektronovou mikroskopii, bylo nutné zjistit, zda je vzorek 

vodivý a pokud vodivý nebyl, musel být pokovován v naprašovačce pomocí zlatopaládiového 

prášku. Po té se vzorek nanášel na speciální terčíky, na které byla nejdříve nalepena uhlíková 

páska, a na niž se nanášela vrstva prachového vzorku. Nadbytečný prášek se z terčíku oklepe, 

popřípadě odfoukne, aby na terčíku zbyla pouze přilepená část, a takto připravený terčík se již 

vkládá do skenovacího elektronového mikroskopu. 

3.4. Naměřené hodnoty 

3.4.1. Analýza XRFS (rentgenová fluorescenční spektrometrie) 

Tabulka č. 2: Obsah TiO2 ve vzorcích č. 1 - 13 

TiO2  (%) 

Vzorek č. Materiál Č. CNT Hodnota Chyba měř. 

1. Půda 224/13 0,6385 ± 0,0025 

2. Půda 310/13 0,6706 ± 0,0025 

3. Půda 311/13 0,691 ± 0,0025 

4. Půda 312/13 0,6955 ± 0,0025 

5. Půda 313/13 0,6233 ± 0,0022 

6. Prach 256/13 0,36 ± 0,0027 

7. Prach 223/13 0,4114 ± 0,0027 

8. Prach 225/13 0,4125 ± 0,0024 

9. Prach 257/13 0,3762 ± 0,0029 

10. Prach 258/13 0,7437 ± 0,0027 

11. O. kal 352/13 0,2042 ± 0,0017 

12. O. kal 353/13 0,1296 ± 0,002 

13. O. kal 354/13 0,4175 ± 0,002 
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Graf č. 1:  Obsah TiO2 ve vzorcích č. 1 - 13 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 3: Obsah Fe2O3 ve vzorcích č. 1 - 13 

Fe2O3  (%) 

Vzorek č. Materiál CNT Hodnota Chyba měř. 

1. Půda 224/13 5,97 ± 0,009 

2. Půda 310/13 4,09 ± 0,007 

3. Půda 311/13 3,83 ± 0,007 

4. Půda 312/13 4,13 ± 0,007 

5. Půda 313/13 6,19 ± 0,009 

6. Prach 256/13 13,92 ± 0,02 

7. Prach 223/13 11,65 ± 0,01 

8. Prach 225/13 41,42 ± 0,05 

9. Prach 257/13 6,66 ± 0,01 

10. Prach 258/13 6,86 ± 0,01 

11. O. kal 352/13 15,19 ± 0,02 

12. O. kal 353/13 55,42 ± 0,06 

13. O. kal 354/13 4,28 ± 0,007 
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Graf č. 2: Obsah Fe2O3 ve vzorcích č. 1 - 13 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 4: Obsah MnO ve vzorcích č. 1 - 13 

MnO  (%) 

Vzorek č. Materiál CNT Hodnota Chyba měř. 

1. Půda 224/13 0,2187 ± 0,0006 

2. Půda 310/13 0,113 ± 0,0004 

3. Půda 311/13 0,0859 ± 0,0003 

4. Půda 312/13 0,1545 ± 0,0005 

5. Půda 313/13 0,0772 ± 0,0003 

6. Prach 256/13 0,6924 ± 0,0017 

7. Prach 223/13 0,6863 ± 0,0016 

8. Prach 225/13 0,7107 ± 0,0016 

9. Prach 257/13 0,5628 ± 0,0015 

10. Prach 258/13 0,066 ± 0,0003 

11. O. kal 352/13 0,3381 ± 0,0009 

12. O. kal 353/13 0,9803 ± 0,0026 

13. O. kal 354/13 0,1013 ± 0,0004 
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Graf č. 3: Obsah MnO ve vzorcích č. 1 - 13 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 5: Obsah Cr ve vzorcích č. 1 - 13 

Cr  (μg/g) 

Vzorek č. Materiál CNT Hodnota Chyba měř. 

1. Půda 224/13 183,6 ± 1,9 

2. Půda 310/13 70,1 ± 1,2 

3. Půda 311/13 65,4 ± 1,1 

4. Půda 312/13 72,8 ± 1,3 

5. Půda 313/13 89,4 ± 1,4 

6. Prach 256/13 877,9 ± 5,6 

7. Prach 223/13 586,2 ± 4,4 

8. Prach 225/13 662 ± 4,8 

9. Prach 257/13 498 ± 4,5 

10. Prach 258/13 110,3 ± 1,6 

11. O. kal 352/13 457,3 ± 3,3 

12. O. kal 353/13 673,5 ± 7,1 

13. O. kal 354/13 51 ± 1,1 
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Graf č. 4: Obsah Cr ve vzorcích č. 1 - 13 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 6: Obsah V ve vzorcích č. 1 - 13 

V  (μg/g) 

Vzorek č. Materiál CNT Hodnota Chyba měř. 

1. Půda 224/13 76,1 ± 3,6 

2. Půda 310/13 46,4 ± 3,2 

3. Půda 311/13 35,5 ± 3,1 

4. Půda 312/13 39,8 ± 3,2 

5. Půda 313/13 93,6 ± 3,3 

6. Prach 256/13 154,8 ± 4,7 

7. Prach 223/13 111,9 ± 4,4 

8. Prach 225/13 186,1 ± 4,2 

9. Prach 257/13 123,9 ± 4,9 

10. Prach 258/13 67,2 ± 3,9 

11. O. kal 352/13 90,5 ± 2,8 

12. O. kal 353/13 100,6 ± 3,5 

13. O. kal 354/13 38,9 ± 2,8 
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Graf č. 5: Obsah V ve vzorcích č. 1 - 13 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 7: Obsah Zn ve vzorcích č. 1 - 13 

Zn  (μg/g) 

Vzorek č. Materiál CNT Hodnota Chyba měř. 

1. Půda 224/13 187,4 ± 2,1 

2. Půda 310/13 100,2 ± 1,5 

3. Půda 311/13 101,6 ± 1,5 

4. Půda 312/13 146,2 ± 1,7 

5. Půda 313/13 181,5 ± 2,0 

6. Prach 256/13 256,3 ± 3,3 

7. Prach 223/13 404,8 ± 3,8 

8. Prach 225/13 5687 ± 29 

9. Prach 257/13 157,9 ± 2,0 

10. Prach 258/13 108,2 ± 1,7 

11. O. kal 352/13 1279 ± 7 

12. O. kal 353/13 20600 ± 60 

13. O. kal 354/13 891,5 ± 4,1 
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Graf č. 6: Obsah Zn ve vzorcích č. 1 - 13 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 8: Obsah Cu ve vzorcích č. 1 - 13 

Cu  (μg/g) 

Vzorek č. Materiál CNT Hodnota Chyba měř. 

1. Půda 224/13 43 ± 1,4 

2. Půda 310/13 18,3 ± 1,0 

3. Půda 311/13 20,1 ± 1,0 

4. Půda 312/13 28,1 ± 1,1 

5. Půda 313/13 34,4 ± 1,2 

6. Prach 256/13 61,7 ± 2,0 

7. Prach 223/13 253,5 ± 3,5 

8. Prach 225/13 97,7 ± 3,5 

9. Prach 257/13 28,4 ± 1,2 

10. Prach 258/13 35,6 ± 1,2 

11. O. kal 352/13 152,8 ± 2,8 

12. O. kal 353/13 196,7 ± 6,0 

13. O. kal 354/13 173 ± 2,1 
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Graf č. 7: Obsah Cu ve vzorcích č. 1 - 13 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 9: Obsah Pb ve vzorcích č. 1 - 13 

Pb  (μg/g) 

Vzorek č. Materiál CNT Hodnota Chyba měř. 

1. Půda 224/13 85,5 ± 2,8 

2. Půda 310/13 46,1 ± 1,7 

3. Půda 311/13 53,9 ± 1,6 

4. Půda 312/13 69,9 ± 1,8 

5. Půda 313/13 40 ± 1,5 

6. Prach 256/13 89,3 ± 2,0 

7. Prach 223/13 71,4 ± 1,9 

8. Prach 225/13 451,5 ± 7,8 

9. Prach 257/13 52 ± 1,4 

10. Prach 258/13 23,9 ± 1,4 

11. O. kal 352/13 130,2 ± 2,5 

12. O. kal 353/13 3125 ± 25 

13. O. kal 354/13 70,1 ± 1,6 
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Graf č. 8: Obsah Pb ve vzorcích č. 1 - 13 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 10: Obsah Ni ve vzorcích č. 1 - 13 

Ni  (μg/g) 

Vzorek č. Materiál CNT Hodnota Chyba měř. 

1. Půda 224/13 35,2 ± 1,4 

2. Půda 310/13 25,9 ± 1,2 

3. Půda 311/13 23,8 ± 1,2 

4. Půda 312/13 27,2 ± 1,2 

5. Půda 313/13 42,9 ± 1,5 

6. Prach 256/13 46,7 ± 2,1 

7. Prach 223/13 61,1 ± 2,1 

8. Prach 225/13 91,4 ± 5,7 

9. Prach 257/13 40,9 ± 1,6 

10. Prach 258/13 78,5 ± 1,9 

11. O. kal 352/13 78,4 ± 2,5 

12. O. kal 353/13 54 ± 5,3 

13. O. kal 354/13 40,8 ± 1,3 
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Graf č. 9: Obsah Ni ve vzorcích č. 1 - 13 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 11: Obsah Ag ve vzorcích č. 1 - 13 

Ag  (μg/g) 

Vzorek č. Materiál CNT Hodnota Chyba měř. 

1. Půda 224/13 0,4 0 

2. Půda 310/13 0,4 0 

3. Půda 311/13 0,4 0 

4. Půda 312/13 0,7 ± 0,1 

5. Půda 313/13 0,4 0 

6. Prach 256/13 0,1 0 

7. Prach 223/13 0,1 0 

8. Prach 225/13 0,2 0 

9. Prach 257/13 0,1 0 

10. Prach 258/13 0,4 0 

11. O. kal 352/13 0,1 0 

12. O. kal 353/13 11,6 ± 0,7 

13. O. kal 354/13 3 ± 0,2 
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Graf č. 10: Obsah Ag ve vzorcích č. 1 - 13 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 12: Obsah Ba ve vzorcích č. 1 - 13 

Ba  (μg/g) 

Vzorek č. Materiál CNT Hodnota Chyba měř. 

1. Půda 224/13 610,1 ± 1,4 

2. Půda 310/13 543,4 ± 1,4 

3. Půda 311/13 510,1 ± 1,3 

4. Půda 312/13 550,4 ± 1,3 

5. Půda 313/13 458,9 ± 1,2 

6. Prach 256/13 920,8 ± 1,9 

7. Prach 223/13 828,9 ± 1,8 

8. Prach 225/13 425,1 ± 1,5 

9. Prach 257/13 802 ± 1,7 

10. Prach 258/13 548,4 ± 1,4 

11. O. kal 352/13 534,6 ± 1,4 

12. O. kal 353/13 178,2 ± 1,5 

13. O. kal 354/13 443,9 ± 1,1 
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Graf č. 11: Obsah Ba ve vzorcích č. 1 - 13 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 13: Obsah Al2O3 ve vzorcích č. 1 - 13 

Al 2 O3 (%) 

Vzorek č. Materiál CNT Hodnota Chyba měř. 

1. Půda 224/13 11,81 0,07 

2. Půda 310/13 11,96 0,06 

3. Půda 311/13 11,68 0,06 

4. Půda 312/13 12,46 0,06 

5. Půda 313/13 14,53 0,07 

6. Prach 256/13 9,394 0,075 

7. Prach 223/13 11,35 0,08 

8. Prach 225/13 7,84 0,099 

9. Prach 257/13 9,183 0,067 

10. Prach 258/13 14,99 0,08 

11. O. kal 352/13 3,599 0,053 

12. O. kal 353/13 0,33 0 

13. O. kal 354/13 8,815 0,055 
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Graf č. 12: Obsah Al2O3 ve vzorcích č. 1 - 13 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 14: Obsah P2O5 ve vzorcích č. 1 - 13 

P 205 (%) 

Vzorek č. Materiál CNT Hodnota Chyba měř. 

1. Půda 224/13 0,3427 ± 0,0061 

2. Půda 310/13 0,2638 ± 0,0049 

3. Půda 311/13 0,2678 ± 0,0047 

4. Půda 312/13 0,2354 ± 0,0045 

5. Půda 313/13 0,3493 ± 0,0063 

6. Prach 256/13 0,4062 ± 0,0098 

7. Prach 223/13 0,4064 ± 0,0091 

8. Prach 225/13 0,362 ± 0,012 

9. Prach 257/13 0,4433 ± 0,0096 

10. Prach 258/13 0,3585 ± 0,0068 

11. O. kal 352/13 0,957 ± 0,014 

12. O. kal 353/13 0,314 ± 0,014 

13. O. kal 354/13 2,16 ± 0,013 
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Graf č. 13: Obsah P2O5 ve vzorcích č. 1 - 13 

 

 

 

 

 

3.4.2. Analýza TC (stanovení celkového uhlíku) 

 

Tabulka č. 15: Stanovení celkového uhlíku ve vzorcích č. 1 - 13 

TC- stanovení celkového uhlíku (% hmot.) 

Vzorek č. Materiál CNT Hodnota Chyba měř. 

1. Půda 224/13 3,57 0,25 

2. Půda 310/13 1,61 0,12 

3. Půda 311/13 1,64 0,12 

4. Půda 312/13 1,36 0,1 

5. Půda 313/13 9,16 0,65 

6. Prach 256/13 1,47 0,11 

7. Prach 223/13 3,2 0,23 

8. Prach 225/13 5,33 0,38 

9. Prach 257/13 4,22 0,3 

10. Prach 258/13 1,17 0,09 

11. O. kal 352/13 4,67 0,33 

12. O. kal 353/13 6,69 0,47 

13. O. kal 354/13 24,2 1,7 
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Graf č. 14: Stanovení celkového uhlíku ve vzorcích č. 1 - 13 

 

 

 

3.4.3. Analýza TOC (stanovení celkového organického uhlíku) 

 

Tabulka č. 16: Stanovení celkového organického uhlíku ve vzorcích č. 1 - 13 

TOC- stanovení celk. organického uhlíku (% hmot.) 

Vzorek č. Materiál CNT Hodnota Chyba měř. 

1. Půda 224/13 2,35 0,36 

2. Půda 310/13 0,48 0,15 

3. Půda 311/13 < 0,2 - 

4. Půda 312/13 1,47 0,23 

5. Půda 313/13 6,73 1,01 

6. Prach 256/13 0,97 0,3 

7. Prach 223/13 0,31 0,1 

8. Prach 225/13 2,3 0,35 

9. Prach 257/13 0,52 0,16 

10. Prach 258/13 0,83 0,26 

11. O. kal 352/13 0,41 0,13 

12. O. kal 353/13 1,14 0,35 

13. O. kal 354/13 34 5,1 
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Graf č. 15: Stanovení celkového organického uhlíku ve vzorcích č. 1 - 13 

 

 

 

3.4.4. Analýza SEM (skenovací elektronová mikroskopie) 

V této kapitole budou uvedeny pouze analýzy některých částic nalezených ve 

vzorcích, jejich fotografie a grafy. Analýzy veškerých zkoumaných částic spolu s jejich 

fotografiemi a grafy budou uvedeny v přílohách této práce na CD disku. 
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3.4.5. Analýza SEM: vzorek č. 1 

 

Obrázek č. 9: Fotografie pořízená SEM mikroskopem: vzorek č. 1 

 

 

Tabulka č. 17: Hmotnostní zastoupení prvků ve vzorku č. 1: bod X2  

Vzorek č. 1: Bod X2 (Wt%- hmotnostní procenta) 

Prvek O Al Si K Ca Ti Mn Fe 

Wt% 15 7,12 26,54 2,04 1,34 0,44 1,62 45,9 
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Graf č. 16: Hmotnostní zastoupení prvků ve vzorku č. 1: bod X2 
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3.4.6. Analýza SEM: vzorek č. 2 

 

Obrázek č. 10: Fotografie pořízená SEM mikroskopem: vzorek č. 2 

 

Tabulka č. 18: Hmotnostní zastoupení prvků ve vzorku č. 2: bod X1 

Vzorek č. 2: Bod X1 (Wt%- hmotnostní procenta) 

Prvek O Na Mg Al Si K Ca Ti Fe 

Wt% 19,86 0,44 0,9 6,96 26,97 2,03 1,28 1,12 40,44 
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Graf č. 17: Hmotnostní zastoupení prvků ve vzorku č. 2: bod X1 
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3.4.7. Analýza SEM: vzorek č. 3 

 

Obrázek č. 11: Fotografie pořízená SEM mikroskopem: vzorek č. 3 

 

Tabulka č. 19: Hmotnostní zastoupení prvků ve vzorku č. 3: bod X2 

Vzorek č. 3: Bod X2 (Wt%- hmotnostní procenta) 

Prvek O Mg Al Si K Ca Ti Fe 

Wt% 56,02 1 11,73 24,13 1,63 0,68 0,4 4,42 
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Graf č. 18: Hmotnostní zastoupení prvků ve vzorku č. 3: bod X2 
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3.4.8. Analýza SEM: vzorek č. 4 

 

Obrázek č. 12: Fotografie pořízená SEM mikroskopem: vzorek č. 4 

 

Tabulka č. 20: Hmotnostní zastoupení prvků ve vzorku č. 4: bod X1 

Vzorek č. 4: Bod X1 (Wt%- hmotnostní procenta) 

Prvek O Mg Al Si K Ca Ti Fe Cu 

Wt% 38,76 1,07 9,98 36,3 3,45 0,9 0,91 7,52 1,11 
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Graf č. 19: Hmotnostní zastoupení prvků ve vzorku č. 4: bod X1 
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3.4.9. Analýza SEM: vzorek č. 5 

 

Obrázek č. 13: Fotografie pořízená SEM mikroskopem: vzorek č. 5 

 

Tabulka č. 21: Hmotnostní zastoupení prvků ve vzorku č. 5: bod X1 

Vzorek č. 5: Bod X1 (Wt%- hmotnostní procenta) 

Prvek O Al Si K Cr Fe 

Wt% 3,35 3,18 5,51 0,52 1,29 86,16 
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Graf č. 20: Hmotnostní zastoupení prvků ve vzorku č. 5: bod X1 
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3.4.10. Analýza SEM: vzorek č. 6 

 

Obrázek č. 14: Fotografie pořízená SEM mikroskopem: vzorek č. 6 

 

Tabulka č. 22: Hmotnostní zastoupení prvků ve vzorku č. 6: bod X4 

Vzorek č. 6: Bod X4 (Wt%- hmotnostní procenta) 

Prvek O Mg Al Si Ca Cr Mn Fe 

Wt% 19,82 5,34 2,64 2,98 1 1,63 8,74 57,86 
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Graf č. 21: Hmotnostní zastoupení prvků ve vzorku č. 6: bod X4 
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3.4.11. Analýza SEM: vzorek č. 7 

 

Obrázek č. 15: Fotografie pořízená SEM mikroskopem: vzorek č. 7 

 

Tabulka č. 23: Hmotnostní zastoupení prvků ve vzorku č. 7: bod X1 

Vzorek č. 7: Bod X1 (Wt%- hmotnostní procenta) 

Prvek O Na Mg Al Si K Ca Mn Fe Cu Zn 

Wt% 43,23 1,37 1,51 9,98 15,31 1,67 1,32 0,43 23,69 0,55 0,94 
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Graf č. 22: Hmotnostní zastoupení prvků ve vzorku č. 7: bod X1 
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3.4.12. Analýza SEM: vzorek č. 8 

 

Obrázek č. 16: Fotografie pořízená SEM mikroskopem: vzorek č. 8 

 

Tabulka č. 24: Hmotnostní zastoupení prvků ve vzorku č. 8: bod X2 

Vzorek č. 8: Bod X2 (Wt%- hmotnostní procenta) 

Prvek O Al Si K Ca Mn Fe Zn 

Wt% 13,84 2,75 7,36 2,11 16,64 1,75 50,73 4,82 
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Graf č. 23: Hmotnostní zastoupení prvků ve vzorku č. 8: bod X2 
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3.4.13. Analýza SEM: vzorek č. 9 

 

Obrázek č. 17: Fotografie pořízená SEM mikroskopem: vzorek č. 9 

 

Tabulka č. 25: Hmotnostní zastoupení prvků ve vzorku č. 9: bod X5 

Vzorek č. 9: Bod X5 (Wt%- hmotnostní procenta) 

Prvek O Mg Al Si K Ca Cr Mn Fe 

Wt% 27,3 6,37 4,2 9,37 0,26 3,33 0,86 4,49 43,83 
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Graf č. 24: Hmotnostní zastoupení prvků ve vzorku č. 9: bod X5 
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3.4.14. Analýza SEM: vzorek č. 10 

 

Obrázek č. 18: Fotografie pořízená SEM mikroskopem: vzorek č. 10 

 

Tabulka č. 26: Hmotnostní zastoupení prvků ve vzorku č. 10: bod X1 

Vzorek č. 10: Bod X1 (Wt%- hmotnostní procenta) 

Prvek O Al Si K Ca Ti Cr Fe 

Wt% 3,95 2,46 7,09 0,65 1 0,41 1,06 83,39 
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Graf č. 25: Hmotnostní zastoupení prvků ve vzorku č. 10: bod X1 
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3.4.15. Analýze SEM: vzorek č. 11 

 

Obrázek č. 19: Fotografie pořízená SEM mikroskopem: vzorek č. 11 

 

Tabulka č. 27: Hmotnostní zastoupení prvků ve vzorku č. 11: bod X1 

Vzorek č.11: Bod X1 (Wt%- hmotnostní procenta) 

Prvek O Mg Al Si P K Ca Cr Mn Fe 

Wt% 36,3 1,64 11,6 11,11 0,64 0,62 5,4 0,51 2,95 29,24 
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Graf č. 26: Hmotnostní zastoupení prvků ve vzorku č. 11: bod X1 
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3.4.16. Analýza SEM: vzorek č. 12 

 

Obrázek č. 20: Fotografie pořízená SEM mikroskopem: vzorek č. 12 

 

Tabulka č. 28: Hmotnostní zastoupení prvků ve vzorku č. 12: bod X3 

Vzorek č. 12: Bod X3 (Wt%- hmotnostní procenta) 

Prvek O Si Ca Mn Fe Zn 

Wt% 27,25 1,56 1,45 2,37 64,93 2,44 
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Graf č. 27: Hmotnostní zastoupení prvků ve vzorku č. 12: bod X3 
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3.4.17. Analýza SEM: vzorek č. 13 

 

Obrázek č. 21: Fotografie pořízená SEM mikroskopem: vzorek č. 13 

 

Tabulka č. 29: Hmotnostní zastoupení prvků ve vzorku č. 13: bod X1 

Vzorek č. 13: Bod X1 (Wt%- hmotnostní procenta) 

Prvek O Mg Al Si P S K Ca Cr Fe 

Wt% 29,49 1,18 7,74 12,79 1,35 0,87 1,65 3,29 38,62 3,02 
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Graf č. 28: Hmotnostní zastoupení prvků ve vzorku č. 13: bod X1 

 

 

3.5. Vyhodnocení výsledků a diskuse 

Při vyhodnocení výsledků rentgenové fluorescenční spektrometrie jsem zaznamenal 

razantní rozdíly v množství kovů obsažených hlavně v odpadních kalech z čistíren odpadních 

vod areálu ArcelorMittal Ostrava a.s. Největších rozdílů dosahovalo množství olova, které 

bylo nejvyšší ve vzorku č. 12, který pochází z čistírny, jež vypouští odpadní vody do řeky 

Lučiny. Jeho množství několikanásobně převyšovalo všechny ostatní koncentrace. Podobné 

byly koncentrace zinku a oxidu železitého, které byly nejvyšší také u vzorku č. 12, ale navíc 

i vzorku č. 8 (prach), který byl odebrán z vozovky před bartovickou bránou z areálu 

ArcelorMittal. Množství chromu bylo největší u všech vzorků prachu z kontaminované 

lokality, stejně tak i u vzorků obou odpadních kalů z areálu ArcelorMittal. Naproti tomu byly 

nejnižší koncentrace u všech vzorků z nekontaminované lokality (Vrbna pod Pradědem) 

a také u všech vzorků půd. Dále byl zaznamenán několikanásobný rozdíl v koncentracích 

stříbra, který byl největší opět u vzorku č. 12, ale také u vzorku č. 13 (odpadní kal z Vrbna 
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pod Pradědem). Množství oxidu titaničitého bylo nejvyšší u všech vzorků půd a to 

i z nekontaminované lokality, stejně tak bylo velmi vysoké u prachu a odpadního kalu 

z Vrbna pod Pradědem, avšak nejnižší byly koncentrace oxidu titaničitého u obou kalů 

z areálu ArcellorMittal a také u vzorku prachu z okolí areálu. Tento fakt ovšem není nijak 

znepokojující, jelikož oxid titaničitý (též nazýván jako titanová běloba) je hojně používán 

v mnoha odvětvích především jako pigment do nátěrových hmot. Jako pigment je také 

využíván při výrobě plastu, papíru, inkoustu, kosmetiky ale také léčiv, čili se do životního 

prostředí může dostávat ve velké míře a to i v v lokalitách méně vytížených průmyslem. Také 

množství oxidu hliníku bylo téměř ve všech vzorcích značně vysoké, avšak tento oxid může 

být z velké části přírodního původu, jelikož se v přírodě běžně vyskytuje a jeho malé 

koncentrace ve vzorcích odpadního kalu z areálu ArcelorMittal mohou být zapříčiněny 

dokonalejším čištěním v těchto čistírnách. 

 

Z analýzy TC (celkový uhlík) a TOC (celkový organický uhlík) vyplývá, že nejvyšší 

koncentrace byly zaznamenány u vzorku č. 13 (odpadní kal z Vrbna pod Pradědem), což 

poukazuje na velké množství organických látek ve zkoumaném vzorku. Vysoké hodnoty toho 

parametru mají negativní vlivy na celý vodní ekosystém a má za následek snížení obsahu 

kyslíku ve vodách. U vzorků odpadních kalů z areálu ArcelorMittal byly logicky koncentrace 

daleko nižší, jelikož odpadní vody z areálu obsahu mnohem méně organického znečištění. 

 

Rozporuplné výsledky jsem zaznamenal ze skenovací elektronové analýzy. Ve všech 

půdách z kontaminované oblasti byly zaznamenány vysoké koncentrace železa a dalších kovů 

např. manganu a titanu, jejichž původ je pravděpodobně z metalurgického průmyslu. Ve 

vzorcích prachu z okolí areálu ArcelorMittal byly navíc zaznamenány vysoké koncentrace 

chromu a zinku stejně jako u odpadních kalů z areálu. Zarážející je však fakt, že velmi vysoké 

koncentrace chromu i titanu byly zaznamenány i u vzorku z nekontaminované lokality. 

Nejvyšší byla koncentrace chromu v odpadním kalu z čističky odpadních vod ve Vrbně pod 

Pradědem. Chrom a titan byly také ve vyšších koncentracích nalezeny ve vzorcích prachu 

a půdy ze stejné lokality. A důvodem přítomnosti chromu v takovém množství může s velkou 

pravděpodobností být skutečnost, že ve Vrbně pod Pradědem se v minulosti nacházela 

koželužna, konkrétně v 19. stol. V této továrně se ve výrobním procesu ke zpracování kůže 

používal postup vyčiňování pomocí solí chromu (chromičení) a tyto chromité soli mohly 

následně kontaminovat celou lokalitu, jelikož v této době ještě neexistovaly zákony a emisní 

limity, které by stanovovaly množství odpadních látek vypouštěných do životního prostředí. 
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Zvýšené množství titanu zjištěné při skenovací elektronové analýze může mít za následek huť 

a továrna na kovové zboží, které zde byly provozovány taktéž v 19. stol. Vyráběly se zde 

zejména zbraně a jejich součásti, ale také dráty hřebíky a řetězy, při jejich výrobě se mohl 

titan používat pro povrchové úpravy popř. jako součást některých slitin. Je také možné, že 

titan nalezený pomocí této analýzy mohl být již zmiňovaným oxidem titaničitým (titanovou 

bělobou). 
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4. ZÁVĚR 

Závěrem je nutno zmínit, že použitý skenovací elektronový mikroskop Philips XL 30 

bohužel nedosahoval potřebného optimálního zvětšení, tudíž zobrazené částice dosahovaly 

pouze mikrovelikostí. Výrobce uvádí, že by měl dosahovat zvětšení 100000 krát, ovšem při 

jeho používání jsme se dostali nejvýše na hodnotu zvětšení 50000 krát a v tomto přiblížení již 

nebyly zkoumané částice zřetelně viditelné a i při tomto zvětšení dosahovaly jejich velikosti 

několika stovek nanometrů, čili se stále nejednalo o nanočástice. Dalším problémem byl fakt, 

že nebylo možné provést chemický rozbor takto zobrazené částice pomocí EDS detektoru od 

firmy EDAX. Důvodem byla skutečnost, že proud elektronů dopadající v tomto skenovacím 

elektronovém mikroskopu na vzorek má plochu přibližně dvou mikrometrů, tudíž není možné 

provést chemický rozbor nanočáctice, jelikož tento EDS detektor je schopen provést rozbor 

právě maximálně s plochy dvou mikrometrů, na které se nacházely stovky takových částic 

a proto provedl analýzu ze všech těchto částic nacházejících se na této ploše. 

 

 Dále bych chtěl upozornit, že u nás stále neexistuje žádná legislativa, která by 

upravovala nakládání s nanočásticemi a nanomateriály, dále emisní limity stanovující limitní 

koncentrace např. ve vypouštěných odpadních vodách, ale také zákon o nakládání s odpady 

tvořenými nanočásticemi popř. nanomateriály. V poslední době je kladen velký důraz na 

chování a dopady uměle vytvořených nanočástic, avšak stále chybí dostatek přesných 

informací a teorií. Nicméně je zde však poměrně hodně poznatků o přírodních nanočásticích, 

jako jsou saze a vodní koloidy a informace, získané při jejich studiu jsou nesmírně cenné pro 

další zkoumání nanočástic umělých.  
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7. SEZNAM PŘÍLOH 

Veškeré přílohy budou uvedeny na přiloženém CD disku. 

7.1. Analýza SEM- fotografie pořízené SEM mikroskopem: vzorky č. 1 – 

13 

7.2. Analýza SEM- tabulky výsledků: vzorky č. 1 - 13 

7.3. Analýza SEM- grafy: vzorky č. 1 - 13 


