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Anotace 

Tato bakalářská práce pojednává o použití aplikací nanotechnologie pro čištění 

povrchových a odpadních vod s ohledem na životní prostředí. V práci je uvedena stručná 

charakteristika, historie, aplikace a rozdělení nanomateriálů, a používání oxidu titaničitého, 

oxidu zinečnatého a ftalocyaninů pro odstranění různých kontaminantů. Dále se pak 

pomocí nanomembrán a nanočástic může odstraňovat fosfor, fluorid, hormony a další 

nežádoucí látky. 

Klíčová slova: Nanotechnologie, nanomateriály, oxid titaničitý, fosfor, fluorid, 

nanomembrány, fotokatalytické reakce 

Summary 

This bachelor thesis deals with the applications of nanotechnology for purifying surface 

water and waste water treatment plants with regard to the environment. The work presents 

brief description, history, applications, and distribution of nanomaterials, and the use of 

titanium dioxide, zinc oxide and phthalocyanines for the removal of various contaminants. 

In addition, then use nanomembrane and nanoparticles can remove phosphorus, fluoride, 

hormones and other undesirable substances. 

Keywords: Nanotechnology, nanomaterials, titanium dioxide, phosphorus, fluoride, 

nanomembrane, photocatalytic reaction 
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1 Úvod 

V současné době patří nanotechnologie k nejrychleji se rozvíjejícím vědním oborům, které 

se zabývají studiem a popisem fyzikálně-chemických vlastností nanočástic. 

Nanotechnologie se využívají téměř ve všech oblastech lidské činnosti, a to v podobě 

velkého množství nejen přírodních, ale především průmyslově vyráběných nanomateriálů. 

Využitelnost nanomateriálů nabývá na významu zejména v souvislosti s jejich vlastnostmi, 

čímž pronikají do oblasti elektroniky, medicíny, kosmetického či farmaceutického 

průmyslu a do mnoha dalších oborů. Z obecného hlediska je v současnosti věnována velká 

pozornost nanočásticím kovů, konkrétně tedy stříbra a zlata. Tuto skutečnost potvrzuje 

např. objev zesíleného Ramanova rozptylu na částicích stříbra, čímž došlo k rychlému 

rozvoji zcela nové a vysoce citlivé spektroskopické metody. Obecně lze předpokládat, že 

rozvoj nanotechnologií jako moderního vědního oboru se bude ubírat neustále směrem 

kupředu, neboť již dnes se vědci domnívají, že by nanočástice stříbra mohly nahradit např. 

stávající antibiotika, na něž jsou určité druhy baktérií a virů imunní. 

Velký význam se přiklání k ošetřování vod, jak povrchových, podzemních nebo 

odpadních, pomocí nanočástic, zejména oxidu titaničitého, oxidu zinečnatého a dalších. 

Pomocí nanotechnologií lze dosáhnout zneškodnění léčiv a hormonů, což představuje 

veliký problém pro životní prostředí. Nově vznikající technologie se dnes uplatňují 

v podobě membránových bioreaktorů a membránovému reaktoru s biofilmem. Díky 

nanotechnologiím můžeme odstraňovat i Fosfor, tenzidy, bakterie, viry a mnoho dalších. 

V důsledku velmi malých rozměrů nanočástic, které se již hojně využívají, se do popředí 

pozornosti dostala otázka jejich bezpečnosti v souvislosti s nežádoucími účinky na lidské 

zdraví a životní prostředí. Dle dostupných současných poznatků (tj. na základě již 

provedených odborných studií) je dokázáno, že nanočástice, právě díky svým nepatrným 

rozměrům, mohou pronikat buněčnými stěnami do organismu člověka, kde se kumulují a 

obtížně se vylučují. Za určitých podmínek mohou nanočástice v lidském těle vytvářet 

dokonce zcela nové samovolně se rozvíjející struktury, jejichž vlastnosti jsou dosud 

nepoznané. V této souvislosti lze tedy říci, že otázka toxicity nanočástic pro člověka není 

v současnosti zcela prozkoumána a v důsledku potenciálních rizik nanočástic pro lidské 

zdraví je této problematice potřeba věnovat zvýšenou pozornost. Stejně tak je tomu také 
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v souvislosti se studiem negativních dopadů nanočástic na jednotlivé složky životního 

prostředí. 

Cílem bakalářské práce bylo rešeršně vyhodnotit použití nanotechnologií pro čištění 

povrchových a odpadních vod s ohledem na životní prostředí. Práce se skládá 

z charakteristiky nanomateriálů a dále pak používání nanomembrán a nanočástic pro 

odstranění nežádoucích látek a xenobiotik. Zejména použití membránových bioreaktorů je 

na vzestupu. 

2 Charakteristika nanomateriálů 

2.1 Historie nanomateriálů 

Některé technologie, které bychom dnes mohli zařadit podle definice jako 

nanotechnologie, se používaly velmi dávno, i když jejich uživatelé zřejmě neznali jejich 

podstatu a nepoužívali předponu nano-. Se „starou“ nanotechnologií se můžeme setkat 

např. v materiálovém a chemickém inženýrství. (Prnka et al., 2004) 

Některé příklady: 

Již dávno přidávali středověcí skláři pro dosažení zajímavých barevných efektů do skel 

prášky z kovů 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 nanometrů, které způsobovaly 

unikátní barevnost skel. Známé jsou tzv. Lykurgovy poháry pocházející asi ze 4. století 

našeho letopočtu. Některé se nacházejí v Britském muzeu v Londýně. (Prnka et al., 2004) 

 Poháry a jim podobné artefakty se vyráběly v období Římské říše. Na pohárech je 

zobrazen král Lykurgos jak je lákán do podsvětí Ambrosií, která se proměnila ve vinnou 

révu. Vlys na pohárech je umístěn mimo ně a je s nimi spojen jen malými můstky a 

poutky. (Barabaszová, 2006) 

Je-li pohár pozorován v odráženém světle, např. denním světle, je zelený (obrázek 1 a). Je-

li zdroj světla umístěn dovnitř poháru, pohár je červený (obrázek 1 b). Chemická analýza 

pohárů ukázala, že sklo obsahuje 73% Si O2, 14% Na2O a 7% CaO, což dopovídá 

přibližnému složení současných skel. Sklo pohárů obsahuje malé množství zlata (cca 
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40ppm) a stříbra (cca 300 ppm). Tyto kovy se ve skle naházejí ve formě nanokrystalů o 

rozměru cca 70 nm. Nanokrystaly jsou slitinou zlata a stříbra v poměru 3:7. Není známo, 

jakou technologii výroby těchto pohárů a podobných artefaktů římští skláři používali. 

(Barabaszová, 2006) 

a)   b)  

a) Obr. 1: Lykurgovy poháry: a) osvětleny denním světlem, b) zdroj světla umístěn vně poháru 

(http://www.britishmuseum.org) 

Dalším známým příkladem nanomateriálů jsou saze. Vyrábějí se nedokonalým spalováním 

organických látek bohatých na uhlík. Jejich průmyslová výroba je stará více než 100 let. 

Jsou to částice amorfního uhlíku o velikosti 10—500 nm a používají se především jako 

plnivo při výrobě pneumatik. Prodávají se v odstupňovaném rozměrovém sortimentu a 

jejich cena je cca 30 Kč/kg. Celosvětově se jich vyrábí asi 6 mil. tun. Je to nejpoužívanější 

nanomateriál. (Prnka et al., 2004) 

V dnešním pojetí je nanotechnologie interdisciplinární obor vycházející zejména 

z poznatků chemie, fyziky, materiálového inženýrství, elektroniky a biologie. Zejména 

elektronika a možné změny materiálových vlastností jsou v současné době hnací silou 

rozvoje nanotechnologie, obzvláště, je-li možno vytvářet různých chemických postupů. 

(Barabaszová, 2006) 

Ve vodním hospodářství se nanomateriály uplatňují zejména v podobě membrán a 

membránových bioreaktorů. Pomocí nanofiltrace, sorpce aktivního uhlí a různých 

nanočástic se odstraňují viry, bakterie, pesticidy, dokonce i hormony a léčiva. 
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2.2 Pojem a definice nanomateriálů 

Nanomateriály se vyznačují následujícími společnými znaky: 

a) stavebními jednotkami jsou nanočástice s definovanými vlastnostmi: rozměry, tvarem, 

atomovou strukturou, krystalinitou, mezifázovým rozhraním, homogenním/heterogenním 

složením a chemickým složením. Rozměry jsou limitovány v oblasti od molekul k pevným 

částicím menším než 100 nm. Vlivem malých rozměrů v některých případech počet 

povrchových atomů převyšuje počet atomů ve vnitřním objemu. 

b) tyto stavební jednotky jsou uspořádané v makroskopických multi-klastrových 

materiálech s velmi různorodým topologickým pořádkem. Chemicky identické částice 

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

oddělené nebo spojené koalescencí nebo podložkou a mohou vytvářet nanodrátky, 

nanotrubice, nanokompozity, keramické nebo jiné tenké filmy nebo vrstvy. 

c) stavební jednotky a jejich topologie mohou sloužit pro vytváření rozměrnějších 

materiálů vhodných pro technické aplikace. (Prnka, 2001) 

Obecně lze říci, že nanomateriály jsou takové materiály, jejichž nové vlastnosti jsou určeny 

charakteristickými znaky (částice, klastry/shluky, dutiny) o rozměrech mezi 1 – 100 nm, 

přinejmenším v jednom směru. (Barabaszová, 2006) 

Nanostruktury, které jsou základními prvky nanomateriálů, jsou dostatečně malé na to, aby 

se v nich mohly uplatňovat kvantové jevy. Jsou však i tak rozměrné, že aplikace zákonů 

kvantové mechaniky při zkoumání jejich vlastností nemá význam. Dnes rozumíme 

individuálním vlastnostem atomů, ale prozatím málo rozumíme tomu, jak se chovají jejich 

seskupení a tomu, jak vznikají jejich leckdy neočekávané vlastnosti. (Prnka et. al, 2004) 

2.3 Rozdělení nanomateriálů 

2.3.1 Kovové nanomateriály 

Kovové nanomateriály představují materiály s velmi širokým uplatněním a použitím. 

Značný potenciál použití představují kovové nanokrystalické slitiny, vynikající výbornými 
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mechanickými vlastnostmi, jako jsou pevnost a super elasticita. Nicméně objem výroby 

těchto matriálů se zatím omezuje na laboratorní a experimentální podmínky. Mnohem 

širšího uplatnění již v současné době nacházejí různé keramické, polymerní a bio 

kompozity či nanotekutiny plněné kovovými nanočásticemi, využívající jejich mechanické, 

elektromagnetické, optické, termodynamické, katalytické a další vlastnosti. (Hošek, 2010) 

Nanočástice zlata 

Nanočástice zlata představují historicky nejstarší známé použití nanotechnologií, kdy tyto 

nanočástice jsou příčinou červeného zbarvení skleněných výrobků již od starověku. Použití 

nanočástic zlata je díky jeho vlastnostem velmi široké, zahrnující jak bioaplikace, pro 

jejich terapeutické účinky, dopravu léků a vizualizační metody, chemii – katalytické 

účinky, elektroniku – nanosenzory, vodiče, či využití v optice ve spektrometrii, 

polarizátorech, nelineární optice nebo při realizaci materiálů ze záporného indexu lomu. 

(Hošek, 2010) 

Nanočástice stříbra 

V současné době komerčně a aplikačně nejrozšířenějším typem kovových nanočástic jsou 

nanočástice stříbra. Důvodem širokého spektra jejich využití jsou totiž nejen jejich 

elektromagnetické vlastnosti, ale především jejich katalytické účinky s širokým využitím 

v bioaplikacích. Přestože využití nanostříbra jako antibakteriálního materiálu je ve spektru 

jeho aplikací naprosto dominantní, Ag nanočástice se používají i k dalším účelům, jako 

katalyzátory, molekulární senzory, elektrooptické struktury a pro další použití. (Hošek, 

2010) 

Nanočástice platiny 

Nanočástice platiny vykazují dobré elektrické vlastnosti a vynikající katalytické 

schopnosti. Proto se Pt nanočástice a jejich kompozity široce používají pro chemické 

aplikace, kde katalyzují nepřeberné množství reakcí. (Hošek, 2010) 

Další typy kovových nanočástic 

Jsou to zejména nanočástice vanadu, niklu, molybdenu a další. 
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2.3.2 Nanomateriály na bázi uhlíku 

Uhlík 

Uhlík je v přírodě velmi rozšířeným prvkem a vyskytuje se jak v elementárním stavu (např. 

grafit a diamant), tak ve formě celé řady anorganických i organických sloučenin, které se 

nacházejí v litosféře, hydrosféře i atmosféře. Uhlík je také základní složkou každého 

živého organizmu. V litosféře je uhlík vázaný na různé minerály, z nichž lze uvést 

například uhličitany (např. vápenec, magnezit, dolomit, siderit). V litosféře je na uhlík 

mimořádně bohatou látkou také uhlí, které patří mezi hlavní zdroje energetického a 

chemického průmyslu. Další technicky významnou látkou s velkým obsahem uhlíku, 

nacházející se v litosféře, je ropa, která je základní surovinou pro petrochemický průmysl. 

V atmosféře je uhlík přítomný jako oxid uhličitý. (Weiss et al., 2005) 

Uhlík se vyskytuje nejen v bílkovinách, základních stavebních látkách všeho živého, ale i 

v cukrech a tucích, v nichž přijímáme energii z potravy. Možná právě z tohoto důvodu se 

uhlík jeví jako prvek obzvlášť vhodný k prvotním výzkumným záměrům vedoucím 

k rozšíření oblasti vývoje v oboru nanotechnologie, zvláště v oblasti nových 

nanomateriálů. (Barabaszová, 2006) 

Fullereny 

Jednu z nejvýznamnějších skupin uhlíkových materiálů tvoří molekuly, souhrnně 

označované za fullereny, jejichž objev byl oceněn v roce 1996 Nobelovou cenou za 

chemii. Fullereny představují obrovskou skupinu uhlíkových molekul prostorových tvarů 

začínající uhlíkem C20 a s horní hranicí těžko definovatelnou, protože postupem času byly 

objeveny molekuly skládající se i z několika stovek a tisíců uhlíkových atomů, které se 

skládají vždy z 20 pětiúhelníků uhlíkových atomů a k šestiúhelníku, kde pro k platí: 

k = n/2-10 

kde n je celkový počet uhlíkových atomů daného fullerenu. (Hošek, 2010)  

Přesto je nejvýznamnějším představitelem všech fullerenů právě C60, který je ze všech 

nejstabilnější a nejsymetričtější. Fulleren C60  (obrázek 2) má celou řadu velmi zajímavých 

vlastností. Fulleren vykazuje vynikající mechanickou odolnost a při nárazech na ocelovou 

podložku se pružně odráží.  (Hošek, 2010) 



Kateřina Bieronská: Nanotechnologie ve vodním hospodářství 

 

2013  7 
 

 

Obr.2: Ukázka fullerenu C60 (http://dugi.xf.cz) 

Uhlíkové nanotrubičky 

Uhlíkové nanotrubičky jsou v molekulárním měřítku trubičky grafitického uhlíku s 

vynikajícími vlastnostmi. Patří mezi nejpevnější a nejsilnější známá vlákna, mají 

pozoruhodné elektronické vlastnosti a mnoho dalších unikátních vlastností. Průměr 

nanotrubiček (obrázek 3) je v řádu několika nanometrů (přibližně 50 000 krát menší než 

šířka lidského vlasu), nebo mohou být až několik milimetrů dlouhé. (Pekárek et al., 2012) 

  

 

Obr. 3: Uhlíkaté nanotrubičky (http://web.vscht.cz) 

Nanotrubičky mohou být buď elektricky vodivé nebo polovodivé, v závislosti na jejich 

helicitě. Tyto jednorozměrná vlákna vykazují vysokou elektrickou vodivost jako měď, 

vysokou tepelnou vodivost jako diamant. (http://www.nanotech-now.com) 

Uhlíkové cibule 
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Uhlíkové cibule (carbon onions)  byly nalezeny teprve nedávno a svoji architekturou 

překonávají i ty nejdivočejší chemické představy. Jejich topologii lze popsat jako 

endohedrální komplexy fullerenů na principu „ matrjošky“, kdy kolem nejmenšího 

fullerenu vyrůstají další a další, takže konečný tvar skutečně do značné míry připomíná 

cibuli (obrázek 4). (Lhoták, 2004) 

a) b)  

Obr.4: Ukázka uhlíkových cibulí: a) Uhlíková cibule (http://in.materials.drexel.edu) 

b) Struktura uhlíkové cibule (http://www.unl.edu) 

Uhlíkové cibule se získávají modifikací metod založených na elektrickém oblouku mezi 

grafitovými elektrodami. Velmi slibné výsledky nabízejí experimenty prováděné 

v neionizované vodě nebo v kapalném dusíku, kdy odpadá nutnost použití vakuových 

komor a celé zařízení je poměrně snadno dostupné. (Barabaszová, 2006) 

2.3.3 Nanomateriály na bázi jílových minerálů 

Přírodní materiály vznikají na zemi již po dobu několika milionů let a je nutné si uvědomit, 

že příroda je v mnohém vývoji dále, než jsme my. V současnosti spolu s využíváním 

nejmodernější techniky. Právě na konci minulého století se podařilo sestrojit přístroje, 

které umožňují sledovat nejenom přírodní materiály dosahující velikosti v nanorozměrech. 

(Barabaszová, 2006) 

Většina přírodních nanomateriálů je zpracovávána a vyvíjená převážně pro komerční 

aplikace, jako jsou: materiálové přísady pro polymery, plasty a kompozity, nanočástica na 

přírodní bázi určené pro kosmetiku a produkty osobní péče aj. Přesto, jsou přírodní 

http://in.materials.drexel.edu/photos/news_photos/images/4381/original.aspx
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materiály součástí půdního horizontu, představují zásadní podíl pro vývoj lidstva a 

současně jednu z prvotních surovin, které se lidstvo naučilo využívat. (Barabaszová, 2006) 

Jílové minerály 

Pod pojmem jíl se chápe hornina, která obsahuje alespoň 50 hmotnostních % částic, které 

jsou menší jak 2 nm. Toto je definice geologická a mineralogická. V půdoznalství se za 

jílovou frakci považuje všechno co je menší jak 4 nm. Jílovou frakci tvoří jílové a 

doprovodné minerály. Za jílové minerály se považují alumosilikáty s vrstevnatou 

strukturou – fylosilikáty, spolu s palygorskitem, sepiolitem, a pseudokrystalickými 

protoformami fylosilikátů. (Šucha, 2001) 

Jíly a jílové minerály nacházíme ve většině fází geologického cyklu, kromě fází 

s mimořádně vysokými teplotami. Jsou významným produktem všech druhů zvětrávání, 

kterému podléhají magmatické, metamorfované i sedimentární horniny. Svojí velikostí a 

fyzikálně-chemickými vlastnostmi umožňují transport geologické hmoty ve velkých 

kvantech a na velké vzdálenosti. Jíly jsou podstatnou složkou sedimentů a do 

sedimentačních bazénů přinášejí významné množství organických látek, které chrání před 

oxidací během transportu. (Šucha, 2001) 

Interkalace jílových minerálů, vrstevnatých silikátů 

Termín interkalace označuje proces při němž je molekula nebo iont (host) umísťován do 

hostitelské mřížky (Obrázek 5). Struktura hostitelské části zůstává v komplexu host-

hostitel neboli v interkalační sloučenině (interkalátu) stejná nebo pouze mírně odlišná od 

původního hostitele. Probíhající interkalace bývá chemicky nebo termálně reverzibilní. 

Často jsou používány pro interkalační reakce i jiné pojmy jako inzerce, inkluze, nebo 

topotaktická reakce, ale všechny spadají do výše uvedené definice. Interkalační chemie tak 

patří k jedné z oblastí supramolekulární (česky někdy též nadmolekulární) chemie. 

Interkalační reakce poskytují cestu k syntéze nových pevných látek a dovolují řízené 

systematické změny jejich fyzikálních vlastností. Tyto materiály mají řadu aplikací, např. 

jako katalyzátory, sorbenty, senzory, elektrochromické displeje, elektrody pro sekundární 

články (Li-ionové akumulátory) a palivové články. (Navrátil, 2010) 
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Obrázek č. 5: Schéma interkalace (http://www.upce.cz/) 

2.4 Aplikace nanomateriálů 

V současné době především nanomateriály již v mnoha případech opustily laboratoře a 

staly se předmětem praktického využití. První aplikace nanomateriálů se objevily 

v systémech, ve kterých mohou být ve volné formě použity prášky o rozměrech 

nanometrů, bez zhutnění a smíšení. Např. nanoprášky TiO2 a ZrO2 se nyní běžně používají 

v kosmetice v krémech na obličej a v opalovacích pleťových vodách a krémech. 

Nanoprášky Fe2O3 se např. používají jako základní materiál do rtěnek a líčidel a nedávno 

byly pokusně použity pro detoxikaci a ozdravení kontaminovaného území v Severní 

Karolíně, USA. S přísadou nanočástic TiO2 se dnes vyrábějí laky s reflexními vlastnostmi. 

Již několik let se používají nanostrukturní otěruvzdorné povlaky řezných nástrojů a 

komponent. Na trh byly uvedeny obkládačky s povrchovým filmem z nanočástic, na 

kterých se nedrží ani voda, ani špína. Již delší dobu se v automobilovém průmyslu 

používají nanokompozity polymer – jíl. Rozmístění pouze 5 % nanočástic montmorillonitu 

v polymerové matrici způsobuje významné zvýšení pevnosti kompozitu. Zkouší se i 

přísada nanočástic CeO do motorového paliva s cílem snížení jeho spotřeby. (Prnka et al. 

2004) 
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2.5 Budoucnost nanomateriálů 

Výzkum nanotechnologií v současnosti probíhá ve všech průmyslově vyspělých státech 

světa. Postupně dochází k přechodu od teoretických poznatků ze základního výzkumu k 

praktickému uplatnění nanotechnologií. 

Nanoprášky mají slibnou budoucnost jako katalyzátory chemických reakcí. Nanočástice se 

budou používat také k čištění vod. Automobilový průmysl zkoumá možnost využití 

polymerních nanokompozitů na výrobu dílů, které mají malou hmotnost a přitom vysokou 

pevnost. Stále více se budou používat nanomateriály v otěru vzdorných a korozivzdorných 

povlacích a nové keramické materiály pro výrobu vodních trysek, injektorů, opláštění 

strojních systémů či povlékání elektrod v energetických zařízeních. V elektronice se budou 

nahrazovat současné logické obvody optickými spoji. Nanotrubičky budou využívány pro 

výrobu pružných obrazovek, displejů a velkokapacitních pamětí. V energetice pak pro 

uskladňování vodíku pro palivové články. Pozadu nezůstane ani nanomedicína. Zde se 

budou dále vyvíjet nová diagnostická zařízení, terapeutika, způsoby transportu léků nebo 

biokompatibilní materiály pro implantáty a protézy. (Kubínek, 2010) 

Podávané léky by mohly být mimořádně důmyslné. Budou ukryty v supra molekulárních 

dutých molekulách, přepravních nanonadobách, které mají antény, na nichž jsou 

připevněny snímací proteiny podobné protilátkám. Když přijdou do styku se strukturami, 

které jsou typické pro činitele vyvolávající nemoc (např. vnější povrch rakovinných buněk 

nebo bakterii), zakotví zde a vyšlou signál duté molekule, která se poté otevře a uvolní svůj 

obsah. Pomocí této nanotechnologie lze podávat léky ve velkých dávkách přímo na místo 

nemoci, aniž by se zatěžoval zbytek organismu.(http://ec.europa.eu/)  

3 Aplikace nanotechnologií pro povrchové vody 

3.1 Charakteristika povrchových vod 

„Povrchovými vodami jsou vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu; tento 

charakter neztrácejí, protékají-li přechodně zakrytými úseky, přirozenými dutinami pod 

zemským povrchem nebo v nadzemních vedeních.“(Zákon o vodách) 
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Dělí se na stojaté (lentické) a tekoucí (lotické). Z hlediska stálosti či naopak nestálosti 

podmínek jsou povrchové stojaté vody eustatické (jezera) a astatické (rybníky, drobné 

vody, rašeliniště a tůně). Obdobně lze rozlišit i vody povrchové tekoucí na eustatické 

(prameny, studánky, horní a dolní toky řek) a astatické (potoky, střední toky řek v 

nížinách). (http://vitejtenazemi.cenia.cz) 

3.2 Membrány 

Membránové procesy (obrázek 6) jsou považovány za klíčové prvky moderního čištění 

vody a odsolovacích technologií, a nanomateriálů, jako jsou uhlíkové nanotrubičky, 

nanočástice a dendrimery. Ty přispívají k rozvoji účinnějších a nákladově efektivnějších 

procesů filtrace vody. Mezi nejslibnější antimikrobiální nanomateriály,patří kovové a 

oxido-kovové nanočástice, zejména stříbro, a katalyzátory oxidu titaničitého pro 

fotokatalytické dezinfekce. (http://www.nanowerk.com)  

 

Obrázek č. 6: Schematické znázornění mikro, ultra, nano filtrace a reverní osmózy (http://www.czemp.cz/, 

2012) 

Membrána je v zásadě komplexní vysoce výkonná multifunkční bariéra, která odděluje dvě 

média a usnadňuje, resp. brzdí či zabraňuje transportu různých látek, a to vysoce 

selektivním způsobem. Za počátek průmyslového rozvoje membrán lze pokládat šedesátá 

léta minulého století, kdy byla prvně uvedena do praxe zařízení na odsolení mořské vody 

na bázi technologie reverzní osmózy. (www.czemp.cz) 
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3.3 Nanofiltrace 

Princip nanofiltrace (Obrázek 7) je v zásadě stejný jako princip reverzní osmózy. 

Separační schopnost nanofiltrace je však obvykle výrazně nižší. I tato membránová 

technologie je schopna zachytit ionty (především vícemocné), avšak v menším množství, 

než je tomu v případě reverzní osmózy. Hlavním mechanismem nanofiltrace již není sítový 

efekt, který je založen na velikosti pórů a částic, ale spíše difuze.  (Kocurek et al., 2012) 

 

Obrázek č. 7: Schematické znázornění nanofiltrace: 1) Surová voda, 2) Předčištění, 3) Membránové 

čerpadlo, 4) Nanofiltrační membránový systém, 5) Permeát, 6) Koncentrát, 7) Zásobník na vyčištěnou vodu, 

8) Zásobník na koncentrát, 9) Rozvod čerpadlem, 10) voda určená k pití a ke gastronomii, 11) voda určená 

pro toaletu a pro ostatní účely (http://www.aesarabia.com/, 2008) 

Membrány (tabulka č. 1) pro nanofiltraci jsou schopny oddělit již různě veliké molekuly 

zhruba od 0,5 do 10 nm, mezi které patří koloidy, ale i velké molekuly solí a cukrů. 

Nanofiltrace se nejvíce používá pro filtraci povrchové, podzemní, ale i splaškové vody za 

účelem výroby vody pitné nebo upravené vody pro průmysl. Nanofiltrace odstraní 

nežádoucí látky /koloidy, viry, bakterie, pesticidy, vápenné ionty/ a naopak zachová soli 

sodíku a draslíku, které tělo potřebuje. (http://www.nafigate.com)  

Tabulka č.1: parametry jednotlivých metod membránové filtrace (Beneš et al., 2012) 

Membránový proces 
Typická velikost pórů Provozní tlak Permeabilita 

(nm) (bar) (Lm
-2

h
-1

bar
-2

) 

Mikrofiltrace 50 - 1000 0,1 – 0,2 > 50 

 

2 
1 

3 
4 

7 

9 

9 

10 

11 

8 
6 

5 
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Ultrafiltrace 10 - 50 1,0 -5,0 10 - 50 

Nanofiltrace < 2 5,0 – 20 1,4 - 12 

Reverzní osmóza < 1 10 -100 0,05 – 1,4 

3.3.1 Nanofiltrace v průmyslu 

Nanofiltrace se využívá zejména v petrochemickém průmyslu (likvidace odpadních vod, 

zpětné využití technologických vod), farmaceutickém průmyslu (infuzní roztoky, výroba 

léků) a potravinářském průmyslu (voda pro výrobu nápojů, zpracování ovocných a 

zeleninových šťáv, zpracování mléka) a také při úpravě vody ve vodárnách, elektrárnách a 

teplárnách (demineralizovaná chladící voda, přídavná voda pro napájení 

kotlů).(http://www.powerplastics.cz/)  

V textilním průmyslu se nanofiltrací odstraňují barvící látky z barevných lázní. (Van der 

Bruggen et al., 2001) 

V papírenském průmyslu a celulóze se zkoumá, zdali by se pomocí nanofiltrace dala 

odpadní voda použít znovu do výroby. Permeát na odtoku byl skoro bezbarvý a bez 

organických sloučenin, ale s větším počtem anorganických sloučenin. Spíše se u tohoto 

průmyslu dá použít reverzní osmóza, protože permeát na výstupu je mnohem lepší. 

(Mänttäri et al., 2006) 

 

Některé příklady z Evropy: 

Voda z Labe v Německu je upravována na vodu pitnou klasickým způsobem, tedy 

provzdušňováním, odželezněním a odmanganováním v kombinaci s pískovou filtrací a 

chlorováním. Podle provedených experimentů může být tento klasický způsob výroby 

pitné vody nahrazen nanofiltrací, která při použití vhodné membrány dobře odstraní 

anorganické i organické látky včetně pesticidů. (Honzajková et al., 2011) 

Ve Francii poblíž města Jarny byla v roce 1995 postavena nanofiltrační stanice pro čištění 

podzemní vody o kapacitě 2500 m
3
 denně. Zdejší podzemní voda se nachází v důlní oblasti 

a vykazuje vysokou solnost, obsahuje v majoritním zastoupení uhličitany, sírany až v 

koncentracích 3000 mg l
-1

. Z kationtů potom obsahuje převážně ionty hořečnaté, vápenaté 
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a sodné. Nanofiltrace byla schopna zredukovat obsah všech iontů o 98%, permeát 

odcházející z nanofiltrace odpovídá kvalitou pitné vodě. (Honzajková et al., 2011) 

3.4 Reverzní osmóza 

Reverzní osmóza (obrázek č. 8) je způsob filtrace, vycházející z fyzikálního jevu zvaného 

osmóza. Principem je průchod iontů přes polopropustnou membránu, která odděluje 

roztoky o rozdílné koncentraci iontů. V případě osmózy přechází rozpouštědlo přes 

membránu do roztoku s vysokou koncentrací látek. Na membránu působí tlak 

procházejících molekul – osmotický tlak. V případě reverzní osmózy se působí tlakem 

vyšším než je tlak osmotický na straně roztoku s vyšší koncentrací solí. Molekuly vody 

z roztoku solí začnou procházet membránou a výsledkem je koncentrovaný roztok solí na 

tlakové straně membrány a čisté rozpouštědlo (voda) na straně druhé. (Němcová et al., 

2010) 

 

Obrázek č. 8: Rozdíl mezi osmózou a reverzní osmózou (http://www.culligan.cz/, 2011) 

Významným rozdílem mezi reverzní osmózou a klasickou filtrací je to, že při procesu 

reverzní osmózy se odstraněné látky kontinuálně odvádějí do odpadu, zatímco při filtraci 

zůstávají na filtru. Tak zůstávají v trvalém kontaktu s další protékající vodou, zanášejí filtr 

a mění tak jeho propustnost. Životnost reverzně-osmotické membrány je tak 

mnohonásobně vyšší než životnost prostého filtru. (http://sisw.cz/, 2007) 

Zařízení pracující na principu reverzní osmózy (RO) je konstrukčně jednoduché, což je 

zárukou snadného používání a údržby. Jádrem je modul s RO membránou, na kterou se 

přivádí surová voda. K tomu, aby proces reverzní osmózy probíhal, je třeba, aby byla voda 
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do RO modulu přiváděna pod dostatečným tlakem. Běžný tlak ve vodovodním rozvodu (4-

6 bar) je vyhovující a není třeba používat posilovací čerpadla. (http://sisw.cz/, 2007) 

Odsolování 

Odsolování je stále běžnější řešení, které dodává pitnou vodu v mnoha regionech světa, 

kde je tento zdroj vzácný. Ze všech odsolovacích technologií, je nejvíce mezinárodně 

rozšířená právě reverzní osmóza. Tato technologie je zaběhnutá a používá se ve všech 

pobřežních oblastech na světě, všude tam kde jsou omezené přirozené hydrologické zdroje. 

Především z těchto důvodů jsou pokroky na této technologii ve výzkumu a vývoji 

průběžné. Zjednodušeně řečeno, hlavní nedávné inovace a výzkumy se snaží zaměřit na 

další snižování spotřeby energie. Kromě toho, se vědci zaměřili na minimalizace 

negativních účinků a na získání membrán s vyšší pronikavostí průtoku. (Peñate et al., 

2012) 

3.5 Ošetřování vody pomocí TiO2 

Nanovlákna oxidu titaničitého jsou tvořena otáčením krystalů oxidu titaničitého do 

patentovaných nanovláken, která lze pak snadno použít do patentovaných flexibilních 

filtračních membrán, které mohou obsahovat kombinaci uhlíku, mědi, zinku a cínu, v 

závislosti na konkrétních požadavcích na produkt. 

Oxid titaničitý je levný a dostupný materiál, který má fotokatalytické vlastnosti a je také 

schopen spojit se snadno s vodou (je hydrofilní). Profesor Sun očekává, že tento levný a 

snadno vyrobitelný nanovlákenný materiál a produkty z něj mají obrovský potenciál řešit 

globální výzvy v oblasti energetiky a životního prostředí. (http://www.nafigate.com/, 2013) 

Nanovlákna oxidu titaničitého mohou: 

 současně produkovat vodík a čistou vodu (po vystavení na sluneční světlo) 

 být ve formě levné flexibilní filtrační membrány, která se nezanáší 

 odsolovat vodu (vysoce průtočné reverzní osmózní membrány) 

 získat energii z odpadní solanky při odsolování vody a odpadních vod 

 (http://www.nafigate.com/, 2013) 
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3.6 Odstraňování látek 

Odstranění fluoridu 

Fluor je chemicky velmi reaktivní prvek, který s kovy tvoří soli – fluoridy. Fluoridy mohou 

být toxické látky nebezpečné pro zdraví mnohých organismu. Čisté fluoridy jsou bílé až 

našedlé krystalické či prachové látky. Fluorid sodný a draselný jsou rozpustné ve vodě. 

Dalších fluoridu existuje celá rada včetně fluoridu toxických kovu, například kademnatého 

nebo olovnatého apod. Pokud je přítomen toxický kov, určuje i vlastnosti a rizika pro 

životní prostředí a zdraví člověka celého fluoridu. (http://www.irz.cz/, 2006) 

 Fluoridy patří mezi esenciální mikroprvky nezbytné pro lidské zdraví. Důležité je ovšem 

množství, ve kterém jsou člověkem přijímány. Konzumace pitné vody s koncentrací 

fluoridů do 1,0 mg/l má příznivé účinky a přispívá k prevenci zubních onemocnění. Na 

druhou stranu při vyšších koncentracích dochází k zubní fluoróze, skvrnitosti zubů. 

Koncentrace vyšší než 10 mg/l mohou způsobovat ještě závažnější onemocnění jako je 

oslabení kostí a náchylnost k jejich lámavosti (kostní fluoróza), krevní a neurologické 

problémy. (Bystrianský et al., 2012) 

Technologie odstraňování fluoridů z vody jsou založeny na několika základních metodách: 

adsorpci, iontově-výměnných reakcí, destilaci, srážení a membránové separaci. Převaření 

vody nebo změkčování vápencem není pro odstranění fluoridů efektivní. Nejvyužívanějším 

postupem je adsorpce, ke které se využívá anorganických absorbentů, jako je alumina nebo 

různé formy zeolitů, lze také využít aktivního uhlí. Pro srážení se využívá nízké 

rozpustnosti CaF2. Při průmyslové výrobě pitné vody pomocí membránových separačních 

procesů jsou obvykle využívány nanofiltrační membrány v případě, že produkovaný 

permeát má sloužit přímo jako pitná voda. Další možností je použití reverzní osmózy, v 

tomto případě je produkovaný permeát míchán se zdrojovou vodou ve zvoleném poměru, 

aby byly zachovány dostatečné koncentrace nutrientů. (Bystrianský et al., 2012) 

Odstranění uranu 

Existuje několik metod, jak uran z vody odstraňovat, např. nanofiltrace, reverzní osmóza, 

koagulace a následná filtrace při vysokém pH (>10) či iontová výměna. Při prvních dvou 

metodách dochází, v menší či větší míře, k demineralizování či k další změně chemických 

vlastností upravované vody. Změny v kvalitě a složení pak musí být často minimalizovány 
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dalším nutným opatřením - zpětnou mineralizaci. Iontová výměna se při využití selektivní 

náplně jeví v tomto směru jako nejvýhodnější a to navíc bez negativní produkce 

radioaktivních odpadních vod. (Stehno et al., 2010) 

Odstranění pesticidů 

Povrchové vody jsou velmi náchylné na znečištění pesticidy, je to kvůli jejich zvýšenému 

používání v zemědělství. Produkce pitné vody z jezera a řek, znečištěné pesticidy, byla 

podrobena koagulaci, adsorpci a nanofiltraci. Isoproturon je vybrán jako cílový pesticid, 

který je přidán do destilované vody a pak i do povrchových vod. Koagulace byla 

provedena před adsorpcí a dávka koagulátu byla vybrána na základě odstranění zákalu. 

Různé absorbenty, jako je aktivní uhlí, bentonit a chitosan, se vědci pokusili vyhodnotit 

v rozlišných dávkách jejich účinnosti při odstraňování Isoproturonu. Účinek počáteční 

koncentrace pesticidů byl sledován procentuálně, jak odstraní pesticidy při léčbě 

vybraného absorbentu na konkrétní dávkování. Hodnoty jsou vypočtené z adsorpční 

kapacity Langmuirové a Freundlichové rovnice - 104,21 mg/g a 69,4 mg/g, což ukazuje 

příznivou adsorpci Isoproturonu na povrchu aktivního uhlí. Po optimalizaci koagulace a 

adsorpce, Sarkar a kolektiv vyhodnotili protokol, kde nanofiltraci provádí na předem 

ošetřené vodě ve zkušební místnosti v slepém režimu. Nanofiltrační permeát byl 

analyzován pro pH, zákal, CHSK, TOC, vodivost, tvrdost a počet kolonií. Reverzní 

osmóza se provádí po nanofiltraci v případě potřeby. Kvalita permeátu po nanofiltraci je 

srovnatelná s normami pro pitnou vodu. (Sarkar et al., 2006) 

Zhang a kolektiv ve své studii zkoumali odstranění dvou pesticidů (konkrétně atrazin a 

simazin) v různých typech vod (destilovaná voda, voda z kohoutku a voda přímo v řekách) 

pomocí nanofiltrace. Používají čtyři typy nanofiltračních membrán (tabulka č. 2) (Desal 51 

HL, Desal 5 DL, UTC 20 a UTC 60). Atrazin nebo simazin byl přidán do jednotlivých 

typů vod v koncentraci 5 mg/l a 100 mg/l. V tomto výzkumu byl měřen průtok vody a 

zneškodnění pesticidů. Zneškodnění atrazinu bylo vždy vyšší než u simazinu, k největšímu 

odstranění došlo s membránou UTC 20. Vyšší odstranění pesticidů bylo v říční vodě a 

vodě z kohoutku, nežli u destilované vody, kde byl průtok menší. Tito vědci si toto 

vysvětlují právě iontovou adsorpcí uvnitř pórů membrány. Užší velikost pórů působí na 

vliv přítomnosti přírodních organických látek. U přírodních organických látek je 

předpoklad, že zvýší adsorpci pesticidů na membránovém povrchu, zvýší velikost a 
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vyloučení elektrostatického odpuzování. Navíc, u organických látek byl malý efekt 

odstranění a průtoku. Žádný významný vliv na koncentraci pesticidů nebyl pozorován. 

K nejvyššímu odstranění pesticidů došlo při pH 8, při vyšším a nižším pH se zneškodnění 

snižuje. (Zhang et al., 2004)  

 

 

 

 

 

Tabulka č. 2: Vlastnosti membrán používaných v pokusech, jak je uvedeno u výrobců (Zhang et al., 2004) 

 

 Membrány 

DESAL 51 HL DESAL 5 DL UTC 20 UTC 60 

Výrobce Osmonics Osmonics Toray Ind. Toray Ind. 

MWCO 150-300 150-300 180 150 

Průtok (l/(m
2
h)) 62,1(6.9 bar) 55 (10 bar) 81 (7.5 bar) 28 (6,7 bar) 

Maximální teplota 

(°C) 
50 90 35 35 

Maximální tlak (bar) 40 40 15 15 

Rozsah pH 3-9 1-11 3-10 3-9 

Povrchový náboj 

(neutrální pH) 
Záporný 

Není k 

dispozici 
Kladný Záporný 
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4 Aplikace nanotechnologií pro odpadní vody 

Současná nanotechnologie se zabývá studiem nano, ultra a mikro filtračních 

membránových separačních procesů, využívajících současně fotokatalytických dějů 

k bezodpadové likvidaci škodlivin, zachycených na membránách. (Přidal et al., 2003)  

Fotokatalytické membrány a filtrační překážky jsou základním technologickým 

předpokladem pro čištění vod. Membránovým procesem lze díky možnosti odstraňování 

meziproduktů zvýšit rychlost procesu degradace a rovněž i odstranit nutnost dodatečné 

separace fotokatalyzátoru. Modulární princip membránových separátorů dále umožňuje 

snadné mnohostupňové uspořádání pro dosažení vysokých čistot. (Kubínek et al., 2007)  

Aplikace nanotechnologií v oblasti životního prostředí nabízí šetrnější a energeticky 

efektivnější technologie filtrace vody, čištění odpadních vod a plynů, odstraňování 

škodlivin z podzemních a povrchových vod, filtrace a zneškodňování toxických plynů. 

(http://www.nanoprogres.cz/) 

Vedle nanočástic jsou v problematice čištění vod použitelné i nanovlákenné struktury pro 

čištění odpadních vod či ve spojení s membránovými technologiemi. Mikrovlákna 

s povrchovou modifikací nanovláken lze velmi úspěšně použít pro tvorbu biofilmu a tím 

výrazně zvýšit biodegradaci. Tento příspěvek nejen hodnotí současný stav těchto metod, 

ale ukazuje i perspektivu využití těchto technologií. (Černík et al., 2012) 

Fotokatalytické postupy jsou zvláště perspektivní pro čištění vody a vzduchu 

kontaminovaných silně toxickými nebo velmi stabilními znečišťujícími látkami, 

dlouhodobě zatěžujícími životní prostředí. Při využití slunečního záření pracují i bez 

nároku na energii z fosilních zdrojů. (Přidal et al., 2003) 

4.1 Úvod do nanofiltrace odpadních vod 

U nanofiltrace se uplatňují filtry s póry o velikosti cca 1 nm. Další možností vyjádření 

filtrační schopnosti je tzv. molecular weight cut-off (MWCO), jde tedy o nejnižší velikost 

částic (molekul), které mohou být z roztoku odstraněny alespoň s 90 ti procentní účinností 

a úroveň MWCO se vyjadřuje v Daltonech. Nanofiltry pak mají obvykle míru účinnosti 

1000 Daltonů a nižší což vyžaduje užití většího tlaku, kterém se překonává odpor malých 

pórů filtračního materiálu. Zároveň je třeba, aby voda pro nanofiltraci byla před upravena, 



Kateřina Bieronská: Nanotechnologie ve vodním hospodářství 

 

2013  21 
 

například mikrofiltrací, aby nedocházelo k zanášení nanopórů velkými částicemi a je nutná 

i regenerace membrán. Tato regenerace se provádí oplachem, chemickým čištěním, nebo 

výměnou filtru.(Maršálek et al., 2011) Co se týče materiálů pro výrobu nanomembrán, je 

třeba je rozlišovat například podle charakteru výrobního materiálu na anorganické a 

polymerní, přičemž ty se pak mohou lišit svým nábojem, hydrofobicitou apod. (Maršálek 

et al., 2011) 

a. Anorganické membrány 

U anorganických membrán je mikroporézní struktura obohacena o film anorganického 

materiálu. Anorganickým materiálem můžou být např. sloučeniny hliníku, zirkonia nebo 

hořčíku. Při vhodné úpravě odolnost vůči celé škále pH (0-12) – Póry o velikosti 10 nm i 

méně. (Maršálek et al., 2011) 

b. Polymerní membrány 

Polymerní membrány jsou dnes velice často používané a k jejich výrobě se používá široká 

škála materiálů – polyetersulfon, polydimetylsiloxan, varianty celulózy, polysulfon, 

polyamidy a další. Tyto membrány mají póry o velikosti 0,4 – 4 nm. (Hochel, 2007) 

c. Kombinace anorganických a polymerních membrán 

Anorganická a organická část mohou být spojeny pomocí Van der Waalsových sil, 

popřípadě vodíkovými můstky nebo pomocí kovalentních vazeb.  Maršálek uvádí jako 

příklad tzv. Zirfon (polysulfon + zirkon). (Maršálek et al., 2011)  

4.2 Odstraňování kontaminantů 

Hormony a léčiva 

Membránové procesy patří mezi progresivní technologie v oblasti čištění odpadních vod. 

Poskytují velmi dobré výsledky v oblasti separace xenobiotik o nízkých koncentracích. 

Obzvláště vhodné jsou pro zachycení estrogenů díky jejich silné sorpci na membránový 

materiál. Pro odstranění léčiv je nejvhodnější nanofiltrace a reverzní osmóza. Tyto metody 

se však prozatím používají jen pro úpravu pitné vody, nicméně mohou být použity i pro 

vody odpadní. Jako vysoce účinné bylo označeno použití mikro nebo ultrafiltrace v 

kombinaci s reverzní osmózou (Snyder et al., 2006). Nanofiltrace lze také v budoucnu s 
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úspěchem využít např. při oddělování léčiv a jejich metabolitů z moči pacientů (Pronk et 

al., 2006) a může tak být využita při naplňování koncepce separace zdrojů. Cenově se 

technologie pohybuje mezi chemickou oxidací a sorpcí na aktivní uhlí. Provozní náklady 

byly spočítány na zhruba 0,2 Eur/ m
-3

 odpadní vody v závislosti na použitém tlaku a také 

na celkovém průtoku (Bruggen et al., 2001) 

Fosfor 

Přísné parametry na kvalitu čištění odpadních vod na výstupu vedou k rozvoji pokročilých 

technologií pro odstranění znečišťujících látek. Lze očekávat, že nejen živiny, ale i další 

znečišťující látky jako bakterie, viry, hormony, PPCP by měly být předmětem norem 

kvality na výstupu čistíren odpadních vod. Fosfor je základní živina pro živé bytosti, ale 

jeho nadměrná koncentrace ve vodním prostředí může vést k rozmnožení sinic a vodního 

květu. Nedostatečně vyčištěná odpadní voda na výstupu je významným zdrojem fosforu ve 

vodním prostředí. V mnoha vyspělých zemích se již přijaly právní předpisy, zabývající se 

odstraňováním fosforu, ale výstupní limity jsou stále vysoké (více než 1 mg/l) a nestačí pro 

odstranění nadměrného fosforu z okolního prostředí. Holba a kolektiv testoval unikátní 

techniky pro odstraňování fosforu přes terciární čištění pomocí nanočástic železa. (Holba 

et al., 2012) 

Tito vědci použili na odstranění fosforu nulamocné a šestimocné nanoželezo od 

společnosti nanoiron. Vybrali si dvě městské čistírny odpadních vod (s nebo bez odstranění 

fosforu) a testem dospěli k závěru, že Ferrates (šestimocné nanoželezo) měl slibné 

výsledky i pro menší dávky fosforu, zatímco NZVI poukázalo na nedostatečné výsledky 

pro odstranění fosforu. (Holba et al., 2012)  

Bakterie  

Lev a kolektiv zkoumal odstranění různých bakterií z odpadní vody na výstupu z ČOV. 

K zneškodnění bakterií použili polyuretanové nanovlákna. Vzorek odpadní vody byl 

odebrán z výstupu ČOV pro 500 000 ekvivalentních obyvatel. Výsledky filtrace z odpadní 

vody jsou uvedeny v tabulce č. 3 níže. Vyplývá z nich nízká mikrobiologická kontaminace. 

Další výsledky ukázaly, že regenerace je nutná po 400s. Čas k zanášení membrány je 

srovnatelný jako membránové zanesení v membránových bioreaktorech.  (Lev et al., 2012)  

Tabulka č. 3: Účinnost filtrace skutečného čištění odpadních vod v laboratoři (Lev et al., 2012) 
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Před filtrací 

[log CFU/mL] 

Po filtraci 

[log CFU/mL] 

Kultivované 

mikroorganismy v 36 °C 
3.90 0.60 

Kultivované 

mikroorganismy v 22 °C 
4.34 0.78 

Enterococcus 1.96 0.00 

Termotolerantní koliformní 

bakterie 
2.53 0.00 

Koliformní bakterie  3.09 0.48 

Ostatní Enterobacteriaceae 3.35 0.00 

4.3 Ošetření vod pomocí nanočástic 

Jak bylo řečeno výše, pro čištění odpadních vod se využívají různé technologie. 

V následujícím přehledu je uveden jak princip čištění vod, tak i výhody, resp. nevýhody 

uvedené technologie, přičemž vždy je uveden výchozí využitý materiál. 

a. TiO2 se používá většinou ve formě disperze v bioreaktorech nebo ve formě nátěrů 

(samočisticí barvy), přičemž se používá především pro degradaci organických látek ve 

vodě na površích, k hubení bakterií, virů a hub. Výhodou je, že povrch titanu je schopen 

inaktivovat bakterie do 60 minut. G- bakterie jsou citlivější než G+, nevýhodou je, že 

spory přežívají. Nevýhodou je, že mají velice krátkou dobu poločasu rozpadu, jejich 

účinek je pak mnohonásobně větší přímo na povrchu nátěru/nanočástic, dochází-li 

k vytváření H2O2, ten je schopen urazit mnohem delší vzdálenost, což je výhoda při čištění 

roztoků pro odstraňování bakterií, sinic a řas. Zvýšení účinnosti TiO2 lze dosáhnout 

zvýšenou absorpcí záření, tedy změnou absorbované vlnové délky; dále pak 
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prostřednictvím dopování. Dopování se provádí platinou, železem, stříbrem, paladiem, 

nebo zlatem. Pro tento způsob čištění je rozhodující sledovat vlastnosti vody, tedy 

především teplotu. Zde platí čím vyšší teplota, tím vyšší účinnost. Dále se sleduje 

přítomnost organických látek (nižší účinnost ROS). Nutno zmínit sledování pH, což sice 

nemá výrazný vliv, s výjimkou extrémně kyselých či zásaditých hodnot. Rovněž je třeba 

dbát na zbarvení resp. zákal vody, neboť ta má silný vliv na účinnost kvůli nízké 

prostupnosti světla. (Přidal et al., 2003)  

Výhodou použití titanu je, že se v krystalickém stavu vyskytuje ve třech modifikacích, 

kterým odpovídají tři různé minerály, rutil, anatas a brookit a je tudíž relativně levný. Další 

pozitivní vlastností je, že je chemicky stabilní a vůči vodním organismům málo toxický. 

V tomto případě se hovoří o tzv. nízké biodostupnosti. Titan produkuje reaktivní formy 

kyslíku (ROS), přičemž produkce ROS (hydroxylový radikál a super oxidový radikál) je 

podmíněna přítomností kyslíku (voda, vzduch) a záření v UV oblasti (pod 385 nm). 

Zároveň se zmiňuje, že v dalších reakcích mohou vznikat další ROS jako singletní kyslík, 

perhydroxylový radikál nebo H2O2. (Soudek, 2012) 

b. Ftalocyaniny se používají na čištění vod za přítomnosti organických sloučenin a 

biologicky rozložitelných znečištění. Dochází k produkci singletního kyslíku a k vazbě na 

sinicové/bakteriální membrány. Tento způsob filtrace se provádí s ohledem na separaci 

různě modifikovatelné skupiny (R1 – R4): sulfoamidy, karboxylové skupiny, heterocykly 

apod. Původně se využíval jako barvivo v textilním průmyslu, neboť produkují ROS 

podobně jako titan, navíc ale i v barevném spektru. Další způsoby využití ftalocyaninů jsou 

při léčbě nádorů, degradaci organických látek, bakterií a řas. Použitelné jsou jako pravé 

roztoky, ale i nanostruktury, tedy filtry, či membrány. Jejich inhibiční účinek je velmi 

rozsáhlý a zahrnuje Mycobacterium smegmatis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 

Tritrichomonas Foebus, Synechococcus nidulans aj. Výhodou je využití pro degradaci síry 

– obsahující látky, fenoly, chlorované fenoly, kyanidy, chitosan, pesticidy, polystyrén 

apod. (Maršálek et al., 2011) 

c. ZnO technologie nabízí možnost fotokatalytické reakce, vysokou teplotní stabilitu, 

odolnost vůči světlu a flexibilitu ve vytváření nanostruktur, což je vhodné pro výrobu 

fotodetektorů, UV-nanolaserů, plynových senzorů a biosenzorů. Rovněž nabízí možnost 

úprav pro využívaní různých spekter záření, podobně jako v případě předchozích materiálů 
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(např. + Ag). Při využití v oblasti čištění vod je výhodou degradace metyl oranže 

v textilním průmyslu (60% barvy je odstraněno za cca 100 minut). Další využití je u 

degradace acetaldehydů, fenolu, sulfanu, nitrobenzenu – 2, 4, 6 – trichlorfenol. (Maršálek 

et al., 2011) 

d.  NZVI 

V areálu firmy FOSFA Poštorna je jako součást staré ekologické zátěže dlouhodobě řešena 

problematika odpadních vod z odkaliště. Vody jsou kontaminovaný anorganickými 

polutanty, především arzenem. Vedle řady jiných technologii byla pro tento účel 

laboratorně testovaná možnost využití nanočástic železa od firmy NANOIRON, s.r.o. 

Testy byly koncipovaný jako vsádkové s dávkami nanoželeza v rozmezí 0,05 až 2 g/l. 

Sledovaná byla řada parametrů - pH, redox potenciál, koncentrace aniontů a toxických 

kovů - a také kinetika procesu. Při optimálním dávkování bylo dosaženo více než 98% 

odstranění arzenu. Spolu s arzenem bylo zaznamenáno také snižování koncentrace 

fosforečnanů. Pro vlastní technologii je uvažováno čerpání odpadní vody a její zpracování 

on site v míchaném reaktoru s následnou magnetickou separací nanočástic. V současné 

době je hodnocena ekonomika procesu a možnosti dalšího využití dekontaminovaných vod 

ve výrobním procesu. (Rodová et al., 2009) 

4.4 Membránové bioreaktory 

Mezi moderní přístupy při čištění odpadních vod patří membránová technologie, 

respektive membránové bioreaktory (MBR). MBR (obrázek č. 9) je kombinace 

biologických procesů probíhajících v aktivovaném kalu a filtrace přes membránu. 

Membrána zajišťuje oddělení pevné fáze, což je aktivovaný kal, od fáze kapalné – 

vyčištěná voda. Výhodou této technologie je velmi vysoká kvalita odtoku, odstranění 

většiny mikroorganismů, umožňuje i odstraňování některých xenobiotik. Samozřejmě i 

tato metoda má své nevýhody, jako jsou, zanášení povrchu membrán, pokles 

hydraulického výkonu a nutnost čištění. Dále se musí řádně předčistit surová odpadní 

voda. (http://www.czemp.cz/, 2011) 

  

Nátok 

Česle MBR 

Vyčištěná 

voda 
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Obrázek č.9 : Typický proces čištění odpadních vod s použitím technologie membránových bioreaktorů 

(http://local.alfalaval.com/, 2011) 

Tato technologie se používá hlavně při čištění komunálních a průmyslových odpadních 

vod, lokality s velmi vysokými požadavky na kvalitu vody, lokality s omezenými 

prostorovými možnostmi a mobilní a kompaktní čistírny odpadních vod. 

(http://www.czemp.cz/, 2011)  

4.4.1 Membránový reaktor s biofilmem 

Membránový reaktor s biofilmem (MBfR), je nově vznikající technologie pro vody a 

čištění odpadních vod, která je založena na tlakových membránách, které dodávají plynný 

substrát biofilmem, tvořeném na vnější membráně. MBfR biofilmy se chovají jinak než 

běžné biofilmy vzhledem k difuzi substrátu. MBfRs jsou mimořádně vhodné pro řadu 

aplikací na čištění vody, včetně odstranění uhlíku a dusíku, pokud je dodáván kyslík, a 

snížení oxidovaných nečistot, pokud je dodáván vodík. K hlavním výhodám patří vysoká 

účinnost využití plynu, nízká spotřeba energie a menší plocha reaktorů. První komerční 

MBfR byl nedávno spuštěn, a jeho úspěch může vést ke zvyšování výroby dalších aplikací. 

MBfR vývoj stále čelí výzvám, včetně řízení biofilmu, návrh rozšířitelných konfigurací 

reaktoru a stanovení nákladově efektivních membrán. Pokud budoucí výzkum a vývoj 

bude pokračovat v řešení těchto problémů, může MBfR hrát klíčovou roli v příští generaci 

udržitelných systémů čištění.(Martin et al., 2012) 

4.5 Membránová čistírna odpadních vod v České republice 

Společnost ASIO, s. r. o. jako první u nás realizuje větší membránovou ČOV. Klasická 

komunální čistírna odpadních vod s biologickým systémem D-N, gravitační separací kalu a 

s terciálním stupněm, který byl zajištěn pomocí mikro sítového bubnu. Tato technologie 

byla zřejmě schopna plnit předepsané limity, avšak na hraně svých možností. V době, kdy 

byly řešeny garance odtokových parametrů vznikl další problém, který se týkal požadavku 

na zmenšení plochy ČOV. Tato potřeba definitivně rozhodla o použití membránové 

http://www.asio.cz/cz/as-variocomp-d-400-5000-eo
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technologie. Z důvodů etapovitosti výstavby bytových domů se počítá s přibližně stejnou 

etapovitostí i u náběhu ČOV. V první etapě budou vybudovány kompletní stavební objekty 

včetně zámečnických výrobků, trubní rozvody, rozvody silno- i slaboproudu, řídicí systém, 

zařízení na čištění vzduchu, čerpací stanice na přítoku i odtoku, jemného předčištění, 

dmychadla a jednoho membránového modulu postačujícího pro uvažovaných 300 EO. 

Čtvrtá etapa uvažuje s kompletním zprovozněním celé ČOV tj. celé druhé linky, včetně 

kalového hospodářství. Celková kapacita je 1850 EO. Systém deskových membrán se nám 

jeví jako nejlepší řešení pro menší a střední čistírny tj. cca do 10 000 EO, protože i když je 

cenově o něco náročnější než vláknové systémy, tak je spolehlivý a zajišťuje jednodušší 

provoz a údržbu. Pro tento výzkum si firma ASIO zvolila membránové desky siClaro 

(obrázek č. 10). (Uher, 2012) 

 

Obrázek č.10: Jedna z šesti membránových desek siClaro (Uher, 2012) 

Z hlediska investičních nákladů lze říci, že vyšší investice do technologie MBR jsou 

vcelku úspěšně kompenzovány rapidním snížením objemů nádrží, které je dosažitelné díky 

možnosti až 4 násobnému zvýšení koncentrace aktivovaného kalu. Celkové navýšení 

investičních nákladů pro tuto čistírnu bylo kolem 1,5 milionu Kč, což je v přepočtu 810 

Kč/EO. S přihlédnutím na biologii pro konvenční část byla počítána s vyšším zatížením 

kalu. Při běžně hodnotě 0,07 kg/ (kg*d) by se navýšení pohybovalo okolo 500 tis. Kč. 

(Uher, 2012) 
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Jinak membránové technologie se hojně využívají v domovních čistírnách odpadních vod. 

5 Toxicita nanomateriálů ve vodním prostředí 

5.1 Osud nanomateriálů v prostředí 

S využitím nanočástic však nanočástice v přírodě nezanikají. Pro pochopení osudu ve 

vodním prostředí je nutné znát mobilitu, chemickou stabilitu, shlukování konkrétního 

nanomateriálů, což spolu s vlastnostmi vody (pH, tvrdost, redox-potenciál, vodivost, 

přítomnost organických látek) ovlivňuje chování v prostředí. Zároveň platí, že rozpustnost 

ve vodě je velice nízká. Např. fullereny jsou rozpustné v organických rozpouštědlech, ale 

rozpustnost ve vodě je 1,3 x 10-11 μg/l. (Maršálek et al., 2011) 

S využitím nanomateriálů je však spojena jejich toxicita. Hlavními místy kontaktu či 

vstupu do lidského organismu jsou především dýchací ústrojí (např. stárnutí titanových 

nátěrů, odlupování vrstviček titanu z malby, následná inhalace, přitom je efekt podobný 

azbestu); další možnosti vstupu nanomateriálů je orální příjem, což reprezentují zejména 

zubní pasty, dále pak voda, kde hrozbu mohou představovat deodoranty, antiperspiranty, 

kosmetika a opalovací krémy. (Filipová et al., 2012) Ve volném prostředí se pak uplatňuje 

ekotoxicita nanomateriálů, avšak vždy záleží na typu a velikosti nanočástic; dále pak na 

prostředí, ve kterém působí na organismus a konečně na koncentraci nanočástic, čili na 

délce expozice. Zde se hovoří o tzv. biodostupnosti, přičemž platí, že menší částice (ionty) 

jsou toxičtější než shluky „nanomateriálů“ o velikosti mikrometrů. Stejný zdroj však 

podtrhává, že akutní toxicita (smrt) je pro nanomateriály poměrně nízká. Proto se o 

ekotoxicitě většinou hovoří v případě nanočástic v souvislosti s chronickými a 

subchronickými efekty, což zahrnuje růst, počet potomků, oxidativní stres, menší velikost 

jedinců, změny pohlaví ryb (problematikou triploidů a polyploidů) apod. (http://eagri.cz/) 

Řešení, které se nabízí je důkladná kontrola vody spojená s prevencí vstupu do vody a 

kvalitnější čištění na čistírně odpadních vod, což v případě uzavřených technologií 

představuje především separaci nanočástic z bioreaktorů a používání kovalentních vazeb 

v nanofiltraci. (Maršálek et al., 2011) 
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5.2 Ekotoxikologie 

Ekotoxikologie je hraniční obor mezi toxikologií a ekologií, jejímž cílem je studovat, 

monitorovat a předpovídat osud a vlivy cizorodých látek v prostředí. (Anděl, 2010) Tuto 

definici ekotoxikologie lze znázornit obrázkem č. 11 níže. 

 

 

 

Obrázek 11: Schematické znázornění ekotoxikologie jako hraničního oboru (Anděl, 2010) 

Ekotoxikologie je interdisciplinárním vědním oborem, který kombinuje poznatky ekologie 

(vědy zabývající se ekosystémy) a toxikologie (vědy studující interakce chemických látek 

s živými organismy). Jedná se tedy o vědní obor studující působení škodlivých látek na 

ekosystém, studující toxické vlivy v přírodě, v organismech, zejména vlivy v populacích a 

společenstvech, monitorující a předpovídající osud a vlivy cizorodých látek v prostředí. 

(Marešová, 2012) 

Dnešní moderní společnost lze charakterizovat značným množstvím průmyslu, který 

produkuje celou řadu znečišťujících látek. Tyto látky se z různých zdrojů dostávají do 

jednotlivých složek životního prostředí (tj. do ovzduší, půdy, sedimentů a vody), kde se 

účastní různých biogeochemických cyklů. (Pavlíková, 2008), (Prokeš et al., 2005) 

Přítomnost škodlivých látek v životním prostředí se zjišťuje množstvím specifických 
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měření. Škodlivost látek přítomných v životním prostředí se hodnotí pomocí 

ekotoxikologických testů, které se provádějí na primitivních organismech (např. bakteriích, 

řasách, sinicích či rybách) v laboratorním prostředí. Tyto uvedené jednoduché organismy 

bývají v souvislosti s realizací ekotoxikologických testů vybírány dle specifických druhů, 

které zastupují nejvýznamnější součásti ekosystému. Při ekotoxikologickém testování se 

jedná zejména o sledování reakcí experimentálních primitivních organismů na působení 

škodlivé látky. K takovým reakcím patří např. změny růstu organismů, jejich mobilita či 

schopnost reprodukce. V některých případech však dochází také k usmrcení testovaných 

organismů. (Pavlíková, 2008) 

5.2.1 Charakteristika ekotoxicky nanočástic 

Problematika studia ekotoxicky neboli ekotoxikologických účinků je významná v případě 

nanočástic přírodního i syntetického charakteru. Přírodní nanočástice jsou součástí 

životního prostředí, ve kterém jsou tvořeny prostřednictvím geologických a biologických 

procesů. Nanočástice přírodního charakteru jsou obsaženy např. v sopečném prachu, 

přírodních vodách, v půdě či usazeninách. Některé nanočástice pocházející z přírody jsou 

toxické. (Handy et al, 2008) Na této skutečnosti také zakládají předpoklad, že toxické 

mohou být i uměle (synteticky) vyráběné nanomateriály. Vliv syntetických nanomateriálů 

ve vodním prostředí jsou v posledních letech předmětem zkoumání a v současné době 

nejsou zcela známy přesné ekotoxikologické účinky uměle vyráběných nanočástic. (Handy 

et al., 2008) 

5.2.2 Vliv nanomateriálů na vodu a vodní organismy 

Vlivem nanočástic na vodu a vodní organismy se v posledních letech zabývá mnoho 

odborných studií a výzkumů. K nejčastěji ekotoxikologicky testovaným syntetickým 

nanomateriálům patří nanočástice TiO2, nanočástice stříbra či nanočástice ZnO. 

Synteticky vyráběné nanomateriály jsou navrhovány takovým způsobem, aby byly 

schopny přetrvat ve vodním prostředí. V souvislosti s hodnocením ekotoxicky umělých 

nanomateriálů je nutno zmínit především problematiku toxicity nanočástic pro sladkovodní 

organismy, kterou se zabývá mnoho odborných studií a výzkumů, jejichž stěžejní výsledky 

jsou předmětem následujícího textu. 
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Pro účely ekotoxikologických testů jsou využívány typické vodní organismy jako např. 

trepka velká (latinsky Paramecium caudatum), střevle potoční (latinsky Phoxinus 

phoxinus), hrotnatka velká (latinsky Daphnia Magna) a další. Ze syntetických nanočástic 

jsou nejčastěji předmětem testování nanočástice stříbra a další. 

L. Kvítek a kolektiv ve svém odborném článku, který vznikl na základě studia ekotoxicky 

neupravených nanočástic stříbra, publikuje výsledky výzkumu, ve kterém byly použity 

trepky velké o objemu 1 až 5 ml (tj. 1 ml = 200 až 300 těchto organismů): 

 Nanočástice o koncentraci < 25 mg/l způsobily přežití trepek velkých déle než 7 

dní, 

 Nanočástice o koncentraci < 20 mg/l způsobily vysoký pokles toxicity (Kvítek et 

al., 2009) 

Ke zcela odlišným výsledkům však došli při ekotoxikologickém testování iontového 

stříbra, kdy jeho koncentrace o 0,4 mg/l způsobila bezprostřední smrt všech testovaných 

organismů. (Kvítek et al., 2009) 

Další ekotoxikologické testy nanočástic stříbra byly prováděny na střevlích potočních. Na 

základě tohoto výzkumu bylo prokázáno, že stříbrné nanočástice způsobují deformace 

těchto organismů různého charakteru (např. krvácení do hlavy či otoky), jejichž důsledkem 

bylo jejich usmrcení. Za velmi nebezpečné byly na základě tohoto experimentu prohlášeny 

nanočástice o velikosti 30 nm, které byly schopna překonat vaječné blány embryí. 

(http://www.sciencedaily.com/) 

Z celé řady nanočástic, které jsou předmětem ekotoxikologických experimentů, lze uvést 

také výsledky výzkumů zabývajících se testováním jiných nanomateriálů, než nanočástic 

stříbra. K takovým patří např. studie nanočástic TiO2 a fullerenů označovaných jako C60. 

Tyto akutní a chronické ekotoxikologické testy byla realizovány na hrotnatkách velkých, 

které se živí filtrací vody. Právě tímto způsobem může dojít k požití nanočástic obsažených 

ve vodním prostředí. Hodinová expozice nanočásticím C60 způsobila pouze nízkou 

úmrtnost nebo imobilizaci těchto organismů. 48 hodinová expozice organismů 

nanočásticím C60 navrátila organismům, kteří přežili, jejich pohyblivost. U dospělých 

hrotnatek velkých však byly pozorovány známky neuspořádaného plavání a dezorientace. 

Naopak výzkumy zabývající se ekotoxickou nanočástic TiO2 nepotvrdily žádné změny 

v chování těchto organismů. (http://www.nanowerk.com/) 
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5.2.3 Vliv nanomateriálů na rostliny, houby a řasy 

E. Navarro, a kolektiv se ve svém odborném článku zabývá studiem buněčných stěn a 

působením nanočástic na rostliny, houby a řasy, pro které je přítomnost buněk a buněčných 

stěn charakteristické. Buněčné stěny rostlin, hub a řas představují základní místo, kde 

může docházet k interakcím nanočástic s organismem. Buněčné stěny jsou typickými póry 

o velikosti 5 až 20 nm, které umožňují průchod velmi malých částic (tedy i nanočástic, 

které jsou mnohdy mnohem menší). Průnik nanočástic do buněčných struktur může 

vyvolávat změny v jejich soustavě, čímž může následné dojít ke zvyšování jejich 

pórovitosti. Důsledkem tohoto procesu je pak snazší přístup dalších nanočástic do 

buněčných stěn. (Navarro et al., 2008) 

V souvislosti se studiem ekotoxikologických účinků nanočástic na rostliny, houby a řasy je 

důležité zmínit problematiku tzv. oxidativního stresu, který způsobují rovněž iontové 

nanočástice stříbra. Při tomto procesu dochází k inhibici respiračních enzymů, neboť ionty 

stříbra se vážou na síru či fosfor v cysteinu nebo glutationu. Ionty stříbra způsobují 

zpomalení růstu buněk a snížení kvantového výtěžku. Při působení nanočástic stříbra 

dochází k uvolnění přibližně 1 % toxických stříbrných iontů. (Navarro et al., 2008) 

Oxidativní stres je nerovnováha mezi produkcí volných kyslíkových radikálů a jejich 

odstraňováním pomocí antioxidantů. Brání klíčové kroky biosyntézy chlorofylů buď 

přímo, nebo inhibuje aktivity enzymů potřebných k biosyntéze. (Saxena et al., 2009) 

Tito dva zmiňovaní autoři provedli experiment, ve kterém mech (latinsky Racomitrium 

crispulum) vystavili působení těžkých kovů. 15 denní expozice způsobila úbytek obsahu 

chlorofylu v mechu o 28 %. Některé výzkumy podobného charakteru však prokázaly 

úbytek chlorofylu až o 40 %. Naopak expozice nízkým koncentracím těžkých kovů 

způsobily zvýšení obsahu karotenoidů. (Saxena et al., 2009) 

Další výzkumy potvrzují vliv kadmia na barviva řasy (latinsky Scenedesmus subspicatus). 

S rostoucí koncentrací kadmia klesá obsah chlorofylu, ale rozdíly v produkci beta-karotenu 

nejsou patrné. Stejný účinek lze předpokládat v případě expozice těžkých kovů. (Marcano 

et al., 2009) 

Již zmiňovaný článek na internetových stránkách ScienceDaily uvádí, že některé uměle 

vyrobené nanočástice mohou mít na rostliny, houby a řasy naopak pozitivní účinek – např. 
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nanočástice C60 působí jako antioxidanty nebo nanočástice TiO2 způsobují klíčení semen 

či růst rostlin. (http://www.sciencedaily.com/) 

5.2.4 Vliv nanomateriálů na živé organismy 

Z ekotoxikologických testů nanočástic na živé organismy lze uvést např. výzkumy 

realizované na hmyzu) konkrétně na octomilkách (latinsky Drosophila). Na těchto 

organismech se rovněž testovaly nanočástice stříbra potažené polysacharidem. Hmyz byl 

těmto nanočásticím exponován po dobu 24 a 48 hodin o koncentraci 50 a 100 μg/ml. 

Nanočástice stříbra u hmyzu způsobily oxidativní stres, tepelný šok, poškození DNA a 

apoteózu. (Blundell, 2008) 

6 Závěr 

Práce je zpracována formou literární rešerše týkající se nanotechnologií ve vodním 

hospodářství. První část práce je zaměřena na obecnou charakteristiku a aplikaci 

nanomateriálů. Další část práce je věnována aplikacím nanotechnologií pro povrchové a 

odpadní vody. Nejčastěji používané postupy pro odstranění nežádoucích látek jsou 

nanomebrány v podobě nanofiltrace a reverzní osmózy. Pomocí nanotechnologií dokážeme 

odstranit fluorid, hormony, léčiva, fosfor a mnoho dalších. Především odstranění fosforu je 

pro nás důležité, protože Česká republika patří do tzv. citlivé oblasti. Fosfor se úspěšně 

odstraní pomocí šestimocného železa. V čistírnách odpadních vod se využívají nejčastěji 

membránové bioreaktory, zatím u nás málo využívané, ale ve světě už je to stále běžnější 

věc. Což je celkem škoda, vzhledem k životnímu prostředí. Pořizovací cena je sice vyšší, 

ale provozní náklady jsou srovnatelné s obyčejnými čistírnami odpadních vod. Poslední 

část práce je věnována charakteristice toxicity a ekotoxicity nanočástic přírodního a zvláště 

syntetického původu, která je založena na velkém množství ekotoxikologických testů. 

Přímo na vodu nanomateriály vliv nemají, ale na organismy mají, jak už negativní i 

pozitivní. Záleží na koncentracích, a jaký materiál je použit. 



Kateřina Bieronská: Nanotechnologie ve vodním hospodářství 

 

2013  34 
 

7  Seznam použité literatury 

(1) ANDĚL, Petr. Bioindikace a biomonitoring. In: Evernia [online]. 2010 [cit. 2013-

01-22]. Dostupné z: http://www.evernia.cz/sylaby/bim10/BIM-1-syl-10.pdf  

(2) BARABASZOVÁ, Karla. Nanotechnologie a nanomateriály. Vyd. 1. Ostrava: 

Tiskárna Schenk, 2006. ISBN 978-802-4812-106.  

(3) BENEŠ, Ondřej, Ladislav BARTOŠ a Jaroslav KOPECKÝ. Aktivní uhlí a 

možnosti. In: Voda - forum [online]. 2012 [cit. 2013-03-22]. Dostupné z: http://www.voda-

forum.cz/prezentace/zakaznici/vodaforum/dokumenty/pdf/f56_30-04-bartos.pdf  

(4) BERGER, Michael. Nanotechnology and water treatment. Nanowerk [online]. 2008 

[cit. 2013-03-09]. Dostupné z: http://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=4662.php  

(5) Blundell, J., Blundell K. Concepts in Thermal Physics. Oxford: University Press, 

2008. ISBN 9780198567707. 

(6) BOUZKOVÁ, Darina, Karel BOUZEK a Miroslav BLEHA. Česká membránová 

platforma. In: CZEMP [online]. 2011 [cit. 2013-03-22]. Dostupné z: 

http://www.czemp.cz/sites/default/files/czemp_sva.pdf  

(7) BRRUGEN, Van der, EVEARAERT K., WILMS Dorothee. Application of 

nanofiltration for removal of pesticides, nitrate and hardness from ground water: rejection 

properties and economic evaluation. Journal of Membrane Science. 2001, č. 193, s. 239-

248.  

(8) BYSTRIANSKÝ, Martin a kolektiv. Použití reverzní osmózy a nanofiltrace pro 

odstranění fluoridů z kontaminovaných podzemních vod. In: Ekomonitor [online]. 2012 

[cit. 2013-03-11]. Dostupné z: 

http://www.ekomonitor.eu/sites/default/files/soubory/2012/24_bystriansky_ft.pdf  

(9) Carbon onions. In: In.materials [online]. 2010 [cit. 2013-02-03]. Dostupné z: 

http://in.materials.drexel.edu/photos/news_photos/category1631/picture4381.aspx 



Kateřina Bieronská: Nanotechnologie ve vodním hospodářství 

 

2013  35 
 

(10) ČERNÍK, Miroslav, Petr KVAPIL a Radek ZBOŘIL. Využití nanotechnologií pro 

čištění vod. In: Chemické listy 106 [online]. 2012 [cit. 2013-03-22]. Dostupné z: 

http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2012_06_536-540.pdf  

(11) FILIPOVÁ, Zuzana, Jana KUKUTSCHOVÁ a Miroslav MAŠLÁŇ. Rizika 

nanomateriálů. In: Katedra experimentální fyziky [online]. 2012 [cit. 2013-04-01]. 

Dostupné z: http://fyzika.upol.cz/cs/system/files/download/vujtek/rizika.pdf  

(12) Fluoridy. In: Integrovaný registr znečištění [online]. 2006 [cit. 2013-03-22]. 

Dostupné z: http://www.irz.cz/repository/latky/fluoridy.pdf  

(13) Fulleren C60. In: Dugi [online]. 2006 [cit. 2013-02-03]. Dostupné z: 

http://dugi.xf.cz/Chemie/Fulleren%20C60.html  

(14) HANDY, D., OWEN, R., VALSAMI-JONES, E. The ecotoxicology of 

nanoparticles and nanomaterials: Current status, knowledge gaps, challenges, and future 

needs. In Journal of Ecotoxicology, 2008, Volume 17, Issue 5. ISSN 0963-9292. 

(15) Highlight image. In: British museum [online]. [cit. 2013-02-02]. Dostupné z: 

http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_image.aspx?image=k737.jpg&

retpage=20945  

(16) HOCHEL, Igor. Biomakromolekuly. In: Ústav biochemie a mikrobiologie [online]. 

2007 [cit. 2013-03-22]. Dostupné z: http://biomikro.vscht.cz/vyuka/ib/skripta.pdf  

(17) HOLBA, Marek a kolektiv. Phosphorus removal from wastewater via 

environmentally friendly technologies. In: NANOCON 2012. 1. vyd. Ostrava: TANGER 

Ltd., 2012, s. 5. ISBN 978-80-87294-32-1. 

(18) HONZAJKOVÁ, Zuzana, Martin KUBAL, Martin PODHOLA, Tomáš 

PATOČKA, Marek ŠMÍR a Pavel KOCUREK. MEMBRÁNOVÉ TECHNOLOGIE A 

JEJICH POUŽITÍ PŘI ČISTĚNÍ PODZEMNÍCH. In: Chemické listy 105 [online]. 2011 

[cit. 2013-03-11]. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2011_04_245-

250.pdf  



Kateřina Bieronská: Nanotechnologie ve vodním hospodářství 

 

2013  36 
 

(19) HOŠEK, Jan. Úvod do nanotechnologie. Vyd. 1. V Praze: České vysoké učení 

technické, 170 s. ISBN 978-80-01-04555-8. 

(20) KOCUREK, Pavel, Tomáš PATOČKA a kolektiv. Možnosti uplatnění 

membránových procesů při čištění odpadních vod. In: Ekomonitor [online]. 2012 [cit. 

2013-04-23]. Dostupné z: 

http://www.ekomonitor.eu/sites/default/files/soubory/2012/23_kocurek_ft.pdf 

(21) KŘÍŽ, Michal. Ověření technologie hromadné indukce triploidie u lína obecného 

v provozních podmínkách rybích líhní. In: EAGRI [online]. 2010 [cit. 2013-03-25]. 

Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/file/128750/_530_Rybarstvi_Hluboka_cz._s.r.o..pdf  

(22) KUBÍNEK, Roman. Nanotechnologie a jejich aplikace. In: Portál moderní fyziky 

[online]. 2010 [cit. 2013-04-01]. Dostupné z: 

http://fyzika.upol.cz/cs/system/files/download/vujtek/granty/nano_aplikace.pdf  

(23) KVÍTEK, Libor a kolektiv. Initial Study on the Toxicity of Silver Nanoparticles 

(NPs) against Paramecium caudatum. In Journal of Physical Chemisty, 2009, no. 113. 

(24) LEV, Jaroslav a kolektiv. Experimental study on bacteria removal from artificial 

and real wastewater by nanofibrous filters. In: NANOCON 2012. 1. vyd. Ostrava: 

TANGER Ltd., 2012, s. 6. ISBN 978-80-87294-32-1. 

(25)  LHOTÁK, Pavel. Chemie fullerenů [online]. 2004 [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: 

http://www.uochb.cas.cz/Zpravy/PostGrad2004/7_Lhotak.pdf  

(26) MÄNTTÄRI, Mika, VIITIKKO, Katja a NYSTRÖM, Marianne. Nanofiltration of 

biologically treated efflutents from the pulp and paper industry. Journal of membrane 

science. 2006, č. 272, s. 152-160 

(27) MARCANO, C. a kolektiv. Effect of Cadmium on Cellular Viability in Two 

Species of Microalgae. In Biological Trace Element Research. 2009, Volume 130, Issue 1, 

ISSN: 0163-4984. 

(28) MAREŠOVÁ, Věra. Ekotoxikologie. Kovy. Průmyslové látky [online] 2012 [cit. 

2013-01-22]. Dostupné z: http://soudni.lf1.cuni.cz/file/5684/04_NT_Ekotoxikologie.pdf 



Kateřina Bieronská: Nanotechnologie ve vodním hospodářství 

 

2013  37 
 

(29) MARŠÁLEK, Blahoslav, Daniel JANČULA a Eliška MARŠÁLKOVÁ. 

Nanotechnologie pro ošetření povrchových a odpadních vod. In: Nanosystémy [online]. 

2011 [cit.2013-03-22]. Dostupné z: 

http://nanosystemy.upol.cz/upload/31/marsalek_rusava_2011.pdf 

(30) MARTIN, J. Kelly a R. NERENBERG. The membrane biofilm reactor (MBfR) for 

water and wastewater treatment: Principles, applications, and recent developments. 

Bioresource technology. 2012, č. 122, s. 83-94. 

(31) Membránové bioreaktory. In: Czemp [online]. 2011 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: 

http://www.czemp.cz/sites/default/files/clanek/312/prilohy/mbr.pdf. 

(32) Membránové filtrační moduly čov. In: Alfalaval [online]. 2011 [cit. 2013-04-25]. 

Dostupné z: http://local.alfalaval.com/cs-cz/produkty/separace/filtrace/membranove-

moduly-cov/Documents/Membranove_filtracni_moduly_cov.pdf 

(33) Membránové procesy. Powerplastics [online]. 2011 [cit. 2013-03-11]. Dostupné z: 

http://www.powerplastics.cz/uprava-vody-membranova-filtrace/ 

(34) Nanofiltrace - Nafigate. Nafigate [online]. 2013 [cit. 2013-03-11]. Dostupné z: 

http://www.nafigate.com/cs/section/portal/app/portal-article/detail/4416-nanofiltrace  

(35) Nanofiltration plants. In: AES ARABIA [online]. 2008 [cit. 2013-04-25]. Dostupné 

z: http://www.aesarabia.com/nanofilteration.asp 

(36) Nanotechnologie. In: Europa [online]. 2007 [cit. 2013-04-01]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/pdf/nano-

brochure/nanotechnology_bat_cs.pdf  

(37) Nanotechnologie. In: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze [online]. [cit. 

2013-02-03]. Dostupné z: http://web.vscht.cz/nadhernl/chi/nanotechnologie.html  

(38) Nanotubes and Buckyballs. In: Nanotech-now [online]. 2012 [cit. 2013-02-03]. 

Dostupné z: http://www.nanotech-now.com/nanotube-buckyball-sites.htm 

http://www.vscht.cz/


Kateřina Bieronská: Nanotechnologie ve vodním hospodářství 

 

2013  38 
 

(39) Nanovlákna z oxidu titaničitého ve filtračních membránách. Nafigate [online]. 2013 

[cit. 2013-03-30]. Dostupné z: 

http://www.nafigate.com/cs/section/portal/app/news/detail/70234-nanovlakna-z-oxidu-

titaniciteho-ve-filtracnich-membranach-vyroba-energie-nebo-ciste-vody  

(40)  Nano-Water-Environment Research Team. In: Nanowater [online]. [cit. 2013-02-

03]. Dostupné z: http://www.unl.edu/nanowater/research-topics  

(41) NAVARRO, E. a kolektiv. Environmental behavior and ecotoxicity of engineered 

nanoparticles to algae, plants, and fungi. In Journal of Ecotoxicology. 2008, Volume 17. 

ISSN 0963-9292. 

(42) NAVRÁTIL, Jiří. Interkalační sloučeniny. In: Univerzita Pardubice [online]. 2010 

[cit. 2013-02-13]. Dostupné z: http://www.upce.cz/fcht/slchpl/vyzkum/interkalacni.html 

(43) NĚMCOVÁ, Vladimíra a kolektiv. Reverzní osmóza: zařízení pro domácnost – 

testování na záchyt kovů. In: Meteau [online]. 2010 [cit. 2013-04-21]. Dostupné z: 

meteau.cz/zpravy/2010/zprava_ros.doc 

(44) PAVLÍKOVÁ, Daniela. Ekotoxikologie. Praha: Česká zemědělská univerzita, 

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, 2008. ISBN 978-80-213-1843-4. 

(45) PAVLÍKOVÁ, Františka. Proč nanotechnologie?. Nanoprogres [online]. 2012 [cit. 

2013-03-22]. Dostupné z: http://www.nanoprogres.cz/cs/proc/proc-nanotechnologie  

(46) PEKARÉK, Jan. Experimental study of emission properties of carbon nanotubes. 1. 

vyd. Ostrava: TANGER Ltd., 2012. ISBN 978-80-87294-32-1. 

(47) PEÑATE, Baltasar a Lourdes GARCÍA-RODRÍGUEZ. Current trends and future 

prospects in the design of seawater reverse osmosis desalination technology. Desalination. 

2012, č. 284, s. 1-8. 

(48) Popular Nanoparticle Causes Toxicity in Fish, Study Shows. ScienceDaily [online] 

2010 [cit. 2013-03-12]. Dostupné z: 

http://www.sciencedaily.com/releases/2010/03/100302123126.htm 



Kateřina Bieronská: Nanotechnologie ve vodním hospodářství 

 

2013  39 
 

(49) Povrchové vody. CENIA [online]. 2008 [cit. 2013-03-09]. Dostupné z: 

http://vitejtenazemi.cenia.cz/slovnik/index.php?article=147 

(50) PRNKA, Tasilo a Karel ŠPERLINK. Šestý rámcový program evropského výzkumu 

a technického rozvoje. Vyd. 1. Ostrava: Repronis, 2004, 67 s. ISBN 80-732-9070-7.  

(51) PRNKA, Tasilo. Pátý rámcový program evropského výzkumu a technického 

rozvoje. Vyd. 1. Ostrava: Repronis pro Českou společnost pro nové materiály, 2001, 67 s. 

ISBN 80-861-2286-7.  

(52) PROKEŠ, Jaroslav a kolektiv. Základy toxikologie: Obecná toxikologie a 

ekotoxikologie. Praha: Galén, 2005. ISBN 807262301X. 

(53) PRONK, Wouter, Richard PALMQUIST a kolektiv. Water research. 40. 

Nanofiltration for the separation of pharmaceuticals from nutrients in source-separated 

urine. 2006, č. 7, s. 1405-1412.  

(54) PŘIDAL, Jaroslav a Jiří PŘIDAL. European-Japanese Initiative on Photocatalytic 

Applications and Commercialization. In: Česká společnost chemického inženýrství 

[online]. 2003 [cit. 2013-03-22]. Dostupné z: www.cschi.cz/EJIPAC.doc 

(55) Reverzní osmóza. In: Culligan [online]. 2011 [cit. 2013-04-21]. Dostupné z: 

http://www.culligan.cz/reverzni-osmoza/ 

(56) Reverzní osmóza. In: Science Instruments and Software [online]. 2007 [cit. 2013-

04-21]. Dostupné z: http://sisw.cz/sisw/downloads/SISW_reverzni_osmoza_RevC.pdf 

(57) RODOVÁ, Alena a J. KOLESÁROVÁ. Možnosti využití nanoželeza pro 

odstraňování arzenu z odpadních vod z odkaliště firmy FOSFA. In: NANOCON 2009. 1. 

vyd. Ostrava: TANGER, s.r.o., 2009. ISBN 978-80-87294-12-3. 

(58) SARKAR, Baisali, N. VENKATESWRALU a kolektiv. Treatment of pesticide 

contaminated surface water for production of potable water by a coagulation-adsorption-

nanofiltration approach. Desalination. 2006, č. 212, s. 129-140. 



Kateřina Bieronská: Nanotechnologie ve vodním hospodářství 

 

2013  40 
 

(59) SAXENA, K., SAIFUL-ARFEEN, M. Effect of Cu and Cd on Oxidative Enzymes 

and Chlorophyll Content of Moss Racomitrium crispulum. In Taiwania. 2009. 

(60) SNYDER, Shane, Eric WERT a kolektiv. Ozone Oxidation of Endocrine 

Disruptors and Pharmaceuticals in Surface Water and Wastewater. Ozone: Science and 

Engineering. 2006, č. 6, s. 445-460. 

(61) SOUDEK, Petr. Fytoremediace III. In: Laboratoř rostlinných biotechnologií 

[online]. 2012 [cit. 2013-03-22]. Dostupné z: 

http://lpb.ueb.cas.cz/soudek/pdf/Fytoremediace03-oxidativni%20stres.pdf  

(62) STEHNO, Ota, Jana MICHALOVÁ a Karel BLAŽEK. Zkušenosti s odstraňováním 

uranu z pitné vody. In: Sborník konference Pitná voda 2010. České Budějovice: WET 

Team, 2010, s. 187-192. ISBN 978-80-254-6854-8.  

(63) ŠUCHA, Vladimír. Íly v geologických procesoch. Bratislava: Univerzita 

Komenského Bratislava, 2001, 159 s. ISBN 80-223-1547-8. 

(64) Tlakové membránové procesy. In: Czemp [online]. 2012 [cit. 2013-04-23]. 

Dostupné z: http://www.czemp.cz/cs/membranove-procesy/tlakove-membranove-procesy 

(65) Toxicity of nanoparticles in aquatic environments. Nanowerk [online] 2007 [cit. 

2013-03-12]. Dostupné z: http://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=2491.php 

(66) UHER, Milan. Realizace membránové ČOV pro 1850 EO. In: Asio [online]. 2012 

[cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://www.asio.cz/cz/135.realizace-membranove-cov-pro-

1850-eo 

(67) VAN DER BRUGGEN B. a kolektiv. Mechanisms of retention and flux decline for 

the nanofiltration of dye baths from the textile industry. Separation and purification 

technology. 2001, č. 22-23, s. 519-528 

(68) WEISS, Zdeněk, Grażyna SIMHA-MARTYNKOVÁ a Ondřej ŠUSTAI. 

Nanostruktura uhlíkatých materiálů. Vyd. 1. Ostrava: Repronis, 2005, 132 s. 

Nanotechnologie a nanomateriály. ISBN 80-732-9083-9. 



Kateřina Bieronská: Nanotechnologie ve vodním hospodářství 

 

2013  41 
 

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

(70) ZHANG, Y., B. VAN DER BRUGGEN a kolektiv. Removal of pesticides by 

nanofiltration: effect of the water matrix. Separation and Purification Technology. 2004, č. 

38, s. 163-172. 

 

 

 

 

 


