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Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku týkající se nanočástic a měření 

emisí nanočástic z osobních automobilů. Úvod práce obsahuje základní informace 

o nanočásticích. V dalších kapitolách se autor věnuje problematice týkající se vlivu osobní 

dopravy na ţivotní prostředí, vlivu nanočástic na lidské zdraví a také právní úpravy 

zastřešující tuto oblast. Součástí práce je téţ rozbor opatření na vozidlech ve vztahu 

k emisím. Dále autor popisuje jednotlivé faktory, které mohou ovlivňovat emise nanočástic 

z osobních automobilů. V návaznosti na tyto faktory autor sestavil podrobné podklady pro 

měření. 

 

Annotation: 

BENEŠ, M., Nanoparticle Emissions from Cars, graduation thesis, VŠB – TU Ostrava, 

Faculty of safety engineering, Ostrava, 2011, 71 pages 

 

Key words: Emissions, fullerene, nanoparticles, cars, particulate matter, environment. 

 

This graduation thesis is focused on questions concerning nanoparticles and 

measurement of nanoparticle emissions from cars. In the introduction, this work is focused 

on basic information about nanoparticles. Then, in following parts, the author presents 

problems of personal transport effect to environment, nanoparticle effect to health and also 

problems of law of this sphere. Car precautions analysis in relation to emissions is also the 

part of the thesis. Then, the author describes factors, which can affect nanoparticle emissions 

from cars. In sequence of these factors, the author makes particular details for measurement. 
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1 Úvod 

Nanočástice, nanomateriály a nanotechnologie v dnešní době pronikají do mnoha 

oborů lidské činnosti. V posledních letech došlo k prudkému rozvoji nanomateriálů a velký 

přínos byl zaznamenán hlavně v medicíně a farmaceutickém průmyslu.  

Současně s výzkumem a vývojem a technickým pokrokem musejí také postupovat 

vědecká prošetření a posouzení moţných ohroţení zdraví ze strany nanotechnologií. Právě 

proto se stal bezpečný a zodpovědný přístup hlavním prvkem politiky EU v této oblasti. 

Pouţití a aplikace nanotechnologií musejí být v souladu s vysokou úrovní ochrany veřejného 

zdraví, bezpečnosti, ochrany spotřebitelů a zaměstnanců a ochrany ţivotního prostředí. 

Komise EU proto oznámila regulační přezkoumání právních předpisů EU v příslušných 

odvětvích s vazbou k nanomateriálům či nanočásticím, které je stále ve vývoji. 

Nepatrné rozměry dodávají nanočásticím unikátní vlastnosti, jaké tentýţ materiál 

ve větších rozměrech nevykazuje. Existuje řada epidemiologických studií, které zjistily jejich 

negativní vliv na respirační a kardiovaskulární systémy lidí. Také bylo potvrzeno, ţe celá 

řada spalovacích procesů, včetně procesů probíhajících v přírodě, vede k tvorbě těchto 

ultrajemných částic vznášejících se ve vzduchu.  

Právě tento fakt je impulsem pro vytvoření této diplomové práce, která je zaměřena 

na problematiku týkající se nanočástic a měření emisí nanočástic z osobních automobilů 

a vlivu dopravy na ţivotní prostředí vůbec. V úvod práce se budu věnovat základním 

informacím o nanočásticích, jejich historii a rozdělení. V dalších kapitolách problematice 

týkající se vlivu osobní dopravy na ţivotní prostředí, zejména znečištění ovzduší a emisím 

pevných částic z vozidel. Poté se zaměřím na problematiku vlivu nanočástic na lidské zdraví 

a také právní úpravy zastřešující tuto oblast. Téţ uvedu rozbor opatření na vozidlech 

ve vztahu k emisím. V praktické části stanovím jednotlivé faktory, které mohou ovlivňovat 

emise nanočástic z osobních automobilů a tyto faktory poté pouţiji pro sestavení podrobných 

podkladů k měření. 

Tato diplomová práce je součástí projektu s názvem Antropogenní zdroje 

nanočástic v ţivotním prostředí (SP2011/190), který byl schválen oborovou komisí 

Fakulty bezpečnostního inţenýrství VŠB TUO v grantové studentské soutěţi. Diplomová 

práce je tedy vytvořena tak, aby shrnovala poznatky z výše zmiňované problematiky a svými 

informacemi tak přispívala do zmiňovaného projektu. 
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2 Cíl práce 

Cílem práce je poskytnout základní informace o emisích nanočástic a vytvořit 

teoretický rozbor faktorů, majících vliv na mnoţství nanočástic, vznikajících činností 

spalovacích motorů osobního automobilu. Cílem je téţ vytvořit přehled právních předpisů 

týkajících se této problematiky a vytvořit přehled o monitorování stavu ovzduší v ČR. Dále 

je dán úkol analyzovat záţehové a vznětové motory v kontextu uvolňování emisí nanočástic 

a stanovit ostatní faktory, které mohou mít vliv na uvolňování emisí nanočástic a podle 

těchto faktorů vytvořit podklady pro měření. 
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3 Definice pojmů  

Nanočástice je označení pro takové tuhé látky, které mají alespoň jeden ze svých 

rozměrů menší neţ 100 nm [8]. Nanočástice splňující tuto podmínku mohou být izometrické 

(jejich všechny tři rozměry jsou pod 100 nm), dále mohou mít tvar vlásečnice (mají dva 

rozměry pod 100 nm) nebo tvar jemného filtru (jeden jejich rozměr je pod 100 nm). Základní 

vlastností nanočástic je jejich odlišné chování od materiálů s většími rozměry. Fyzikálně 

chemické vlastnosti povrchu nanočástic převládají nad vlastnostmi daného materiálu. 

Při zjišťování vlastností nanočástic na ně tedy musí být nahlíţeno jinak, neţ na materiály 

s většími rozměry [13]. 

 

Nanotechnologie je vědní obor, který se věnuje studiu nanočástic. Rovněţ se věnuje 

studiu nanosloučenin, jakoţ i vývoji materiálů a zařízení s nano-rozměry. Jedná se o vědní 

obor, pod který spadají obory, jako je fyzika, kvantová mechanika, chemie, biochemie, 

elektronika atd. [8][13]. 

 

Fulleren je třetí modifikace přírodního skupenství uhlíku. Fullereny jsou velké 

molekuly sloţené z minimálně dvaceti atomů uhlíku. Uhlíky poté tvoří vrcholy různých 

mnohostěnů. Těmto molekulárním útvarům se tedy říká fullereny. Pro potřeby této práce se 

jako nejzajímavější modifikace jeví fulleren C60, který má ze všech fullerenů tvar nejlépe se 

blíţící kouli [13]. 

 

Ţivotním prostředím (ŢP) můţeme rozumět vše, co vytváří přirozené podmínky 

existence organismů včetně člověka. Také je předpokladem jejich dalšího vývoje (podle 

zákona č. 17/1992 Sb. o ţivotním prostředí). Mezi jeho sloţky se především řadí ovzduší, 

voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie [4]. 

 

Emise jsou látky, které vnáší zdroje znečištění do prostředí. Jsou to látky, které 

charakterizují zdroj znečištění. Příkladem můţe být látka SO2 [4]. 
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Imise jedná se o emise, které přišly do styku, či vytvořily reakci s okolím. Jedná se o 

látky, které popisují stav atmosféry. Příkladem můţe být opět látka SO2, která se přemění 

v imisi H2SO4 [4]. 

 

Pevné částice (PM) zahrnují částice pevného a kapalného skupenství o velikosti od 1 

nm aţ 100 μm. Označení PM pochází z anglického particulate matter. Jsou to částice, které 

setrvávají po určitou dobu v ovzduší. Pevné částice se vyznačují svými specifickými 

fyzikálními a chemickými vlastnostmi, které ovlivňují jejich zdroj, mechanismus vzniku a 

další podmínky. V praxi se rozeznávají tři základní velikostní frakce částic. PM10 jsou 

částice, které mají průměr menší neţ 10 μm. PM2,5 jsou poté částice s rozměry pod 2,5 μm 

a konečně částice s označením PM1 mají průměr menší neţ 1 μm [1]. 

 

Oxidativní stres je jedním ze základních mechanismů toxicity polutantů ŢP. 

Jde o komplexní proces zaloţený na porušení rovnováhy prooxidant/antioxidant ve prospěch 

původce. To se děje díky zvýšené produkci reaktivních kyslíkových radikálů a/nebo inhibici 

antioxidačních mechanismů. Tímto způsobem tedy dochází k poškozování kritických 

buněčných makromolekul (DNA, proteiny, lipidy). Také dochází k následným změnám ve 

fyziologii buňky a téţ můţe dojít aţ k její smrti [20]. 
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4 Rešerše literatury 

Při vyhledávání podkladů k vypracování této diplomové práce jsem pouţil dva 

zdroje. Prvním zdrojem byla tištěná literatura v podobě skript, odborných publikací a 

odborných článků, a tím druhým zdrojem byl internet. 

Před samotným započetím této práce jsem zběţně prohledával uţitečné odkazy na 

internetu. V první fázi jsem hledal odkazy týkající se problematiky nanočástic. První 

uţitečný odkaz jsem našel na stránkách BOZP Info.cz, kde byl uveden příspěvek Karla 

Kloudy a Hany Kubátové z SÚJBZ pojednávající o problematice výskytu nanočástic 

v produktech hoření. Další informace o nanočásticích jsem našel na stránkách 

Korespondenčního semináře inspirovaného chemickou tematikou (KSICHT) v článku 

Nanočástice I od Pavla Řezaniny. Ostatní české články umístěné na internetu pro mě 

neobsahovaly ţádné další, či důleţité informace. Cizojazyčné odkazy mi také ţádné další 

informace neposkytly. Seminární práce od studentů Mikláše, Nedomy a Panáčka z VUT 

Brno s názvem Nanotechnologie v automobilovém průmyslu mi poskytla informace o 

moţnostech pouţívání nanofiltrů v automobilech. Jako další internetový zdroj jsem pouţil 

stránky Autolexicon.net, které mi poskytly dostatečné informace o automobilových 

technologiích, které jsem pouţil především v té části práce, ve které popisuji faktory 

ovlivňující mnoţství emisí nanočástic z osobních vozidel. Potřebné informace pro tuto práci 

jsem poté získal ze stránek Ministerstva vnitra, kde se nachází statistiky a ročenky dopravy, 

dále Ministerstva ţivotního prostředí a Ministerstva dopravy, kde se nacházejí tematicky 

důleţité právní předpisy.  

Po „vyčerpání“ internetových zdrojů jsem se zaměřil na tištěnou literaturu. Informace 

o nanotechnologiích a nanomateriálech mi poskytnula skripta paní Barabászové, 

Nanotechnologie a nanomateriály. Pro mě důleţitým zdrojem informací byly publikace od 

Doc. Karla Kloudy a jeho kolektivu, týkající se problematiky zdrojů nanočástic, jejich 

měření a také bezpečnosti nanočástic. Informace o zdravotních nebezpečích nanočástic jsem 

poté našel v odborném příspěvku od pana Nohavici, Respirační a kardiovaskulární problémy 

související s nanočásticemi. Jedním z nejdůleţitějších podkladů pro tuto práci byla publikace 

pana Vladimíra Adamce, Doprava zdraví a ţivotní prostředí, která mi poskytla mnoho 

informací o dopravě, o vlivu dopravy na ŢP, o právních předpisech souvisejících s dopravou 
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a bezpečností, o zdravotních dopadech dopravy a také o moţnostech opatření v rámci 

dopravy ve vztahu k ochraně ŢP.  

Další zdroje, které zde nezmiňuji, mi nicméně poskytly také uţitečné informace, ne 

však v takovém rozsahu jako publikace výše zmíněné. Z těchto zmíněných podkladů dále 

uvedu a podrobněji rozepíšu ty pro mne opravdu nejpodstatnější. 

 

Doprava, zdraví a ţivotní prostředí – Vladimír Adamec a kolektiv 

Tato publikace obsahuje všeobecné informace o dopravě v ČR. Publikace poskytuje 

informace o nepříznivých vlivech dopravy na ţivotní prostředí, také uvádí problematiku 

pevných částic v emisích dopravy, dále popisuje zdravotní rizika spjatá s dopravou, uvádí 

opatření na vozidlech z hlediska vlivu na ŢP a na zdraví a v neposlední řadě publikace 

obsahuje informace o právních předpisech EU a ČR ve vztahu k zmiňované problematice. 

Tato publikace však nezahrnuje informace o nanočásticích, které jsem tedy musel hledat 

v jiných zdrojích. 

 

Ambivalence nanomateriálů z pohledu poţární bezpečnosti; 

Příklady zdrojů antropogenních nanočástic; 

Nanomateriály: pro a proti – Karel Klouda a kolektiv 

Tyto tři dokumenty od stejného autora se zabývají právě problematikou nanočástic. 

Jedná se především o nanočástice antropogenního původu, tedy o ty nanočástice, kterými se 

v mé práci zabývám. Dokumenty obsahují základní informace o nanočásticích, informace o 

jejich vlastnostech, o chemicko-fyzikálním nebezpečí nanočástic a především poskytuje 

informace o měřeních orientovaných na emise nanočástic z různých zdrojů, včetně 

automobilů. Tyto dokumenty mi tedy poskytly cenné podklady pro teoretickou i praktickou 

část diplomové práce. 

 

Respirační a kardiovaskulární problémy související s nanočásticemi - Dušan Nohavica 

V tomto dokumentu pan Nohavica pojednává o základních vlastnostech nanočástic, 

ale především svůj příspěvek z konference NANOCON 2009 zaměřuje na zdravotní rizika 

nanočástic a nanomateriálů. Tento dokument jsem tedy vyuţil především v kapitole týkající 

se zdravotních rizik spojených s nanočásticemi. 
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Moţné riziko výskytu uhlíkatých nanočástic v pevných produktech hoření. 

Nanosloučeniny a ţivotní prostředí. – BOZP Info.cz – Karel Klouda a Hana Kubátová 

Poznatky z tohoto příspěvku jsem vyuţil především v úvodní části diplomové práce, 

kde poskytuji základní informace o nanočásticích. Článek se také podrobně zabývá 

modifikací uhlíku – fullerenu, kterým se ve své práci téţ zabývám.  

 

Autolexicon.net  

Tyto internetové stránky mi poskytly informace z technologií automobilového 

průmyslu. Slovník autolexiconu dostatečně popisuje různé druhy motorů, které jsem vyuţíval 

pro sestavování praktické části diplomové práce. Na těchto stránkách jsem tedy našel 

především důleţité technické informace z prostředí automobilismu. 

  

 

http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/nanozp10.html
http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/nanozp10.html
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5 Nanočástice  

Pojem nanočástice, zahrnuje takové tuhé látky, které mají alespoň svůj jejich rozměr 

menší neţ 100 nm [8]. Nanočástice splňující tuto podmínkou, tedy mohou být izometrické 

(jejich všechny tři rozměry jsou pod 100 nm), dále mohou mít tvar vlásečnice (mají dva 

rozměry pod 100 nm) nebo tvar jemného filtru (jeden jejich rozměr je pod 100 nm). Vědní 

obor, který se věnuje studiu nanočástic, nebo i nanosloučenin, jakoţ i vývojem materiálů 

a zařízení s nano-rozměry, se nazývá nanotechnologie. Jedná se o vědní obor, pod který 

spadají obory, jako je fyzika, kvantová mechanika, chemie, biochemie, elektronika atd. 

[8][13]. 

Jednou ze základních vlastností nanočástic je, ţe materiál v rozměrech pod 100 nm se 

chová odlišně od materiálů s většími rozměry. Fyzikálně chemické vlastnosti pevných látek 

nejsou stejné uvnitř materiálu a na jeho povrchu. U nanočástic začínají fyzikálně-chemické 

vlastnosti povrchu materiálu převládat nad vlastnostmi daného materiálu. Částice se tedy 

začíná chovat, jako by byla tvořena pouze povrchem. Díky těmto vlastnostem jsou 

nanočástice vysoce chemicky reaktivní, a tudíţ se i předpokládá přímá úměra vůči jejich 

toxicitě [8][13]. 

Nanočástice se v přírodě nacházejí odnepaměti. Měření stanovila, ţe např. horský 

vzduch obsahuje 10
3
/cm

3
 těchto částic. Nanočástice vznikají např. při poţárech, vulkanické 

činnosti a také spalováním fosilních paliv např. v tepelných elektrárnách nebo i při chodu 

spalovacích motorů apod. V posledních letech dochází k cílené výrobě těchto látek [8][13]. 

Nanočástice můţeme rozdělit na přirozené (přírodní) a antropogenní. Jednotlivé vlastnosti 

nanočástic jsou popsány v následujících kapitolách. 

Přehled různých zdrojů přírodních i antropogenních nanočástic s jejich rozměrovými 

intervaly znázorňuje Obrázek 1 [8]. Rozměry nanočástic mimo jiné závisí na počtu atomů N, 

ze kterých je nanočástice tvořena. Tabulka 1 znázorňuje průměry nanočástic mědi a zlata 

v závislosti na počtu atomů, které tyto částice tvoří. Atomy v kovových nanočásticích tvoří 

mnohostěny, s rostoucím počtem atomů se tvar nanočástice přibliţuje tvaru koule. 

Uspořádání atomů v nanočástici znázorňuje Obrázek 2, kde jsou jednotlivé pomyslné hrany 

částice zvýrazněny tmavším odstínem [5].  
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Obrázek 1 - rozměrové spektrum a původ nanočástic [8] 

 

Tabulka 1 - počet atomů a poloměr částic (N – počet atomů, D – průměr částice) [5] 

N 
D (nm) 

Cu Au 

10 0,6 0,7 

10
2
 1,3 1,5 

10
3
 2,8 3,2 

10
4
 6,1 6,8 

10
5
 13,1 14,7 

10
6
 28,2 31,8 

10
7
 60,9 68,5 

10
8
 131,1 147,5 

 

 

Obrázek 2 -  561 atomů tvořících 14-ti stěn [5] 
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5.1 Z historie 

První zmínky o nanočásticích jsou datovány do doby pátého aţ čtvrtého století před 

n. l. z Egypta a Číny. V této době došlo k objevu rozpustného zlata, které se uţívalo jak pro 

estetické účely, tak i pro účely lékařství [19]. 

Z období 4. století našeho letopočtu pochází Lykurgovy poháry (viz Obrázek 3), které 

se nacházejí v Britském muzeu v Londýně. 

 

 

Obrázek 3 – Lykurgovy poháry [13][19]  

 

Hlavní vlastností, která nás z pohledu nanočástic zajímá, je neobvyklá barva poháru. 

Je-li pohár umístěn v odraţeném světle, tedy dopadá-li na něj denní světlo, jeho barva je 

zelená. Umístí-li se však zdroj světla dovnitř poháru, jeho barva se poté změní na červenou 

(viz Obrázek 3). Kdyţ vědci nechali pohár podrobit chemické analýze, zjistilo se, ţe sklo, 

ze kterého je pohár tvořen, obsahuje 73 % SiO2, 14 % Na2O a 7 % CaO, sloţení tedy téměř 

odpovídá sloţení moderního skla. Sklo poháru však obsahuje také malé mnoţství zlata 

a stříbra (jedná se řádově o desítky ppm). Tyto dva zmíněné kovy se ve skle nacházejí 

ve formě nanokrystalů s rozměry asi 70 nm. Doposud však nikdo nezjistil, jakou technologii 

výroby Římané pouţívali [13][19]. 

Roku 1857 Faraday získal koloidní zlato redukcí vodného roztoku 

tetrachlorozlatitanu. V tomto období došlo k vytvoření i dalších koloidních kovů. 

Oblast nanotechnologie, která je pokračováním koloidní chemie, se začala rozvíjet 

koncem 20. století, kdyţ Richard Feynman, laureát Nobelovy ceny pronesl: „There is plenty 

of room at the bottom“ (tam dole je ještě spousta místa). Tímto výrokem navrhl směr pro 
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rychle se rozvíjející vědeckou oblast nanotechnologie. V závěru 20. století se začala rozvíjet 

manipulace s atomy, molekulami a klastry na površích [13][19].  

Skutečnost, ţe se rozměry nanočástic nacházejí pod hranicí optického rozlišení, vedla 

k vývoji nové techniky. Zcela zásadní význam měl vynález elektronového mikroskopu. Ten 

umoţnil spatřit a identifikovat trojrozměrnou strukturu nanočástic. V 80. a 90. letech 

20. století došlo ke konstrukčním změnám mikroskopu a ty umoţnily identifikovat 

a prokázat originální strukturu „nové“ modifikace uhlíku s názvem fulleren [13][19]. 
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6 Fullereny 

 Pro uhlík, který je základním prvkem organických sloučenin, byly dlouhou dobu 

známy pouze dvě jeho alotropické formy. Jedná se o diamant a grafit. Rok 1985 přinesl 

objev jeho třetí modifikace. Jedná se o velké molekuly sloţené z minimálně dvaceti atomů 

uhlíku, které jsou umístěny ve vrcholech různých mnohostěnů. Těmto molekulárním útvarům 

se říká fullereny. Za objev a následným studiem fullerenů stáli američtí profesoři R. E. 

Smalley a R. F. Curl a britský profesor H. W. Kroto [13]. 

Prvotní příprava fullerenů, která umoţnila jejich objev, probíhala vypařováním 

grafitových elektrod v prostředí helia. A to kondenzací získaných sazí a jejich následnou 

extrakcí fullerenů v organickém rozpouštědle. Hlavním produktem tohoto postupu je fulleren 

C60. Kromě toho se však získávají i fulleren C70 a vyšší, jako C76, C78, C84, rovněţ i nestálé 

fullereny s niţším mnoţstvím atomů uhlíku [13]. 

Tento postup získávání fullerenu byl prvotní, avšak další experimenty s fullereny 

a jeho deriváty si vynutily průmyslově vhodnější způsoby výroby, neţ je vypařování 

z grafitových elektrod. Proto vznikly výrobní způsoby, při kterých lze fullereny získat 

řízeným spalováním, parciální oxidací, či pyrolýzou řady uhlovodíků bohatých na uhlík [13]. 

Nejvýznamnější molekulou mezi fullereny, je molekula C60 (viz Obrázek 4). 

Molekula C60 má v porovnání s ostatními molekulami fullerenů nejdokonalejší kulový tvar. 

Jedná se o komolý ikosaedr, coţ je tvar, jehoţ povrch tvoří dvacet šestiúhelníků a dvanáct 

pětiúhelníků. Šestiúhelníky tvoří systém alternujících jednoduchých a dvojných vazeb 

a pětiúhelníky jsou poté tvořeny jednoduchými kovalentními vazbami. Kondenzací těchto 

fullerenových molekul se vytváří pevná krystalická fáze, tzv. fullerit, který má plošně 

kubickou mříţku s mříţkovou konstantou 1,416 nm. Protoţe molekuly fullerenu vzájemně 

interagují prostřednictvím Van der Walsových sil, je fullerit mnohem měkčí neţ ostatní 

alotropní formy uhlíku. Krystal fulleritu má 34% volného objemu, do kterého lze poměrně 

snadno začlenit atomy jiných prvků, neţ je uhlík [7][13]. 
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Obrázek 4 - molekula C60 [7][13]  

 

Hlavním rozdílem oproti grafitu a diamantu je rozpustnost C60 v nepolárních 

organických rozpouštědlech (toluen, benzen, xylen, sirouhlík apod.). Zároveň byl prokázán 

různý stupeň solvatací C60 v těchto rozpouštědlech. Rozpustnost fullerenu C60 v organických 

rozpouštědlech je prvním předpokladem pro řadu syntéz uvedených v následujících 

kapitolách [13]. 

6.1 Výskyt fullerenů v ţivotním prostředí 

Po zjištění existence fullerenu byl nejprve objeven jejich výskyt v kosmu, a to 

v atmosférách rudých meteoritů. Bylo zjištěno, ţe fullereny tvoří 0,3 - 0,9% mezihvězdného 

uhlíku. Po těchto objevech byl také prokázán výskyt fullerenu na Zemi. V přírodě se 

nacházejí ve fulguritech vznikajících při úderech blesků do půdy, písku či pevných hornin. 

Při tomto jevu dochází k jejich přetavení a tzv. prosklení. Fullereny byly také objeveny 

v kráterech sopek, v hraničních sedimentech, v pevných bitumenech v nalezišti grafitu 

v Mílově na Blovicku a také v černouhelných slojích. Marketingově nejzajímavější bylo 

potvrzení fullerenu v hornině zvané šungit. Tato hornina se těţí v severozápadním Rusku 

u finských hranic. Šungit je proslulý svými léčivými účinky a v současnosti se prodává jako 

přírodní léčivo, kosmetický produkt či šperk. Obsah uhlíku v této hornině je cca 30% [13]. 

Do dnešní doby byl potvrzen výskyt fullerenů v následujících sloţkách ţivotního 

prostředí: 

 v sazích hořícího dřeva  

 v sazích hoření polypropylénu a polystyrénu  

 v sazích po parciální oxidaci ropných zbytků  
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 v pyrolytických sazích z procesu pyrolýzy pneumatik  

 v sazích po hoření naftalenu, butadienu, toluenu a jeho halogenderivátů  

 v sazích po hoření celé škály polycyklických aromatických uhlovodíků  

 v sazích po hoření v emisích uhelných elektráren  

 v popílku z vysoce těkavého uhlí  

 a také, coţ je pro tuto práci stěţejní, v automobilových spalinách  

6.2 Předpoklad vzniku fullerenu při hoření 

Při poţárech nebo hoření, zejména při omezeném přístupu kyslíku, jsou jedním 

z nepříjemných produktů saze. Obecně se v souvislosti se sazemi hovoří o amorfním uhlíku. 

Pravda je, ţe většina sazí jsou nanosloučeniny. Aţ na výjimky se jedná o formy 

mikrokrystalického grafitu. Ten je nepravidelně zbořen poruchami z pětičlenných uhlíkatých 

kruhů (viz Obrázek 5). Jedná se právě o tyto pětičlenné kruhy, které umoţňují uzavření 

uhlíkového skeletu do kruhové, popřípadě elipsoidní molekuly.  

 

 

 

Obrázek 5 – molekulární struktura sazí [13] 
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7 Doprava a ţivotní prostředí 

V posledních letech se doprava stala velmi významným faktorem v rozvoji 

společnosti. Pozitivním směrem je nárůst přepravních kapacit osob, surovin, výrobků 

i informací. K negativnímu směru však musíme zařadit dopravní nehody a z pohledu této 

práce především produkci emisí. Se zvyšujícím se přepravním výkonem a mnoţstvím 

osobních i nákladních vozidel se však také zvyšuje zátěţ ţivotního prostředí. V současnosti 

je to převáţně zátěţ pro ovzduší, ale ani ostatní sloţky ŢP na tom nejsou lépe. Proto 

problematika dopravy ve vztahu k ŢP a zdraví člověka nabývá na stále větší aktuálnosti [1]. 

7.1 Znečištění ovzduší 

K nejvýznamnějším problémům dopravy patří znečištění ovzduší emisemi. Emise 

z dopravy představují významné riziko pro zdraví člověka. Na tomto znečištění má velký 

podíl automobilová doprava, coţ se projevuje především ve městech s vysokou intenzitou 

dopravy. Výfukové plyny jsou komplexní směsi obsahující stovky chemických látek 

v různých koncentracích. Tyto emise přispívají k dlouhodobému oteplování atmosféry a také 

jsou spjaty s toxickými, mutagenními i karcinogenními vlastnostmi pro člověka. Tyto 

škodliviny se rozdělují na látky limitované a nelimitované. Na limitované látky se poté 

uplatňují emisní limity. Mezi tyto látky se řadí oxid uhelnatý – CO, oxidy dusíku – NOx, 

těkavé organické látky – VOC, a pevné částice pro dieselové motory – PM. Nyní kromě PM 

dochází u nových vozidel v důsledku přísnějších EURO limitů k jejich poklesu. Avšak 

v důsledku přibývání stále většího mnoţství dopravních prostředků dochází ke zvyšování 

podílu dopravy na celkovém znečištění ovzduší (viz Tabulka 2) [1]. 

Nelimitované škodliviny mají často závaţnější dopady na zdraví člověka, neţ jak je 

tomu u limitovaných. Problémem je nedostatek informací o těchto látkách a také mnohem 

vyšší nároky na měření. Proto není jejich produkce monitorována. Mezi nelimitované 

škodliviny se řadí oxid uhličitý – CO2, metan – CH4 a oxid dusný – N2O. Při nedokonalém 

spalování pohonných hmot vznikají téţ polyaromatické uhlovodíky – PAH, fenoly, ketony, 

dehet, benzen, toluen a další. Při spalování také mohou vznikat polychlorované difenily – 

PCB a polychlorované dibenzodioxiny/furany – PCDD/F. Následující Tabulka 2 znázorňuje 

nárůst většiny škodlivin včetně PM (pevné částice), který je spjatý s nárůstem přepravních 

výkonů zejména v silniční nákladní dopravě [1].  
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Tabulka 2 - Podíl dopravy na celkovém znečištění v % [1] 

Škodlivina 
Rok 

1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

CO2 6,35 8,07 9,08 9,16 9,56 10,94 10,00 10,72 11,59 12,87 13,12 14,45 

CO 27,51 34,87 37,03 39,64 42,61 45,04 44,21 44,45 47,93 46,25 41,30 46,82 

NOx 19,34 28,91 32,76 35,13 36,39 38,12 36,60 32,88 31,37 32,70 29,28 36,61 

N2O 4,11 4,76 5,64 5,72 5,63 5,90 6,20 5,57 6,43 8,19 8,44 9,43 

CH4 0,26 0,32 0,34 0,36 0,34 0,39 0,37 0,36 0,34 0,37 0,36 0,36 

VOC 17,40 23,87 25,56 27,18 27,19 28,08 25,99 26,74 25,68 26,28 24,20 26,29 

SO2 0,20 0,31 0,42 0,58 0,90 1,58 1,65 0,84 0,91 1,08 1,13 0,28 

PM 0,62 1,77 2,46 3,43 5,20 6,49 7,89 7,22 8,71 7,23 7,41 9,78 

Pb 81,14 78,55 79,93 77,33 75,40 74,47 63,39 25,52 17,41 11,69 4,57 / 

 

Ve snaze sníţit produkci škodlivin vznikajících při spalování pohonných hmot, byly 

od devadesátých let minulého století zaváděny katalyzátory pro úpravu výfukových plynů. 

Katalyzátory umoţňují urychlení oxidace vznikajícího CO a uhlovodíků a zároveň redukci 

NOx. V současnosti se nejvíce vyuţívají tzv. řízené třícestné katalyzátory. V těch se jako 

katalytická substance pouţívá směs platinových kovů. S nasazením těchto katalyzátorů 

dochází k uvolňování platinových kovů do ŢP, coţ můţe mít negativní vliv na zdraví [1]. 

K uvolňování škodlivin, zejména PM, však nedochází pouze při spalovacích 

procesech, ale je spojeno i s dalšími procesy při provozu vozidel. Dochází k obrušování 

různých namáhaných součástek, kdy se do ovzduší uvolňuje měď - Cu, antimon – Sb, ţelezo 

– Fe, hliník – Al, zinek – Zn, hořčík – Mg a další. Při abrazi pneumatik poté dochází 

k uvolňování zinku – Zn, vápníku – Ca a také elementárního uhlíku [1].  

7.2 Pevné částice – PM 

PM zahrnují částice pevného a kapalného skupenství o velikosti od 1 nm aţ 100 μm, 

setrvávající po určitou dobu v ovzduší. Z části sem tedy můţeme zahrnout i nanočástice. 

Pevné částice se vyznačují svými specifickými fyzikálními a chemickými vlastnostmi, které 

ovlivňuje jejich zdroj, mechanismus vzniku a další podmínky. Z fyzikálního hlediska je pro 

emitované částice důleţité zejména zastoupení jednotlivých velikostních frakcí částic. 

Z celkového počtu pevných částic v ovzduší tvoří 60 – 65 % částice PM10 (mají průměr 
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menší neţ 10 μm). Frakce PM10 je tvořena ze 72 % částicemi s rozměry pod 2,5 μm (PM2,5) 

a menší částice PM1 (průměr menší neţ 1 μm) tvoří 52 % (viz Obrázek 6) [1].  

 

 

Obrázek 6 - PM vzniklá při spalování paliva (zvětšení 30 tis.) a PM vzniklá mechanickou 

separací (zvětšení 70 tis.) [1] 

 

Na celkovém obsahu pevných částic v ovzduší se vedle částic emitovaných přímo 

z primárních zdrojů podílí významným způsobem také resuspenze těchto částic. Resuspenze 

významně přispívá ke zvýšení obsahu PM v ovzduší, a jak vyplývá z různých publikací, 

můţe být zdrojem aţ 60 % částic ve frakci PM10. Kvalita povrchu silnice, rychlost jízdy, 

hmotnost automobilů a vlhkosti vzduchu značně ovlivňují zvíření sedimentovaných částic 

v důsledku projíţdění automobilů. Nebezpečnost těchto resuspendovaných částic spočívá 

zejména v sorpci dalších škodlivin. Jiné škodliviny mohou ulpět na jejich povrchu v případě 

delšího setrvání PM na vozovce nebo jejím okolí. Z ovzduší mohou být PM odstraněny 

mokrou depozicí, tedy při dešti, kdy dochází k tzv. „vymývání“ zejména větších částic 

s rozměry nad 5 μm. K odstraňování také můţe docházet výměnou vzdušných mas, kdy se 

do dané oblasti dostává „čistý“ vzduch. Dalším mechanizmem odstraňujícím částice 

z městského ovzduší je jejich depozice, kdy dochází k odloučení částice ze vzduchu jejím 

kontaktem s povrchem tuhé nebo kapalné fáze. Významně tento děj podporuje vegetace. 

Ta svojí přítomností silně ovlivňuje proudění v mezní vrstvě u povrchu terénu. V městských 

oblastech s hustou zástavbou hrají téţ velmi důleţitou roli v zachycování PM zatravněné 
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plochy, které jsou v těchto místech často jedinou moţností trvalé depozice částic. Je nutné 

konstatovat, ţe snadněji jsou zachytávány částice menších rozměrů (pod 1 μm), oproti tomu 

částice větší neţ 5 μm mají tendenci se od povrchů odráţet [1].  

Hodnocení úrovně znečištění ovzduší vychází z monitorování koncentrací 

znečišťujících látek v přízemní vrstvě atmosféry v síti měřících stanic. Při tomto hodnocení 

je především sledován vztah zjištěných imisních hodnot k příslušným imisním limitům 

a cílovým imisním limitům. Od roku 2002 je v ČR v návaznosti na nový zákon o ovzduší 

(zákon č. 86/2002 Sb.) platné Nařízení vlády č 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity 

a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění 

pozdějších předpisů. Toto nařízení stanovuje imisní limity, které jsou v souladu s poţadavky 

směrnic EU o kvalitě vnějšího ovzduší. Měření obsahů PM v ovzduší probíhalo v období 

1/2004 aţ 12/2007 na 104 lokalitách rozmístěných po celém území ČR, které reprezentují 

různé oblasti, z hlediska morfologie krajiny, přítomnosti obytné zástavby, průmyslových 

podniků apod., přičemţ 38 lokalit je přímo ovlivněno dopravou. Měřicí přístroje byly 

v těchto případech umístěny v blízkosti komunikací a křiţovatek s vysokou intenzitou 

dopravy. Stanice této monitorovací sítě jsou provozovány Českým hydrometeorologickým 

ústavem (ČHMÚ), Zdravotními ústavy příslušných oblastí, případně přímo magistráty měst, 

na jejichţ území měření probíhá [1]. Tabulka 3 znázorňuje produkci PM silniční dopravou 

v ČR v tunách. 

Tabulka 3 - Produkce PM silniční dopravou v ČR v tunách [2] 

Druh 

dopravy 

Rok 

1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

IAD 70 94 135 145 183 204 815 894 698 815 875 1000 948 

veřejná 926 893 986 889 1162 1096 1067 1222 1279 1383 1393 1590 1629 

nákladní 1125 1847 2430 2672 2366 2405 2771 3057 3020 3223 3177 3543 3527 

 

Z některých dlouhodobých měření koncentrací jemné frakce PM2,5 vyplývá, ţe 

stanovené roční průměrné koncentrace (38,07 μg.m
-3

 32,49 μg.m
-3

) jsou výrazně vyšší neţ 

limitní koncentrace pro tuto škodlivinu (25 μg.m
-3

) navrhované v připravované směrnici EU 

pro kvalitu venkovního ovzduší. Z výsledků lze téţ odvodit významnou sezónní závislost 

koncentrací PM2,5 (viz Obrázek 7). Z grafu vyplývá, ţe při nejniţších naměřených teplotách 

byly určeny nejvyšší koncentrace a naopak. Tento rozdíl pravděpodobně způsobuje ztráta 
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těkavých komponent PM (např. amonných solí) v letních měsících, které v obdobích 

s niţšími teplotami koagulují a mohou být zachycovány na filtrech. Tento trend však můţe 

mít spojitost i s dalšími aspekty. Těmi mohou být zejména vertikální stabilita atmosféry, kdy 

lepší ventilací v teplejším období jsou částice lépe rozptylovány, zatímco v chladnějších 

měsících (inverze) je ventilace omezená. V místě vzniku PM tak dochází k „hromadění“ 

částic ve spodních vrstvách atmosféry. V zimním období se na přítomnosti částic mohou také 

výrazně podílet lokální zdroje, jako jsou např. topeniště. Pro pochopení chování PM 

a zejména pro odhad zdravotních rizik je velmi důleţitá znalost distribuce jednotlivých 

velikostních frakcí PM. Jedná se tedy o zastoupení jednotlivých částic v rozsahu velikostí 2,5 

aţ 10 μm, 1 aţ 2,5 μm a 0 aţ 1 μm v celkovém obsahu částic menších neţ 10 μm [1]. Podíl 

jednotlivých frakcí v PM10 v letním období znázorňuje Obrázek 8, v podzimním období 

na přelomu listopadu a prosince znázorňuje Obrázek 9.  Podíl jemnější frakce PM2,5 

na celkové koncentraci PM10 je vyšší v chladném období, kdy tyto částice tvoří 92,9 % 

z PM10 zatímco v teplém období roku byl tento podíl pouze 59 % (viz Obrázek 7) [2]. 

 

 

Obrázek 7 – Vývoj koncentrací PM2,5 a teploty (bře - březen, kvě – květen, čn/čc – 

červen/červenec, srp – srpen, říj – říjen, li/pr – listopad/prosinec, led – leden, ún/bř – únor/březen) [2] 
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Obrázek 8 - Podíl jednotlivých frakcí v PM10 v období 25. 6. – 5. 7. 2007 [1] 

 

Obrázek 9 - Podíl jednotlivých frakcí v PM10 v období 28. 11. – 5. 12. 2007 [1] 

 

Roční průměrné koncentrace PM10 (50,24 μg.m
-3 

resp. 35,56 μg.m
-3

) stanovené 

v rámci dlouhodobého měření ve městech ČR jsou v souladu s obdobnými městy v Evropě, 

kde koncentrace dosahují hodnot v rozmezí 44,4 μg.m
-3

 aţ 53,8 μg.m
-3

. Obdobně, sledované 
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koncentrace PAH a vybraných rizikových prvků – kadmium (Cd), arsen (As), chrom (Cr), 

nikl (Ni) vázaných na jejich povrch odpovídají hodnotám stanovených v prostředích se 

střední intenzitou dopravy či průmyslu i v řadě evropských měst jako např. v Manchesteru, 

Londýně, Birminghamu, Helsinkách a Budapešti [1].  

Jak jiţ bylo uvedeno, při hodnocení úrovně znečištění ovzduší je sledován vztah 

zjištěných imisních hodnot k příslušným imisním limitům a cílovým imisním limitům 

(viz Tabulka 4). Tyto limity jsou v ČR stanoveny v návaznosti na zákon o ovzduší 

(zákon č. 86/2002 Sb.) Nařízením vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity 

a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší ve znění 

pozdějších předpisů. Imisní limity jsou zároveň v souladu s poţadavky směrnic EU o kvalitě 

vnějšího ovzduší, platné ve všech členských státech EU [1]. 

 
Tabulka 4 – Hodnoty imisních limitů platných v ČR pro vybrané škodliviny [1] 

Škodlivina Platný imisní limit v ČR 

PM10 

Roční průměrná koncentrace 40 μg.m
-3

 

Maximální 24 hod. koncentrace 50 μg.m
-3

 

- max. počet překročení za rok = 35  

NO2 

Roční průměrná koncentrace 40 μg.m
-3

 

Maximální 1 hod. koncentrace 200 μg.m
-3

 

- max. počet překročení za rok = 18 

NOx Roční průměrná koncentrace 30 μg.m
-3

 (k ochraně vegetace) 

CO Maximální denní 8 hod. koncentrace 10 mg.m
-3

 

Benzen Roční průměrná koncentrace 5 μg.m
-3

 

Benzo(a)pyren Roční průměrná koncentrace 1 ng.m
-3

 

Olovo Roční průměrná koncentrace 0,5 μg.m
-3
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8 Vliv dopravy na zdraví člověka 

Nejzávaţnějším problémem dopravy je bezesporu znečištění ovzduší emisemi, 

a to především z důvodu jejich zdravotních a environmentálních rizik. Tento negativní jev se 

projevuje především ve velkých městech s vysokou hustotou automobilové dopravy. 

Ta především v posledních letech zaznamenává výrazný nárůst, a tím i zvýšený podíl 

na zdravotních rizicích pro lidi spojené s expozicí těmto imisím [1].  

V následujících kapitolách jsou popsány negativní dopady dopravy na lidské zdraví 

a také zdravotní rizika nanočástic. 

8.1 Emise ze spalovacích procesů 

Sloţení a velikost emisí závisí především na dopravní intenzitě, typu a funkčním 

stavu motoru, mnoţství a sloţení pohonných hmot, a také na reţimu jízdy. Odhady hovoří 

o tom, ţe hmotnostní jednotka emisí z motorové dopravy je ve městech 10x vyšší neţ emise 

vznikající z jiných zdrojů jako je průmysl či topení a dokonce 100x vyšší neţ jiné emise 

v oblastech nacházejících se mimo města. Výfukové plyny vozidel obsahují velké mnoţství 

chemických látek v různých koncentracích, s různými účinky na zdraví člověka. Vedle 

sledovaných škodlivin, zmiňovaných v předešlých kapitolách, je také v poslední době 

pozornost zaměřována na persistentní organické škodliviny. Nyní se také velmi sledovanou 

oblastí, v důsledku zvyšujících se koncentrací v ŢP stávají pevné částice a to především 

jejich nejmenší frakce. Nebezpečnost PM nespočívá pouze v jejich mechanických 

vlastnostech, ale také v obsahu rizikových organických i anorganických škodlivin. 

Z celosvětových pozorování vyplývá, ţe dlouhodobé vystavení účinkům PM zkracuje 

očekávanou délku ţivota vlivem onemocnění srdečními a plicními chorobami. Také 

nesmíme zanedbat změny v imunitním systému člověka [1].  

Nyní jsou biologické účinky a zdravotní rizika způsobená plynnými škodlivinami 

(NOx, CO2, SO2) dobře definované a to na základě jejich nebezpečnosti (závislosti dávka – 

odpověď) a vcelku snadného zjištění expozičních koncentrací. Aplikace tohoto přístupu však 

není pro PM nejvhodnější. Je to způsobeno především tím, ţe stejná koncentrace částic 

na dvou různých lokalitách nemusí představovat stejné riziko vzhledem k často velmi 

odlišnému chemickému sloţení na částice vázaných. Mimo koncentrace celkových 

suspendovaných částic (TSP), částic menších neţ 10 mikrometrů (PM10) či sazí, vzrostl 
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v posledních letech ve světě zájem o zastoupení jednotlivých velikostních frakcí. Jedná se 

především o frakce PM2,5, PM1,0 a stanovení jejich sloţení. Poznatky z posledních několika 

let ukazují, ţe i niţší koncentrace, neţ jsou stanovené limity, mohou vyvolat poškození 

zdraví člověka a to především při dlouhodobé expozici. Z tohoto důvodu jiţ není tato 

skupina škodlivin brána jako inertní masa částic, která můţe zanášet plíce, ale jako 

heterogenní směs částic s různými fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Tyto vlastnosti 

jsou závislé na zdroji a mechanizmu vzniku částic a předurčují jejich biologické účinky [1]. 

Obsah PM v ovzduší se v období let 1990 – 2001 zvýšil cca o 12 %. Řada odborných 

prací provedených v minulosti ve svých závěrech jednoznačně prokazuje spojitosti mezi 

znečištěním ovzduší pevnými částicemi a výskytem respiračních onemocnění a astmatu. Tato 

onemocnění, mohou vést, podle různých studií, aţ k případům úmrtí, a to zejména u dětí 

ve věku do 5 let. Z výše uvedených skutečností vyplývá, ţe nejvíce ohroţenou skupinou jsou 

obyvatelé ţijící v blízkosti silničních komunikací se zvýšenou intenzitou dopravy. 

Jako moţný důsledek zvýšených koncentrací PM v ovzduší se jeví nárůst počtu úmrtí 

následkem chronické bronchitidy. Právě bronchitida je na páté příčce celosvětové úmrtnosti. 

Některé studie poukazují na moţné riziko vzniku rakoviny, a to zejména u respiračních 

orgánů. Univerzita Provo v Utahu (USA) provedla velmi rozsáhlý výzkum, s alarmujícími 

výsledky. V rozpětí 16 let vědci sledovali půl milionu lidí ţijících ve velkých městech 

s velkým zatíţením jemným prachem. Během tohoto období došlo k úmrtím u 22 % lidí, 

z toho téměř u poloviny na následky srdeční zástavy. Studie také uvádí, ţe zvýšení obsahů 

pevných částic o 10 μg.m
-3

 prokazatelně způsobilo 12 % nárůst srdečních onemocnění a také 

18 % nárůst ischemických onemocnění, jenţ mohou vést aţ k infarktu. Další výzkumy 

prokazují 40 % nárůst rakoviny plic při dlouhodobé expozici vysokým koncentracím 

výfukových plynů z dieselových motorů. Podrobná studie zabývající se dopady znečištění 

ovzduší na zdraví obyvatel byla zpracována v osmi největších městech Itálie. Tam byly 

zjištěny průměrné koncentrace PM10 v období let 1998-1999 vyšší neţ 45 μg.m
-3

. Přitom, 

kdyby bylo moţné provedení sníţení obsahů na 40 μg.m
-3

, bylo by moţné předejít aţ 2000 

úmrtím. Odborné zdroje téţ uvádí, ţe v Londýně zemře v důsledku znečištění ovzduší 

z dopravy cca 200 lidí za rok. Stejný počet obyvatel Londýna musí být hospitalizován, 

dalších 1000 lidí vyţaduje pravidelnou lékařskou péči a půl aţ jeden milion obyvatel 

vyţaduje menší zdravotní prohlídku. APHEIS (Air Pollution and Health: a European 

Information System) uvádí, ţe pokles úrovně PM10 o 5 μg.m
-3

 můţe zabránit 
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předpokládanému úmrtí aţ 1 560 lidí a při sníţení úrovně PM10 na 20 μg.m
-3

 můţe dojít 

ke sníţení úmrtí dokonce o 11 855. Švýcarsko, Rakousko a Francie řešily koncem 

devadesátých let minulého století společný projekt, zabývající se dopady znečištění ovzduší 

na obyvatele. Počet úmrtí vztaţených ke znečištění ovzduší v těchto zemích byl v roce 1996 

přibliţně 40 000, přičemţ asi polovina je důsledkem znečištění pocházejícího přímo 

z dopravy. Ohroţeni jsou především lidé s oslabeným imunitním systémem, astmatici, 

kardiaci a děti, které inhalují výfukové plyny téměř z výfuků. S produkcí emisí je přímo 

spojeno téměř 135 000 astmatických záchvatů aţ 300 000 záchvatů bronchitidy u dětí 

mladších 15 let. U dospělých jedinců starších 25 let je stav asi 25 000 záchvatů bronchitidy. 

Podle různých zdrojů na následky znečištění ovzduší zemře v Evropě ročně 102 000 – 

368 000 lidí, z toho 36 000 – 129 000 úmrtí můţe být vnímáno jako důsledek dlouhodobé 

expozice vůči znečištění způsobeném dopravou v evropských městech. Z toho mnoţství lze 

předpokládat, ţe přibliţně 35 % úmrtí můţe být přímo vztaţeno ke znečištění pevnými 

částicemi. Podle nejnovějších průzkumů provedených Evropskou unií zemře v celé unii 

na nemoci související se znečištěním ovzduší ročně přibliţně 310 000 lidí. Dále bylo 

zjištěno, ţe jemný prach v průměru sniţuje délku ţivota kaţdého Evropana o devět měsíců. 

Jen v Německu to je 65 000 úmrtí ročně. Znečištění ovzduší má na svědomí přibliţně 7x více 

ţivotů neţ dopravní nehody na evropských silnicích, při kterých zemře přibliţně 45 000 lidí 

ročně. Aktuálnost zájmu o tuto problematiku a nutnost hledání řešení v ČR dokládá 

skutečnost, ţe na základě hodnocení kvality ovzduší ţije v současnosti v oblastech, 

ve kterých jsou překračovány limity pro PM10, více neţ 25 % české populace [1].  

Jako rekci na stále se zhoršující kvalitu ovzduší vypracovala EU studii, ve které jsou 

vymezeny nejvíce znečištěné oblasti, ve kterých jsou limitní hodnoty častěji překračovány, 

neţ je povoleno. Mezi ně patří i některé oblasti ČR jako je Praha, Brno, Ústí nad Labem, 

Karviná a Ostrava, kde dochází k překročení koncentrací polétavého prachu více neţ stokrát 

do roka. Uvedené limitní hodnoty, jak vyplývá z některých studií, jsou ale překračovány jiţ 

během prvních tří měsíců. Obdobná situace panuje i v některých podobných oblastech 

Evropy. Výše uvedené platí převáţně pro částice s rozměry do 10 μm, jejichţ obsahy se 

pravidelně v ČR monitorují od roku 2002 a to na základě Zákona o ochraně ovzduší. 

V současné době se uvaţuje o rozšíření monitoringu a imisních limitních koncentracích pro 

jemnější částice s rozměry pod 2,5 μm (PM2,5). Bude nutné je začlenit do legislativy, jelikoţ 

pronikají dýchacími cestami aţ do plic, kde se kumulují, a jsou tudíţ daleko nebezpečnější 
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neţ doposud sledované PM10 [1]. Distribuci PM v respiračním systému v závislosti 

na velikosti částic znázorňuje Obrázek 10.  

Poznatky o škodlivých účincích získané z velkého mnoţství epidemiologických 

i toxikologických studií i o celkové expozici lidí těmto částicím odstartovaly aktivity s cílem 

sníţení koncentrací částic v ovzduší [1]. 

 

Obrázek 10- Distribuce pevných částic v respiračním systému [1] 

 

K dalším škodlivinám, negativně ovlivňujícím zdraví člověka a majícím původ 

v dopravě, patří polyaromatické uhlovodíky (PAH). Ty patří do skupiny organických látek 

vznikajících během nedokonalého spalování fosilních paliv. Zplodiny dieselových motorů 

obsahují sice niţší koncentrace některých emisí (NO2 , SO2), ale naopak produkují vyšší 

koncentrace PM. Na těch je poté vázána celá řada škodlivin, z nichţ k nejzávaţnějším patří 

právě i PAH. Ty jsou absorbovány v plicích a trávících ústrojích a metabolizovány cestou 

polyfunkčního systému oxidáz. Mnohé z nich jsou mutagenní a karcinogenní. Studie 

provedená mezi pracovníky dieselové trakce amerických ţeleznic ukázala, ţe pracovníci 

mladší neţ 65 let, kteří byli exponováni v posledních 20 letech, měli nevelký nicméně 

statisticky významný vzestup rizika plicní rakoviny. Další provedená studie mezi pracovníky 

exponovanými automobilovým emisím naznačují, ţe muţi zaměstnaní jako řidiči kamionů 

měli statisticky významné 50 % zvýšení rizika rakoviny močového měchýře. Na základě 

výsledků jiných výzkumů zaměřených na benzo(a)pyren (BaP) jako referenční látku 

ze skupiny PAH je odhadováno, ţe horní mez celoţivotního rizika rakoviny je kolem 62 

případů na 100 000 exponovaných lidí. V těchto emisích se předpokládá 0,71 % obsahu BaP. 

Riziko vzniku rakoviny u lidí exponovaných 1 mg BaP na m
3
 po celý jejich ţivot 

se odhaduje na 9 případů na 100 000 lidí [1]. 

nosohltan 5 – 10 μm 

průdušnice 3 – 5 μm 

průdušky 5 – 10 μm 

průdušinky 3 – 5 μm 

plicní sklípky 5 – 10 μm 

Místo působení velikost částic 
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9 Potenciální rizika nanomateriálů 

Po záporných zkušenostech z minulosti s některými látkami (DDT, PCB, dioxiny 

apod.) je nutné apelovat na výzkumná centra i výrobce, aby v případě nanomateriálů 

a nanotechnologií zachovávali tzv. princip předběţné opatrnosti [7].  

Doposud byla přijata doporučení k regulaci, evidenci, stanovení metod hodnocení 

rizik a monitorování nanosloučenin (COM 1 2000, COM 243 2005, COM 338 2004, COM 

345 2008), politický záměr státu Kalifornie pro zacházení s nanolátkami, nemoţnost pouţití 

nanosloučenin v potravinách bez provedení hodnocení rizik (Evropský parlament březen 

2009) a další [7]. 

Potenciální rizika nanomateriálů můţeme rozdělit do čtyř následujících skupin: 

 nebezpečí pro zdraví (toxicita), 

 nebezpečí pro ţivotní prostředí (ekotoxicita), 

 fyzikálně-chemické nebezpečí, tj. způsobení poţárů, exploze, neřízené 

a neţádoucí reakce, 

 a v posledním případě nelze do budoucna vyloučit i neetické vyuţití 

nanotechnologií a nanočástic pro kriminální či teroristický čin nebo válečný 

konflikt [6][7][13]. 

 

Výskyt nanočástic ve sloţkách ŢP umoţňuje jejich kontakt s ţivými organismy 

nacházejícími se v ŢP. Nanočástice v ţivých organismech navozují řadu interakcí mezi jejich 

povrchem a biologickými systémy. Interakce mohou vést ke vzniku proteinových koron, 

obalování částic, vnitrobuněčné absorpci a biokatalytickým procesům. Tyto procesy mohou 

mít kladné či záporné výsledky z pohledu toxicity.  Organický svět se prolíná se světem 

syntetickým a dochází tak ke vzniku nano-bio rozhraní spojených s dynamickými fyzikálně-

chemickými interakcemi, kynetickými a termodynamickými výměnami mezi povrchy 

nanomateriálů a povrchy biologických komponent jako jsou bílkoviny, membrány, lipidy, 

DNA, biologické tekutiny apod. Doposud je jen málo vědomostí o tom, co se 

s nanočásticemi děje uvnitř buňky. Ty mohou způsobit široké spektrum vnitrobuněčných 

reakcí. Reakce a jejich průběh závisí na fyzikálně-chemických vlastnostech, vnitrobuněčných 

koncentracích či době trvání kontaktu. Důleţitou vlastností nanočástic je jejich plocha, která 

zásadně ovlivňuje bioaktivitu. Bylo zjištěno, ţe povrchový povlak nanočástice (např. 
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hydrofobní polymer) sniţuje bioreaktivitu nanočástic, a tím tedy zvyšuje jejich bezpečnost. 

Největší nebezpečí představuje fakt, ţe získáme-li poznatky o konkrétním nanomateriálu, 

mohou se tyto podstatně lišit, budou-li ty stejné částice vyrobeny jinou syntetickou cestou 

nebo budou-li modifikovány. Jako další problém se jeví charakterizace jejich povrchů 

jednoduchým a dostupným měřícím zařízením. Také je tu předpoklad, ţe přírodní 

nanočástice se budou chovat odlišně od nanočástic uměle vyrobených (tzv. ing-

nanočástice) [7]. 

Obrázek 11 znázorňuje ţivotní cyklus nanomateriálu a naznačuje i moţnosti uvolnění 

nanočástic do ŢP. 

 

 

Obrázek 11 - ţivotní cyklus "ing-nanomateriálu" [7] 

 

Je však nutné poloţit si otázku, zda tradiční metody hodnocení rizik, jsou schopny 

pokrýt veškerou problematiku spojenou s nanočásticemi, nanomateriály a nanotechnologiemi 

vůbec. Hodnocení budou pravděpodobně ovlivňována např. formou vyráběného 

nanomateriálu (jedná se o nanočástice, nanotyče a nanovrstvy) či skutečnostmi, ţe 

nanomateriály se ve výrobě začleňují do jiných výrobků. Samozřejmě bude nutné řešit, zda 
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a jakým způsobem je zajištěna bezpečnost výroby, tedy i bezpečnost pracovníků. Bude téţ 

nutné zajišťovat bezpečnost v případných dalších zpracovatelských zařízeních a také oblasti 

v blízkosti výroby a zpracovatelských zařízení, tedy chránit i veřejnost. Nutností bude téţ 

identifikovat případná ohroţení spotřebitelů a rizika spojená s likvidací či recyklací 

nanoproduktů. Rozhodně však bude nutné najít odpověď na otázku, jaký je vliv jednotlivých 

nanomateriálů na zdraví a na jednotlivé sloţky ŢP [7]. 

 

9.1 Fyzikálně-chemické nebezpečí 

Toto nebezpečí představuje zejména výroba nanočástic systémem „TOP-DOWN“. 

Při tomto systému výroby vznikají nanočástice mechanickou cestou. Jedná se o broušení, 

řezání, supermletí apod. Je nutné zdůraznit, ţe nanočástice jsou přítomny v podstatě ve všech 

prašných provozech. Jedná se tedy např. o provozy, kde dochází k obrábění kovů, svařování 

opracování dřeva, mletí, broušení, apod [7]. 

Pro prachovzduchové směsi je typická jejich časová a místní nehomogenita 

a nestálost. Velikost částic má zásadní vliv na výbušnost prachu. Platí, čím menší velikost 

částic, tím vyšší riziko výbuchu. Toto tvrzení jiţ bylo v minulosti experimentálně prověřeno 

u mikročástic a lze tak předpokládat, ţe podobně tomu bude i u nanočástic [7]. 

Další podstatnou vlastností nanočástic je jejich vyšší reaktivita, oproti jejich 

makroverzím se stejným chemickým sloţením. Např. nanočástic  Fe, Ni, Al, Mn, Co 

podléhají samovznícení a díky svému velkému povrchu jsou katalyticky aktivní, čímţ mohou 

iniciovat nekontrolovatelné reakce s exotermními průběhy [7]. 

Další riziko představují nanočástice nacházející se v prostředí ve formě aerosolu. 

Jedná se o nanočástice suspendované ve vzduchu. Při vdechování aerosolů nanočástic 

dochází k jejich depozici v dýchacím ústrojí, ale lze tedy předpokládat, ţe v závislosti na 

průměru, ploše, povrchu a dalších podobných vlastnostech nanočástic dojde k jejich 

pronikání do dalších koncových orgánů [7]. 

Různé epidemiologické studie, zjistily negativní vliv nanočástic na respirační 

a kardiovaskulární systémy u náchylné části populace. Mimořádné nebezpečí představuje 

kardiovaskulární vliv inhalovaných nanočástic. Jedná se o nanočástice vyskytující se 

v městských aglomeracích a pocházející především z antropogenních zdrojů jako je 

automobilismus, spalovny, poţáry apod. [7]. 
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Tato zjištění vedla k nutnosti provedení měření mnoţství nanočástic v městských 

aglomeracích. Tým Doc. Ing. Karla Kloudy CSc. MBA, Ph.D doposud provedl tato měření 

v dopravních prostředcích v Praze, v administrativní budově v centru, taktéţ testoval roli 

typu diesel motoru na mnoţství produkovaných nanočástic do ovzduší, dále prověřil stupeň 

ohroţení hasičů nanočásticemi při jejich zásazích u poţárů a také měřili produkci nanočástic 

při svařování a při zapálení zábavné pyrotechniky [7]. Já jsem se orientoval na měření 

mnoţství nanočástic u jednotlivých typů osobních automobilů. Podrobná dokumentace 

k tomuto měření je rozepsána v následujících kapitolách. 
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10 Respirační a kardiovaskulární problémy související s nanočásticemi 

Jak je jiţ zmíněno výše, existuje řada epidemiologických studií, jeţ zjistily negativní 

vliv nanočástic na respirační a kardiovaskulární systémy u náchylné části populace. 

Ve studiích, při kterých byly pouţity uhlíkové nanočástice s koncentracemi 10-50 μg.m
-3

 

jako náhraţka částic z okolního prostředí bylo zjištěno, ţe tyto částice způsobovaly 

kardiovaskulární problémy u zdravých dospělých dobrovolníků. Další zahraniční studie 

modelující respirační a kardiovaskulární systém v experimentech prováděných 

na hlodavcích, zjistily mírné příznaky zánětu a oxidativní stres. Ten se vyskytoval 

systematicky, zejména v respiračním traktu. Pro tyto účely byly pouţity laboratorně 

generované nanočástice s vysokou koncentrací nebo i částice z okolního prostředí [9].  

Na universitě Rochester v New Yorku vědci dospěli k objevu, kdy prováděli pokusy 

na potkanech a myších, ţe inhalace uhlíkatých nanočástic způsobuje „zauhlení“ mozku. 

Po 24 hodinách od vdechnutí se nanočástice objevily v čichovém laloku mozku pokusných 

zvířat. Koncentrace nanočástic stále rostla s tím, jak potkani inhalovali další. Bylo také 

dokázáno, ţe nanočástice se do mozku nedostávaly přes krevní oběh, ale přes čichový nerv. 

To bylo zjištěno po pokusu, kdy byla potkanům ucpána jedna nosní dírka a nanočástice se 

poté objevily pouze v čichovém laloku na straně neucpané dírky. Druhý lalok přitom nebyl 

zasaţen. Obdobný pokus byl proveden s vodními ţivočichy. Do akvária s perloočkami bylo 

přidáno nepatrné mnoţství fullerenů a po 48 hodinách bylo u perlooček pozorováno 

poškození mozku. Membrány mozkových buněk byly porušeny způsobem připomínajícím 

Alzheimerovu chorobu. Obrázek 12 zobrazuje nanočástice fullerenu a perloočku 

s nanočásticemi fullerenu v mozkové části [3]. 

 

Obrázek 12 - nanočástice fullerenu a jejich výskyt v mozku perloočky [3] 
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Také bylo zjištěno, ţe zlato, které je za normálních okolností téměř neslučitelné 

s jinými prvky, je při nanorozměrech velmi silně reaktivní. Podobně je na tom i draslík. 

Některé studie se zabývaly i nanočásticemi TiO2, které se pouţívají v nástřikových hmotách 

a prokazují samočisticí schopnosti a rovněţ mají schopnost zabíjet bakterie [3].  

Nanočástice obsaţené ve zplodinách z dieselových motorů mohou vyvolat chorobné 

změny na plicích. Je prokázáno, ţe v městském prostředí vdechujeme kaţdým nádechem 

přibliţně 25 milionů těchto nanočástic. Jako reakce na toto zjištění byl vyvozen závěr, ţe 

nanočástice jsou schopny vyvolat zánětlivé reakce i v mozku [3]. 

Další experimenty prováděné in vitro potvrdily, ţe pravděpodobný mechanizmus 

jejich působení souvisí s indukcí oxidativního stresu. Tato pozorování vedou k poznatku 

o značném vlivu inhalovaných částic. V tomto přehledu dále uvádíme popis povlaku 

tvořených na cévních stěnách s účastí nanočástic emitovaných dopravními prostředky 

a jejich vliv na srdeční infarkty a mozkové mrtvice. Vědci z UCLA navrhli mechanizmus 

působení těchto polutantů na tvrdnutí cévních stěn prostřednictvím inaktivace ochranné 

funkce HDL cholesterolu, známého jako „dobrý cholesterol“ [9]. 

10.1 Hlavní zdroje znečištění respiračního traktu 

Nejhůře postiţeným orgánem z hlediska mnoţství uchovaného materiálu při inhalaci 

nanočástic jsou plíce. Po hodinové inhalaci iridiových nanočástic o velikosti 15 nm bylo 

v plicích pokusných krys zjištěno přibliţně 7.10
11

 částic iridia. V játrech, slezině, srdci, 

mozku a ledvinách bylo zjištěné mnoţství iridia o 2 aţ 3 řády niţší. Dýchání je tedy 

nejvýznamnější cesta pro vstup nanočástic do organizmu. Jejich cílovým orgánem tak jsou 

plíce, které jsou velmi citlivé k toxinům. Při vdechování částic větších neţ 10 μm dochází 

k jejich zachycení sliznicí na skořepě nosní. Částice mohou být ze sliznice přemísťovány 

rytmickým pohybem záchytných bičíku do úst. Oproti tomu částice menší, zvláště 

nanočástice s rozměrem pod 100 nm zůstávají v proudícím vzduchu, a tak se dostávají do 

průdušek lalokových a segmentálních a následně difundují stále jemnějšími průduškami do 

plícních sklípků, odkud jsou postupně odstraňovány fagocytózou. Následně mohou být 

částice degradovány nebo jsou „hlenovým eskalátorem“ vyplavovány. Je-li hlenový eskalátor 

soustavně přetěţován, zvětšuje se tak počet hlenových ţláz a buněk vylučujících hleny. 
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Tento jev se děje u kuřáků nebo při inhalaci dráţdivých substancí a vzniká tak dispozice 

k bronchitidě [9]. 

Hlavní příčinou lidských plicních onemocnění je inhalování ne-biologických částic 

s toxicitou závislou na jejich rozměru, sloţení, dávce, délce expozice a vnímavosti subjektu. 

Inhalace minerálního prachu v průběhu mnoha let, vede ke vzniku pneumoconie v případě 

uhelného prachu a silikózy při inhalaci kamenného prachu, kdy vzniká fibróza a v plicích se 

tvoří dutiny. Dochází-li k inhalaci azbestu, tvoří se plicní fibróza. Podstatně váţnější je však 

mesothelioma (rakovina pohrudničních mesotheliálních buněk) a rakovina plic. 

U pracovníků s poměrně intenzivním stykem s azbestem vedoucím ke vzniku fibrózy 

(azbestózy) je důleţitější koncentrace inhalovaných vláken neţ jejich délka, tloušťka, 

velikost povrchu a hmotnost. Mesothelioma se nejčastěji vyskytuje u rodinných příslušníků 

pracovníku, kteří přichází do styku s azbestem. Ta vzniká při velmi nízké koncentraci 

azbestových vláken a silně závisí na kombinaci tloušťky a délky vláken. Krocidolit je 

nejaktivnější mutagenní modifikací azbestu měnící DNA mesotheliálních buněk indukcí 

kysličníku dusíku [9]. 

Domácí i průmyslové spalování uhlí je dalším příkladem negativního vlivu 

inhalovaných částic na zdraví. Právě toto znečištění kouřem významně přispívá k úmrtnosti 

obyvatelstva. Ve Velké Británii byl pomocí přísných regulačních opatření tento druh 

znečištění potlačen. To se pozitivně projevilo výrazným sníţením kardio-respiračních 

onemocnění [9]. 

Nyní však v podmínkách městských aglomerací byly průmyslové zdroje znečištění 

nahrazeny dopravními prostředky. Ty jsou tedy v dnešní době hlavním zdrojem znečištění 

vzduchu mikro a nanočásticemi. Ty vznikají zejména při spalování v dieselových motorech 

a sekundárně v důsledku chemických reakcí v atmosféře s plynnými produkty spalování [9]. 

Epidemiologické studie prováděné po celém světě vyjasňují příčinu působení a relaci 

mezi akutním a chronickým vlivem částicových polutantů na respirační nemoci jako je zápal 

plic, aktivace obstrukční plicní choroby a astma. Mimořádně závaţný je kardiovaskulární 

vliv inhalovaných částic, jemuţ je podle výzkumů jenom ve Velké Británii přičítáno na vrub 

23 000 úmrtí s jednoznačnou vazbou na expozici mikro a nanočásticemi. Tato velmi jemná 

frakce částicových polutantů se zásadní měrou podílí na zjištěné úmrtnosti jak respiračními 

nemocemi, tak kardiovaskulárními případy. K těm patří infarkt myokardu, srdeční arytmie 

a mozkové příhody [9]. 
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10.2 Vybrané mechanizmy znečištění 

Toxický vliv nanočástic podmiňuje jejich přechod epitelární bariérou. V případě plic 

má významnou tlumící roli aglomerace nanočástic do větších útvarů. Ty poté obtíţněji 

pronikají tkání. Rozměry aglomerátů závisí na řadě faktorů. K těm patří jejich povrchový 

náboj, přítomnost vhodného dispersního činidla nebo adsorpce na bílkoviny. Nanočástice téţ 

mohou aktivovat makrofágy k sekreci enzymů způsobujících záněty. Experimenty zaměřené 

na studium průchodnosti inhalovaných nanočástic do tělní cirkulace byly provedeny i na 

zdravých dobrovolnících, kteří inhalovali uhlíkové nanočástice s průměrem 5-100 nm 

označené izotopem (Tc)
99m

. Tyto experimenty potvrdily poměrně rychlé rozšíření izotopem 

označených nanočástic do jater a také do dalších částí těla. Pouţitá technika však není příliš 

spolehlivá, protoţe stabilita uvedeného markeru (Tc)
99m

 na nanočásticích není příliš vysoká. 

Vyjasnění tohoto problému je mimořádně důleţité pro posouzení škodlivosti různých 

polutantů, ale značný význam má i pro rozvoj nových léčebných technik. Průchodem přes 

epitel respiračního traktu je moţné do cirkulačního systému dopravit určitá léčiva. Takto by 

se v budoucnu mohl aplikovat např. inzulin, který by se inhaloval v přesných dávkách [9]. 

Dalšími epitelárními povrchy, jimiţ nanomateriály prostupují, jsou v zaţívacím 

traktu, očních spojivkách a v kůţi. Odlišnost struktury epitelu v zaţívacím traktu od traktu 

respiračního je především v transportu výţivy. Transport je realizován transbuněčně 

i parabuněčně. K posouzení celkové prostupnosti pro nanočástice platí stejná pravidla. 

Rozhodující je tedy sloţení částic a povrchové charakteristiky epitelu. Pokrok byl dosaţený 

v systému dodávky léčiv, která by bez ochrany byla rozloţena trávicími enzymy. I v tomto 

případě se mimo jiné jedná o perorální podávání inzulinu [9].  

Při experimentech prováděných na krysách, které byly krmeny 10 dnů přídavkem 

50 nm velkých polystyrénových mikrosfér označených izotopem I125, prošlo přes stěny 

zaţívacího traktu 34% částic. Ty poté byly dále transportovány lymfatickým systémem 

do jater a sleziny. Experimenty téţ ukázaly, ţe do plic a srdce se mikrosféry nedostaly. Kůţe 

je obecně povaţována za bezpečnou ochranu před průnikem částic z kosmetických přípravků 

a opalovacích krémů. Při styku s nanočásticemi velmi malých rozměrů nebo částicemi 

vysoce reaktivními by měla být koţní ochrana prověřena. Tento problém je však velmi 

sloţitý, a to z důvodu, ţe individuální variace ve spolehlivosti koţní ochrany, jsou geneticky 

podmíněné. Příkladem muţe být genetická vada vyskytující se u 9% populace, která 

způsobuje suchou pleť a vrozený sklon k alergickým ekzémům. Podobně tomu můţe být i u 
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respiračních epitelů, kde můţe být jejich integrita narušena, coţ v obou případech zvětšuje 

jejich prostupnost pro mikro a nanočástice. Zde poté nastává riziko systémové toxicity 

způsobující ekzémy, astma a záněty střev. Spojivkový epitel ve vnějším oku je velmi dobře 

průchozí pro nanočástice, ale výzkum v této oblasti je spíše zaměřen na transport léku přes 

tuto tkáň neţ na oblast studia toxicity [9]. 

10.3 Mechanizmy toxického působení 

Z hlediska toxického působení je důleţitý jednak rozměr částic a s ním související 

reaktivita povrchu a chemické sloţení. Byl proveden experiment, při kterém byl studován 

nitrobuněčný oxidační proces po expozici lidských plicních epitelárních buněk Fe-, Co-, Mn- 

a Ti- lgovanými křemennými nanočásticemi in vitro („ve skle“). Výsledkem tohoto 

experimentu bylo zjištění, ţe nanočástice se do buněk dostávaly mechanizmem „Trojského 

koně“ a vyvolávaly tak 8x vetší oxidativní stres, neţ byla-li identická tkáň exponována 

vodným roztokem stejných kovů (zejména Co a Mn). Studium nanočástic obsahujících 

ţelezo ukázalo, ţe katalytická aktivita významně zvyšuje destrukční aktivitu nanomateriálu. 

Pro sloţení nanočástic, studovaných v práci, je toxicita určena velikostí jejich povrchu. 

Velikost povrchu dobře koreluje s kapacitou nanočástic vyvolávat oxidativní stres 

a aktivovat buňky k vyvolání zánětu. Oxidativní stres se jeví jako moţný ukazatel pro určení 

toxicity nanomateriálu případně riziko destrukce DNA. Bez závislosti na typu buněk 

nanočástice pronikají vnější membránovou obálkou mitochondrií, a tím odstartují předčasnou 

naprogramovanou buněčnou smrt. Oxidativní poškození vnějších i vnitřních buněčných 

membrán vede k vysokému podílu prozánětlivých a pro-fibrózních procesů způsobených 

nanomateriály. Skupina experimentů prováděných in vitro je zaměřena na vyjasnění 

moţných mechanizmů působení nanočástic na důleţité buněčné struktury. Při tom korelace 

mezi in vivo („v ţivém“) a in vitro testy je obvykle nízká. Expozice lidského alveolárního 

epitelu nanočásticím TiO2, Ag, Al, Zn, a Ni v průběhu 24 hodin vyvolala řádově jiné 

tendence k vyvolání morfologické destrukce, buněčné destrukce, generaci reaktivního 

kyslíku a fragmentaci DNA. V in vivo testech se musí uplatňovat řada dalších faktorů. 

Jedním z nich je předběţná akumulace zkoumaných částic ještě před započetím testu. 

Nanočástice se totiţ mohou dostat do lymfatického a krevního systému přímo, a tím mohou 

obejít makrofágy s jejich čistící funkcí [9]. 
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Velmi důleţitá je také otázka adaptace organizmu na znečištění nanočásticemi. 

Dřívější experimenty s krysami dýchajícími výpary polytetrafluoroethylenu zabily pokusné 

krysy do 4 hodin po 15 minutové expozici. Experiment také ukázal, ţe krysy, které se v této 

atmosféře nacházely tři dny předem po dobu 5 minut, čtvrt hodinovou expozici přeţily. 

Za zmínku téţ stojí rychlost akumulace nebo aglomerace těchto částic, které z původních18 

nm během 3 minut zvětšily svůj rozměr na více neţ 100 nm a přestaly být toxické [9]. 

10.4 Zdroje nanočástic 

Největším zdrojem částicové kontaminace, jak jiţ bylo výše naznačeno, jsou 

automobily se spalovacími motory, především dieselovými. Měření provedená v blízkosti 

dálnic určila koncentrace nanočástic na 1 cm
3
 na úrovni 10

6
. Negativní vliv automobilových 

emisí na lidské zdraví je velmi komplexní, neboť se jedná o směs různých částic a plynů. 

Experimentální pozorování provedená v různých oblastech vedou k závěru, 

ţe kardiovaskulární, respirační a i další onemocnění související s tímto znečištěním 

v současné době překonávají mortalitu a dlouhodobé nemoci způsobené kouřením. To je 

samo o sobě zdrojem obrovského mnoţství nanočástic vdechovaných do plic. V poslední 

době bylo publikováno několik prací, při kterých byl zjištěn vliv nejjemnější frakce částic 

z výfukových plynů na tvorbu arteriálních povlaků. Jejich přítomnost na vnitřních stěnách 

arterií vede k dezaktivaci ochranné funkce HDL („hodného cholesterolu“) s následným 

tvrdnutím a tím i křehnutím arteriálních stěn. Takovéto mechanické poškození následně vede 

k jiţ výše zmíněným nemocem a úmrtím [9]. 

Podobně jako produkty spalovacích motorů se chovají i produkty tryskových motorů 

u letadel. Velký rozdíl spočívá v tom, ţe při letu ve velkých výškách můţe za dobu spadu, 

která je poměrně dlouhá, dojít ke koagulaci těchto částic do větších celků s menší toxicitou. 

Mezi další zdroje samozřejmě můţeme zařadit jiţ zmiňované emise z elektráren spalujících 

uhlí, olej nebo plyn, spalovny odpadu, lesní poţáry, vulkanická činnost, dým generovaný při 

svařování atd. Měření prováděná na západním pobřeţí USA v okolí Los Angeles prokázala, 

ţe mnoţství velmi jemných částic produkovaných z hlavních zdrojů znečištění je 

odhadováno na více neţ 13 tun denně [9]. 

Závěrem této kapitoly musím zmínit pozoruhodnou vlastnost fullerenu C60. Má totiţ 

schopnost překáţet při tvorbě amyloidových vlákének, která tvoří neuro-degenerativní 

povlak v lidském mozku. To je poměrně zajímavá cesta k léčení Alzheimerovy nemoci [9]. 
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11 Legislativní nástroje EU a ČR pro ochranu vlivů dopravy na ŢP  

Ochrana ŢP je v rámci EU zabezpečována závaznými i nezávaznými prostředky. Jako 

základ závazné regulace, byla vytvořena Smlouva o Evropském společenství (SES, Římská 

smlouva), která byla jiţ čtyřikrát novelizována. Do společné působnosti této smlouvy a jejích 

novelizací patří i ochrana ŢP. Ve smlouvě v článku 6 je stanoveno, aby ochrana ŢP byla 

integrována do všech politik Evropského společenství s důrazem na udrţitelný rozvoj. 

Většina specifických norem přijímaných k ochraně ŢP poté vychází z článku 95. Ten 

harmonizuje předpisy za účelem vytváření vnitřního trhu. Články 174 aţ 176 jsou poté 

klíčovým právním základem pro opatření na úseku ŢP. Římskou smlouvu, která není přímo 

aplikovatelná, konkretizují sekundární prameny práva ŢP. Většina ustanovení je tedy 

obsaţena v nařízeních, směrnicích a rozhodnutích Evropského parlamentu, Evropské Rady 

a také Evropské Komise [1].  

 

Základní principy práva ŢP Evropského společenství: 

 Princip prevence 

Je obecně nejdůleţitější v ochraně ŢP. Zakládá se na něm ekologická politika 

všech států. Má klíčovou roli v právních úpravách a zastává princip, ţe 

účinnější a levnější je prevence neţ dostatečná náprava škod. 

 Princip subsidiarity 

Tento princip se týká rozdělení vztahu kompetencí mezi jednotlivými 

úrovněmi řízení. Subsidiarita znamená, ţe kompetence by měly bít 

umisťovány na nejniţších moţných úrovních rozhodování. Jedná se tedy 

o úroveň, která je nejblíţe k danému problému a k občanům. 

 Princip vysoké úrovně ochrany 

Zastává zásadu vycházení z tradic „přísnějších“ členských a nejnovějších 

technologií a metod ochrany při přijímání právních norem. Někdy můţe být 

přijata norma „měkčí“, jednotlivé státy si však mohou ponechat své normy 

„přísnější“. 

 Princip „platí znečišťovatel“ 

Zastává zásadu, ţe ekonomické náklady na odstranění znečištění by neměla 

hradit celá společnost, ale právě původce znečištění. 
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 Princip ochrany co nejblíţe u zdroje znečištění 

Princip zaloţený na zabránění škodě na ŢP co nejblíţe původci, a ne aţ na 

dalších stupních řetězce znečištění. Příkladem můţe být zpracovávání 

nebezpečného odpadu u jeho původce, a ne u vzdálených zpracovatelů. 

 Princip trvale udrţitelného rozvoje 

Je definován jako „rozvoj uspokojující poţadavky současnosti bez toho, aby 

byla narušena schopnost příštích generací uspokojit své vlastní potřeby.“ 

Jedná se o potřeby ekonomické, sociální a environmentální. 

 Princip integrované ochrany 

Tento princip musí přihlíţet ke všem moţným dopadům na ŢP. Nesmí se 

zaměřovat pouze na jeden aspekt a pomíjet tak na ostatní aspekty ochrany. 

 

Mezi nevázané aktivity EU patří následující dokumenty: 

 Dokumenty akčních plánů pro ochranu ŢP 

 Dokumenty doporučení specifických opatření a stanovisek 

 Dokumenty financování individuálních programů z fondů EU 

 

Právo ŢP Evropského společenství se dělí do dvou hlavních kategorií: 

 Předpisy horizontální (průřezové), které určují instituty, nástroje a principy 

společné celé oblasti ŢP. Patří sem: 

- Integrovaná prevence a omezování znečišťování ŢP 

- Posuzování vlivů na ŢP (EIA) 

- Svobodný přístup k informacím o ŢP 

- Systém environmentálního řízení a auditu (EMAS) 

 Předpisy pro ochranu sloţek ŢP nebo zdrojů jeho ohroţení. Patří sem: 

- Ovzduší, voda, příroda 

- Hluk způsobovaný motorovými vozidly, stroji a přístroji 

- Odpady 

 

Legislativní environmentální opatření EU pro dopravu zahrnují zejména předpisy, 

které upravují ochranu sloţek ŢP nebo zdrojů jeho znečištění či ohroţení. K těmto účelům 

slouţí předpisy pro ochranu ovzduší, určující maximální přípustné obsahy vybraných 
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škodlivých látek ve výfukových plynech a také hodnoty pro kvalitu pohonných hmot. Také 

byly vytvořeny předpisy pro regulaci hluku a odpadů z dopravy [1].  

Prvním předpisem řešícím škodlivé látky ve výfukových plynech pro EU, byla 

směrnice Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů č.15 (EHK 15). 

Ta byla pro osobní vozidla zavedena jiţ v roce 1971. Ke konci osmdesátých let byl přijat 

nový předpis s označením EHK 83, který tvoří základ i pro dnes platné předpisy. Nyní 

k předpisům EHK 49 a 83 vydává EU ekvivalentní předpisy, které jsou známy pod 

označením EURO. Tyto předpisy limitují oxid uhelnatý, oxidy dusíku, sumu uhlovodíků 

a pevné částice. PM jsou však limitovány pouze u vznětových motorů. Nyní je v platnosti 

norma pro emisní limity EURO 5. Tu by měla v roce 2014 vystřídat norma EURO 6. Nové 

zpřísněné limity mohou splnit pouze vozidla s vysokou technickou úrovní, vybavená 

elektronicky řízeným procesem spalování a systémy, které upravují sloţení výfukových 

plynů. Dodrţování limitních hodnot musí být vţdy kontrolováno při STK, která se provádí 

na stanicích měření emisí jednou za dva roky [1]. 

Sloţení i mnoţství výfukových emisí ovlivňuje nejen typ spalovacího motoru 

a technický stav vozidel, ale také druh a kvalita paliva. Vývoj jakosti pohonných hmot pro 

spalovací motory v posledních letech zásadně ovlivňují poţadavky na zlepšení kvality 

ovzduší. Hlavní evropský předpis, který určuje kvalitu pohonných hmot je Směrnice 

98/70/EC. Ta stanovuje maximální přípustné obsahy olova, benzenu, aromátů, síry, olefinů 

a kyslíku jak v benzínu, tak naftě [1]. 

Harmonizace právních úprav ČR reflektujících vztah dopravy k ŢP vzhledem 

k směrnicím Evropského společenství, byla základním poţadavkem pro vstup naší země do 

EU. Pro všechny členské státy EU jsou ustanovení směrnic, nařízení i rozhodnutí závazná. 

Proto musí být přijímána do zákonů i předpisů na národní úrovni. Dílčí řešení a úpravy 

vztahů dopravy k ŢP jsou uvedeny v ČR v řadě zákonů, vyhlášek a norem [1].  

K zákonným prostředkům české právní úpravy v oblasti limitování výfukových emisí 

patří následující: 

Limity výfukových emisí 

 Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, 

ve znění pozdějších předpisů. 
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 Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti 

a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů [1][14]. 

 

Kvalita pohonných hmot 

 Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích 

pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o pohonných hmotách). 

 Vyhláška č. 133/2010 Sb., o poţadavcích na pohonné hmoty, o způsobu 

sledování a monitorování sloţení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci 

(vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot) Chyba! Nenalezen zdroj 

dkazů.[16]. 

 

Monitorování kvality ovzduší 

 Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

(Zákon o ochraně ovzduší). 

 Nařízení vlády č. 597/2006 Sb.,  kterým se stanoví imisní limity a podmínky 

způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší (o sledování 

a vyhodnocování kvality ovzduší), ve znění pozdějších předpisů [1]. 

11.1 Imisní monitoring 

Jak je jiţ výše uvedeno, základní právní normou upravující způsob řízení a hodnocení 

kvality ovzduší je zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Podrobnosti posuzování 

a hodnocení kvality ovzduší specifikuje nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování 

a vyhodnocování kvality ovzduší. České právní normy také plně reflektují legislativní 

poţadavky Evropského společenství. V roce 2008 Evropský parlament přijal směrnici 

2008/50/EC o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Ta sjednocuje směrnici 

96/62/EC s prvními třemi dceřinými směrnicemi a s rozhodnutím Rady 97/101/EC, kterým 

se zavádí vzájemná výměna informací a údajů ze sítí a jednotlivých stanic měřících 

znečištění vnějšího ovzduší ve státech EU. Směrnice 2008/50/ES je jiţ dle čl. 33 směrnice 

transponována do české legislativy, a to od června 2010. V zákoně o ochraně ovzduší je 

stanoveno, ţe řízení a posuzování kvality ovzduší se provádí na úrovni zón a aglomerací. 
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Jako zóny byly definovány všechny kraje s výjimkou Moravskoslezského, který je stejně 

jako Hlavní město Praha a město Brno definován jako aglomerace. Zóna Jihomoravský kraj 

je poté vymezena hranicemi Jihomoravského kraje bez území Brna [21]. 

Veškeré hodnocení imisní situace v ČR se opírá o data archivovaná v imisní databázi 

Informačního systému kvality ovzduší (ISKO). Vedle údajů ze staničních sítí ČHMÚ 

pochází data i od několika dalších organizací podílejících se na sledování znečištění 

venkovního ovzduší v ČR [21]. Přehled rozmístění jednotlivých monitorujících organizací 

znázorňuje Obrázek 13.  

 

 

Obrázek 13 - síť stanic pro sledování kvality venkovního ovzduší ČR [21] 

 

Základní státní síť imisního monitoringu v ČR byla uvedena do provozu od začátku 

roku 2006. Koncepční řešení této sítě navázalo na provoz měřicí sítě automatizovaného 

imisního monitoringu (AMS) vybudované začátkem devadesátých let. Hlavní znečišťující 

látkou, které byla věnována nejvyšší pozornost, byl oxid siřičitý. To mělo vliv na lokalizaci 

měřicích stanic AMS, které byly umístěny především do oblastí s vysokým imisním 

zatíţením SO2. V důsledku významného sníţení těchto emisí na konci 90. let, spojeného 
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s realizací opatření ke splnění emisních limitů, vznikly nové poţadavky na měřicí síť. Tyto 

nové poţadavky se promítly v umístění měřicích stanic i ve spektru sledovaných komponent. 

V souladu s legislativními poţadavky je státní imisní síť koncipována tak, aby stanicemi 

AMS bylo zajištěno sledování úrovně znečištění ovzduší v aglomeracích Hl. m. Prahy, Brně 

a Moravskoslezském kraji, ve všech 12 zónách a také ve všech městech s počtem obyvatel 

nad 30 tisíc. Při stanovení počtu stanic v jednotlivých aglomeracích a zónách se dále 

přihlíţelo k velikosti jejich emisního a imisního zatíţení. Z hodnocení zajištění monitorování 

kvality ovzduší podle poţadavků národní legislativy a příslušných evropských směrnic 

vyplynulo, ţe hlavní pozornost je zaměřena na zkvalitnění monitorování jemné frakce 

prašného aerosolu. Jedná se tedy o PM10 a PM2,5, dále o prekurzory ozonu – těkavé 

organické látky (zejména benzen) a oxidy dusíku, také o těţké kovy a polycyklické 

aromatické uhlovodíky [21]. 

Státní síť imisního monitoringu na území ČR provozuje ČHMÚ, který je základním 

článkem sledování kvality ovzduší v ČR. V případě potřeby můţe být tato síť vhodně 

doplňována účelovými sítěmi jiných organizací, nebo stanicemi provozovanými na úrovni 

niţších článků státní správy, jako jsou kraje či vybrané obce. Účelem takto pojaté státní 

imisní sítě je poskytování potřebných informací státním orgánům z hlediska hodnocení 

znečištění venkovního ovzduší na území celé České republiky a dále plnění úkolů 

vyplývajících z národní i evropské legislativy v oblasti ochrany ovzduší a rovněţ závazků 

plynoucích z mezinárodních dohod uzavřených Českou republikou [21].   
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12 Moţnosti bezpečnostních opatření na vozidlech ve vztahu k emisím 

V této kapitole jsou popsána technická i legislativní opatření, která se týkají 

problematiky vozidel. Legislativními opatřeními se rozumí emisní limity, které s těmi 

technickými úzce souvisejí, protoţe nové a stále přísnější limity jsou důvodem 

k technologickým zlepšením u výrobců vozidel. 

Jedním z prvních opatření pro sníţení dopadů dopravy na zdraví lidí a ŢP vůbec je 

obnova vozového parku. Jedná se tedy o nahrazování starších vozidel, vozidly novými, které 

splňují přísnější emisní limity. Pro silniční vozidla jsou v ČR stanoveny emisní limity 

EURO. Tento systém se pouţívá po celé EU. Emisní limity EURO jsou rozděleny prozatím 

do pěti tříd, tedy EURO1 aţ EURO5. Od roku 2014 však začne platit i emisní limit EURO6. 

Následujících dvě tabulky, tedy Tabulka 5 a Tabulka 6, zobrazují přehled emisních limitů 

EURO pro vozidla se záţehovým a vznětovým motorem [1][10]. 

 

Tabulka 5 - emisní limity EURO pro vozidla se záţehovým motorem [10] 

Rok/norma 
CO 

(g/km) 

NOx 

(g/km) 

HC + NOx 

(g/km) 

HC 

(g/km) 

1992 I 3,16 - 1,13 - 

1996 II 2,20 - 0,50 - 

2000 III 2,30 0,15 - 0,20 

2005 IV 1,00 0,08 - 0,10 

2009 V 1,00 0,06 - 0,10 

2014 VI 1,00 0,06 - 0,10 

 

Tabulka 6 - emisní limity EURO pro vozidla se vznětovým motorem [10] 

Rok/norma 
CO 

(g/km) 

NOx 

(g/km) 

HC + NOx 

(g/km) 

PM 

(g/km) 

1992 I 3,16 - 1,13 0,18 

1996 II 1,00 - 0,70* 0,08** 

2000 III 0,64 0,50 0,56 0,05 

2005 IV 0,50 0,25 0,30 0,025 

2009 V 0,50 0,18 0,23 0,005 

2014 VI 0,50 0,08 0,17 0,005 
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12.1 Katalyzátory 

Sniţování emisí škodlivin vozidel lze dosahovat zlepšováním spalovacích procesů 

a také zařízením pro úpravu spalin, tedy katalyzátorem. Katalyzátory se začaly pouţívat 

přibliţně od roku 1975. Nyní se u benzínových vozidel pouţívá katalyzátor třícestný, který 

má oxidační a redukční část. U naftových vozidel se pouţívá pouze katalyzátor oxidační [1]. 

Zásadním úkolem katalyzátoru je přeměňovat uhlovodíky, oxid uhelnatý a oxidy 

dusíku, které jsou produkovány motorem, na méně škodlivé látky (vodní pára, oxid uhličitý 

a dusík). Pojmenování katalyzátor pochází z řeckého katalýtis. To označuje látku vstupující 

do chemické reakce, kterou následně urychlí, a přitom z ní tato látka vystoupí nezměněna. 

U vozidel se jako katalyzátor pro chemickou reakci pouţívá vrstva vzácných kovů. 

Podmínkou pro pouţití katalyzátoru ve výfukové soustavě je uţívání bezolovnatého benzínu, 

protoţe olovo ničí katalytický účinek vzácných kovů [10]. 

Automobilový katalyzátor (viz Obrázek 14) obsahuje vzácné kovy nanesené 

na reakční plochy nosiče. Obvykle se pouţívají směsi platiny (oxidační část) a rhodia 

(redukční část). Nosič má jemnou strukturu podobnou včelím plástvím, která i při 

kompaktních rozměrech katalyzátoru zaručuje velký povrch. Při teplotách 300 – 600 °C 

vznikají chemické reakce, které sniţují obsah škodlivých sloţek. Prvním procesem je štěpení 

oxidů dusíku na dusík a kyslík pomocí platiny a rhodia. Poté platina a paládium spojují 

kyslík s oxidem uhelnatým a uhlovodíky. Výsledkem je nejedovatý oxid uhličitý a voda. 

Současné katalyzátory jsou schopny odstranit aţ 97 % uhlovodíků, 96 % oxidu uhelnatého 

a 90 % oxidů dusíku [10]. 

 

 
Obrázek 14 - katalyzátor v řezu [10] 
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V katalytické komoře dochází k průchodu výfukových plynů keramickými plástvemi, 

které jsou pokryty výše zmíněnými vzácnými kovy. Díky těmto kovům vznikají chemické 

reakce, které pomáhají rozkládat škodliviny na neškodné či méně škodlivé látky. Čištění 

výfukových plynů v katalyzátoru se skládá ze dvou základních procesů. Jedná se redukci, 

při které je sloučeninám kyslík odebírán a o oxidaci, při které je sloučeninám kyslík dodáván 

[10]. 

Při redukci se dochází ke změně oxidů dusíku na dusík a na oxid uhličitý (viz 

Obrázek 15). 

 

 

Obrázek 15 – redukce [10] 

 

Při oxidaci dochází ke změně oxidu uhelnatého na oxid uhličitý a také k přeměně 

uhlovodíku na vodu a oxid uhličitý. Jedná se tedy o dodatečné spalování (viz Obrázek 16). 

 

 

Obrázek 16 – oxidace [10] 

 

Jak je jiţ výše zmíněno, v praxi se velmi často pouţívá rozdělení katalyzátorů 

na dvoucestné a třícestné. Tím je míněno, kolik základních škodlivin je schopen katalyzátor 

účinně likvidovat (CO, HC a NOX). Katalyzátory se téţ mohou dělit na keramické a kovové 

[10]. 
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Dvoucestný oxidační katalyzátor  

Sniţuje emise oxidu uhelnatého a nespálených uhlovodíků. Podmínkou pro správnou 

funkci je dostatečné mnoţství kyslíku ve spalinách [10]. 

 

Třícestný katalyzátor  

Na rozdíl od dvoucestného redukuje také emise oxidů dusíku. Třícestný katalyzátor 

můţe správně fungovat pouze v úzké oblasti poměru paliva a vzduchu v tzv. okně. Aby se 

motor mohl pohybovat v tomto okně, je nutné pouţít zpětnovazební smyčku pro řízení 

palivové směsi. K tomuto účelu se pouţívá tzv. lambda sonda. Tímto způsobem dnes pracují 

všechny modernější motory se vstřikováním paliva. Lambda sonda přes řídící počítač motoru 

jednoduše nastavuje poměr paliva a vzduchu. Proto poté motor můţe pracovat v optimálním 

reţimu s tzv. stechiometrickou směsí [10]. 

 

Keramický katalyzátor  

Ten má keramickou vloţku a jedinou jeho výhodou je o něco niţší cena. Keramické 

katalyzátory jsou však mnohem citlivější na poškození jak mechanické tak chemické a to 

zejména při špatném seřízení motoru. Keramické katalyzátory se nehodí pro vozy upravené 

na alternativní pohon LPG/CNG ani pro dieselové motory [10]. 

 

Kovový katalyzátor  

Ten má vloţku kovovou. Tyto katalyzátory nejsou tak citlivé na mechanické 

poškození a zároveň není tak velké riziko poškození vlivem horšího chodu motoru. Kovové 

katalyzátory jsou vhodné pro benzínové a dieselové motory i motory poháněné alternativním 

pohonem LPG/CNG [10]. 

 

12.2 Filtr pevných částic 

Neboť dieselové motory mají ve výfukových plynech poměrně vysoký obsah 

karcinogenních mikročástic, které nejdou odbourat pomocí klasického katalyzátoru, byl 

vyvinut tzv. filtr pevných částic. Tento filtr je schopen zachytit více jak 95% těchto 

uhlíkových mikročástic [10]. 
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Filtr pevných částic je většinou označován jako DPF (Diesel Particulate Filter – 

německá auta) nebo FAP (Filtre A Particules – francouzská auta). Toto zařízení umoţňuje 

vznětovým motorům dosáhnout niţší produkce pevných částic a plnit tak emisní předpisy. 

V kaţdém vznětovém motoru vznikají při spalování paliva pevné částice, jejich mnoţství je 

odvislé od kvality spalování, která závisí na mnoha parametrech motoru. Těmi jsou přívod 

nasávaného vzduchu, způsob vstřikování paliva a rozloţení plamene, a také sloţení a kvalita 

paliva [10]. 

Filtr pevných částic je tvořen keramickým tělesem s voštinovou strukturou 

vytvořenou z karbidu křemíku, které je umístěno v kovovém plášti. Tímto filtrem procházejí 

výfukové plyny skrze pórovitou keramickou stěnu, ve které jsou PM zachycovány (viz 

Obrázek 17). Aby nedocházelo k zanášení a ucpávání filtru, jsou zachycené částečky 

spalovány a přeměňovány na oxid uhličitý. Hovoříme tedy o tzv. regeneraci filtru [10]. 

 

 

Obrázek 17 - řez filtrem pevných částic 

 

Regenerace filtru je automatický proces trvající několik minut. Vlastní proces 

spalování pevných částic se děje při teplotách 600 – 650 °C. Takových teplot však dosahují 

spaliny u vznětových motorů jen při maximálním zatíţení. Proto je dosaţení zápalné teploty 

řešeno dvěma systémy a to systémem s přídavným aditivem a systémem bez aditiva [10]. 
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Systém s přídavným aditivem 

Tento filtr je opatřen přídavnou nádrţkou, ze které je automaticky dávkováno 

aditivum přímo do palivové nádrţe při kaţdém jejím dotankování. Aditivum v nádrţce 

vystačí přibliţně na 100.000 km podle výrobce. Mnoţství aditiva je kontrolováno 

elektronikou. V případě sníţeného mnoţství aditiva je řidič vyzván k návštěvě servisu [10]. 

 

Systém bez přídavného aditiva 

Tento systém má výhodu v tom, ţe je zcela bezúdrţbový. Zároveň má tento systém 

dva reţimy činnosti: 

 pasivní regenerace – při teplotách výfukových plynů 350 – 500°C dochází 

katalytickým spalováním automaticky k přeměně zachycených pevných částic 

na CO2. K této regeneraci dochází především při jízdě ve vyšších rychlostech. 

 aktivní regenerace – přibliţně po 1000 kilometrech je prostřednictvím 

krátkodobé změny spalovacího procesu zvýšena teplota výfukových plynů 

na 600°C a dojde tak ke spálení zachycených částic ve filtru. K této regeneraci 

dochází především při jeţdění ve městech, kdy nedochází k zahřívání 

výfukových plynů na poţadovanou teplotu [10]. 

12.3 Nanofiltry 

Nejnovější filtry vyuţívající nanotechnologie dosahují zajímavých vlastností 

v podobě filtrace mikročástic, choroboplodných zárodků a dokonce i bakterií a virů. 

Při výrobě nanofiltrů jsou pouţity nanovlákna nejčastěji o průměru 50 aţ 500 nm 

(viz Obrázek 18). Poskládáním těchto vláken se získá vysoká pórovitost a malá velikost pórů 

daného filtru. Mikročástice i nanočástice tak nemohou pronikat přes nanovlákenný materiál 

a jsou tedy zachyceny filtrem [17]. 

 

Kladné vlastnosti nanovlákenných vrstev v nanofiltrech: 

 nízká hmotnost 

 vysoká pórovitost 

 malá velikost pórů 

 velký měrný povrch 

 hydrofobní vlastnosti 
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 schopnost navázat aktivní prvky 

 filtrace biologických nečistot 

 zamezení růstu zachycených nečistot 

 

Jak je jiţ výše uvedeno, nanovlákna mají schopnost odpuzovat vodu (hydrofobní 

vlastnosti). Díky této vlastnosti je moţná široká pouţitelnost nanofiltrů v prostředích 

s vysokou vzdušnou vlhkostí. Vzhledem k plošné hmotnosti nanovláken 0,05 aţ 5 g.m
-2

 mají 

výborné mechanické vlastnosti. Nanovlákna mají schopnost vázat na sebe aktivní 

prvky, které pohlcují pachy a výfukové spaliny [17].  

 

 

Obrázek 18 - nanovlákna 

 

Nanofiltry pro ventilační systémy vozidel se skládají z vnější a vnitřní strany 

polypropylenových vláken. Mezi nimi se poté nachází dvojitá nanovlákenná vrstva, která tak 

tvoří hlavní filtrační prvek. Pro zamezení biologického růstu zachycených nečistot 

v nanofiltru se do nanovlákenné vrstvy přidávají antimikrobiální přísady. Laboratorní testy 

nanofiltrů prokázaly jejich značnou účinnost filtrace oproti klasickým filtrům, které 

nezachycují tak široké spektrum nečistot [17]. 

Nanofiltry však vykazují i jistou nevýhodu, kterou představuje jejich vzdušná 

propustnost v porovnání s klasickými vzduchovými filtry. Minimální průměr pórů nanofiltrů 

zásadně omezuje proudění vzduchu tímto filtrem. Pro zajištění dostatečné výměny vzduchu 

ve vozidle je nutné zajistit vyšší výkon ventilátoru, který nasává vzduch. Z tohoto důvodu 

poté dochází k vyššímu proudovému odběru, a tím tedy k vyššímu zatíţení alternátoru 

a motoru a s tím spojenou vyšší produkci CO2 [17].  
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Obrázek 19 znázorňuje měření vzdušné propustnosti nanofiltru a běţného filtru. 

U běţného filtru byla naměřena průměrná propustnost 156 l.(m
2
.s

-1
)
-1

. Měření vzdušné 

propustnosti nanofiltru prokázalo průměrnou hodnotu 130 l.(m
2
.s

-1
)
-1

. Nanofiltr tedy 

vykazuje o 20 % niţší propustnost neţ běţný vzduchový filtr. Tento rozdíl je způsoben 

vysokou filtrační schopností nanofiltru [17]. 

 

 

Obrázek 19 - vzdušná propustnost nanofiltru a běţného filtru [17] 

 

Provedená měření zřetelně dokazují nutnost zvýšení výkonu ventilátoru. Pro splnění 

podmínky výměny dostatečného mnoţství vzduchu je tedy nutné zvýšit rychlost proudění 

vzduchu ve ventilačních rozvodech. S nárůstem výkonu je spojen i nárůst hlučnosti 

ventilačního systému. Avšak kvalitní filtrace nanofiltru je značným přínosem pro zkvalitnění 

vzduchu uvnitř automobilu i za cenu zvýšení hlučnosti [17]. 
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13 Faktory, které mohou ovlivňovat emise nanočástic 

Práce je zaměřena na měření mnoţství emisí nanočástic z osobních automobilů, 

neboť právě osobní automobily jsou největším zdrojem částicové kontaminace [1]. 

Největším zdrojem jsou, kvůli svému obrovskému počtu, který se neustále zvyšuje 

se zvýšenou potřebou mobility. Následující kapitola popisuje jednotlivé faktory, které mohou 

ovlivňovat emise nanočástic, a podle kterých se poté budou sestavovat jednotlivé parametry 

pro uskutečnění samotného měření emisí nanočástic. 

 

1) Druh motoru – záţehový / vznětový (benzín/nafta)  

Podle [9][1][10] by dieselové motory měly produkovat větší mnoţství nanočástic. 

To dokazuje i ta skutečnost, ţe u vznětových motorů jsou emisní normou EURO limitovány 

pevné částice. Na rozdíl od vozidel se záţehovým motorem (benzinové), u kterých PM 

normou limitovány nejsou. Jak je jiţ zmíněno v kapitole 7, mezi PM, tedy co se týče 

velikosti, můţeme zařadit z části i nanočástice.  

Cílem tohoto faktoru je tedy experimentálně ověřit, jak se od sebe liší záţehové 

a vznětové motory co do mnoţství emisí nanočástic. Při měření tedy ověřit na autech od 

jednoho výrobce a se stejným obsahem motoru (stejná výkonnost) jak u záţehového, tak 

u vznětového. Podle získaných výsledků poté definovat jakým směrem by se měli 

automobiloví výrobci ubírat při vývoji vozidel vzhledem k emisím nanočástic. 

 

2) Druh motoru – starší běţné typy (D, TD, záţehový) / modernější typy (TDI, 

HDI, TDDi, TDCi, HTP, MPI, FSI, TFSI)  

U starších základních modelů, jak záţehových motorů, tak i těch vznětových je 

z pohledu emisí problémem jejich vyšší spotřeba paliva při stejném výkonu v porovnání 

s novějšími typy.  

Zkratka TDI z anglického Turbocharged Direct Injection označuje vznětové motory 

s přímým vstřikem paliva vybavené turbodmychadlem. Vstřikování paliva je řízeno 

elektronickou řídicí jednotkou. Ta zároveň upravuje plnicí tlak od turbodmychadla. Oproti 

dřívějším typům vznětových motorů s komůrkovým spalováním se u motorů TDI vstřikuje 

palivo pod vysokým tlakem přímo do válců. Vysoký tlak paliva zabezpečuje dokonalé 

rozprášení ve válci a tvoří tak dokonalou heterogenní směs. Řídicí jednotka stanovuje 
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okamţik i mnoţství vstříknutého paliva. Díky tomuto zařízení tak motor dosahuje vyšších 

výkonů a niţší spotřeby paliva, se kterou je spojena niţší produkce emisí [10]. 

Označení HDI vzniklo z anglického spojení High-pressure Direct injection čili 

vysokotlaké přímé vstřikování. Motory koncernu PSA (Peugeot) vyuţívají technologie 

Common-Rail a jsou vybaveny turbodmychadlem. Tyto motory se vyznačují ještě niţší 

spotřebou paliva neţ motory TDI [10]. To by mělo znamenat i niţší produkci emisí 

nanočástic coţ zjistíme po provedení patřičných měření. 

Písmena TDDi označují vznětové agregáty Ford, které jsou vybaveny přímým 

vstřikováním paliva. Motory TDDi nahradily dosavadní naftové motory s nepřímým 

vstřikem paliva TD [10]. Typově se tedy jedná o motor TDI. 

TDCi označuje automobily Ford, které jsou vybaveny naftovými přeplňovanými 

motory s přímým vstřikem paliva se systémem Common Rail. Na rozdíl od starší generace 

turbo dieselových motorů TDDi má tento motor vysokotlaké čerpadlo Bosh a díky systému 

Common Rail má kultivovanější a tišší chod [10]. Opět se jedná o jakousi alternativu 

koncernu Ford k motorům HDI. 

HTP z anglické High Torgue Performance je označení pro motory s velmi plochou 

křivkou točivého momentu. Příznivé hodnoty krouticího momentu jsou dosahovány jiţ při 

nízkých otáčkách. Zkratkou HTP Automobilka Škoda označuje své tříválcové motory [10]. 

Zkratka MPI (Multi Point Injection) je označení pro benzínové motory 

s vícebodovým sekvenčním vstřikováním paliva. Palivo je tedy vstřikováno těsně před 

začátkem sání přímo do sacího kanálu pro kaţdý jeden válec zvlášť. Označení MPI bylo 

uţíváno i automobilkou Škoda pro nejoblíbenější řadu motorů 1.3 a 1.4 l. Vícebodové 

vstřikování MPI nahradilo předchozí jednobodové vstřikování. Vstřikovací ventil vstřikuje 

plnou dávku paliva těsně před začátkem sání, a to do kaţdého válce zvlášť podle pořadí 

zapalování válců. Díky tvorbě homogenní směsi pro kaţdý válec dochází k lepšímu 

spalování paliva a tím k vyšším výkonům a niţší spotřebě [10], která by opět měla ovlivnit 

emise nanočástic. 

Zkratka FSI vznikla z anglického Fuel Stratified Injection a označuje nové benzinové 

motory s přímým vstřikem paliva. Oproti motorům se vstřikováním paliva do sacího potrubí 

mají motory FSI vyšší výkon a lepší průběh točivého momentu. Jejich výhodou je téţ nízká 

spotřeba paliva a plnění přísnějších emisních limitů. Výrobci uvádějí aţ patnáctiprocentní 

úsporu paliva. Přímé vstřikování nemá bohuţel pouze výhody. K nevýhodám patří například 

http://cs.autolexicon.net/articles/common-rail
http://cs.autolexicon.net/articles/tddi-turbo-diesel-direct-injection
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výfukové plyny. V motoru FSI se totiţ tvoří větší mnoţství oxidů dusíku. Proto musel být 

vyvinut nový adsorpční katalyzátor se senzorem oxidů dusíku. Nadbytečné oxidy dusíku, 

které vznikají při spalování chudé směsi, tedy směsi s velkým poměrem vzduchu, jsou 

dočasně podrţeny v adsorpčním katalyzátoru a později v průběhu konvenčního spalování 

jsou přeměněny na dusík [10]. Jak na tom bude tento typ motoru s nanočásticemi, ukáţou 

měření. 

TFSI nebo-li Turbo Fuel Stratified Injection označuje nové benzínové motory 

s přímým vstřikem paliva, přeplňované turbodmychadlem. Tento typ motoru se vyznačuje 

vysokým výkonem i točivým moment od nízkých otáček. Další výhodou je nízká spotřeba 

a plnění nejpřísnějších emisních limitů [10]. 

 

Tým okolo Doc. Ing. Karela Kloudy, CSc. MBA, Ph.D. jiţ v ČR provedl typový 

experiment na měření nanočástic se dvěma vznětovými motory. Měření proběhlo 

u klasického vznětového motoru a u moderního ekologického typu [8]. 

 První měřený motor byl typ Z 7701 Zetor Brno, 1600 otáček, zdvihový objem 

3922 cm
3
. Měření probíhalo u výduchu před budovou. Vzdálenost měřicí 

aparatury umístěné v kufru vozidla, byla 3 m od výduchu.  

 Druhý měřený motor byl součást vozidla FORD–TRANSIT typ FDG6 s motorem 

typu PGFA o zdvihovém objemu 2198 cm
3
, rok výroby 2009. Měření probíhalo 

při volnoběhu motoru. Měřicí přístroj byl umístěn 3 m a následně 7 m od výfuku 

vozidla. 

Z provedených experimentů tedy vyplynulo, ţe nárůst součtového mnoţství 

aerosolových nanočástic u vznětového motoru klasického typu je vyšší neţ u moderního. 

U moderního vznětového motoru byl však zaznamenán nárůst počtu nanočástic s rozměry 

(50 nm), které mají zvýšené riziko pro zdraví a ţivotní prostředí. Tento rozměr nanočástic se 

projevil i u motoru Zetor a to při běhu před jeho zahřáním na provozní teplotu [8]. 

Dále byla prokázána změna koncentrace a velikosti nanočástic v závislosti na 

vzdálenosti od jejich zdroje. Tento jev způsobuje rozptyl a hlavně koagulace částic. Jedná se 

zejména o agregaci, aglomeraci a adsorpci nanočástic na mikročásticích [8]. 

Z měření tedy vyplynulo, ţe částice s rozměrem pod 50 nm byly v podstatě nejčetněji 

zastoupeny u moderního vznětového motoru a u nezahřátého klasického vznětového motoru 

(Zetor). To koresponduje s diskuzí a tvrzením, ţe zlepšením spalování u moderních 

http://cs.autolexicon.net/articles/emise-vyfukovych-plynu
http://cs.autolexicon.net/articles/scr-selective-catalytic-reduction
http://cs.autolexicon.net/articles/emisni-norma-euro
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dieselových motorů se extrémně sníţí podíl velkých částic, coţ je však vykoupeno zvýšenou 

emisí extrémně malých částic [8][7]. Podrobné výsledky měření viz příloha A. 

 

3) Obsah / výkon motoru 

Tento faktor by měl experimentálně ověřit rozdíly v emisích mezi jednotlivými 

výkonnostními typy motorů. Motory s vyšším objemem i výkonem by měly spotřebovávat 

větší mnoţství PHM. S větší spotřebou by tedy měla být spjata i větší produkce emisí. Oproti 

tomu předpokládám, ţe u starších vozidel, jejichţ výkonnost klesá s počtem najetých 

kilometrů, budou emise také vyšší.  

Měření odvozená od tohoto faktoru budou mít tedy za úkol ověřit rozdíly v emisích 

nanočástic mezi motory rozdílných výkonů. 

 

4) Stáří automobilu (rok výroby)  

Stáří automobilu bude zajisté ovlivňovat jiţ výše zmíněné faktory a vlastnosti 

vozidel, jako je výkon, spotřeba, a také příslušné limity pro emise výfukových exhalací 

(emisní EURO normy). Přehled jednotlivých EURO norem vzhledem k roku výroby vozidel 

viz kapitola 12.  

Podle tohoto faktoru se budou vozidla porovnávat podle svého stáří. Ideálně by bylo 

nejlepší porovnat stejný typ vozidla od jednoho výrobce pouze s různými daty výroby. 

 

5) Počet najetých kilometrů  

Souvisí s celkovým opotřebením vozidla s opotřebením částí hnacích zařízení 

(ţhaviče, těsnost pístních krouţků) s tím spojená výkonnost ovlivněná dokonalostí 

spalovacích procesů v motoru.  

Podle tohoto faktoru se měření bude provádět podobně jako u měření podle 

předešlého faktoru. Ideální by bylo porovnat opět stejný typ vozidla od jednoho výrobce 

pouze s různým počtem najetých kilometrů.  

 

6) Kvalita paliva  

Ovlivňuje výkonnost, spotřebu a také emise. Například vysoký obsah síry v palivu 

můţe poškozovat spalovací systém katalyzátoru, turbodmychadla a zároveň hrozí vznik úsad 

a zvýšení emisí [12].  
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Ovšem zahrnout tuto moţnost při měření bude velmi sloţité. Nádrţ s jedním 

„vzorkem“ paliva by se musela vţdy zcela vypotřebovat a aţ poté natankovat palivo jiné. 

Jde tedy především o časovou náročnost. V potaz také musíme brát, ţe věrohodnost kvality 

paliva nemusí být vţdy stoprocentní. Při tomto měření by tedy bylo vhodné postupovat ve 

spolupráci s ČOI či s Ústavem paliv a maziv, které průběţně provádějí kontrolu kvality paliv 

na českých čerpacích stanicích.  

 

7) Alternativní paliva (LPG, CNG, Bionafta) 

Hlavní výhodou pouţití zkapalněného uhlovodíkového plynu v dopravě jsou nízké 

emise při spalování v motorech ve srovnání se spalováním benzinu nebo nafty. Při pouţití 

zkapalněného plynu nevznikají tuhé emise a jsou podstatně niţší emise oxidu uhelnatého, 

polyaromatických sloučenin, oxidů dusíku apod. Přestavba motorů na LPG je v České 

republice upravena mnoha přepisy, které jsou zaměřené jak na poţadovanou bezpečnost, tak 

i na sloţení a obsah výfukových plynů. Nyní je v ČR registrováno 129 270 osobních vozidel 

přestavěných na pohon LPG. Celkově v ČR vyuţívá pohon LPG téměř 200 000 motoristů. 

K masivnímu rozšíření pouţívání zkapalněného plynu v dopravě došlo v České republice 

v letech 1994 aţ 1995. Pouţívání LPG pohonu přispívá relativně hustá síť čerpacích stanic. 

V dnešní době se nachází v ČR přibliţně 900 LPG čerpacích stanic [10][18]. 

Zkratka CNG (Compressed Natural Gas) je označení pro stlačený zemní plyn. Zemní 

plyn je povaţován za čistější ekologičtější alternativou benzínu či nafty. CNG je fosilní 

palivo, jedná se o směs uhlovodíků s hlavní sloţkou metanem. Získává se z přírodních zdrojů 

či při těţbě ropy. Přestavba naftového motoru na CNG sníţí emise na Euro 5. Hlavní 

výhodou CNG jsou jeho dvojnásobné zásoby proti ropě. CNG téţ díky vyšší zápalné teplotě 

zabraňuje vznícení, díky niţší hmotnosti neţ vzduch se při nehodě rozptýlí. Je levný, má 

vysoké oktanové číslo, jedná se o ekologické palivo. Pouţívání CNG má však i nevýhodu, 

kterou je zmenšení zavazadlového prostoru kvůli umístění nádrţe na CNG, coţ ovlivňuje 

pouţívání u osobních automobilů. Druhou hlavní nevýhodou je malá síť veřejných čerpacích 

stanic. Proto se v ČR stlačený zemní plyn pouţívá především pro pohon autobusů MHD [10]. 

Bionafta se pouţívá jako alternativa za ropná paliva. Názvem bionafta jsou 

označovány nízkomolekulární estery vyšších mastných kyselin. Bionafta se vyrábí 

z olejnatých plodiny (sója, palmový olej, řepka, slunečnice). Z důvodu moţnosti vyuţití 

vedlejších produktů, je výroba v podstatě ekologická a bezodpadová. Největší výhody 

http://cs.autolexicon.net/articles/zemni-plyn
http://cs.autolexicon.net/articles/zemni-plyn
http://cs.autolexicon.net/articles/zemni-plyn
http://cs.autolexicon.net/articles/emisni-norma-euro
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bionafty jsou její vynikající biologická odbouratelnost, vysoká mazací schopnost, nízký 

obsah emisí. Čistá bionafta je netoxické ekologické palivo. Neobsahuje síru a aromatické 

látky. Nevýhody bionafty jsou ekonomicky náročná výroba, vznik mastných kyselin při 

kontaktu s vodou, které způsobují korozi palivového systému a dalším problémem je 

uvolňování organických usazenin, které zanášejí palivový filtr. Při pouţívání tradiční nafty 

vzniká jejím spalováním v motoru mnoţství skleníkových plynů. Bionafta je v tomto ohledu 

výrazně šetrnější [10]. 

Podle tohoto faktoru se nabízí moţnost měření rozdílů produkce emisí nanočástic 

jednotlivými druhy paliv. Z výsledků měření tedy bude moţné určit nejlepší palivo, 

vzhledem k nanočásticím. 

 

8) Má-li auto katalyzátor nebo nemá 

Katalyzátor výfukových plynů sniţuje mnoţství škodlivin ve výfukových plynech 

tím, ţe usnadňuje chemické reakce látek v nich obsaţených. Donedávna se katalyzátor 

pouţíval pouze u záţehových motorů, ovšem s nástupem platnosti přísnějších emisních 

norem (Euro 4 a vyšších) našel uplatnění i u vznětových motorů jako součást systému SCR – 

selektivní katalytická redukce [10]. Podrobnější popis funkce katalyzátoru je popsán 

v kapitole 12.  

Měření podle tohoto faktoru budou mít cíl určit funkčnost katalyzátorů ve vztahu 

k nanočásticím. Při měření bude také důleţité ověřit samotnou funkčnost (stáří) katalyzátoru 

a také zda vůz vůbec katalyzátor má. 

 

9) Pouţité filtry (má-li auto filtr pevných částic – u vznětových motorů)  

Moderní částicové filtry jsou schopny zachytit více neţ 90% sazí, včetně mnohých 

mikročástic. Tyto filtry mají strukturu nesčetně paralelně uspořádaných kanálků, které jsou 

vůči sobě uzavřené. Vyrobeny jsou z keramických materiálů, nečastěji z karbidu 

křemičitého. Fungují na principu usazování sazí na jejich stěnách. Při rostoucím zanášení 

filtru sazemi se na stěnách kanálků saze usazují do velké vrstvy. Systém tedy funguje 

na principu zachytávání pevných částic na velmi jemném sítku. Filtr je čištěn spálením sazí 

ze sítka vysokou teplotou, které je dosaţeno 2 způsoby: Pasivní regenerace probíhá 

automaticky tehdy, kdyţ je motor v trvalém zátahu (např. na dálnici) a výfukové plyny se 

zahřejí na 350 - 500 °C. Aktivní regenerace probíhá po 300 - 1000 km, kdy nebyla moţnost 

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDfukov%C3%A9_plyny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1%C5%BEehov%C3%BD_motor
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Emisn%C3%AD_normy&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Emisn%C3%AD_normy&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzn%C4%9Btov%C3%BD_motor
http://cs.wikipedia.org/wiki/SCR
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pasivní regenerace (tj. např. v městském provozu), teplota výfukových plynů je uměle 

zvýšena na asi 600 °C - pouţívá se k tomu změna časování vstřiků motoru v kombinaci 

s vyšším mnoţstvím paliva nebo aditiva, která podporují hoření [10].  

Nicméně význam filtrů pevných částic je v dnešní době přeceňován. Naopak je 

podceňováno jejich nebezpečí. Filtry pevných částic zachytí částice větší, ovšem nejmenší a 

nejnebezpečnější částice, tedy nanočástice, se naopak ve zvýšené míře dostávají do ovzduší. 

Nanočástice s rozměry 5 – 20 nm nedokáţou filtry pevných částic zachytit. Studie prokázaly, 

ţe tento problém se vyskytuje u nejnovějších „nízkoemisních“ motorů. Naopak u starých 

naftových motorů ani tak malé a nebezpečné částice nevznikají [22].  

Podle měření tedy určíme, jak tento filtr, zejména u moderních motorů, dokáţe 

ovlivnit mnoţství emisí nanočástic. 

 

10) Povětrnostní podmínky (teplota, rozptylové podmínky, déšť …)  

Povětrnostní podmínky by mnoţství nanočástic ovlivňovat neměly, aţ na teplotu. 

Teplota by mohla mnoţství ovlivnit zejména při startování auta. Jedná se tedy o ovlivnění 

provozní teploty motoru. Povětrnostní podmínky by však měly ovlivňovat rozptyl 

nanočástic. Ideální by bylo, porovnat měření při dešti, při silném větru, při mlze či smogové 

situaci, nebo při bezvětrném slunečném počasí. A samozřejmě porovnat při těchto 

podmínkách měření ve stanovených vzdálenostech (např.: 0 m; 1 m; 3 m; 5 m). Při měření 

poté bude nutné všechny meteorologické podmínky pečlivě zaznamenávat a brát je v úvahu 

při vyvozování závěrů s pořízených výsledků.  

 

11) Provozní teplota (při startování / při zahřátí) 

Při startování, kdy je motor „studený“, by měl být počet nanočástic větší, neţ kdyţ 

bude motor zahřátý na standardní provozní teplotu (u kaţdého vozu jinak). Tento jev jiţ 

potvrdilo měření prováděné týmem Doc. Kloudy, viz výše. 

Při měření v závislosti na tomto faktoru se zaměříme na porovnání provozních 

podmínek u motoru jednoho vozidla. Bude tedy moţné dobře porovnat vliv provozní teploty 

motoru na mnoţství emisí nanočástic. 

 

12) Podle toho do jaké normy auto spadá (emisní EURO normy) 

Euro je závazná emisní norma stanovující limitní hodnoty výfukových exhalací. 

Např. nová norma Euro 5 omezuje mnoţství oxidu uhelnatého (CO), uhlovodíků (HC), oxidů 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1stice
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1stice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Motor
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1stice
http://cs.autolexicon.net/articles/emise-vyfukovych-plynu
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dusíku (NOx) a mnoţství pevných částic. Hodnoty se uvádějí v miligramech na ujetý 

kilometr. Tyto látky však nejsou jediné, které automobil vypouští. Je zde např. oxid uhličitý, 

který je často zmiňován v souvislosti s globálním oteplováním, norma ho však nezahrnuje. 

Také jsou zde sirné sloučeniny. Zavedení nového Eura není jednorázová akce. Změny se 

nejprve týkají modelů nově představených na evropském trhu (pro Euro 5 byl stanoven 

termín 1. 9. 2009). Vozy, které do té doby vstoupí do prodeje, Euro 5 splňovat nemusí. 

Nutno říct, ţe většina renomovaných výrobců normu Euro 5 jiţ dávno splňuje. Od roku 

2011 by měly Euro 5 plnit všechny nově vyrobené automobily. Majitelů starších vozů se 

nové předpisy netýkají. Od roku 2014 by měla vejít v platnost nová norma EURO 6 s dalším 

zpřísněním emisních limitů [10].  

Pomocí tohoto faktoru budeme ověřovat, jak na tom budou vozidla v produkci emisí 

nanočástic vzhledem k jejich zařazení do příslušných emisních EURO norem. Tato měření 

samozřejmě budou souviset s faktory výše zmíněnými, jako je stáří vozu počet najetých 

kilometrů výkon atd.   

 

13) Způsob jízdy (ekonomická/agresivní jízda) 

Tento faktor je zajisté spjat se spotřebou paliva, předpokládá se tedy, ţe čím 

agresivnější bude jízda, tím vyšší bude spotřeba a tedy i produkce nanočástic. 

Pokud by bylo moţné měřit emise i během jízdy, bylo by moţné porovnat emise 

během úsporné jízdy (včasné řazení, jízda při niţších otáčkách), a během agresivní jízdy 

(při vysokých otáčkách). Toto měření by se však mohlo provést i jako statická zkouška, tedy 

měřit při volnoběhu motoru a poté měřit při sešlápnutí plynového pedálu, tedy při vyšších 

otáčkách.  

 

14) Země původu (EU/mimoevropské státy) 

Tento faktor se zaměřuje na rozdíly mezi vozidly s původem v EU a s původem 

mimo EU. Jedná se tedy především o veterány, které je moţné podle určitých výjimek 

Ministerstva dopravy, v ČR zaregistrovat. Měření by tedy měla stanovit rozdíly v emisích 

u vozů stejné kategorie a roku výroby avšak odlišného původu [EU / mimo EU (USA)]. 

 

http://cs.autolexicon.net/articles/oxid-uhlicity-co2
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13.1 Návrh pro měření 

Při měření se budeme orientovat především na automobily, které se v ČR vyskytují 

nejvíce. Podle centrálního registru MV to jsou: především vozy Škoda. Do roku 2010 je 

v ČR registrován následný počet typů osobních vozů: 

 Škoda Felicia LXI - 131 252 ks,  

 ŠkodaOctavia 1Z – 128 784 ks, 

 Škoda Felicia Combi – 115 479 ks, 

 Škoda Fabia 6Y – 109 138 ks, 

 Škoda 120L 78 600 ks, 

 Další značky vozů s počtem nad 20 000 registrovaných vozidel: 

Renault Megane 1.6, Opel Astra Caravan, Ford Escort 1.6, VW Passat 

Variant, Ford Focus DA3, Ford Mondeo 1.8, Renault Megane Scenic, Ford 

Fiesta 1.3, Peugeot 307, Ford Fusion JU2, Peugeot 206, Ford Escort 1.8, 

Renault Clio 1.2, Fiat Punto 1.2, Ford Focus 1.8 [registr MV]. 

 

Měření by se měla provádět podle těchto dalších doporučení a nejdůleţitějších 

faktorů, která mohou emise ovlivňovat: 

 

 Porovnat jednotlivé typy, stáří, obsah, palivo u výše zmíněných vozů (viz. Scénář pro 

měření). Stáří – podle [15] má největší zastoupení u vozů Škoda rok výroby 1997. 

U vozů Renault rok 1999, u Fordu rok 1997, u VW rok 2006, Hyundai rok 2010, 

Peugeot 1999. 

 

 Změřit emise i u co moţná nejnovějších vozidel, tedy u těch vozidel, která jsou 

opatřena moderními „nízkoemisními“ motory – provést měření u vozidel s rokem 

výroby od 2009, kdy by měli všechny vozy od tohoto roku výroby splňovat EURO 5.  

 

 Porovnat emise u startování a při delším běhu motoru – jak jsem jiţ zmiňoval výše, 

bylo by dobré změřit emise přímo při startování vozidla a poté, kdyţ se motor 

dostane na provozní teplotu. Provozní teplotu můţeme uvaţovat tehdy, je-li motor 
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delší dobu v provozu a teplota chladicí kapaliny se ustálí na určité hodnotě (záleţí na 

konkrétním vozidle, průměrně to bývá přibliţně 80 °C) 

 

 Také porovnat hodnoty naměřené přímo u zdroje a poté ve větších vzdálenostech od 

výfuku – navrhuji 0 m (přímo u ústí výfuku); 1 m; 3 m; 5 m. 

 

 Popřípadě, kdyţ budou vhodné povětrnostní podmínky, tak zahrnout i jejich vliv 

(rozdíly při různých druzích počasí). – pod pojmem vhodné je myšleno rozdílné 

(déšť/slunečné, bezvětrné; vítr od 20 km.h
-1

 [11] / bezvětrné; mlha/slunečno) rozbor 

viz výše. 
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14 Scénáře pro měření 

Podle předešlých faktorů se při měření emisí nanočástic bude postupovat podle 

následujících scénářů. V této kapitole je vţdy nadepsán faktor či skupina faktorů a k němu 

rozepsány podrobné scénáře s čísly jednotlivých měření. 

 

ROK VÝROBY + EMISNÍ NORMY EURO 

1. Škoda Felicia LXI 1.3, benzín, rok výroby 1994 - měřit ve vzdálenosti 0 m (u výfuku) 

2. Škoda Felicia LXI 1.3, benzín, rok výroby 1997  - měřit 0 m  

3. Škoda Felicia LXI 1.3, benzín, rok výroby 2001  - měřit 0 m 

Těmito třemi měřeními bych chtěl porovnat rozdíly v emisích, mezi jednotlivými 

roky výroby stejného vozu. Ideální by bylo mít k dispozici vozy s podobným počtem 

najetých kilometrů, aby zkouška byla co nejvíce objektivní. 

 

Obdobně porovnat vůz škoda Octavia: 

4. Škoda Octavia 1.9 TDI, diesel, rok výroby 1996 – měřit 0 m 

5. Škoda Octavia 1.9 TDI, diesel, rok výroby 2000 – měřit 0 m 

6. Škoda Octavia 1.9 TDI, diesel, rok výroby 2004 – měřit 0 m 

 

Obdobně porovnat vůz škoda Fabia: 

7. Škoda Fabia 1.2 HTP, benzín, rok výroby 2000 – měřit 0 m 

8. Škoda Fabia 1.2 HTP, benzín, rok výroby 2005 – měřit 0 m 

9. Škoda Fabia 1.2 HTP, benzín, rok výroby 2010 – měřit 0 m 

 

DRUH PALIVA + DRUH MOTORU + VÝKON MOTORU 

Dále bych chtěl měřit různé značky aut jednotlivě a pokusit se zahrnou 

všechny v předešlých kapitolách zmíněné vlivy na mnoţství emisí nanočástic. 

10. Škoda Felicia LXI 1.3, benzín, rok výroby 1997 – měřit 0 m, 1 m, 3 m a 5 m 

od výfuku; do výšky 0,5m od země. 

11. Škoda Octavia 1.9 TDI, diesel, rok výroby 2000 – měřit 0 m, 1 m, 3 m a 5 m 

od výfuku. 
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12. Škoda Fabia 1.2 HTP, benzín, rok výroby 2010 – měřit 0 m, 1 m, 3 m a 5 m 

od výfuku. 

13. Škoda Fabia RS 1.4 TSI, benzín, rok výroby 2010 – měřit 0 m od výfuku. 

14. Škoda Octavia 2.0 TDI CR – 105 kW, diesel, rok výroby 2010 – měřit 0 m 

od výfuku. 

15. Škoda Octavia 2.0 TDI CR DPF – 125 kW, diesel, rok výroby 2010 – měřit 0 m 

od výfuku. 

 

POČET NAJETÝCH KILOMETRŮ 

Určit rozdíly v emisích nanočástic u jednoho typu vozidla v závislosti na počtu 

najetých kilometrů. 

16. Škoda Octavia 1.9 TDI, diesel, počet najetých kilometrů 0 aţ 10 000 – měřit 0 m 

17. Škoda Octavia 1.9 TDI, diesel, počet najetých kilometrů 50 000 aţ 100 000 – měřit 0 

m 

18. Škoda Octavia 1.9 TDI, diesel, počet najetých kilometrů od 150 000 – měřit 0 m 

 

KVALITA PALIVA 

V těchto měřeních porovnat rozdíly v emisích nanočástic u kvalitně rozdílných 

pohonných hmot a to jak u benzinu, tak u dieselu. 

19. Škoda Octavia 1.9 TDI, diesel, se vzorkem nekvalitního paliva (podle ČOI) – 0 m  

20. Škoda Octavia 1.9 TDI, diesel, se vzorkem kvalitního paliva (podle ČOI) – 0 m  

21. Škoda Felicia LXI 1.3, benzín, se vzorkem nekvalitního paliva  

22. Škoda Felicia LXI 1.3, benzín, se vzorkem kvalitního paliva 

 

ALTERNATIVNÍ PALIVA 

Provést měření u vozidel s alternativními palivy (LPG, CNG, bionafta) a porovnat je 

s naměřenými výsledky u stejných typů vozidle s klasickými pohonnými hmotami. 

23. Škoda Felicia LXI 1.3, LPG – měřit 0 m, 1 m, 3 m a 5 m od výfuku; do výšky 0,5m 

od země. 
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24. Škoda Felicia LXI 1.3, CNG – měřit 0 m, 1 m, 3 m a 5 m od výfuku; do výšky 0,5m 

od země. 

25. Škoda Octavia 1.9 TDI, bionafta, rok výroby 2000 – měřit 0 m, 1 m, 3 m a 5 m 

od výfuku. 

 

KATALYZÁTOR + FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC 

V tomto měření porovnat naměřené hodnoty u vozidel bez katalyzátoru, či filtru 

pevných částic s typově stejnými vozidly, která tato zařízení mají. 

26. Škoda Octavia 1.9 TDI, diesele, bez filtru pevných částic – měřit 0 m, 1 m, 3 m a 5 m 

od výfuku. 

27. Škoda Felicia LXI 1.3, benzín, bez katalyzátoru – měřit 0 m, 1 m, 3 m a 5 m 

od výfuku. 

 

PROVOZNÍ TEPLOTA 

Jak je jiţ zmíněno, v tomto kroku zkoušek změřit rozdíly v emisích nanočástic 

při startování a při zahřátí motoru. 

28. Škoda Felicia LXI 1.3, benzín, při startování – měřit 0 m, 1 m, 3 m a 5 m od výfuku. 

29. Škoda Felicia LXI 1.3, benzín, při zahřátém motoru – měřit 0 m, 1 m, 3 m a 5 m 

od výfuku. 

30. Škoda Octavia 1.9 TDI, diesele, při startování – měřit 0 m, 1 m, 3 m a 5 m od výfuku. 

31. Škoda Octavia 1.9 TDI, diesele, při zahřátém motoru – měřit 0 m, 1 m, 3 m a 5 m 

od výfuku. 

 

ZPŮSOB JÍZDY 

Jedná se měření orientovaná na porovnání mnoţství vyprodukovaných nanočástic při 

různých druzích jízdy (agresivní / ekonomická). V terénu se tato zkouška bude provádět jako 

statická, tedy ne za jízdy. Agresivní jízda se tedy bude simulovat sešlápnutím plynového 

pedálu a „drţením“ motoru ve vysokých otáčkách. 
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32. Škoda Octavia 1.9 TDI, diesele, při vysokých otáčkách a zahřátém motoru – měřit 

0 m od výfuku. 

33. Škoda Felicia LXI 1.3, benzín, při vysokých otáčkách a při zahřátém motoru – měřit 

0 m od výfuku. 

Po naměření hodnot z těchto dvou zkoušek porovnat získaná data se získanými 

z předešlých zkoušet u stejných typů vozidel. 

 

POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY 

V této části zkoušek se zaměřit na vliv meteorologických podmínek vzhledem 

k nanočásticím. 

34. Škoda Felicia LXI 1.3, benzín, při rychlosti větru nad 20 km.h
-1

 – měřit 1 m, 3 m 

a 5 m od výfuku. 

35. Škoda Felicia LXI 1.3, benzín, při dešťových sráţkách – měřit 1 m, 3 m a 5 m 

od výfuku. 

36. Škoda Felicia LXI 1.3, benzín, při mlze (smogová situace) – měřit 1 m, 3 m a 5 m 

od výfuku. 

37. Při stejných podmínkách provést měření i s vozem Škoda Octavia 1.9 TDI. 

Ostatní předešlé zkoušky by bylo vhodné provádět za příznivých meteorologických 

podmínek. Tedy ne při dešti, mlze silném větru atd. 

 

Podle těchto návrhů pro měření by bylo vhodné zařadit do zkoušek vozy další značek 

(podle dostupnosti), které jsou rozepsány v kapitole 13.1 Návrh pro měření. 
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14.1 Měřicí technika 

Ve spolupráci se Zdravotním Ústavem Ostrava se pro měření bude pouţívat 

následující zařízení: 

 

Zařízení   Fast Mobility Particle Sizer
TM

 Spectrometer (FMPS) 

Typ    3091 

Výrobce   TSI 

Funkce, měřená veličina Velikostní distribuce částic 

Měřicí rozsah  5,6 – 560 nm 

 

Podrobnější popis zařízení je obsaţen v příloze B, a to v podobě průvodního 

dokumentu měřicího zařízení FMPS. 
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15 Závěr 

Ve své práci jsem se zabýval problematikou nanočástice a měření emisí nanočástic 

z osobních automobilů.  

První část pojednává o základních vlastnostech nanočástic. Věnuji se zde jejich 

rozdělení z hlediska přírodního a antropogenního původu a také jsem uvedl stručnou historii 

týkající se této problematiky. Na tyto úvodní informace jsem navázal problematikou 

uhlíkových nanočástic, především fullerenu C60.  

V dalších kapitolách jsem se věnoval vlivu dopravy na ţivotní prostředí. V nich jsem 

seskupil informace o škodlivinách produkovaných dopravou, zejména informace o pevných 

částicích, které jsou úzce spjaty s nanočásticemi. V této kapitole jsou definovány základní 

poznatky o pevných částicích a také podrobné informace o produkci těchto částic z dopravy. 

 Další část práce obsahuje obecný popis vlivů dopravy a nanočástic na zdraví 

člověka. Také jsem podrobněji popsal vlivy jednotlivých škodlivin produkovaných 

dopravou. Podrobněji téţ popisuji zdravotní problémy, které mohou nanočástice způsobovat. 

Jedná se především o kardiovaskulární a respirační problémy. Rozepsány jsou i jednotlivá 

mechanická působení nanočástic. 

V následující části jsem se zabýval právní úpravou zastřešující tuto oblast, a to jak 

evropskou, tak i tu z prostředí ČR. Uvedl jsem jednotlivé principy, dokumenty a práva ŢP 

Evropského společenství, které se v této oblasti nacházejí. Také jsem rozepsal konkrétně 

právní normy ČR týkající se limitování výfukových emisí, kvality pohonných hmot a 

monitorování kvality ovzduší.  

V práci jsem dále uvedl rozbor moţných opatření na osobních vozidlech ve vztahu 

k emisím. V této kapitole jsem popsal funkce katalyzátorů, filtrů pevných částic a také jsem 

uvedl studii moţnosti pouţívání nanofiltrů v automobilovém průmyslu. 

V praktické části jsem stanovil jednotlivé faktory, coţ byl zásadní cíl této práce, které 

mohou ovlivňovat emise nanočástic z osobních automobilů. Při sestavování faktorů jsem se 

řídil především poznatky z teoretické části. Podle těchto faktorů jsem poté sestavil podrobné 

podklady pro měření, podle kterých by se měly řídit zkoušky prováděné v rámci grantového 

projektu Antropogenní zdroje nanočástic v ţivotním prostředí, jehoţ součástí je tato 

diplomová práce. 
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Seznamy 

 Seznam zkratek 

AMS – Automatizovaný imisní monitoring 

APHEIS – Air Pollution And Health: A European Information Systém 

CNG – Compressed Natural Gas – stlačený zemní plyn 

ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav 

DDT – dichlordifenyltrichlormethylmethan - aromatická halogensloučenina 

DNA – deoxyribonukleová kyselina 

DPF / FAP – Diesel Particulate Filter / Filtre A Particules - Filtr pevných částic 

EHK – Evropská hospodářská komise 

EIA – Environmental Impact Assessment (vyhodnocování vlivů na ţivotní prostředí) 

EMAS – Eco-Management and Audit Scheme (systém environmentálního řízení 

a auditu) 

HDL – high density lipoprotein (vysokodenzitní lipoprotein) 

IAD – individuální automobilová doprava 

ISKO – Informační systém kvality ovzduší 

LPG – Liquefied petroleum gas – zkapalněný ropný plyn 

PAH – polyaromatické uhlovodíky 

PCB – polychlorované bifenyly 

PHM – pohonné hmoty 

PM – pevné částice 

SCR – Selektivní katalytická redukce 

STK – Státní technická kontrola 

SÚJB – Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

TSP – celkové suspendované částice 

VOC – těkavé organické látky 
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