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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá nanomateriály a jejich bezpečností. V úvodní části 

pojednává o historii nanotechnologie, vysvětluje samotný pojem nanotechnologie a udává 

příklady nanomateriálů. Následuje rozbor přístupů EU vztahující se k bezpečnosti práce 

s nanomateriály, ve kterém je uvedena Evropská strategie pro nanotechnologie, akční plán 

pro Evropu a legislativní směrnice pro bezpečnost práce s nanomateriály. V další části se 

pak věnuje bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s nanomateriály v EU, kde jsou 

představeni členové společenství PEROSH a priority plánovaného výzkumu v oblasti 

bezpečnosti nanotechnologií. Následují popis moţných nebezpečí nanomateriálů a přehled 

synteticky vyráběných nanomateriálů v ČR. V závěru je pak pojednáno o návrzích a 

doporučeních pro bezpečnost práce při výrobě a pouţívání nanomateriálů 

 

Klíčová slova: 

Nanotechnologie; nanočástice; materiál; technologie; práce; bezpečnost; věda; výzkum; 

nanomateriál; riziko; nebezpečí. 

 

Abstract 

This thesis inquires into the nanomaterials and their safety. The introductory section 

concerns itself with history of nanotechnology, defines nanotechnology and lists examples 

of nanomaterials. The next section describes attitude of European Union to safety of work 

with nanomaterials, including European strategy for nanotechnologies, action plan for 

Europe and legislative directions for safety of work with nanomaterials. The following 

chapter deals with safety and protection of health during the work with nanomaterials in 

EU and introduces members of PEROSH and priorities of planned research in area of 

safety of nanotechnologies. The following text describes the potential dangers of 

nanomaterials and gives overview of synthetically produced nanomaterials in the Czech 

Republic. The conclusion deals with suggestions and recommendations for safety of work 

in production and use of nanomaterials. 

 

Key words: 

 

Nanotechnology; nanoparticles; materials; technology; work; safety; science; research; 

nanomaterials; risk; danger.
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1 Úvod 

Nebezpečí a rizika nanočástic spočívají především v jejich vlastnostech jako je např. 

toxicita a v interakci mezi ţivou buňkou a nanočásticí. V současnosti jsou s ohledem na 

profesionální expozici potencionálně nejvíce ohroţenou skupinou pracovníci, kteří přicházejí 

s nanočásticemi do přímého styku při jejich výrobě, zpracování i laboratorním výzkumu. 

Z těchto důvodů je nutné na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nanomateriály klást 

prioritně velký důraz. Otázky bezpečnosti práce s nanočásticemi, jejich toxicity a především 

pak ochrany před expozicí nanočásticím nabývají stále na větší důleţitosti a je proto potřeba 

je řešit globálně a paralelně s ostatním výzkumem. Je znám případ sedmi Číňanek, kterým se 

do plic dostalo velké mnoţství nanočástic při práci v továrně na výrobu barev. Dvě z ţen pak 

váţnému onemocnění plic podlehly. 

Tam, kde existuje vědecký doklad o tom, ţe aktivita ohroţuje volně ţijící organismy, 

prostředí či lidské zdraví, měla by být přijata ochranná opatření, i přestoţe neexistuje úplná 

vědecká jistota. Předběţná opatrnost znamená, ţe zabráníme škodě předtím, neţ k ní dojde.  

Ve své diplomové práci se zabývám pouze synteticky vyráběnými nanočásticemi tj. těmi, 

které vznikají úmyslně a cíleně k dalšímu vyuţití a nevěnuji se přirozeně vznikajícím 

nanočásticím (např. při výbuchu sopky nebo těm, co mohou vznikat neúmyslně při 

antropogenní činnosti jako je například svařování, spalování nafty atd.). 

2 Cíl práce 

Cílem mé diplomové práce je zpracovat návrh doporučení pro bezpečnou práci při 

výrobě nanomateriálů včetně doporučení pro práci s jiţ vyrobenými nanomateriály, dále pak 

provést rozbor legislativy a přístupů v kontextu problematiky bezpečnosti práce 

s nanomateriály, sestavit přehled synteticky vyráběných nanomateriálů a nanoprocesů v ČR a 

stanovit návrh pro minimalizaci nebezpečí při práci s nanomateriály. 

3 Základní pojmy 

V této kapitole jsou definovány základní pojmy, které jsou pouţívané v diplomové 

práci. 

Nanověda je studium hmoty na atomové a molekulární úrovni o velikosti od 0,1 do 100 nm, 

kde se vlastnosti výrazně liší od vlastností při větších rozměrech [1]. 
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Nanotechnologie je výzkum a technologický vývoj na atomové, molekulární nebo 

makromolekulární úrovni v rozměrové škále přibliţně 1 – 100 nm a aplikace těchto znalostí 

při vytváření uţitečných materiálů, struktur a zařízení [1]. 

Nanomateriál je takový materiál, jehoţ vlastnosti jsou určeny charakteristickými znaky, 

mohou to být částice, klastry, shluky nebo dutiny o rozměrech mezi 1 – 100 nm, při 

nejmenším v jednom směru [1]. 

Nanostruktura je základním prvkem nanomateriálů, je dostatečně malá na to, aby se v ní 

mohly uplatňovat kvantové jevy. Nanostruktury nanomateriálů jsou však i tak rozměrné, ţe 

aplikace zákonů kvantové mechaniky přezkoumání jejich vlastností nemá význam [1]. 

Nanočástice jsou stavební jednotky nanomateriálů, které jsou definované vlastnostmi: rozměry, 

tvarem, atomovou strukturou, mezifázovým rozhraním a chemickým sloţením. Rozměry jsou 

limitovány v oblasti od molekul k pevným částicím menším neţ 100 nm [1]. 

Nebezpečí je vlastnost nebezpečné látky nebo fyzická či fyzikální situace vyvolávající 

moţnost vzniku určité škody [65]. 

Riziko je pravděpodobnost vzniku neţádoucího specifického účinku, ke kterému dojde během 

určité doby nebo za určitých okolností [65]. 

Bezpečná práce je taková činnost, při níţ není jedinec vystaven nebezpečí, popřípadě má 

ochranu před nebezpečím [66]. 
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4 Literární rešerše 

BARABASZOVÁ, Karla. Nanotechnologie a nanomateriály. Vyd. první. Tiskárna 

Shenk : VŠB - TUO Vysokoškolký ústav chemie materiálů a centrum nanotechnologií CPIT, 

2006. 158 s. ISBN 80-248-1210-X.  

Tato kniha popisuje obor nanotechnologie, historii nanotechnologie, struktury a vlastnosti 

nanomateriálů na bázi uhlíku a jílových materiálů. Dále se zabývá aplikací nanotechnologie 

do různých oborů a na závěr pojednává o současném postavení nanotechnologie. 

J. KLAINE, Stephen, et al. Environmental Toxicology and Chemistry. USA : SETAC, 

2008. 1824 s.  

Kniha poukazuje na nedávné pokroky v oblasti nanotechnologií a tomu odpovídající nárůst v 

pouţívání nanomateriálů ve výrobcích ve všech oblastech společnosti. Cílem tohoto 

dokumentu je představit klíčové aspekty týkající se nanomateriálů v ţivotním prostředí. 

Diskutuje se v ní o chování, dispozici a toxicitě, se zvláštním důrazem na umělé 

nanomateriály. Hodnotí posudky exitujícího výzkumu nanomateriálů ve vodním a půdním 

prostředí. Upozorňuje na nedostatek stávajícího výzkumu a poukazuje na potřebu dalšího 

výzkumu.  

Nanostructures & Nanomaterials: Synthesis, Properties & Applications. London : 

Imperial College press, 2004. 305 s. ISBN 1-86094-415-9. 

Na začátku publikace popisuje vznik nanotechnologie, metody shora dolů (top-down) a zdola 

nahoru (bottom-up) a jaké jsou výzvy v nanotechnologii. Dále rozebírá fyzikální a chemické 

povrchy nanomatriálů. Potom se zabývá nanostrukurami, nanočásticemi, nanovodiči, 

nanodrátkami a nanovrstvami. Dále popisuje speciální nanomateriály, nanostukturní materiály 

vyrobené fyzikální metodou. Ke konci popisuje charakterizaci a vlastnosti nanomateriálů a 

jejich vyuţití. 

5 Historie nanotechnologie 

V této kapitole je popsána historie pouţívání nanočástic. Existující důkazy, které 

potvrzují přítomnost nanotechnologie jiţ v dřívějších dobách. Vědci a průkopníci 

nanotechnologie a vybraná data historie nanotechnologie [1]. 
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5.1 Nanotechnologie a nanomateriály v dřívějších dobách 

První známky pouţití částic nanorozměrů se tradují uţ do 4. stolení našeho letopočtu. 

Středověcí skláři přidávali pro dosaţení zajímavých barevných efektů do skel prášky z kovů a 

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

ukázalo, byly mezi nimi i částice v rozměru nanometrů, které způsobovaly unikátní barevnost 

skel. Známé jsou tzv. Lykurgovy poháry pocházející asi ze 4. století našeho letopočtu. 

Některé se nacházejí v Britském muzeu v Londýně [1]. 

 

 

Obrázek 1 - Lykurgovy poháry [3] 

 

Je-li pohár pozorován v odraţeném světle, např. denním světle, je zelený (obr. 1 vlevo). Je-li 

však zdroj světla umístěn dovnitř poháru, pak je červený (obr. 1 vpravo). Sklo pohárů 

obsahuje malé mnoţství zlata (cca 40 ppm) a stříbra (cca 300 ppm). Tyto kovy se ve skle 

nacházejí ve formě nanokrystalů o rozměru cca 70 nm (obr. 2). Nanokrystaly jsou slitinou 

zlata a stříbra v poměru 3:7 [1]. 

 

Obrázek 2 - Nanokrystal z poháru [1] 
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Velmi známým příkladem nanomateriálů jsou saze, které se vyrábějí nedokonalým 

spalováním organických látek bohatých na uhlík. Průmyslová výroba sazí je stará více neţ 

100 let. Jsou to částice amorfního uhlíku o velikosti 10 – 500 nm. Celosvětově se jich vyrábí 

asi 6 milionu tun a patří k jednomu z dosud nejpouţívanějších materiálů. V České republice 

se výrobou sazí s vyuţitím retortového procesu zabývá společnost SC CABOT s.r.o sídlící ve 

Valašském Meziříčí [1]. 

Saze se vyrábí chemickou reakcí, při které dochází k nedokonalému spalování. Do vyhřátého 

reaktoru je vstřikován horký olej. Proces hoření se reguluje a je zastaven před dokončením 

tak, aby jen malá část oleje byla spálena za účelem udrţení reakční teploty (cca 1350 – 1800 

ºC) a zbytek se rozloţil za vzniku sazí. Jednotlivé typy sazí lze definovat především velikostí, 

měrným povrchem částic a strukturou jejich agregátů. Přibliţně 90% vyrobených retortových 

sazí se pouţívá v gumárenském průmyslu a pro výrobu technické pryţe (hadice, pryţové 

kabely, barvy aj.)[4]. 

 

Obrázek 3 - Proces výroby sazí ve společnosti CS CABOT s.r.o [4] 

5.2 Richard Phillips Feynman 

Jako první poukázal na moţnosti nanosvěta Richard Phillips 

Feynman. Při jeho přednášce s názvem „There’s Plenty of Room 

at the Bottom“ (Tam dole je spousta místa), kterou v roce 1959 

přednesl na výroční schůzi Americké společnosti fyziků pořádané 

na Caltechu (soukromá univerzita se zaměřením na výzkum v 

oblasti technologií) [1]. 

 

Richard Philips Feynman se narodil v New Yorku 11. května 

1918. Studoval na Massachusetts Institute of Technology (MIT) a 
Obrázek 4 - Richard 

Phillips Feynman[1] 
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Princetonské univerzitě. Během války pracoval na projektu atomové bomby. V roce 1945 byl 

jmenován profesorem teoretické fyziky na Cornellově univerzitě a od roku 1950 působil jako 

profesor na California Institute of Technology (CALTECH). Feynman se zabýval nejvíce 

kvantovou mechanikou, konkrétně kvantovou elektrodynamikou. V této oblasti vytvořil tzv. 

Feynmanovy diagramy, které graficky vyjadřují matematický vztah chování systému 

interagujících částic. Feynman zasáhl téměř do všech problémů moderní fyziky. Předpověděl 

existenci vnitřní struktury atomu, matematicky popsal chování kapalného hélia, zabýval se 

teorií prostoru a času na úrovni elementárních částic a naznačil vizi kvantového počítače. 

V roce 1986 se zůčastnil vyšetřování nehody raketoplánu Challenger. V roce 1988 umírá na 

selhání ledvin způsobené rakovinou[1]. 

5.3 Richard Smalley 

Richard Smalley se narodil 6. června 1943 v ohijském Akronu 

a zemřel 28. října 2005 v Houstonu. V letech 1961 aţ 1963 studoval 

Hope College v Hollandu, v americkém státě Michigan. Titul 

bakaláře přírodních věd získal na Michiganské univerzitě v roce 

1965. Ve studiích pokračoval na Princetonské univerzitě, kde v roce 

1971 dokončil magisterská a o dva roky později i doktorská studia. 

Po doktorátu se věnoval výzkumu na poli laserové spektroskopie 

nadzvukového proudění [1]. 

Jeho nejvýznamnějším objevem k němuţ nemalou měrou přispěl, 

byl objev fullerenů. Jsou to sférické molekuly, sloţené z pěti 

a šestičlenných kruhů atomů uhlíku. Prostorově jsou tyto molekuly uspořádány do kulovitého 

tvaru a jsou mimořádně odolné vůči vnějším fyzikálním vlivům. Byly nazvány po americkém 

architektovi Buckminsteru Fullerovi, který projektoval geodetické kupole podobného tvaru. 

Zatím nejstabilnější známý fulleren obsahuje 60 atomů uhlíku. Jeho čistá krystalická forma, 

která je tvrdší neţ diamant, dostala název fullerit [1].  

Za objev a studium vlastností fullerenů mu byla spolu s Robertem F. Curlem 

a Heroldem W. Krootem v roce 1996 udělena Nobelova cena za chemii. V současné době je 

výzkum vlastností a metod přípravy fullerenů velmi intenzivně studován na řadě vědeckých 

institucí po celém světě [1]. 

Největší prostředky jsou v současnosti vynakládány na výzkum fullerenů jako nových 

perspektivních materiálů pro techniku. Mezi nejdůleţitější vlastnosti patří jejich 

Obrázek 5 - Richard 

Smalley[6] 
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supravodivost. Ukázalo se, ţe je moţno vytvářet sloučeniny C60 s alkalickými kovy, které 

jsou supravodivé při teplotách 18 K i vyšších [1]. 

5.4 Vybraná data historie nanotechnologie 

Následující podkapitola obsahuje vybraná data, která mají úzkou spojitost s historií 

nanotechnologie [1, 20]: 

cca 400 před Kristem  - Demokritos formuloval slovo „atomos", coţ ve starořečtině 

znamenalo „nedělitelný"; 

1905 - Albert Einstein publikoval práci, v níţ určil průměr molekuly cukru v rozměru cca 1 

nanometr; 

1931 - Max Knoll a Ernst Ruska sestrojili elektronový mikroskop, který byl schopen 400 

násobného zvětšení a který umoţňoval zobrazit i menší objekty neţ 1 nm; 

1959 - Richard Feynman ve svém proslovu, který vešel do dějin vědy a techniky, vyřkl větu 

„Tam dole je spousta místa" (angl. There is A Plenty of Room at the Bottom), čímţ 

myslel fakt, ţe struktura hmoty a předmětů ve velmi malých rozměrech není dosud 

prozkoumána; 

1960    -  Ve sborníku Caltech je publikována Feynmanova teorie o moţnostech nanotechnologií; 

1968 - Alfred Y. Cho a John Arthur z Běhových laboratoří vynalezli pomocí molekulových 

svazků epitaxi; 

1974 - Norio Taniguči navrhl pouţívání slova "nanotechnologie" pro obrábění s tolerancí 

menší neţ 1 nanometr; 

1980 - Skenovací tunelový mikroskop (STM) je schopen vytvářet snímky jednotlivých atomů 

na povrchu materiálů; 

1981 - Gerd Binning a Heinrich Rohrer zkonstruovali skenující tunelový mikroskop, který 

můţe zobrazit i jednotlivý atom; 

1983 - Řetězová reakce v polymeru, vytvořen první umělý chromozóm; 

1985 - Harold W. Kroto, Richard E. Smalley a Robert F. Curi objevili fullereny. Jedná se 

o třetí formu čistého uhlíku (vedle grafitu a diamantu). Fullerenn představuje 60 atomů 

uhlíku uspořádaných do koule podobné fotbalovému míči. 
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1986 - K. Eric Drexler publikoval knihu „Stroje stvoření" (angl. Engines of Creation), coţ 

byla kniha z oboru science-fiction. Byly poprvé zaznamenány jednotlivé kvantové 

skoky v atomech. K. E. Drexler zaloţil Foresight Institute, který se dodnes zabývá 

výzkumem a vývojem v oblasti nanotechnologií a nanomateriálů. 

1988 - Vypracována metoda identifikace osob podle DNA z jediného vlasu; 

1989 - Donald M. Eigler z firmy IBM napsal pomocí skenovacího tunelového mikroskopu 

s vyuţitím 35 xenonový atomů na niklový plát jméno společnosti IBM. Byl učiněn 

první přenos lidského genu s pomocí virového vektoru. 

1990 - Zahájena sériová výroba fullerenu; 

1991 -  Sumio  Iljima ze společnosti NEC sestavil uhlíkaté nanotrubičky (angl.  carbon 

nanotube). Pomocí ohybu rentgenových paprsků vznikl první snímek molekul 

fullerenu. Arthur Hebard demonstroval, ţe molekuly fullerenu spolu s draslíkem nebo 

rubidiem jsou supravodivé. 

1992 - Vyšla Drexlerova kniha Nanosystémy, první úplné mapy struktury dvou lidských 

chromozonů, prototyp kvantového hradla, první mezinárodní konference 

o nanotechnologii v Tokiu; 

1993 - W. Robinett a R. Stanley Williams vytvořili program resp. virtuální realitu, která ve 

spojení se skenujícím tunelovým mikroskopem umoţňuje prohlíţet si jednotlivé atomy 

hmoty, dotýkat se jich a manipulovat s nimi. První nanodráty silné pouze několik 

nanometrů; 

1995 - Demonstrováno vedení elektrického proudu jednou molekulou, byla zaloţena 

společnost Nanocor zabývající se vývojem nanokompozitních materiálů; 

1997 - Zaloţena společnost Zyvex - první firma zabývající se konstrukcí nanomechanismů; 

1998 - Pracovní skupina kolem C. Dekkera z university v Delftu v Nizozemsku sestavila 

z uhlíkových nanotrubic tranzistor; 

1999 - James M. Tour a Mark A. Reed předvedli, ţe jednotlivá molekula můţe fungovat jako 

molekulový přepínač; 

2000 - Americký president J. F. Clinton vyhlásil program „Národní Nanotechnologické 

Iniciativy" (NNI), který jednak finančně podporuje nanotechnologický výzkum a vývoj 

v USA a také uvádí tento obor v podvědomí odborné, ale i laické veřejnosti. 
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V tomtéţ roce Eigler a další experti navrhli kvantovou fatu morganu: magnetický atom 

umístěný do jednoho ohniska elipsy vytvořené řetězem atomů vyvolá fatu morganu 

téhoţ atomu ve druhém ohnisku. Předpokládá se, ţe takto bude moţno dříve či později 

přenášet informace bez vodičů. 

2001 – Společnosti IBM byl představen tranzistor z nanotrubiček. První nano laser, základ  

pro optický přenos dat v inteligentních nanosystémech. Logický obvod v jedné 

molekule, tvořený dvěma tranzistory. 

2002 - Začínají se prosazovat inteligentní kompozitní materiály. Výzkumný tým společnosti 

Hewlett-Packard představil první molekulární paměť na světě, ve které jsou informace 

zapisovány do jednotlivých molekul čipu. Paměťový čip představuje převrat v oblasti 

elektroniky. Otvírá se tak cesta například k několikanásobnému zvýšení kapacity 

mozku člověka elektronickou cestou. 

2003 - překročena hranice 50 nm. Společnost IBM vyrobila první 

uhlíkový světelný zdroj, miniaturní baterku v podobě trubičky 50 000 krát tenčí neţ 

lidský vlas. Můţe slouţit například v medicíně jako zdroj světla pro mikroroboty. 

2004 - na trh jsou uváděny první komerčně vyráběné nanotechnologické produkty; 

2005 - Samsung zahájil masovou výrobu rychlých 90 nm pamětí. 

2006 - AMD začala dodávat první 65 nm mikročipy. 

2007 - Vědci vyvinuli nanobaterii z papíru, nanotechnologie mění strukturu zaměstnanosti. 

2008 - Klastr NANOMEDIC vyvinul první výrobek. Inteligentní bandáţe na hojení 

závaţných poranění. 

2009 – V Liberci první anorganická linka na výrobu nanovláken na světě. 

2010 - Unikátní čistička vody, která vyuţívá nanotechnologie. Umoţňuje odstranění  

obrovské škály organických i anorganických látek z vody. Testují ji vědci olomoucké 

Univerzity Palackého.  

Téhoţ roku byla Libereckými vědci vyvinuta první textilie z nanovláken. 

6 Co je nanotechnologie 

Jako nanotechnologie se obecně označuje technický obor, který se zabývá tvorbou 

a vyuţíváním technologií v měřítku řádově nanometrů obvykle 1-100 nm, tzn. 10
-9

 m, coţ je 

přibliţně tisícina tloušťky lidského vlasu. Na obrázku č. 6 je porovnání velikostí 

(bio)molekul, virů a buněk. Definice pojmu "nanotechnologie" se v jednotlivých programech 
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a u různých autorů liší. Nanotechnologie je studium a pouţití materiálů, zařízení a systémů o 

rozměrech řádově nanometrů. Je to rovněţ skupina rozvíjejících se technologií (technologie v 

pevném stavu, biotechnologie, chemické technologie, medicíně, dopravě, stavebnictví nebo 

textilním, kosmetickém, potravinářském, chemickém a keramickém průmyslu, energetice, 

kosmonautice, elektrotechnice aj.), které metodami shora dolů (top-down) a zdola nahoru 

(bottom-up) konvergují k nanorozměrům [25]. 

 

Obrázek 6 - Porovnání velikosti (bio)molekul, virů, organel a buňky [55]. 

6.1 Výroba nanočástic 

Výrobní postupy, při kterých získáváme nanočástice, lze rozdělit do dvou skupin [31]: 

1. Tyto postupy kombinují metody, které dovolují připravit a studovat nanočástice, ale 

nepomáhají ve vývoji nových materiálů, patří sem: kondenzace při supernízkých 

teplotách, chemické, fotochemické a radiační redukce a laserově indukované 

vypařování. 

2. Příprava materiálů a nanokompozitních materiálů různými variantami 

mechanochemického rozrušování, kondenzace z plynné fáze, plazmochemická syntéza 

atd.  

Běţnými metodami je odírání, tepelný rozklad, elektrochemicky. Při odírání makro 

a mikročástic jsou broušeny kulovým mlýnem, planetárním kulovým mlýnem nebo jinými 

mechanismy redukujícími velikost [31]. 

Při elektrochemické přípravě například stříbrných nanočástic, dochází k tomu, ţe na stříbrné 

elektrody, které jsou umístěné ve vodě, je přiváděno napětí a z elektrod se do vody uvolňují 

nepatrné částečky stříbra [31].  
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Při tepelném rozkladu dodává teplá plazma energii nezbytnou pro odpařování malých 

částeček mikrometrických rozměrů. Teplota plazmy se pohybuje v řádech 1000 K, takţe 

pevný prášek se lehce odpařuje. Částice se pak tvoří po ochlazení [31]. 

6.2 Nanomateriály 

V nano rozměrech mají materiály jiné vlastnosti neţ v rozměrech normálních. Zrnko 

zlata bude mít stejné fyzikální a chemické vlastnosti jako jiné zrnko. Proti tomu zlaté 

nanočástice mohou mít rozdílné vlastnosti např. bod tání, elektrickou vodivost a barvu, stačí 

změnit jejich velikost bez změny chemického sloţení. Vědci umí připravit nanočástice 

různých tvarů a velikosti a tím i jiných vlastností. Například zlato, které je za normálních 

okolností téměř neslučitelné s jiným prvkem, je ve velikosti nano svých částí velmi silně 

reaktivní [26]. 

Významné změny chování materiálů jsou zapříčiněny nejen plynulou modifikací jejich 

charakteristických vlastností se zmenšujícími se rozměry, ale působením jevů jako jsou např. 

kvantové jevy, převaţující vliv povrchových jevů atd. Nanostrukturami jsou např. uhlíkové 

nanotrubice, proteiny, DNA, jednoelektronové tranzistory, ale i prášky a vrstvy o rozměrech 

nanometrů [26]. 

Společné znaky nanomateriálů [26]: 

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

atomovou strukturou, krystalinitou, mezifázovým rozhraním, homogenním/heterogenním 

sloţením a chemickým sloţením. Rozměry jsou omezeny v oblasti od molekul k pevným 

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

povrchových atomů převyšuje počet atomů ve vnitřním objemu. 

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

velmi různorodým topologickým pořádkem. Částice mohou být oddělené nebo spojené 

koalescencí nebo podloţkou a mohou vytvářet nanotrubice, nanodrátky, nanokompozity a 

keramické nebo jiné tenké filmy nebo vrstvy. 

c) stavební jednotky a jejich topologie mohou slouţit pro vytváření rozměrnějších materiálů 

vhodných pro technické aplikace. 

6.2.1 Polymery 

Polymer je systematicky připravená velká makromolekula, která vznikla sloučením 

velkého počtu malých částic. Jestliţe tyto částice mají nano rozměry, pak se hovoří 
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o tzv. polymerních nanomateriálech. Polymery mohou být tuhé nebo rozpuštěné ve vodě, 

které tvoří roztok, dají se tavit apod. [27]. 

6.2.2 Nanovlákna 

Nanovlákna jsou textilní materiály vyráběné přibliţně z 50 syntetických a přírodních 

polymerů, jsou silná jen několik atomů, jejich tloušťka je v rozmezí 10 – 40 nm. Nanovlákna 

mají tisícinásobně větší povrchovou plochu neţ mikrovlákna, mají malou velikost pórů, 

vynikající pevnost a houţevnatost. Jsou vysoce transparentní a mohou být tenčí neţ nejkratší 

vlnová délka světla. Potřebují podklad na který se nanášejí, protoţe nejsou viditelná pod 

optickým mikroskopem [28]. 

6.2.3 Nanoprášky 

První aplikace nanomateriálů se zjistily v systémech, ve kterých mohou být ve volné 

formě pouţity prášky o rozměrech nanometrů bez zhutnění a smíšení. Například nanoprášky 

TiO2 a ZrO2 se běţně pouţívají v krémech na obličej a v přípravcích na opalování. 

Nanoprášky Fe2O3 se například pouţívají jako základní materiál do rtěnek a líčidel [29]. 

6.2.4 Nanotrubice 

Fulleren C60 je formou uhlíku, který obsahuje šedesát dokonale symetricky 

uspořádaných atomů uhlíku C60, struktura je znázorněna na obrázku 7. 

Nanotrubice jsou vlastně podobné struktury s tím rozdílem, ţe tvar molekuly místo koule 

připomíná válec, který můţe být libovolně dlouhý a vnitřní objem nemusí být uzavřený, 

strukturu znázorňuje obrázek 8. Pro nanotechnologii jsou jak fullereny tak nanotrubice velmi 

zajímavé, neboť lze tyto látky připravit v různých modifikacích s odlišnými vlastnostmi. U 

sférických fullerenových molekul lze například ovlivňovat vlastnosti tím, ţe je uvnitř uvězněn 

jiný atom. Tak lze změnit třeba hustotu, tepelnou kapacitu, teplotu tání a varu a přitom se 

chemické vlastnosti nezmění [24]. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 - Fulleren C60 [24] Obrázek 8 – Nanotrubice [24] 
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6.3 Vybrané anorganické nanomateriály a jejich využití 

 Kvantové tečky 

Jsou to atomy obsahující několik set aţ několik tisíc atomů polovodivého materiálu 

např. CdTe (krystalická sloučenina tvořena z kadmia a teluru) o rozměru 2 – 10 nm. Pro 

zlepšení optických vlastností je polovodičové jádro povlečeno tenkou vrstvou jiného 

polovodiče např. ZnS a pro lepší připojování biomolekul je povlečeno vrstvou polymeru [24].  

 

Obrázek 9 - Schéma struktury konjugované kvantové tečky [24] 

 

 Nanočástice SiO2 

V přírodě se oxid křemičitý nachází v 17 krystalických formách, např. jako křemen 

nebo chalcedon. Vyskytuje se i v ţivé přírodě v různých mikroorganismech nebo ţivočiších, 

např. v různých mořských houbách. Ve formě nanočástic je významný pro vyuţití v 

kosmetických přípravcích a zubních pastách pro své dezinfekční účinky [24]. 

 Magnetické nanočástice 

Středem velkého zájmu jsou magnetické nanočástice pro své potenciální moţnosti 

vyuţití v paměťových mediích, ve spintronice tj. technologii vyuţívající spinu elektronů a v 

diagnostické medicíně. Pouţívají se zejména nanočástice oxidů ţeleza (α-Fe2O3, γ-Fe2O3, 

magnetit, maghemit) povlečené dextrany, siloxany [24]. 
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7 Proč bezpečnost práce s nanomateriály? 

Nanotechnologie se v posledních letech řadí mezi nejdynamičtěji se rozvíjející 

odvětví. Přes značné pokroky v oblasti výzkumu je tato problematika zahalena ještě mnoha 

otazníky, které souvisí s netušenými moţnostmi jejich praktického vyuţití. Přesto 

v současnosti  nanomateriály zasahují téměř do všech oborů lidské činnosti. Ačkoli dnes patří 

nanotechnologie mezi nejdiskutovanější témata odborné i laické veřejnosti, přesto nejsou 

některé praktické otázky doposud zodpovězeny. Hlavní otazníky jsou spojeny s uţitnými 

vlastnostmi nanomateriálů, ale také s jejich toxicitou, jejíţ zkoumání je teprve na samém 

počátku. V současnosti jsou s ohledem na profesionální expozici potencionálně nejvíce 

ohroţenou skupinou pracovníci, kteří přicházejí s nanočásticemi do přímého kontaktu při 

jejich výrobě, zpracování i laboratorním výzkumu. 

Zajištění ochrany zdraví na pracovištích s nanomateriály je v současné době značně ztíţeno 

nedostatkem údajů i vhodných nástrojů, zejména:  

a) nejsou známy reálné expozice nanomateriálům na pracovištích,  

b) vliv nanomateriálů na lidské zdraví nebyl dostatečně prozkoumán,  

c) neexistují vyšetření odhalující specifická poškození zdraví účinkem nanomateriálů,  

d) nakládání s nanomateriály na pracovištích není upraveno ţádnými hygienickými 

předpisy. 

Na druhé straně ovšem nelze pominout, ţe k rozvoji některých profesionálních onemocnění z 

chemických látek a prachu dochází aţ po mnohaleté expozici. Proto, dokud nebudou příslušná 

zdravotní rizika objektivně vyhodnocena, je nutné při nakládání s nanomateriály zachovávat 

princip předběţné opatrnosti, tj. přijímat všechna obecná preventivní opatření jako kdyby 

škodlivé působení bylo prokázáno. 

 Z těchto důvodů je potřeba na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nanomateriály klást 

velký důraz. Otázky bezpečnosti práce s nanočásticemi, jejich toxicity a především pak 

ochrany před expozicí nanočásticím tak nabývají stále na větší důleţitosti, které je však 

potřeba řešit globálně a paralelně s ostatním výzkumem [16]. 

7.1 Případ 7 Číňanek 

Evropský časopis Respiratory informoval o případu sedmi Číňanek, které byly 

zasaţeny nanočásticemi v továrně na výrobu barev. Dělnice nepouţívaly masky a dílna byla 

špatně odvětrávána. Všechny měly otoky kolem srdce a plic. Svět informoval o nebezpečí 
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nanočástic ve své studii Jü-kuo Sung, odborník na nemoci z povolání a klinický toxikolog z 

pekingské nemocnice Čchao-jang. Nanočástice podle něj postiţeným ţenám způsobily otoky 

kolem srdce a plic, přičemţ této tekutiny je lékaři nedokázali zbavit a dvě ţeny pak 

onemocnění podlehly. Při pitvě byly v plicní tkáni nalezeny částice o rozměru 30 nanometrů, 

které pocházely z barvy [17]. 

„Je to první jasný případ, v němţ existuje vztah mezi vdechováním nanočástic na pracovišti a 

vznikem váţné choroby. Lidé by to měli brát velmi váţně. Mezinárodní společenství vědců 

pracujících ve výzkumu by se tím mělo začít váţně zabývat,“ varoval doktor Andrew 

Maynard, expert na nanotechnologie z Washingtonu [17]. 

7.2 Objev amerických vědců 

Vědci z University of California – San Diego (UCSD) vystavili působení různých 

koncentrací ţeleznatých nanočástic buněčnou linii PC12. Tyto buňky se působením 

specifických růstových faktorů vyvíjejí do podoby nervových buněk, pro které jsou 

charakteristické dlouhé výběţky neboli neurity. Na obrázku 10 je vidět, jak buněčná linie 

PC12 stimulovaná růstovými faktory reaguje na přítomnost nanočástic. Snímek vlevo ukazuje 

buňky, ke kterým se ţádné nanočástice nedostaly a kterým tak zůstaly výběţky typické pro 

nervové buňky. Uprostřed jsou buňky, ke kterým vědci přidali malou koncentraci nanočástic a 

u kterých jsou tyto neurity zřetelně menší. Buňky na snímku vpravo rostly ve vysoké 

koncentraci nanočástic a neurity zcela postrádají.  

Výsledky experimentu podle jeho autorů zřetelně dokládají, ţe nanočástice s oxidem 

ţeleznatým jsou pro nervové buňky toxické [19].  

 

Obrázek 10 - Buňky PC12 vystavené koncentraci nanočástic [19] 

8 Rozbor přístupů EU k bezpečnosti práce s nanomateriály 

Evropská komise (dále jen EK) zahájila činnost na podporu projektů v oblasti nanověd 

a nanotechnologií v rámci 6. rámcového programu (2002 - 2006). V roce 2004 přijala EK 

dokument Na cestě k Evropské strategii nanotechnologie a v roce 2005 vydala podrobnější 

dokument Akční plán pro Evropu 2005 – 2009, ve kterém je popsán integrovaný, bezpečný a 

odpovědný přístup k nanotechnologii. Tento Plán byl hodnocen První zprávou o provádění v 
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roce 2007. Závěrečné hodnocení probíhalo v roce 2009 a je předmětem Druhé zprávy o 

provádění. V současné době EK připravuje nový Akční plán pro nanotechnologie v Evropě 

2010 - 2015. 

8.1 Evropská strategie pro nanotechnologie 

Dne 12. května 2004 přijala Komise sdělení Na cestě k evropské strategii pro 

nanotechnologie, v němţ navrhuje bezpečnou, ucelenou a odpovědnou strategii [22]. 

Ve sdělení jsou navrţena opatření jako součást integrované koncepce, která udrţí evropský 

výzkum a vývoj (dále jen VaV) v oblasti nanověd na dobré úrovni a tuto úroveň budou dále 

rozvíjet. Posouzeny jsou otázky, které jsou rozhodující pro získání a vyuţití poznatků VaV k 

prospěchu společnosti. Opatření odpovídají závěrům zasedání Evropské rady v roce 2000 v 

Lisabonu, na kterém byla vyhlášena připravenost k rozvoji dynamického hospodářství a 

společností zaloţených na znalostech [22]. 

V dokumentu je kapitola Veřejné zdravotnictví, bezpečnost, ochrana ţivotního prostředí 

a ochrana spotřebitelů. V ní se uvádí, ţe VaV a technologický pokrok se musí na základě 

vědeckých průzkumů a hodnocení vypořádat s moţnými zdravotními a ekologickými riziky 

nanotechnologie. Především nanočástice by se vzhledem ke své nepatrné velikosti mohly 

chovat neočekávaně. Mohou se vyskytnout problémy při výrobě, likvidaci, pouţívání, 

skladování a při dopravě. Je nutné uváţit celý řetězec těch, kteří budou přicházet do kontaktu 

s nanomateriály a nanotechnologií, od výzkumných pracovníků přes zaměstnance ve výrobě a 

sluţbách aţ po spotřebitele [21]. 

8.2 Akční plán pro Evropu 2005 – 2009.  

Rada pro konkurenceschopnost v závěrech ze dne 24. září 2004 přivítala navrţený 

ucelený a odpovědný přístup, stejně jako úmysl Komise vypracovat akční plán pro 

nanotechnologii. Evropský hospodářský a sociální výbor pak dne 10. listopadu 2004 zaujal 

stanovisko podporující přístup navrţený Komisí [10]. 

Komise připravila akční plán, který obsahuje řadu zřetelně definovaných a vzájemně 

propojených kroků pro okamţitou realizaci bezpečné, ucelené a odpovědné strategie nanověd 

a nanotechnologií zaloţené na prioritních oblastech stanovených ve zmíněném sdělení. Pokud 

jde o nanobiotechnologii doplňuje tento akční plán dokument Biologické vědy a 

biotechnologie – strategie pro Evropu, který byl rovněţ vypracován Komisí [10]. 
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Nanotechnologie představují v současné době základ mnohých praktických aplikací, mají 

potenciál dále zlepšovat kvalitu ţivota i ochranu ţivotního prostředí a zároveň podporovat 

zvyšování konkurenceschopnosti evropského průmyslu [58].  

 „Integrovaný, bezpečný a odpovědný přístup“ navrţený Evropskou komisí v roce 2004 

schválily zúčastněné strany a nyní představuje jádro politiky EU v oblasti nanotechnologií. 

Akční plán pro nanotechnologie 2005–2009 znamenal impuls pro rozvoj řady oblastí, a to jak 

ve výzkumu a inovacích, tak i při vytváření politiky [58]. Oblasti akčního plánu [22]: 

A. Výzkum a vývoj a inovace: Evropa potřebuje znalosti 

Celoevropská spolupráce veřejných i soukromých organizací na společném výzkumu a vývoji 

má klíčový význam pro mezioborový přístup, který nanovědy a nanotechnologie často 

vyţadují i pro optimalizaci zdrojů. 

 Komise vyzvala členské státy, aby [22]: 

a) na politické úrovni zvýšily veřejné investice do výzkumu a vývoje v oblasti 

nanověd a nanotechnologií v rámci zvýšení výdajů na výzkum a vývoj 

odpovídající barcelonským cílům (3 % HDP); 

b) na programové úrovni prosazovaly účinnou koordinaci výzkumně-vývojových 

programů na vnitrostátní a regionální úrovni, díky níţ by bylo moţné 

minimalizovat zdvojování a dosáhnout vyšší efektivity; 

c) na úrovni projektů podporovaly výzkumné a vývojové činnosti v oblasti nanověd a 

nanotechnologií zvyšováním informovanosti na vysokých školách, ve výzkumně-

vývojových organizacích a v průmyslu a aby podporovaly účast těchto subjektů na 

projektech na úrovni EU i vyuţívání úvěrů od Evropské investiční banky, které 

jsou k dispozici v rámci iniciativy Inovace 2010. 

B. Infrastruktura a Evropské póly excelence 

Pro zachování konkurenceschopnosti EU v oblasti nanověd a nanotechnologií má podstatný 

význam výzkumná a vývojová infrastruktura světové úrovně spolu s „póly excelence“. 

 Komise vyzvala členské státy, aby přijaly příslušná rozhodnutí a zahájily výstavbu 

nové mezioborové infrastruktury neboli „pólů excelence“, a to na základě plánů 

budoucích potřeb, např. v oblasti nanobiotechnologie [22]. 

C. Mezioborové lidské zdroje: Evropa potřebuje tvořivost 

Schopnost vytvářet znalosti závisí na vzdělání výzkumných pracovníků, inţenýrů a dalších 

kvalifikovaných odborníků, které odpovídá aktuálnímu stavu vědy, na jejich odborné přípravě 

a celoţivotním studiu. Mezioborový výzkum a vývoj v nanovědách a nanotechnologiích 
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překračuje tradiční koncepce a vyţaduje, aby byli uvedení pracovníci lépe informováni o 

otázkách podnikání, etiky, zdraví, bezpečnosti, ţivotního prostředí a sociálních věcí. 

 Komise vyzvala členské státy, aby [22]: 

a) podporovaly mezioborovou odbornou přípravu a vzdělávání ve prospěch výzkumu 

a vývoje v nanovědách a nanotechnologiích se zaměřením na fyziku, chemii, 

biologii, toxikologii, ekotoxikologii a techniku, v případě potřeby včetně 

podnikatelských studií, posuzování rizik a společenských a humanitních věd; 

b) motivovaly studenty, výzkumníky a inţenýry k vyuţívání široké škály iniciativ na 

podporu mobility a odborné přípravy v oblasti nanověd a nanotechnologií, které 

existují na úrovni členských států i na úrovni Unie; 

D. Průmyslová inovace: od znalostí k trhu 

Výsledky nanověd a nanotechnologií mají předpoklady pro nejrůznější způsoby vyuţití, 

a proto mohou přispět k pokroku prakticky ve všech technologických odvětvích. 

 Komise vyzvala členské státy, aby [22]: 

a) zavedly opatření a pobídky na podporu inovací v nanovědách a nanotechnologiích 

a přitom vycházely mimo jiné z iniciativ, jimiţ Komise zkoumá vyuţití veřejných 

zakázek pro podporu přijímání inovací soukromými společnostmi. 

b) posilovaly a koordinovaly činnosti zaměřené na normalizaci v nanovědách 

a nanotechnologiích; 

c) co nejdříve dosáhly dohody o zavedení patentu Společenství, patentováním 

vynálezů na poli nanověd a nanotechnologií. 

d) podporovaly transfer technologií v oblasti nanověd a nanotechnologií vyuţíváním 

panevropské sítě center pro přenos inovací; 

E. Integrace společenského rozměru: reakce na očekávání a obavy 

Nanovědy a nanotechnologie přinášejí naší společnosti významný pokrok a uţitek, které 

zvyšují kvalitu našeho ţivota, jsou s nimi spojena i určitá rizika, ostatně jako s kaţdou 

technologií, a tato rizika je třeba otevřeně uznat a zkoumat. Jednou ze základních sloţek této 

odpovědné strategie pro nanovědy a nanotechnologie je začlenění zdravotních, 

bezpečnostních a environmentálních hledisek do technologického rozvoje nanověd 

a nanotechnologií. 

 Komise vyzvala členské státy, aby [22]: 

a) dále rozvíjely pravidelný dialog s veřejností na téma nanověd a nanotechnologií na 

vhodné úrovni, zejména prostřednictvím médií; 

b) podporovaly výchovu spotřebitelů ohledně vyuţití nanověd a nanotechnologií; 
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c) motivovaly průmysl, aby bral v úvahu širší hospodářské, společenské, zdravotní, 

bezpečnostní a environmentální dopady svých obchodních činností v oblasti 

nanověd a nanotechnologií. 

F. Veřejné zdraví, bezpečnost, ochrana životního prostředí a ochrana spotřebitelů 

Veškeré způsoby pouţití a aplikace nanověd a nanotechnologií musejí být v souladu 

s vysokou úrovní ochrany veřejného zdraví, bezpečnosti, ochrany spotřebitelů a zaměstnanců 

a ochrany ţivotního prostředí, kterou definuje Společenství. 

 Komise vyzvala členské státy, aby [22]: 

a) prováděly inventury pouţití a expozic aplikací nanověd a nanotechnologií, 

zejména vyráběných objektů o nanorozměrech; 

b) přezkoumaly a v případě potřeby změnily vnitrostátní právní předpisy s ohledem 

na specifika aplikací a pouţití nanověd a nanotechnologií; 

c) při vymáhání systému oznamování nových látek podle směrnice 67/548/EHS [38] 

věnovaly pozornost nanočásticím; 

d) v případě nanomateriálů podpořily zavedení všeobecně uznávaných čísel CAS 

a bezpečnostních listů k materiálu. 

G. Mezinárodní spolupráce 

Mezinárodní spolupráce v oblasti nanověd a nanotechnologií je potřebná, a to jak 

s hospodářsky a průmyslově vyspělými zeměmi, tak se zeměmi méně rozvinutými. 

 Komise vyzvala členské státy, aby zvýšily podporu výzkumu a vývoje v nanovědách a 

nanotechnologiích a budování kapacit v méně rozvinutých zemích. 

8.2.1 První zpráva o provádění 2005 – 2007 

První zpráva o provádění akčního plánu vypracovaná po prvních dvou letech jeho 

fungování ukázala, ţe téměř ve všech oblastech bylo dosaţeno pokroku. V Evropě se 

projevují některé slabé stránky, zejména nedostatek soukromých investic do výzkumu 

a průmyslových inovací, nedostatek vedoucích mezioborových infrastruktur a rostoucí 

nebezpečí duplikace a roztříštění výzkumného úsilí z důvodu rostoucích investic členských 

států [14].  

Zpráva uvádí, ţe „veškeré způsoby pouţití a aplikace nanověd a nanotechnologií musí být v 

souladu s vysokou úrovní ochrany veřejného zdraví, bezpečnosti, ochrany spotřebitelů 

a zaměstnanců a ochrany ţivotního prostředí“ [14]. Tato zpráva shrnuje opatření přijatá 

v období 2005–2007 a související pokrok. Ve zprávě je kapitola o veřejném zdraví, 
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bezpečnosti, ochraně ţivotního prostředí a ochraně spotřebitelů. Uvádí se v ní, ţe stále není 

zcela znám moţný dopad některých „nanomateriálů“ a „nanovýrobků“ na ţivotní prostředí a 

lidské zdraví. Celkovým cílem práce Komise v oblasti zdraví, bezpečnosti a ţivotního 

prostředí je umoţnit bezpečný rozvoj a vyuţití nanověd a nanotechnologií a zajistit, aby 

veřejnost mohla vyuţívat inovací, které mohou nanovědy a nanotechnologie přinést, a přitom 

byla chráněna před moţnými nepříznivými dopady. Za tímto účelem existují různé regulační i 

neregulační přístupy [14]: 

 Posouzení, zda současné legislativní rámce poskytují dostatečnou ochranu, nebo zda je 

potřeba je pozměnit nebo vytvořit nové právní předpisy. 

 Zdokonalení znalostní základny prostřednictvím výzkumu, vědeckých výborů, sdílení 

informací a spolupráce, a to i na mezinárodní úrovni. 

 Začlenění veřejnosti prostřednictvím dialogů se zúčastněnými stranami, dobrovolných 

iniciativ atd. 

Bylo vypracováno několik dokumentů, jako je kodex chování pro nanotechnologii, pokyny 

pro bezpečnou výrobu a činnosti zahrnující nanočástice na pracovištích a podrobné informace 

o charakterizaci nanomateriálů [14]. 

8.2.2 Druhá zpráva o provádění 2007 – 2009 

Toto sdělení se zabývá klíčovými trendy během let 2007–2009 v jednotlivých 

oblastech Politiky akčního plánu, stanovuje hlavní úkoly a vypracovává závěry týkající se 

budoucí evropské politiky v oblasti nanotechnologií. V případě potřeby a v zájmu úplnosti a 

kontinuity byl do sdělení zahrnut i vývoj v předcházejících letech. 

Několik příkladů aplikací dosaţených v rámci nanotechnologických projektů financovaných 

EU [10]. 

 V nanoelektronice umoţňuje miniaturizace polovodičových součástek vznik stále 

výkonnějších počítačů a jiných digitálních zařízení. 

 V nanomedicíně jsou vyvíjeny přístroje zaloţené na „nanobiologických“ snímačích 

pro účely včasné diagnózy běţných chorob, jako např. kardiovaskulárních onemocnění 

a rakoviny. 

 V oblasti energetiky jsou vyvíjeny účinnější a méně nákladné solární články. 

 V oblasti sanace vody ukazuje nanotechnologie cestu k účinnějším a méně nákladným 

metodám. 
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Mezi hlavní oblasti financování patří charakterizace nanomateriálů, účinky na lidské zdraví, 

expozice a environmentální dopady. Pokroku bylo dosaţeno zejména v charakterizaci a 

toxikologii [10]: 

 Byla ověřena řada metod charakterizace nanočástic a laboratoře mohou nyní vyuţívat 

nové referenční nanomateriály pro zlepšování a prokazování své odbornosti v této 

oblasti metrologie. 

 V oblasti toxikologie získal ocenění výzkum, který přispívá k vyššímu porozumění 

vzájemnému působení nanočástic a lidského těla. 

Vědecké výbory EU zdůraznily nutnost dalšího výzkumu v oblasti bezpečnosti pro lidské 

zdraví a ţivotní prostředí. Komise hodlá toto úsilí posilovat a konsolidovat ve spolupráci 

s členskými státy, průmyslem a mezinárodními organizacemi. 

Povzbudivé jsou výsledky několika členských států ve vytváření nebo rozšiřování 

výzkumných infrastruktur zaměřených na nanotechnologii. Jedná se zejména o PRINS, 

rozdělené zařízení pro nanostruktury, na němţ se podílejí centra blízká nanoelektronickému 

průmyslu v Belgii, Německu a ve Francii [10]. 

Nanotechnologické produkty musí splňovat nejvyšší úroveň ochrany spotřebitele, zdraví při 

práci a ţivotního prostředí, kterou stanoví právní předpisy Společenství. Tyto produkty 

veřejnost přijme pouze pod podmínkou, ţe právní předpisy budou přiměřeně řešit nové 

problémy spojené s technologiemi, tj. zda můţe výrobce prokázat jejich bezpečnost a zda je 

spotřebitel vnímá jako bezpečné [10]. 

V červnu 2008 přijala Komise sdělení „Regulační aspekty nanomateriálů“. Sdělení 

doprovázel pracovní dokument útvarů Komise, v němţ byl uveden přehled právních předpisů 

souvisejících se zdravím, bezpečností a ţivotním prostředím z hlediska nanomateriálů [10]. 

Evropský parlament si zejména klade otázku, zda mohou být právní předpisy povaţovány za 

přiměřené, aby se mohly vztahovat na rizika spojená s nanomateriály, jestliţe v právu 

Společenství chybí výslovné předpisy pro nanotechnologii. Vzhledem k nedostatku 

příslušných údajů a metod posouzení ţádá Parlament, aby byly stávající právní předpisy 

pečlivě přezkoumány. Komise můţe podle potřeby navrhnout změny právních předpisů. 

Zvláštní překáţku, kterou je třeba překonat, představuje potřeba lepších znalostí v oblastech, 

jako jsou charakterizace nanomateriálů, toxicita, ekotoxicita, bezpečnost a posouzení 

expozice. Pak bude moţno upravit prováděcí nástroje, např. integrované zkušební strategie a 

pokyny tak, aby plně zohledňovaly nanomateriály [10]. 
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8.3 Doporučení komise EU 

V Úředním věstníku ES bylo 30. 4. 2008  zveřejněno Doporučení 2008/345/ES [39] ze 

dne 7. února 2008 o kodexu chování pro odpovědný výzkum v oblasti nanověd 

a nanotechnologií. Předcházelo tomu stanovisko Vědeckého výboru pro vznikající a nově 

zjištěná zdravotní rizika upravené a předloţené v březnu 2006 zaměřené na vhodnost 

stávajících metodik pro posuzování potenciálních rizik spojených se záměrně vytvořenými i 

náhodnými produkty nanotechnologií, a také stanovisko předloţené v lednu 2007 Evropskou 

skupinou pro etiku ve vědě a nových technologiích, které se týkalo etických aspektů 

nanomedicíny. Rada ve svých závěrech ze dne 23. listopadu 2007 uznala nutnost podporovat 

součinnost a spolupráci mezi všemi zainteresovanými stranami v oblasti nanověd a 

nanotechnologií včetně členských států, Komise, akademické obce, výzkumných středisek, 

průmyslu, finančních orgánů, nevládních organizací a společností [15].  

Kodex chování je dobrovolný, nabízí soubor obecných zásad a pokynů k opatřením, která 

mají přijmout všechny strany zainteresované nanovědou a nanotechnologií, měl by zlepšit 

provádění současné regulace a poradit si s vědeckou nejistotou [35]. 

Materiál obsahuje jednak obecná doporučení apelující na spolupráci zainteresovaných 

institucí (členské státy, zaměstnavatelé, subjekty financující výzkum, výzkumní pracovníci a 

obecně všechny osoby a občanská sdruţení, která se podílejí, nebo mají zájem na výzkumu 

nanověd a nanotechnologií) a v příloze vlastní text „Kodex chování pro odpovědný výzkum v 

oblasti nanověd a nanotechnologií“ [49]. 

Výzkum nanověd a nanotechnologií zahrnuje všechny výzkumné činnosti, které se zabývají 

hmotou v měřítku nanometru tj. 1 aţ 100 nm. Zahrnuje všechny záměrně vytvořené nebo 

nahodile vzniklé nanoobjekty. Přirozeně se vyskytující nanoobjekty jsou z rozsahu působnosti 

kodexu chování vyňaty. Výzkum nanověd a nanotechnologií zahrnuje výzkumné činnosti od 

nejzákladnějšího výzkumu po aplikovaný výzkum, vývoj technologií a přípravný a 

doprovodný výzkum, který podporuje vědecká doporučení, normy a předpisy [15]. 

Obecné zásady se týkají smysluplnosti, udrţitelnosti, předběţné opatrnosti, otevřenosti vůči 

všem zainteresovaným stranám, průhlednosti a dodrţování zákonného práva na přístup k 

informacím [49]. 

8.4 Přístupy a směrnice pro bezpečnost práce s nanomaterály 

Stávající právní předpisy se vztahují obecně na potenciální rizika, která mohou 

nanomateriály představovat pro zdraví, bezpečnost a ţivotní prostředí. V souvislosti 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:116:0046:0052:CS:PDF
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s nanomateriály spadají do tematických oblastí „chemické látky“, „ochrana pracovníků“, 

„produkty“ a „ochrana ţivotního prostředí“ [59]. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 [45] - REACH představuje 

zastřešující právní předpis, který se vztahuje na výrobu, uvádění na trh a pouţívání látek 

samotných, obsaţených v přípravcích nebo v předmětech. Směrnice Rady 89/391/EHS [40] 

stanoví pro zaměstnavatele řadu povinností spočívajících v přijetí opatření nezbytných pro 

bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků. Jsou platná pro všechny látky a pracovní činnosti 

včetně výroby a pouţití chemických látek ve všech fázích procesu výroby bez ohledu na 

mnoţství vyrobeného materiálu nebo pouţitou technologii. Směrnice se v celém rozsahu 

vztahuje i na nanomateriály [47, 12, 59]. 

Další je pak směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES [41] o kontrole nebezpečí 

závaţných havárií s přítomností nebezpečných látek. Směrnice o integrované prevenci a 

omezování znečištění IPPC vyţaduje, aby zařízení, jeţ spadají do její oblasti působnosti, byla 

provozována v souladu s povolením včetně mezních hodnot emisí zaloţených na uplatnění 

nejlepších dostupných technik. Rámcová směrnice o vodě 2008/32/ES [42] stanoví obecné 

zásady a celkový rámec pro zlepšení vodního prostředí, postupné sniţování znečišťování 

prioritními látkami, odstranění emisí, vypouštění a úniků prioritních nebezpečných látek do 

vody [59]. 

Směrnice 2006/12/ES [43] o odpadech stanoví obecný rámec a ukládá členským státům 

povinnost zajistit, aby zpracování odpadu nepříznivě neovlivňovalo zdraví a ţivotní prostředí 

[43]. 

8.4.1 Chemické látky 

REACH vstoupil v platnost 1. června 2007 na základě nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1907/2006 [44]. Dne 16. prosince 2008 změnila toto nařízení novela nařízení 

(ES) č. 1272/2008 [45] o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o 

zřízení Evropské agentury pro chemické látky, která se týká látek vyráběných v EU nebo do 

ní dováţených v mnoţství větším neţ 1 tuna ročně. Dne 15. března 2011 bylo vydáno nařízení 

komise (EU) 253/2011 [54], kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1907/2006 [44]. 

Nařízení REACH představuje zastřešující právní předpis, který se vztahuje na výrobu, 

uvádění na trh a pouţívání látek samotných, obsaţených v přípravcích nebo v předmětech 

[12]. 
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Nařízení REACH je zaloţeno na zásadě, ţe výrobci, dovozci a následní uţivatelé musí 

zajistit, ţe vyrábějí, uvádějí na trh nebo pouţívají látky, které nepůsobí nepříznivě na lidské 

zdraví nebo ţivotní prostředí. Ustanovení tohoto nařízení se opírají o zásadu předběţné 

opatrnosti [12]. 

Nanomateriály spadají do definice „látky“ v nařízení REACH, jinak REACH neobsahuje 

ţádná ustanovení, která by se výslovně vztahovala na nanomateriály [12].  

Pokud to bude povaţováno za nutné pro vyhodnocení látek, můţe si Evropská agentura pro 

chemické látky vyţádat jakékoli informace o látce bez ohledu na minimální poţadavky na 

informace stanovené nařízením REACH. Pokud je existující chemická látka, která jiţ byla 

uvedena na trh jako zboţí hromadné spotřeby, uváděna na trh ve formě nanomateriálu, 

registrační dokumentace musí být aktualizována, aby zahrnovala specifické vlastnosti 

nanoformy uvedené látky [12]. 

U látek karcinogenních, mutagenních nebo toxických pro reprodukci, perzistentních, 

bioakumulativních a toxických nebo vysoce perzistentních a vysoce bioakumulativních nebo 

látek, které vzbuzují stejně velké obavy je vyţadováno povolení pro jejich pouţívání a pro 

jejich uvádění na trh. Omezovací postupy umoţňují přijmout opatření v souvislosti 

s nanomateriály, jestliţe jejich výroba, pouţívání nebo uvádění na trh představují riziko. 

Povolovací a omezovací postupy se pouţijí bez ohledu na vyrobené mnoţství nebo mnoţství 

uváděné na trh [12]. 

8.4.2 Ochrana pracovníků 

Rámcová směrnice Rady 89/391/EHS [40] ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření 

pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci stanoví pro zaměstnavatele 

řadu povinností spočívajících v přijetí opatření nezbytných pro bezpečnost a ochranu zdraví 

pracovníků. Ta jsou platná pro všechny látky a pracovní činnosti včetně výroby a pouţití 

chemických látek ve všech fázích procesu výroby bez ohledu na počet zapojených 

pracovníků, mnoţství vyrobeného materiálu nebo pouţitou technologii [12]. 

Tato směrnice se v celém rozsahu vztahuje i na nanomateriály. Zaměstnavatelé proto musí 

provést posouzení rizika, a pokud je riziko zjištěno, musí přijmout opatření k jeho odstranění 

[12]. 

Plánování a zavádění nových technologií musí na základě článků 11 a 12 rámcové směrnice 

89/391/EHS [40] podléhat konzultaci s pracovníky nebo jejich zástupci, pokud jde o pracovní 

podmínky a pracovní prostředí. Směrnice předpokládá moţnost přijetí samostatných směrnic, 
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které stanoví specifičtější pravidla, pokud jde o konkrétní aspekty bezpečnosti a zdraví. Tyto 

směrnice zavádějí minimální poţadavky, vnitrostátní orgány mají moţnost zavést přísnější 

pravidla [12]. 

8.4.3 Produkty 

Právní předpisy týkající se produktů stanoví poţadavky, pokud jde o specifické 

produkty, např. léčivé přípravky, přípravky na ochranu rostlin, kosmetické přípravky, 

potravinářské přídatné látky, doplňkové látky v krmivech atd. Spotřební zboţí, na které se 

nevztahují zvláštní právní předpisy, musí splňovat poţadavky směrnice 2001/95/ES [46] o 

obecné bezpečnosti výrobků [12]. 

Právní předpisy Společenství pro tyto oblasti obsahují ustanovení o bezpečnosti a ochraně 

zdraví spotřebitelů, pracovníků, pacientů a uţivatelů, ale nikoli nutně v souvislosti s ochranou 

ţivotního prostředí. Do té míry, do jaké jsou nanomateriály obsaţené v těchto produktech 

kvalifikovány jako látky podle definice nařízení REACH, podléhají na základě REACH 

nutnosti posouzení jejich dopadu na ţivotní prostředí [12]. 

V podstatě všechny právní předpisy, týkající se produktů, ukládají povinnost posouzení rizika 

a přijetí opatření k řízení rizik. Nanomateriály nejsou z této povinnosti vyňaty [12]. 

Obzvlášť významná je povinnost revidovat, měnit nebo rušit povolení, pokud existuje 

podezření, ţe látky jiţ nesplňují některý z příslušných poţadavků, nebo jestliţe takový zásah 

vyţaduje vývoj v oblasti vědeckých a technických poznatků. Drţitel povolení nebo certifikátu 

musí rovněţ neprodleně uvědomit příslušný orgán nebo subjekt o jakýchkoli nových 

informacích ohledně rizika [12]. 

Pokud jde o produkty, které mohou být uváděny na trh bez povinnosti splnit před jejich 

uvedením na trh zvláštní procesní poţadavky, musí být na úrovni dozoru nad trhem ověřeno, 

zda splňují zákonné poţadavky. To nevylučuje moţnost podniknout kroky k omezení jejich 

uvedení na trh nebo vyţádat si radu od některého z vědeckých výborů EU. Orgány mohou 

kdykoli ověřit posouzení rizika a strategii řízení rizik v prostorách výrobce [47]. 

Za účelem zvýšení úrovně ochrany byla navrţena regulační změna, pokud jde o kosmetické 

přípravky, které jsou uváděny na trh, aniţ prošly kontrolou před uvedením na trh. Výrobci 

budou mít při oznámení o uvedení svých produktů na trh navíc povinnost uvést, zda tyto 

produkty obsahují nanomateriály [47]. 



 28 

8.4.4 Ochrana životního prostředí 

Příslušné právní předpisy pro ţivotní prostředí se týkají zejména integrované prevence 

a omezování znečištění a nebezpečí závaţných havárií s přítomností nebezpečných látek. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES [41] ze dne 15. ledna 2008, 

o integrované prevenci a omezování znečištění byla transponována do českého právního řádu 

právním předpisem, kterým je zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií [23]. 

Směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění 2008/1/ES [41] (IPPC) se vztahuje 

přibliţně na 52 000 zařízení průmyslového charakteru a vyţaduje, aby zařízení, jeţ spadají do 

její oblasti působnosti, byla provozována v souladu s povolením včetně mezních hodnot emisí 

zaloţených na uplatnění nejlepších dostupných technik. Směrnice IPPC by v podstatě mohla 

být vyuţita v uvedených zařízeních i pro kontrolu dopadů nanomateriálů na ţivotní prostředí 

tak, ţe tato hlediska budou v případě potřeby zohledněna při přípravě referenčního dokumentu 

Komise o nejlepších dostupných technikách (BAT) [12]. 

Směrnice 2008/1/ES [41] se pouţije na zařízení, ve kterých se uvedené nebezpečné látky nebo 

látky určitých kategorií nacházejí v mnoţství přesahujícím určité limitní mnoţství. Směrnice 

ukládá provozovatelům obecnou povinnost přijmout všechna nezbytná opatření k prevenci 

závaţných havárií a omezení jejich následků pro člověka a ţivotní prostředí. Pokud se zjistí, 

ţe některé nanomateriály představují nebezpečí závaţné havárie, mohou být podle této 

směrnice zařazeny do některé z kategorií a mohou být pro ně stanoveny příslušné prahové 

hodnoty [47]. 

Rámcová směrnice o vodě 2008/32/ES [42] stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti 

vodní politiky, postupné sniţování znečišťování prioritními látkami, odstranění emisí, 

vypouštění a úniků prioritních nebezpečných látek do vody. V roce 2001 byl stanoven seznam 

33 prioritních látek (rozhodnutí č. 2455/2001/ES [48]). Nanomateriály by v závislosti na 

svých nebezpečných vlastnostech mohly být zahrnuty mezi prioritní látky. Komise by v 

těchto případech navrhla normy environmentální kvality. Pokud jde o podzemní vody, 

členské státy budou muset zavést normy jakosti pro znečišťující látky, které představují 

riziko, mezi něţ by mohly být zahrnuty i nanomateriály [12]. 

Směrnice 2006/12/ES [43] o odpadech stanoví obecný rámec a ukládá členským státům 

povinnost zajistit, aby zpracování odpadu nepříznivě neovlivňovalo zdraví a ţivotní prostředí. 

Směrnice 91/689/EHS [50] o nebezpečných odpadech vymezuje, které odpady jsou 

nebezpečné, a stanoví pro ně přísnější pravidla. Nebezpečný odpad musí mít určité vlastnosti 

stanovené v příloze uvedené směrnice a musí být na evropském seznamu odpadů uveden jako 
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nebezpečný. Odpady obsahující nanomateriály by mohly být klasifikovány jako nebezpečné, 

jestliţe má nanomateriál příslušné vlastnosti, které činí tento odpad nebezpečným [12]. 

Konkrétní toky odpadů jsou např. odpady v případě elektrických a elektronických zařízení, 

vozidel s ukončenou ţivotností, obalů a obalových materiálů, baterií a oxidu titaničitého. Byly 

přijaty zvláštní právní předpisy pro konkrétní toky odpadů nebo pro specifické postupy 

zpracování odpadů, jako je spalování (2001/80/ES [51]) a skládky (1999/31/ES [52]). 

Stávající právní předpisy EU týkající se odpadů obsahují obecné poţadavky na ochranu 

zdraví a ţivotního prostředí při nakládání s odpady. Obsahují rovněţ podmínky pro nakládání 

se specifickými odpadními látkami, které mohou obsahovat nanomateriály, ale na nebezpečí 

spojené s nanomateriály se výslovně nevztahují. Pokud nastane potřeba stanovit specifičtější 

pravidla, lze navrhnout nebo provést vhodné opatření v rámci stávajících právních předpisů. 

Podobně i členské státy mohou takové kroky podniknout při provádění stávajících ustanovení 

v rámci vnitrostátních politik [12]. 

8.4.5 Zanesení nanomateriálů do právních předpisů 

Právní rámec Společenství se sice obecně vztahuje na nanomateriály, ale provádění 

právních předpisů se musí dále rozpracovat. Důleţité jsou zkušební metody a metody 

posuzování rizika, které slouţí jako základ pro provádění právních předpisů, správních 

rozhodnutí a povinností výrobců nebo zaměstnavatelů. K dispozici není ţádný kompletní 

vědecký základ, který by umoţnil plně porozumět všem nebezpečím, vlastnostem a rizikům 

nanomateriálů [12, 59]. 

Je zapotřebí zdokonalit znalostní základny, zejména pokud jde o zkušební metody a metody 

posuzování rizika v souvislosti s nebezpečím a expozicí. Pokud není znám úplný rozsah rizika 

a nebezpečí, ale obavy jsou tak velké, ţe se povaţuje za nutné přijmout opatření k řízení rizik, 

coţ je v současnosti případ nanomateriálů, opatření musí vycházet ze zásady předběţné 

opatrnosti [12]. 

Výzkumné práce probíhají pod záštitou rámcových výzkumných programů a ve Společném 

výzkumném středisku, a to jak v členských státech EU, tak na mezinárodní úrovni. Nutný je 

zejména výzkum v oblastech, o který se opírá posouzení rizika a řízení rizik, jako jsou [12]: 

 údaje o toxických a ekotoxických účincích a také zkušební metody pro získání těchto 

údajů; 

 údaje o aplikaci nanomateriálů a produktů obsahujících nanomateriály a o expozici 

těmto materiálům v celém ţivotním cyklu a téţ o přístupech k posuzování expozice; 
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 charakterizace nanomateriálů, vývoj ucelených norem a klasifikace a rovněţ 

analytické měřicí metody; 

 účinnost řady opatření k řízení rizik, pokud jde o ochranu zdraví při práci včetně 

uzavření procesu, větrání, osobních ochranných prostředků, jako jsou prostředky na 

ochranu dýchacích orgánů a rukavice. 

Pracovní skupiny Komise a příslušné orgány a agentury, které jsou pověřeny koordinací 

provádění nařízení, musí průběţně prověřovat, zda je nutné podniknout další kroky například 

o stanovení prahových hodnot, povolování látek a sloţek, označování nebezpečného odpadu, 

zavádění omezení pro uvádění chemických látek a přípravků, případně nanomateriálů na trh a 

pro jejich pouţívání atd. [12, 47]. 

Nanomateriály spadají pod stávající pravidla stanovená v právních předpisech Společenství, 

které se týkají označování produktů, upozornění pro spotřebitele a uţivatele, pokud jde o 

vlastnosti produktů, návodu k pouţití nebo jakýchkoli dalších poţadavků na informace. 

Uţitečné by mohlo být zavedení zvláštních poţadavků na označování výrobků 

s nanomateriály [47]. 

Důleţitá jsou také ustanovení nařízení REACH o povinném šíření údajů o rizicích pro ţivotní 

prostředí, bezpečnost a zdraví prostřednictvím bezpečnostních listů v obou směrech 

dodavatelského řetězce pro průmyslové uţivatele a prostřednictvím internetu pro širokou 

veřejnost [12]. 

Důleţité jsou různé nástroje v rámci právních předpisů Společenství, které ukládají 

vnitrostátním orgánům povinnost vyměňovat si informace nebo zasáhnout v případě, ţe je 

jisté nebo pravděpodobné, ţe produkt představuje riziko, i pokud vyhovuje zákonným 

poţadavkům. Orgány mohou zasáhnout v jakékoli fázi, kdyby byla zjištěna závaţná rizika u 

produktů obsahujících nanomateriály, které uţ byly uvedeny na trh [47, 59]. 

Cílem regulační činnost je zajistit, aby společnost měla prospěch z nových moţností pouţití 

nanotechnologie a aby zároveň zůstala zachována vysoká úroveň ochrany zdraví, bezpečnosti 

a ţivotního prostředí [12]. 

9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s nanomateriály v EU 

Ve Strategii Evropského společenství pro BOZP na období 2007-2012 vytýčila 

Evropská komise pro členské státy jako jeden z cílů identifikaci zdravotních rizik při práci s 

novými materiály a technologickými procesy. V Evropské unii je řešením otázek BOZP 

pověřena Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (European Agency for 
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Safety and Health at Work, EU-OSHA), která se podílí na řešení projektu NEW OSH ERA 

(New and Emerging Risks in Occupational Safety and Health - Anticipating and dealing with 

change in the workplace through coordination of OSH risk research) [36]. Tento projekt je 

zaměřen na nově vznikající rizika v oblasti BOZP a předvídání a zvládání změn na 

pracovištích souvisejících s těmito riziky. Součástí těchto „nových“ rizik, kterých bylo 

definováno celkem 7, jsou i rizika spojená s expozicí nanočásticemi [37]. Kromě EU-OSHA 

se na projektu NEW OSH ERA podílí také dalších 19 subjektů z 11 nejvyspělejších zemí 

světa, coţ dokládá, ţe Evropská unie této věci přikládá zvláštní důleţitost [16]. 

Řešení otázky bezpečnosti při práci s nanomateriály se v rámci Evropské unie účastní také 

partnerské výzkumné ústavy organizované ve skupině PEROSH (Partnership for European 

Research in Occupational Safety and Health). PEROSH má celkem 13 členů, kteří se v 

příslušných zemích zabývají otázkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Smyslem 

partnerství v rámci PEROSH je posilovat evropský výzkum v oblasti BOZP, podpora sdílení 

informací a rozvíjení vzájemné spolupráce členských institutů i s jinými výzkumnými centry. 

Českou republiku ve společenství PEROSH zastupuje Výzkumný ústav bezpečnosti práce 

[16]. 

V roce 2004 byl zřízen Evropskou komisí Vědecký výbor pro vznikající a nově zjištěná 

zdravotní rizika (SCENIHR), aby Komisi poskytl jednoznačné vědecké poradenství 

o bezpečnosti, které vyţadují komplexní hodnocení rizik, jako jsou například nové 

technologie, lékařské přístroje, atd. [16, 62]. 

9.1 Členové PEROSH 

PEROSH - Společenství pro evropský výzkum v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. 

Obsahuje 13 ústavů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví ve 12 členských státech. 

9.1.1 Belgie - Prevent 

Prevent - Institute for Occupational Safety and Health (institut pro bezpečnost a ochranu 

zdraví) je multidisciplinární ústav, který se snaţí minimalizovat pracovní rizika tím, ţe 

podporuje kvalitu pracovních podmínek a zlepšením organizace práce. 

Činnost je zaměřena především na sběr, rozvoj a předávání znalostí v oblasti bezpečnosti 

práce, ochrany zdraví a úspěchu při práci. Za tímto účelem provádí výzkumné činnosti a 

průzkumy, které jsou zaměřeny na praxi. Sbírá informace a dokumentace z celého světa [61]. 
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9.1.2 Česká republika - VÚBP 

VÚBP - Výzkumný ústav bezpečnosti práce je veřejnou výzkumnou institucí zřízenou 

Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. Účelem zřízení VÚBP je 

uskutečňování vědeckého výzkumu v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a 

plnění úkolů, vyplývajících z Úmluv Mezinárodní organizace práce, z platných právních 

předpisů v oblasti BOZP, z poţadavků Rady Evropské unie a Evropské komise, Evropské 

agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Eurostatu a z potřeb zřizovatele a 

inspekce práce. Další aktivity VÚBP jsou činnosti navazující na vědeckou, výzkumnou, 

vývojovou činnost a dále činnosti slouţící k účinnějšímu vyuţití lidských zdrojů a majetku 

instituce. Jedná se zejména o odborné poradenství, konzultace a informační činnost v 

oblastech působení ústavu, vydavatelskou činnost, školicí a vzdělávací činnost, průzkumy a 

poradenství v oblasti BOZP a personalistiky, o certifikaci a posuzování kvality programů a 

sluţeb z oblasti působení ústavu, zajišťování a organizování odborných a osvětových akcí. 

Rozsah a podmínky jiné činnosti určují příslušná podnikatelská oprávnění a zákon o 

veřejných výzkumných institucích [64, 61]. 

S ohledem na vývoj nanotechnologií v České republice a potřeby budoucího výzkumu v 

oblasti pracovního ovzduší se bude Výzkumný ústav bezpečnosti práce zaměřovat na 

hodnocení expozice nanočástic přítomných v pracovním ovzduší v podobě nanoaerosolu. 

Cílem je spolupracovat s externími institucemi a kvalifikovanými odborníky a vyvinout 

metodiku pro terénní stanovení velikostní distribuce nanočástic v pracovním ovzduší, která by 

byla vyuţitelná jak zaměstnavateli, tak i orgány ochrany veřejného zdraví při posuzování 

pracovních rizik na pracovištích. VÚBP by se rádo zapojilo do tvorby bezpečnostních listů 

pro výrobky obsahující nebezpečné látky v podobě nanočástic. VÚBP má dlouholeté 

zkušenosti s testováním a certifikací osobních ochranných pracovních prostředků, rádi by se 

podíleli na vývoji účinných prostředků pro ochranu dýchadel určených pro prevenci rizik v 

průmyslových provozech, kde se mohou nanoaerosoly vyskytovat v pracovním ovzduší např. 

spalovny, hutě, pekárny, lakovny apod. Jelikoţ se jedná o značně širokou oblast potenciálního 

výzkumu, snaţí se získat ke spolupráci i řadu dalších tuzemských subjektů jak z akademické 

obce, tak z průmyslu [16, 64]. 

9.1.3 Dánsko – NRCWE 

NRCWE - National Research Centre for the Working Environment (Národní výzkumné 

centrum pro pracovní prostředí) sleduje, analyzuje a zkoumá pracovní prostředí. NRCWE je 
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vládní výzkumný ústav pod ministerstvem práce. Jeho posláním je sledovat, analyzovat a 

zkoumat podmínky v pracovním prostředí důleţité pro zdraví a bezpečnost. 

NRCWE upřednostnila nanočástice jako strategickou oblast v rámci výzkumu pracovního 

prostředí. Zaměřuje se na nanočástice a jejich potenciální schopnost vyvinout váţné nebo 

časté onemocnění. NRCWE má unikátní sbírku metod zkoumající toxické účinky nanočástic, 

ta bude mít s největší pravděpodobností velký význam pro budoucí vývoj dánských 

společností. Výzkum v oblasti nanočástic bude sjednocen a zkoumány budou vědy o 

aerosolech a molekulární biologie [55]. 

9.1.4 Finsko - FIOH 

FIOH - Finnish Institute of Occupational Health (Finský institut ochrany zdraví při práci) je 

státní institut, který zkoumá pracovní podmínky, úspěch v práci, fyzikální, chemické, 

biologické a fyziologické projevy, epidemiologii, bezpečnost a organizovanost práce. Hlavní 

funkce ústavu jsou výzkum, odborné poradenství, vzdělávání a komunikace [61]. 

 

 

 

9.1.5 Francie - INRS 

INRS - Institut National de Recherche et de Sécurité (Národní institut pro výzkum a 

bezpečnost) je Francouzský institut v oblasti prevence pracovních rizik. Zahrnuje bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci a prevenci pracovních úrazů nebo nemocí. Mezi jeho úkoly patří: 

předvídání potřeb pomocí výzkumných programů, zvyšování informovanosti prostřednictvím 

informačních produktů a preventivních kampaní a pomoc přes technické poradenství, 

informační zdroje a vzdělávání [61]. 

9.1.6 Německo - BAuA 

BAuA - Federal Institute for Occupational Safety and Health (Spolkový ústav pro bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci) je vládní výzkumný ústav přímo zodpovědný ministerstvu práce a 

sociálních věcí (BMAS). Jeho hlavním úkolem je poskytovat vědecky podloţené poradenství 

pro BMAS ve všech oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. BAuA funguje jako 

rozhraní mezi vědou a politikou a poskytuje sluţby pro přenos z vědy do politiky, podnikové 

praxe a širší společnosti a naopak [61]. 
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9.1.7 Itálie - ISPESL 

ISPESL - National Institute for Occupational Safety and Prevention (Národní ústav pro 

bezpečnost a prevenci) je pod dohledem italského ministerstva zdravotnictví. Působí jako 

národní centrum pro výzkum, informace, dokumentaci, poradenství a školení v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví [61]. 

ISPESL se angaţuje v oblasti ochrany zdraví při práci, lékařství, informování a vzdělávání, 

ţivotním prostředí, bezpečnostní technologii a certifikaci [61]. 

9.1.8 Nizozemsko - TNO 

TNO - Work and Employment (práce a zaměstnání) je nezávislá výzkumná organizace, jejíţ 

odborné znalosti a výzkum významně přispívají ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků a 

organizací. Pracuje pro vládu, malé a střední podniky, velké firmy, poskytovatele sluţeb a 

nevládní organizace. TNO se účastní velkého počtu projektů v rámci Evropské unie v oblasti 

výzkumu a vývoje.  Jednou z klíčových oblastí je kvalita ţivota, která zahrnuje zdravé jídlo, 

dobré pracovní podmínky, péče o zdraví, sport [61].  

FNV - Federatie Nederlandse Vakbeweging (Nizozemská federace odborových organizací) 

je sdruţení svazů zastupující zájmy zaměstnanců. V listopadu 2010 vydala jako první 

příručku pro bezpečnou práci s nanomateriály [63].  

9.1.9 Norsko - STAMI 

STAMI - National Institute of Occupational Health (Národní institut pro zdraví) je výzkumný 

ústav organizovaný v rámci Ministerstva práce. Zabývá se ochranou zdraví při práci a 

sociálním začleněním. Má představu vytvoření takového pracovního prostředí, které 

zabraňuje nemoci a podporuje kvalitu zdraví. Vyhodnocuje rizika a navrhuje preventivní 

opatření. Zaměstnanci tvoří profesní skupiny s odbornými znalostmi v oblasti lékařství, 

chemie, biologie, psychologie a dalších oborů. Kaţdý rok je zapojen do více neţ 60 

výzkumných projektů. STAMI mapuje ţivotní prostředí a zdravotní potřeby. Vyhodnocuje 

rizika a navrhuje preventivní opatření na pracovišti. Institut také poskytuje školení v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků a dalších odborníků [61]. 

9.1.10 Polsko - CIOP-PIB 

CIOP-PIB - Central Institute for Labour Protection - National Research Institute (Centrální 

Institutu ochrany práce - Národní výzkumný ústav) provádí vědecké výzkumy zaměřené na 
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nové technologické a organizační řešení, které jsou uţitečné při vytváření pracovních 

podmínek a které odpovídají poţadavkům v oblasti bezpečnosti a ergonomie. Poskytuje 

vědecké základy pro rozvoj sociálně-ekonomické politiky Polské republiky v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví. Provádí interdisciplinární výzkumy a studie k ochraně lidí v 

pracovním prostředí [61].  

9.1.11 Španělsko - INSHT 

INSHT - Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Národní institut 

bezpečnosti a hygieny při práci) je specializovaným vědeckým a technickým orgánem 

španělské vlády pro správu ve věcech BOZP. Poskytuje odbornou technickou pomoc různým 

oddělením státní správy. Provádí studie a výzkum v oblasti BOZP. Testuje a certifikuje 

ochranné zařízení a stroje [61]. 

9.1.12 Velká Británie - HSL 

HSL - Health and Safety Laboratory (Laboratoř zdraví a bezpečnosti) její hlavní úlohou je 

poskytovat HSE (health and safety executive) vědeckou pomoc. HSL má 3 operační skupiny. 

Zlepšování zdraví, které je zaměřeno na ochranu zdraví a bezpečnosti pracovníků. Sniţování 

nebezpečí, které je zaměřeno na bezpečnost průmyslových závodů. Lidský faktor, ten je 

zaměřen na individuální lidské a sociální skupiny, ovlivňuje pracovníky nebo bezpečnost 

organizace [61]. 

HSE zveřejnilo v květnu roku 2008 ve věstníku Health & Safety Executive NanoAlert Service 

v části Účinky na zdraví, ţe oxid titaničitý a saze mohou být karcinogenní. To vyplynulo z 

nejnovějších hodnocení podle IARC (mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny), která 

přezkoumala údaje o karcinogenních rizicích pro člověka působením oxidu titaničitého a sazí 

a došla k závěru, ţe jsou karcinogenní při vdechnutí do plic. 

IARC přezkoumala experimenty na hlodavcích a ty poskytly dostatek důkazů. 

Epidemiologické studie obou chemických látek poskytují dostatečné důkazy o karcinogenitě. 

Proto pracovní skupina IARC došla k závěru, ţe saze a oxid titaničitý, jsou potenciálně 

karcinogenní pro lidi. Pracovní skupina poznamenala, ţe při vdechování nanočástic se 

hromadí v plicích a můţe je poškodit, coţ můţe vést k zánětům, poškození buněk, fibróze a 

moţné rakovině [57].  
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9.2 Společné výzkumné projekty v oblasti nanomateriálů 

9.2.1 Expozice měření a hodnocení rizik vyrobených materiálů či nanočástic 

Vedoucí projektu: INRS (Francie) 

Členové projektu: IFA, FIOH, HSL,INSHT, ISPESL, NRCWE, STAMI, TNO. 

Existuje poměrně málo informací na posouzení expozice nanomateriály a nanočásticemi. Byly 

vyvinuty nové měřicí techniky, ale chybí znalosti o nanočásticích. Měřící strategie by měly 

být vyvíjeny a testovány přímo na pracovištích [61]. 

Vědecké a spolehlivé metody měření jsou nezbytné pro kontrolu potenciálních rizik ochrany 

zdraví při práci současných a rozvíjejících se nanotechnologií. Vzhledem k tomu, ţe 

nanomateriály se vyvíjejí rychlým tempem ve více oborech je zde naléhavá potřeba větší 

mezinárodní spolupráce a urychlení procesu hodnocení rizik [61].  

Posouzení expozice je kritickou součástí hodnocení rizik a zlepšení v této oblasti umoţní 

vývoj v toxikologii, epidemiologii a vyhodnocení účinnosti preventivních opatření. Celkovým 

cílem tohoto projektu je zlepšit znalosti o tom, jak by se expozice nanomateriálů  měla měřit v 

rámci hodnocení rizik [61]. 

9.2.2 Identifikace nebezpečí nanočástic 2009 – 2012 

Vedoucí projektu: NRCWE (Dánko) 

Členové projektu: IFA, FIOH, HSL, INRS, INSHT, ISPESL, STAMI. 

Tento projekt má dva cíle. První je rozvíjet záznamy pro komplexní identifikaci nebezpečí 

nanočástic zahrnující in vitro a in vivo testy se zaměřením na celé řady různých účinků na 

zdraví, tj. rakovina, zánět, fibrogenicita, cytotoxicita, poškození DNA, účinky na plíce, 

neurofyziologické účinky (poškození mozku), účinky na kardiovaskulární systém a účinky na 

reprodukci (poškození plodu). Cíl druhý je zaměřen na realizaci vzájemných projektů, do 

kterých různí vědci přispívají testy a vědeckými postupy [61]. 

9.3 Priority plánovaného výzkumu v oblasti bezpečnosti nanotechnologií 

Výzkum v oblasti bezpečnosti nanotechnologií by se podle zástupců PEROSH a NEW OSH 

ERA měl zaměřit na vývoj postupů monitorování a zaznamenávání změn zdravotního stavu 

exponovaných jedinců. Dále by se měl ubírat dvěma hlavními směry [16]:  

A. Odhad expozice nanočástic na pracovištích. 
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Pro správný a ucelený odhad rizik expozice nanočástic je nutné v první řadě získat více dat, 

zejména z toxikologie, a také o vlastním charakteru činností, při kterých k expozicím dochází. 

Jedná se o pracovníky, kteří jsou vystaveni profesionální expozici i koncové uţivatele 

výrobku obsahujících nanočástice. Pro všechny typy scénářů vstupu nanočástic do lidského 

těla je nutné vyvinout metodiky měření expozice nanočástic a podrobit je testování a následně 

je prověřit. Jednou z překáţek při vývinu metodik by mohla být sníţená moţnost identifikace 

synteticky vyrobených nanočástic na pozadí ostatních částic přirozeně se vyskytujících v 

daném prostředí. Dalším cílem budoucího výzkumu je vývoj metodiky testování prašnosti pro 

vybrané typy vyráběných nanomateriálů a návrh norem, které by obsahovaly určení velikostní 

distribuce a schopnosti agregace emitovaných částic. Získané informace by měly být následně 

zahrnuty do bezpečnostních listů všech vyráběných nanomateriálů. Podstatnou součástí 

výzkumu expozice nanočástic je také návrh metody či systému, který by umoţňoval 

analyzovat sebrané údaje a vytvářet jejich podrobnou databázi. 

B. Výzkum potencionálních nebezpečí, které představují nanočástice pro 

exponované jedince. 

Pro řešení tohoto problému je nutná znalost tzv. kritické míry expozice volných nanočástic v 

pracovním prostředí a to ve všech pracovních procesech (zpracování, výroba, expedice atd.). 

Zmíněné údaje by měly být stanoveny pro všechny typy vyráběných nanomateriálů, z toho 

vyplývají další a mnohem specifičtější poţadavky budoucího výzkumu. 

Jedním ze specifických poţadavků budoucího výzkumu toxických vlastností nanočástic je 

provádění testů na laboratorních zvířatech, v první řadě to jsou inhalační testy na krysách. 

Předpokládá se, ţe ze všech existujících cest vstupu nanočástic do organismu je vstup 

dýchacími cestami nejpravděpodobnější a je většinou spojen s nejzávaţnějšími následky na 

zdraví exponovaného jedince. Bohuţel je nemoţné, aby byly inhalační testy na laboratorních 

zvířatech prováděny pro všechny typy uměle vyráběných nanočástic. Je nezbytné vyvinout 

dostatečně robustní a systematické mezilaboratorní porovnávání in vivo a in vitro inhalačních 

testů toxicity. Všechny uměle vyráběné nanočástice by byly v tomto případě nejprve 

podrobeny in vitro testům, na jejichţ základě by bylo rozhodnuto, které z nich podstoupí 

detailnejší testování in vivo. 

Další prioritou výzkumu je provádění systematických studií vlivu velikosti nanočástic, 

fyzikálně-chemických vlastností a funkčních schopností na jejich celkovou toxicitu. Získané 

výsledky jsou nezbytné pro efektivnější porovnání potencionálních nebezpečí vyráběných 

nanomateriálů a také při přidělování všeobecně uznávaného čísla v registru CAS [16]. 
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Mnoho nejen synteticky vyráběných nanořástic se často vyskytuje v agregované podobě. 

Velmi malé částice mají vysokou tendenci k adhezi na površích větších částic, a to hlavně 

díky přítomnosti povrchového náboje. Významným zájmem je tedy zaměřit výzkum na 

studium toxikokinetiky a toxikodynamiky nanočástic ve styku s většími částicemi. V této 

souvislosti by se samozřejmě nemělo zapomínat také na chování zmíněných aglomerátů a 

volných nanočástic po vstupu do organismu. Nedostatečné jsou znalosti o průniku nanočástic 

kůţí, o přemisťování organismem z plic do ostatních vnitřních orgánů, a také o jejich 

schopnosti se v organismu hromadit. Pro organizmus by akumulace nanočástic mohla mít 

veliké následky [16]. 

10 Nebezpečí nanomateriálů 

Nanomareiály mohou představovat různé druhy nebezpečí pro ţivé organismy a 

ţivotní prostředí.  

Moţná nebezpečí mohou být rozdělena do 5 oblastí [25]: 

1. zdravotní aspekty – vliv nanočástic na lidské tělo např. toxicita, 

2. vliv na ţivotní prostředí (ekotoxicita), 

3. fyzikálně-chemické nebezpečí - tj. způsobení poţárů, exploze, neřízené a neţádoucí 

reakce, 

4. specifická rizika, která jsou spojena se spekulativními vizemi o molekulární 

nanotechnologii, 

5. v budoucnosti nelze vyloučit i neetické vyuţití nanotechnologií a nanočástic třetí 

osobou např. kriminální či teroristický čin, válečný konflikt. 

První dva moţné zdroje nebezpečí spolu velmi úzce souvisejí, protoţe výskyt nanočástic ve 

sloţkách ţivotního prostředí umoţní jejich kontakt s ţivými organismy. Přítomnost 

nanočástic v ţivém organismu navozuje řadu interakcí mezi jejich povrchem a biologickými 

systémy. Tyto interakce mohou vést ke vzniku proteinových koron, obalování částic, 

vnitrobuněčné absorpci a biokatalytickým procesům, které následně mohou mít kladný, či 

záporný efekt z pohledu toxicity [30]. 

Fyzikálně-chemické nebezpečí představuje především výroba nanočástic systémem „TOP-

DOWN“, kdy nanočástice vznikají mechanickou cestou tj. např. broušením, řezáním, 

supermletím apod. Zde je potřeba připomenout a uvědomit si, ţe nanočástice jsou přítomny 

v podstatě ve všech prašných provozech, kde dochází např. k obrábění kovů, opracování 
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dřeva, mletí, broušení, svařování, apod. Jejich počet a reaktivita jsou ovlivněny stupněm 

vzájemné agregace nebo aglomerace [25]. 

Na výbušnost hořlavého prachu má podstatný vliv velikost částic. Obecné nebezpečí výbuchu 

se zvýší sníţením velikosti částic. Toto tvrzení je experimentálně prověřeno u mikročástic a 

lze předpokládat, ţe tento trend bude pokračovat i u částic rozměru nanometrů [30]. 

Jsou-li nanočástice v prostoru rozptýleny, můţe po iniciaci dojít k explozi, nebo nejprve dojde 

k jejich aglomeraci (agregaci) s mikročásticemi, k následnému usazení na površích a po 

iniciaci můţe rovněţ dojít k poţáru [30]. 

Řada nanočástic např. Fe, Ni, Al, Mn, Co, Cu, Zr podléhá samovznícení a díky svému 

velikému povrchu jsou katalyticky aktivní, a tím mohou iniciovat nekontrolovanou reakci 

s exotermním průběhem. Nanočástice samy o sobě jsou reaktivnější neţ jejich makroverze 

stejného chemického sloţení [30]. 

Problémem souvisejícím s nanočásticemi, a to jak ve vztahu k nebezpečí vůči zdraví, 

ţivotnímu prostředí, je dostupnost údajů o jejich mnoţství, velikosti povrchu, sloţení povrchu 

apod. Měřicí technika je finančně náročná, rovněţ není standardizován způsob měření a 

přípustné toxické koncentrace, cmin, MIE apod. Jak bylo uvedeno výše, prozatím se pro práci 

s nanočásticemi všeobecně doporučuje dodrţovat „princip předběţné opatrnosti“ [30]. 

10.1 Kategorizace nanočástic 

Nanočástice mohou být rozděleny podle vzniku na částice, které vznikají hořením 

např. saze vznětového motoru, průmyslově vyráběné nanočástice jako uhlíkové nanotrubice a 

přirozeně se vyskytující nanočástice ze sopečných erupcí, atmosférických procesů. Typické 

částice, které byly studovány, jsou TiO2, Al2O3, zinková běloba, saze, uhlíkové nanotrubice a 

„nano C-60“ [32]. 

Při poukazování na zdravotní rizika a ţivotní prostředí potřebujeme rozlišit 2 druhy materiálů 

[1]: 

 Nanokompozity, nanostrukturní povrchy a nanokomponenty jako elektronické, 

optické, senzory atd., kde nanočástice jsou začleněny do hmoty, materiálu nebo 

zařízení, coţ jsou fixované nanočástice. 

 Volné nanočástice – prvky, jednoduché směsi, ale také komplexní sloučeniny, kde 

například nanočástice prvků jsou pokryté další substancí. 
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Největší zájem výzkumu je o volné nanočástice. Nanotechniku a nanomateriály si lze 

rozčlenit do tří kategorií, které se odlišují svojí rizikovostí. Jde o kategorie: izolovaná, 

bioaktivní a disruptivní tzn. rozvratná, rušivá [1]. 

A. Izolované nanočástice 

Do této kategorie patří materiály jako jsou samočisticí, anebo antipřilnavé vrstvy. Jde 

o takové materiály, které jsou nano a zároveň plasty. Strukturu takového materiálu je nejprve 

nutno za vysokého vynaloţení energie rozmělnit, aby z nich bylo moţno získat nanočástice. 

Mezi izolované nanomateriály je nutno počítat i nanoelektroniku, coţ souvisí se snahou 

umístit do co nejmenšího prostoru co nejvíce elektronických součástek. Izolované 

nanomateriály se tedy jeví jako lidskému zdraví či vůbec ţivým organismům relativně 

neškodné. Koncepce jeho recyklace a znovupouţívání zatím nejsou dostatečně ujasněny. 

Pokud by se podařilo dosáhnout toho, aby nanoaplikace na konci své ţivotnosti byly 

rozloţeny (fyzikálně a chemicky), dostaly by se do další kategorie, tj. staly by se bioaktivními 

nanomateriály [1]. 

B. Bioaktivní nanočástice 

Bylo zjištěno, ţe uměle vytvořené nanočástice, které nejsou uloţeny v matrici, jsou 

bioaktivní. To je vlastnost, která na jedné straně umoţňuje, aby nanočástice byly pouţívány v 

průmyslu a v medicíně, ale na druhé straně tato vlastnost skrývá v sobě nebezpečí, ţe při 

setkání nanočástice s buňkami mohou vstoupit do interakce, tedy ovlivnit vývoj v buňkách 

tkáně. Nejnebezpečnější jsou přitom nanočástice (uhlíkové molekuly) zvané 

buckminsterfullereny. Jinou variantou bioaktivních nanomateriálů jsou tzv. uhlíkové 

nanotrubičky, problém je v tom, ţe tělesné buňky, resp. buňky ţivého organismu a bakterie se 

s novými uhlíkovými molekulami nesnášejí. Při pokusech in vitro byla přidána 

k nanomateriálu zvanému buckyballs kultura koţních buněk. Při koncentraci 20 buckyballů 

v 1 miliardě molekul roztoku polovina koţních buněk rychle odumřela. Bylo zjištěno, ţe 

buckyballs působí méně jedovatě, jestliţe jsou obaleny či obklopeny jednoduchými 

molekulami, takţe toxicitu těchto nanočástic je moţno mírnit. Pokud jde o bioaktivní 

nanočástice, mohou zasáhnout např. potravní řetězce v přírodě silněji neţ izolované částice a 

mohou být zneuţity i pro válečné a teroristické účely, podobně jako disruptivní, pokud se 

ocitnou v nesprávných rukách [1]. 

C. Disruptivní nanočástice 

Do této skupiny patří mikroorganismy vyvíjené ve sféře syntetické biologie. Jde 

o vědní oblast úzce spjatou s výzkumem genetiky, přičemţ jedním z důvodů je uţ to, ţe 

i v této disciplíně se uvaţuje a pracuje v dimenzích velice malých částic [32]. 
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10.2 Interakce mezi nanočásticemi a živou buňkou 

Jsou tři moţnosti ovlivnění [32]: 

1. "oxidační stres" povrch nanočástice se setkává s vnějším obalem buňky. To znamená, 

ţe se vytvářejí volné radikály čili molekuly obsahující volné elektrony a díky tomu 

jsou velice náchylné k reakci. Následkem toho se zvýší hladina vápníku v buňce a v 

jejím jádru můţe dojít k neţádoucí přeměně genů v proteiny, které mohou vyvolat 

zánětlivý, resp. chorobný proces ve tkáni; 

2. dojde k aktivaci receptorových molekul na buněčném obalu, protoţe atomy kovu se 

vyloučí z nanočástic. Další průběh je uţ jako v první variantě; 

3. nanočástice je jako celek pohlcena buňkou a dostává se do tzv. mitochodrií, coţ jsou 

energetické zdroje buňky. Nanočástice činnost mitochodrií buď citelně naruší, nebo je 

zcela vyřadí z činnosti. 

10.3 Vlastnosti ovlivňující toxicitu nanomateriálů 

Jsou jisté aspekty, které mohou z nanomateriálů vytvořit toxický subjekt, zvláště to 

jsou jejich mobilita a zvýšená reaktivita. Malé částice mají větší měrný povrch a vyšší 

chemickou reaktivitu a biologickou aktivitu. Větší chemická reaktivita má za následek 

zvýšenou produkci volných radikálů. Produkce reaktivních forem kyslíku a volných radikálů 

je u řady nanomateriálů: uhlíkové fullereny, nanotrubice a nanočástice oxidů kovů. Vznik 

reaktivních forem kyslíku a volných radikálů je jeden z primárních mechanismů toxicity 

nanočástic, to má za následek oxidativní procesy, záněty a z toho vyplývající poškození 

bílkovin, membrán a DNA. Extrémně malá velikost nanomateriálů také znamená, ţe jsou 

mnohem rychleji přijaty do těla neţ dané částice větší velikosti. Do těla se dostávají skrz 

inhalaci, koţní povrch a příjem potravy nebo jsou náhodně uvolňovány z materiálu 

implantovaných do ţivé tkáně. Nanomateriály jsou schopné přecházet skrz membrány, buňky, 

tkáně a orgány, přes které dané částice větší velikosti nemohou přejít. Chování nanočástic je 

funkcí jejich velikosti, tvaru a povrchové reaktivity s okolní tkání. Při poranění kůţe můţe 

dojít k proniknutí nanočástic tj. akné, ekzém, zranění při holení nebo spálení, a tím můţe 

umoţnit rychlejší absorpci nanomateriálů. Jakmile jsou v krvi, mohou být dopraveny k tkáním 

a orgánům včetně mozku, srdce, jater, ledvin, sleziny, kostní dřeně a nervové soustavy. 

Nanomateriály mohou způsobit přetíţení fagocytózy, a to má za následek zápaly a oslabení 

imunity. Jestliţe se nanočástice rozkládají pomalu nebo vůbec, nahromadí se v orgánech, další 

zájem se upírá na jejich moţnou interakci s biologickými procesy uvnitř těla [33]. 
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Na rozdíl od větších částic mohou nanomateriály přecházet do mitochondrií a do jádra buněk. 

Velikost a velký povrch je proto klíčovým faktorem v určování potenciální toxicity částic. 

Nicméně to není jediný faktor. Povrch můţe významně ovlivnit buněčnou pohyblivost a 

ţivotaschopnost [33]. 

Dalšími významnými vlastnostmi nanomateriálů ovlivňujících toxicitu jsou: chemické 

sloţení, tvar, povrchová struktura, plošný náboj, hromadění, rozpustnost, přítomnost či 

nepřítomnost funkčních skupin nebo jiných chemikálií. Rozdíly ve fázovém sloţení 

nanokrystalických struktur mohou ovlivnit toxicitu. Nanočástice nelze odfiltrovat [33]. 

Jelikoţ nanočástice jsou velmi odlišné od běţných daných částic, jejich nepříznivé účinky 

nemohou být odvozeny ze známé jedovatosti mikročástic. To představuje podstatné problémy 

tykající se zdravotního a environmentálního dopadu. Komplikace také představuje to, ţe 

prach nebo kapalina, kde se nacházejí nanočástice, nebude nikdy téměř monodisperzní, ale 

obsahuje řadu částic různé velikosti. To komplikuje experimentální analýzu. Agregáty 

nanočástic vykazují jiné vlastnosti neţ jednotlivé nanočástice. Informace existují především 

ze studia ultrajemných částic. Studium ukázalo, ţe málo rozpustné ultrajemné částice jsou 

více toxické neţ větší [33]. 

11 Přehled o synteticky vyráběných nanomateriálech v ČR 

V této tabulce se zabývám pouze synteticky vyráběnými nanomateriály nebo průmyslově 

vyráběnými nanočásticemi jako jsou např. uhlíkové nanotrubice a oxid titaničitý, které jsou 

určené pro další vyuţití. Nevěnuji se biologickým nanočásticím a těm, které vznikají hořením 

např. saze vznětového motoru a přirozeně se vyskytujícím v přírodě např. nanočásticím ze 

sopečných erupcí nebo atmosférických procesů [32].  

Nanoproces je činnost, která se podílí na výrobě něčeho s pouţitím nanočástic či 

nanomateriálu. Přitom se pouţívá určitá technologie a je k dispozici určitý nanomateriál a 

technika [69].  

Tabulka 1 - přehled nanoprocesů v ČR [70]. 

Odvětví Nanomateriál či 

technologie 

Firma Sídlo 

Výzkum, vývoj a výroba barev a 

laků 

oxid titaničitý TELURIA, 

s.r.o. 

Skrchov 

Barvy a laky, 

a.s. 

Hostivař 

Největší výrobce titanové běloby 

v ČR 

PRECHEZA, 

a.s. 

Přerov 

Výzkum, vývoj, výroba Lasselsberger, Rakovník 
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keramických obkladů, dlaţeb a 

sanitární keramiky – nanovrstvy 

a.s. 

Vývoj a výroba průmyslových 

nátěrových hmot. 

Color 

Spectrum, a.s. 

Hodonín 

Výroba interiérové a fasádní 

barvy HET, tmelů a stavebních 

hmot. 

HET, s.r.o. Ohníč 

u Teplic 

Vývoj technologií přípravy 

různých forem titanové běloby a 

její aplikací ve výrobě nátěrových 

hmot, stavebních materiálů, 

plastů, v kosmetice a 

katalyzátorech. Dceřiná firma 

Prechezy a.s. 

Oxid titaničitý, 

ţelezité pigmenty 

České 

technologické 

centrum pro 

anorganické 

pigmenty, a.s. 

Přerov 

Výzkum, vývoj a výroba 

stavebních a nátěrových hmot. 

Oxid titaničitý ROKOSPOL, 

a.s. 

Uherský 

Brod 

Vyuţití membránové nanofiltrace nanovlákna 

 

SETUZA, a.s. Ústí nad 

Labem 

Výroba zařízení pro 

nanovlákenný průmysl 

(Nanospider) 

ELMARCO, 

s.r.o. 

Liberec 

Výzkum, vývoj a výroba 

biopolymerů a jejich derivátů pro 

pouţití ve farmacii a kosmetice. 

Nanovlákena 

a mikrovláka 

z biopolymerů 

CPN spol. s 

r.o. 

Dolní 

Dobrouč 

Malosériová výroba tkanin, 

výzkum (nano)ekotextilií, 

centrum textilních výrobků. 

Výzkum, vývoj a transfer 

technologií v před úpravou, 

barvení, tisku a speciálních úprav, 

vývoj a výroba text. přípravků, 

prodej barviv, kusová výroba 

strojů. 

nano-stříbo, 

nanoemulze 

polyureatanu, vodná 

nanodisperze 

polysiloxanů 

INOTEX, 

s.r.o. 

Dvůr 

Králové nad 

Labem 

Laboratorní příprava speciálních, 

nákladných sloučenin a jejich 

další vyuţití. Převedení 

laboratorních syntéz do 

poloprovozu, vývoj nových 

katalyzátorů, výzkum a vývoj 

nových typů plastických 

materiálů na bázi polyamidů, 

výroba polyamidových odlitků. 

Polyamidový prach, 

modifikované SiO2 

Katchem, s.r.o. Praha 1 

Výzkum a výroba dentálních 

implantátů a náhrad kostní tkáně-

systém Impladent 

Ossabase-HA 

 

Lasak, s.r.o. Praha 6 

Výroba a vývoj technické pryţe 

hlavně pro automobilový průmysl 

Kaučukovité 

nanokompozity 

Gumarny 

Zubří, a.s. 

Zubří 

Aplikovaný výzkum v oblasti 

kovových materiálů. 

Kovové 

nanomateriály 

COMTES 

FHT, s.r.o. 

Dobřany 

Výzkum a vývoj zaměřený na nanoelektronika Molecular Praha 5 
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syntézu nanomateriálů a jejich 

vlastnosti. 

Cybernetics, 

s.r.o. 

Výzkum v oboru hydrauliky 

strojů a implementace vědeckých 

a vývojových trendů 

do výroby čerpací techniky. 

Polymerní 

nanovlákna 

SIGMA 

Výzkumný a 

vývojový 

ústav, s.r.o. 

Lutín 

Vytlačování plastových 

potrubních systémů. Příprava 

plošných útvarů z polymerních 

nanovláken elektrospinning 

procesem. 

nanovlákna, 

nanokompozity 

SPUR, a.s. Zlín 

Výzkumný ústav syntetických 

pryskyřic a laků. Výzkum a vývoj 

v oblasti polymerů. Výroba barev. 

polymery, hybridní 

typy nanočástic (jíly, 

oxidy kovů, uhlíkové 

nanotrubky…) 

SYNPO, a.s. Pardubice 

Výzkumné a vývojové práce 

zaměřeny na chemii, technologii 

a vyuţívání surovin. Měření 

emisí, analýzy vod a výluhů, 

stanovení vybraných prvků v 

hnojivech, kompostech, 

zeminách, půdách, sedimentech, 

kalech a podobných materiálech. 

Výzkum v oblasti 

nanotechnologií. 

nanočástice 

trikalciumfosfátu a 

Al2O3, nanoplniva 

pro plasty a kaučuky 

z jílových minerálů 

Výzkumný 

ústav 

anorganické 

chemie, a.s. 

(VÚAnCH) 

Ústí nad 

Labem 

Produkce je zaměřena na oblast 

hutní výroby, strojní výrobu a 

výrobu měřicí, regulační a 

automatizační techniky 

pro průmysl. Výzkum a vývoj je 

zaměřen především na nové 

materiály a technologie, 

zkušebnictví, poradenství a 

expertizy. 

materiály s 

nanokrystalickou 

strukturou 

VÚHŢ, a.s. Dobrá 

u Frýdku 

Místku 

Provádí se aplikovaný výzkum 

v oblasti nových typů materiálů, 

včetně materiálů se fázemi 

velikosti nanometrů, 

vývoj, úprava a optimalizace 

kovů a jejich technologických 

postupů výroby výrobků z 

neţelezných 

slitin, včetně metod přípravy 

ultrajemnozrnných válcovaných 

materiálů. 

ultrajemnozrnné 

materiály na bázi 

hliníku 

VÚK s.r.o. Panenské 

Břeţany 

Vývoj a výroba elektronových 

Mikroskopů a přístrojů se 

zkříţeným svazkem elektronů a 

iontů 

monokrystaly, 

nanostruktury 

FEI Czech 

Republic, s.r.o. 

Brno 

Výroba a vývoj scintilačních CRYTUR, Turnov 
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materiálů a detektorů, laserových 

tyčí, přesné optiky a dalších 

komponent pro lasery a 

elektronové mikroskopy. 

s.r.o. 

Vývoj a výroba elektronových 

mikroskopů a lékařských 

přístrojů. 

DELONG 

INSTRUMEN

TS, a.s. 

Brno 

Laserové technologie pro řezání, 

svařování, značení, řešení 

zákaznických systémů v oblasti 

nanotechnologií a 

mikrotechnologií. Výroba 

laserových strojů. 

LAO - 

průmyslové 

systémy, s.r.o. 

Praha 4 

Výzkum a vývoj v oblasti 

organické chemie a toxikologie. 

Výzkum a vývoj prekurzorů pro 

elektrochromní materiály, 

výzkum organických a 

organokovových sloučenin pro 

high-tech aplikace v elektronice a 

pro uţití v medicíně, výzkum 

fotokatalytických systémů a 

nanosystémů pro 

mikroelektrotechniku. 

nanočástice oxidů 

kovů 

Výzkumný 

ústav 

organických 

syntéz, a.s. 

(VUOS) 

Rybitví 

Výroba a zpracování produktů 

v oblasti akrylátové chemie. 

Zbytek výroby tvoří polymery, 

které se ve formě disperzí 

uplatňují především ve výrobě 

nátěrových hmot, lepidel a 

materiálů ve stavebnictví. 

Fotokatalytický 

nanokrystalický oxid 

titaničitý 

Hexion 

Specialty 

Chemicals, a.s. 

Sokolov 

Výrobce technického textilu – 

kompozitních lan, včetně 

námořních a horolezeckých, 

velkoobjemových vaků, popruhů, 

technických vláken apod. 

Oxid křemičitý, 

SOL-GEL 

technologie 

LANEX, a.s. Opava 

Recyklace a zpracování drahých a 

neţelezných kovů. 

Výzkum ve všech 

pouţívaných 

technologiích 

SAFINA, a.s. Vestec 

Výroba keramických těsnících 

destiček do kartridţí vodovodních 

baterií, keramických filtrů na 

roztavené kovy pro slévárenství, 

keramických řezných destiček pro 

obrábění kovů. Výroba a montáţ 

součástek z elektrokeramiky. 

Vývoj a výroba High-Tech 

keramiky. 

nanometrické prášky 

a suspenze Al2O3, 

ZrO2 

Saint - Gobain 

Advanced 

Ceramics, 

s.r.o. 

Turnov 

Návrh, vývoj a výroba 

kompozitních a lepených struktur, 

fotokatalytické TiO2 

 

LA composite 

- dceřiná firma 

Praha 9 
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hlavně pro letecké technologie, 

autoklávovou technologií. 

Centrum pro TiO2 fotokatalytické 

aplikace. 

ATG, s.r.o. 

Poskytuje konzultantské a 

inţenýrské sluţby v oblasti 

ochrany ţivotního prostředí a 

vodního 

hospodářství, zejména sanační a 

recyklační technologie. 

nanoţelezo AQUATEST, 

a.s. 

Praha 5 

Výroba nanočástic elementárního 

ţeleza a jejich vyuţití na 

tuzemském i světovém trhu. 

NANOIRON, 

s.r.o. 

Rajhrad 

Vývoj a aplikace speciálních 

technologií v ţivotním prostředí, 

ekotoxikologické a chemické  

analýzy vzorků ze ţivotního 

prostředí. Vývoj technologií 

likvidace nebezpečných odpadů. 

Nulmocné 

nanoţelozo 

MikroCHem 

LKT, s.r.o. 

Třeboň 

Zabývá se technologiemi čištění 

kapalin, včetně vody. 

Nanočástice oxidů 

ţeleza 

H+A Eco Cz, 

s.r.o. 

Olomouc 

Zpracování a odstraňování 

nebezpečných odpadů, sanaci 

kontaminovaných lokalit, včetně 

sanace biologickou cestou. 

Výzkum a vývoj nových 

nanomateriálů pro aplikaci v 

dekontaminačních technologiích 

Nanočástice ţeleza, 

zeolitu, vybraných 

oxidů a uhlíku 

DEKONTA, 

a.s. 

Stehelčeves 

Výrobce vodou ředitelných 

nátěrových hmot. Vyuţití 

nanočástic v barvách a lacích. 

Oxid titaničitý, 

nátěrové hmoty na 

bázi polysiloxanů 

Barvy Tebas, 

s.r.o. 

Praha 9 

Výroba elektronické tlakoměrné 

techniky, snímače tlaku, výšky 

hladiny a jejich příslušenství. 

Nitrid křemičitý, 

MEMS 

BD 

SENSORS, 

s.r.o. 

Buchlovice 

u Uherskéh

o Hradiště 

Vývoj a výroba 

miniaturizovaných TFT (thick 

film technology) 

elektrochemických 

senzorů a substrátů biosenzorů. 

nanostrukturované 

elektrody 

BVT 

Technologies, 

a.s. 

Brno 

Vývoj a výroba kompozitových 

materiálů. 

nanokompozitové 

trubky z uhlíkových 

a skleněných vláken 

Compo Tech 

PLUS, s.r.o. 

Sušice II 

Vývoj a výroba zubních 

implantátů a nanoimplantátů, 

chirurgických nástrojů, 

příslušenství 

a alveolárních distraktorů. 

nanostrukturní 

titan 

Timplant, s.r.o. Ostrava - 

Polanka 

Výrobce bílých Nanášení nanovrstev ELCERAM, Hradec 
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a potištěných keramických 

substrátů pro elektrotechnický 

a elektronický průmysl. 

a.s. Králové 

Povlakování metodami PVD a 

PAVCD. Výzkum a vývoj 

v technologii povlakování, vývoj 

zdrojů částic, modelování, 

analýzu tenkých vrstev a 

diagnostiku plazmatu. 

Vytváření nanovrtev HVM 

PLASMA, 

s.r.o. 

Praha 5 

Výzkum a výroba moderních 

katalyzátorů chemických procesů. 

Vyuţití zeolitických a 

mesoporézních struktur 

(nanostruktur) pro katalyzátory. 

Nanočástice kovů a 

oxidů kovů 

Euro Support 

Manufacturing 

Czechia, s.r.o. 

Litvínov 

Výrobce odlitků z taveného 

čediče mapř. dlaţby, potrubí a 

průmyslové výrobky s vysokou 

oděruvzdorností a chemickou 

odolností. 

materiálu na bázi 

eutektické směsi 

oxidů Al, Zr a Si 

EUTIT s. r. o. Mariánské 

Lázně 

Čištění a úprava vod a 

průmyslových roztoků, 

membránové technologie. 

Výzkum související 

s nanotechnologiemi se provádí v 

Divizi membránových procesů. 

nanovlákna MEGA a.s. Praha 9 

Výzkum, vývoj a prodej zařízení 

– filtrace, membránová separace, 

mikrofiltrace, nanofiltrace, 

reverzní osmóza, odstřeďování, 

fotokatalýza, dekontaminace 

kapalin. 

nanovlákna MIKROPUR, 

s.r.o. 

Hradec 

králové 

Výzkum a vývoj v oblasti 

nanotechnologií, popularizace 

nanotechnologií. Vývoj vzorků 

nových nanomateriálů, 

technologií a aplikačních postupů. 

Nanočástice stříbra a  

oxidů ţeleza (Fe, 

Fe2O3, Fe3O4 a FeO) 

NanoTrade, 

s.r.o. 

Olomouc 

Výroba netkaných 

textilií, bikomponentních 

netkaných textilií na bázi 

polypropylenu a polyethylenu. 

nanovlákna PEGAS 

NONWOVEN

S, s.r.o. 

Znojmo 

Plynová a kapalinová 

chromatografie pro studium a 

sledování vlivu přírodních látek, 

zejména vitaminů a dalších 

antioxidantů, na lidské zdraví. 

Zkoumání antibakteriálních 

účinků stříbra. 

nanočástice štříbra RADANAL, 

s.r.o. 

Pardubice 

výrobce stavebních a nátěrových 

hmot. Vlastní výzkum a vývoj. 

Oxid titaničitý ROKOSPOL 

a.s. 

Uherský 

Brod 

Povlakovací centrum, nanášení nanovrstvy, SHM, s. r. o. Šumperk 



 48 

otěruvzdorných vrstev zejména 

na řezné, tvářecí, lisovací 

a střiţné nástroje. Příprava 

nanovrstevných a 

nanokrystalických PVD povlaků. 

nanostruktury 

Oblast fotovoltaiky. Realizace 

fotovoltaických systémů a 

elektráren. 

Dodávka fotovoltaických panelů 

a komponentů. 

Monokrystalický 

křemík 

Solartec, s.r.o. Roţnov pod 

Radhoštěm 

Výzkum, vývoj a výroba 

technických textilií. 

nanovlákna, 

nanostříbro 

SPOLSIN,s.r.o

. 

Česká 

Třebová 

Výroba barev a speciálních 

nátěrů. 

Oxid titaničitý STAVEBNI 

CHEMIE, a.s. 

Slaný 

Vývoj a výroba zobrazovacích a 

analytických přístrojů zaloţených 

na vyuţití fokusovaného 

svazku nabitých částic. 

nanofabrikace 

iontovým 

svazkem, 

nanomanipulace 

TESCAN, 

s.r.o. 

Brno 

Vývoj a výroba specializovaných 

vakuově nanášených kovových a 

dielektrických vrstev 

tlouštěk od 2 nm pro aplikace v 

mikroelektronice, rentgenové 

optice, senzorice atd. 

nanovrstvy TTS, s.r.o. Praha 4 

 

11.1 Zásluhy ČR v oblasti nanotechnologií 

Na Technické univerzitě v Liberci vyvinuli odborníci, jako jedni z prvních na světě, 

vlákna tloušťky 200 nm. Univerzita ve spolupráci s libereckou firmou ELMARKO vytvořila 

i prototyp stroje pro výrobu netkaných nanovláknových textilii. Výrobní technologie nazvaná 

Nanospider je zaloţena na principu zvlákňovaní vodných roztoků polymerů bez pouţití 

chemických rozpouštědel v silném elektrickém poli. Z těchto vláken se dají vyrábět lehké, 

tenké, a současně pevné textilie, které jsou porézní, přitom jejich póry jsou dostatečně malé k 

tomu, aby jimi nemohly projít bakterie či viry. Tyto textilie mají tedy vysokou filtrační 

schopnost a lze je pouţít pro výrobu superfiltračních textilií pro pouţití v laboratořích, 

chirurgických sálech apod. V medicíně je lze vyuţít ke krytí ran. Jejich struktura je totiţ velmi 

podobná struktuře buněčné hmoty lidské tkáně. Látka propouští kyslík, braní ve vstupu 

bakteriím, zajišťuje odtok zánětlivého výtoku z krevních a mízních cest a lze na jejich povrch 

navázat antibakteriální a hojení urychlující léčiva. Kromě toho mohou být vyuţity pro 

rekonstrukci kůţe, kostí, cév, svalů i nervové tkáně, doručovaní a řízené uvolňování léčiv či 
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buněk. Výborné schopnosti absorpce zvuku těchto nanotextilií se dají vyuţít v průmyslu pro 

odhlučňování interiérů automobilů, letadel či ve stavebnictví [53].  

O nanotextiliích se aktuálně hovoří v souvislosti s ptačí chřipkou. Virus patří do skupiny 

ortomixoviry, jejichţ genetická informace je uloţena v bílkovinném obalu. Rozměry těchto 

virů se pohybují kolem 100 nm, a tedy nemohou projít přes strukturu nanotextilií, jejichţ póry 

mají velikost pouze několika nanometrů. Roušky vyrobené z nanovláken by nás ochránily 

před kapénkovým přenosem přes dýchací cesty [53]. 

Firma Nanosilver jiţ uvedla na český trh speciální ponoţky „impregnované“ částicemi Ag. 

Ionty stříbrných nanočástic působí antibakteriálně. Ovlivňují látkovou výměnu bakterií, mají 

téţ fungicidní účinky. Na rozdíl od klasických antibiotik nezískávají bakterie vůči částečkám 

stříbra odolnost. Kromě antibakteriálních účinků ponoţky lépe vstřebávají pot, urychlují 

hojení ran a oděrek, zlepšují prokrvení nohou, předcházejí omrzlinám a jsou antialergenní. 

Ponoţky jsou určeny pro všechny, kteří mají problémy s nadměrným pocením nohou, nebo 

pro celodenní chození či pohyb v náročném terénu např. sportovci, vojáci, policisté a hasiči 

[53]. 

12 Doporučení pro bezpečnost práce s vyrobenými a vyráběnými 

nanomateriály. 

V Evropské unii se při výrobě nanomateriálů musí dodrţovat platné právní předpisy. 

Evropská unie vydala následující právní předpisy upravující nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1272/2008 [45] – REACH, které se vztahují na výrobu, uvádění na trh a 

pouţívání látek samotných, obsaţených v přípravcích nebo v předmětech. Směrnice Rady 

89/391/EHS [40] stanoví pro zaměstnavatele řadu povinností spočívajících v přijetí opatření 

nezbytných pro bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků. Platí také Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2008/1/ES [41] o kontrole nebezpečí závaţných havárií s přítomností 

nebezpečných látek, rámcová směrnice o vodě 2008/32/ES [42] a Směrnice 2006/12/ES [43] 

o odpadech. ČR a státy Evropské unie přijaly tato nařízení a směrnice. Evropská unie má 

dobře nastavené priority a doporučení ohledně nanomateriálů a nannotechnologií. Členské 

státy dodrţují strategii pro zodpovědný výzkum a vývoj nanotechnologií. Činnost EU 

v oblasti zajištění a minimalizace nebezpečí práce s nanomateriály je dostatečná. 
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12.1 Všeobecná doporučení týkající se bezpečnosti nanotechnologií a práce 

s nanomateriály. 

Na základě veřejné diskuse členu zapojených do NEW OSH ERA a sdruţení PEROSH, 

kterou iniciovala Evropská komise, bylo stanoveno 13 nejpalčivější témata BOZP při práci 

s nanomateriály [16]: 

 Vypracovat rejstřík nanomateriálů (poloproduktů a konečných výrobků); 

 Přidělovat vyráběným nanomateriálům všeobecné uznávané číslo v registru CAS 

(Chemical Abstracts Service); 

 Urychlit vědecké práce při sběru dat o vlastnostech nanomateriálů a podrobovat je 

analýze; 

 Vyvíjet měřící zařízení; 

 Vyvinout standardizované metody hodnocení rizik; 

 Prosazovat „dobré zkušenosti“ při oceňování rizik, zdraví lidí, nebezpečí pro ţivotní 

prostředí a bezpečnost v celosvětovém měřítku; 

 Zřídit instituce pro monitorování rozvoje nanotechnologie, pro zavádění laboratorních 

i výrobních standardů a pro případná regulační opatření; 

 Rozvinout dialog s veřejností a průmyslem a zajistit účast obou stran při 

rozhodovacích procesech; 

 Vypracovat směrnice a standardy pro oceňování rizik, pro výrobu a manipulaci 

nanomateriálů a pro komercionalizaci nanomateriálů a jiných nanotechnologických 

výrobků; 

 Revidovat stávající regulační opatření s ohledem na specifika nanotechnologie; 

 Přikládat nejvyšší význam výrobě a manipulaci s volnými nanočásticemi, dokud 

nebude identifikována jejich míra nebezpečnosti, případně, dokud nebudou např. 

zabudovány do matrice jiné látky; 

 Snaţit se o eliminaci, případně minimalizaci výroby částic o nanorozměrech a jejich 

nechtěnému uvolňování do ţivotního prostředí, tam kde je to moţné. 

Tyto všeobecná doporučení jsou velmi důleţitá pro budoucí výzkum a vývoj v oblasti 

expozice nanočástic na pracovníky, bezpečnost práce a ochrany ţivotního prostředí a měli by 

se na nich podílet členské státy EU. Česká republika se pro potřeby budoucího výzkumu 

v oblasti pracovního ovzduší bude zaměřovat na hodnocení expozice nanočástic přítomných v 

pracovním ovzduší v podobě nanoaerosolu. 
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V roce 2008 bylo ve spolupráci hlavního hygienika ČR, krajských hygienických stanic 

a Státního zdravotního ústavu provedeno dotazníkové šetření „Pasportizace pracovišť 

s nanomateriály v České republice“. Z výsledků tohoto šetření vyplynulo, ţe na 104 šetřených 

pracovištích (výzkumného i výrobního charakteru) je nakládáno se všemi známými typy 

nanomateriálů. Ve většině výzkumných organizací je expozice osob vyloučená nebo velmi 

nepravděpodobná. Ale u výrobních podniků je poměr pracovišť s moţností expozice 

nanočásticemi a pracovišť bez pravděpodobné expozice stejný. Ve většině šetřených 

výrobních podniků je roční spotřeba nanomateriálů menší jak jedna tuna a na ţádném z těchto 

pracovišť nebyly dosud objektivně zaznamenány zdravotní obtíţe či poškození zdraví 

pracovníků v důsledku expozice nanomateriálům, přesto nelze při chronické expozici 

neţádoucí následky vyloučit [72]. Proto bychom se měli pokusit vyvinout kolektivní 

iniciativu k zajištění bezpečného nakládání s nanomateriály a stanovení jejich expozice. 

V Evropě je nyní těmto otázkám kladena velká priorita, a proto by neměla ani v Česká 

republika zaostávat za tímto trendem. Je proto snahou Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, 

v.v.i. vytvořit kooperaci s ostatními subjekty, které se problematice nanočástic věnují a mohly 

by napomoci v tomto směru bezpečnostního výzkumu [72]. 

12.2 Nizozemská příručka pro bezpečnou práci s nanomateriály 

Nizozemsko jako první vydalo v listopadu 2010 příručku pro bezpečnou práci 

s nanomateriály, která popisuje jak vytvářet bezpečné pracovní podmínky při práci s 

nanomateriály. Tento dokument je dále popsán a jsou naznačeny tabulky pro jeho lepší 

pochopení. 
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Obrázek 11 - Postup při práci s nanomateriály [71]. 

12.2.1 Seznam nanomateriálů v podniku 

Tato část příručky je zaměřena na identifikování a vytvoření seznamu nanomateriálů nebo 

produktů obsahující nanomateriály, který firma vyrábí nebo pouţívá. Seznam by měl 

obsahovat název nanomateriálu, chemický název, registrační číslo CAS, údaje o šíření a 

velikosti nanočástic, tvar nanočástice, nebezpečné vlastnosti (toxický, mutagenní, 

karcinogenní atd.), rozpustnost ve vodě, hustota v kg/dm3 a fyzikální stav (kapalné nebo 

pevné). Z tohoto seznamu by měly být vidět vlastnosti nanomateriálu a jestli zahrnují 
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zdravotní rizika. Poţadované informace by měly být v bezpečnostním listu. Pokud ne, je 

nutné o ni poţádat dodavatele [71]. 

Tabulka 2 – Seznam nanomaterálů [71]. 

 nanomateriál 1 nanomateriál 2 nanomateriál X 

název 

nanomaterálu 

   

chemický název    

CAS    

údaje o šíření a 

velikosti 

   

tvar nanočástice    

nebezpečná 

vlastnost 

   

rozpustnost ve 

vodě 

   

hustota    

fyzikální stav    

 

12.2.2 Určení zdravotních rizik nanomateriálů 

V této části by se měla posoudit zdravotní rizika a zařadit nanočástice do jedné ze tří kategorií 

ohroţení zdraví. Čím větší číslo, tím větší nebezpečí pro zdraví [71]. 

1. Rozpustné nanočástice. Nanočástice s rozpustností > 100 mg / l. Například: částečky 

lipidů, sacharózy a siloxanů v rozmezí od 1 do 100 nm. 

2. Syntetické nanočástice. Například: kovy (Ag, Au, Pb), oxidy kovů (TiO2, ZnO, CeO2, 

CoO), saze, fullereny a polymery v rozmezí od 1 do 100 nm. 

3. Nerozpustné nanočástice, které mohou mít efekt jako azbest. Například uhlíkové 

nanotrubice. 

Tabulka 3 – Klasifikace nanomateriálů [71]. 

třída 

nebezpečnosti 

popis nanomateriál 1 nanomateriál 2 nanomateriál X 

1 rozpustné 

nanočástice 
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2 syntetické 

nanočástice 

   

3 nerozpustné 

nanočástice 

   

 

12.2.3 Seznam činností s nanomateriály 

Zde by se měli identifikovat všechny pracovní činnosti s nanomateriály ve společnosti od 

výroby přes skladování a aplikaci aţ po likvidaci jako odpad. Tabulka je naznačena [71]: 

Tabulka 4 - Seznam činností s nanomateriály [71]. 

pracovní 

činnost s 

nanomateriály 

jméno nanomateriálu………. 

mnoţství 

(kg, l) 

schopnost 

uvolňování 

(ano/ne) 

doba trvání 

práce (min) 

kolikrát za 

den, týden 

či měsíc 

počet 

exponovaných 

zaměstnanců 

příjem a 

skladování 

     

otevření 

obalu 

     

přidávání 

nanomateriálu 

     

výroba 

nanomateriálu 

     

práce s 

nanomateriály 

     

oddělování 

nanomateriálu 

     

balení      

čištění a 

údrţba 

     

doprava      

likvidace      

jiné      
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12.2.4 Určení množství expozice 

V této části se odhadne mnoţství expozice nanočástic na pracovníky podle toho jak a kde 

pracují s nanomateriálem. Jsou 3 kategorie expozice [71]: 

I. moţné uvolnění nanočástic (1 – 100 nm) např. při výrobě nebo výzkumu 

II. moţné uvolnění nanočástic (1 – 100 nm) spojené do větších pevných nebo kapalných 

forem do 100 µm např. při broušení, stříkání apod. 

III. uvolňování nanočástic není moţné např. uzavřený systém. 

Tabulka 5 – Množství expozice [71]. 

Jméno nanomateriálu……. 

kategorie 

expozice 

popis druh práce 1 druh práce 2 druh práce X 

 

I 

moţné uvolnění 

nanočástic 

(1 - 100 nm) 

   

 

 

 

II 

moţné uvolnění 

nanočástic 

(1 – 100 nm) 

spojené do 

větších pevných 

nebo kapalných 

forem do 

100 µm 

   

 

III 

uvolňování 

nanočástic není 

moţné 

   

 

12.2.5 Výběr strategie proti expozici nanočástic 

Nanomateriál se zařadí podle tabulky 3 (klasifikace nanomateriálů) a tabulky 5 (mnoţství 

expozice) do jedné z kategorií rizik A, B nebo C v tabulce 6. Potom se z tabulky 7 určí 

strategie ochrany a doporučený přístup před expozicí nanočástic [71]. 

Tabulka 6 – Rozhodující matice pro kategorizaci rizik [71]. 

 popis kategorie nebezpečnosti nanomateriálů 
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riziko expozice 

nanočástic 

 Třída 

bezpečnosti 1: 

rozpustné 

nanočástice 

Třída 

bezpečnosti 2: 

syntetické 

nanočástice 

Třída 

bezpečnosti 3: 

nerozpustné 

nanočástice 

kategorie 

expozice I: 

moţné uvolnění 

nanočástic 

(1 - 100 nm) 

 

 

A 

 

 

A 

 

 

B 

kategorie 

expozice II: 

moţné uvolnění 

nanočástic 

(1 – 100 nm) 

spojené do 

větších pevných 

nebo kapalných 

forem do 

100 µm 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

C 

kategorie 

expozice III: 

uvolňování 

nanočástic není 

moţné 

 

 

A 

 

 

C 

 

 

C 

 

Tabulka 7 - Strategie ochrany před expozicí [71]. 

Strategie ochrany Úroveň rizika Doporučený přístup 

 

A 

 

nejniţší 

Pouţívat větrání a vhodné 

OOPP. 

 

B 

 

střední 

Pouţívat větrání a vhodné 

OOPP a další opatření, která 

jsou technicky, organizačně 

a ekonomicky proveditelná. 
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C 

 

 

vysoké 

Uplatňovat zásadu 

předběţné opatrnosti. Pouţít 

všechna opatření, která jsou 

technicky a organizačně 

proveditelná 

 

12.2.6 Plán ochrany pracovníků 

V této části se diskutuje o plánu ochrany pracovníků. Tento plán obsahuje seznam opatření, 

která budou zavedena pro zodpovědnou práci s nanomateriály. Dle diskuze se určí se strategie 

ochrany zdraví při práci [71]. 

Základní opatření: Zaměstnavatelé musí zhodnotit nebezpečí a pokud to jde, tak se mu 

vyhnout např. nahradit škodlivé látky bezpečnější alternativou nebo zmírnit zdroje nebezpečí 

např. hermeticky uzavřeným systémem [71]. 

Technická opatření: Pokud nemí moţné základní opatření je zaměstnavatel povinen sníţit 

rizika např. screeningem [71]. 

Screening je vyšetřování předem definované skupiny lidí za účelem vyhledávání chorob 

v jejich časných stádií, kdy pacient ještě nemá potíţe a příznaky [71]. 

Organizační opatření: Pokud nejsou moţná technická opatření nebo jsou neuspokojivá, je 

zaměstnavatel povinen např. sníţit počet zaměstnanců vystavených expozici nanomateriálů 

[71]. 

Osobní ochrana: Pokud není moţné sníţit rizika prostřednictvím výše uvedených opatření, 

pouţijí se osobní ochranné prostředky [71]. 

12.2.7 Registrace potencionálně exponovaných pracovníků 

Doporučuje se vést záznamy o potenciálně exponovaných pracovníků. Účelem registrace je 

moţnost rychlého jednání a odhalování moţných účinků na zdraví.  

12.2.8 Kontrola a preventivní lékařské prohlídky 

Zaměstnavatel by měl kontrolovat zda v současné době neexistuje konkrétní lékařský výzkum 

pro detekci moţných nepříznivých účinků expozicí nanočásticemi. Měl by zajišťovat 

preventivní lékařský prohlídky např. vyšetření plicních funkcí [71].  
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12.2.9 Zhodnocení příručky 

Tato příručka je první v oblasti bezpečné práce s nanomateriály, je vypracována velmi dobře a 

komplexně. Tento dokument není zatím jinde neţ v Nizozemí, coţ je myslím škoda. 

Doporučil bych ho i České Republice. 

Závěr 

V práci jsem provedl rozbor legislativy a přístupů v kontextu problematiky bezpečnosti práce 

s nanomateriály. Je zde sestaven přehled synteticky vyráběných nanomateriálů a nanoprocesů 

v ČR. Dále se zabývám některými nebezpečnými vlastnostmi nanomateriálů a jejich 

schopnostmi poškodit zdraví. Ke konci jsem zpracoval návrh na doporučení s vyráběnými a 

jiţ vyrobenými nanomateriály ve formě vysvětlení příručky bezpečnosti práce vydané 

v Nizozemsku. Přístup EU k problematice nanomateriálů a nantechnologií je velice 

zodpovědný. Vydává potřebná nařízení a legislativní úpravu, snaţí se iniciovat zodpovědný 

přístup svých členských států k této problematice. 
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