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NORMÁLNÍ, NEBEZPEČNÉ NEBO BEZPEČNÉ? 

MAKRO ÚTVARY
X= expozice



Duben 2018 – 150 000 tun jemného písku 
ze Sahary zasypalo ČR  

MIKRO MATERIÁLY OKOLO NÁS 
15.3.2022 Evropu dnes zasáhl neobvyklý fenomén. 
Do ovzduší se dostal písek ze Sahary

~15 KG SiO2/ obyvatele
Téměř vše ve vdechnutelné 
velikosti 2-5 mikronů

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Silicon-dioxide#section=Personal-Protective-Equipment-(PPE)

Green circle - The chemical has been verified 
to be of low concern based on experimental 
and modeled data

EPA

ECHA

Různé pohledy



NANOMATERIÁLY OKOLO NÁS 
V přírodě vše funguje na 

bázi nanorozměrů. 

Pokud by tyto rozměry 
byly větší, tak by příroda 

ani náš organismus 
nemohly fungovat. 





Příklady 

Bahno



Jíly – 5-500nm



Šupinková 
nano
podstruktura 
stavby vlasů



Mikroorganismy





100 nm nejtypičtější rozměr –
metabolické otvory, tloušťka stěny, atd





Je nám divné, že moucha může lézt po stěně pomocí nanochňapek?
....
nebo že motýl cítí samičku na 20 kilometrů, tzn, že i jediná molekula 
jejího pachu je detekována jemnou sítí nanosensorů?



Pyly
• Spory v mikrometrech
• Schopnost přežít a nést život v 

nanometrech





Listy stromů -
nanokompozitni materiály



Motýlí barvy

Lidé se motýlími křídly inspirují, a už
vytvořili barevné látky bez barviva. 

Jsou utkané z vláken o různé tloušťce
a hustotě, která různě lámou světlo, a 
tak vznikají jejich barvy. Pokud
bychom mohli vytvářet barevné šaty
bez barvení, prospěli bychom
životnímu prostředí, protože textilní
průmysl patří k těm, které životní
prostředí zatěžují nejvíce. 

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/22388/zajimavosti-ze-sveta-hmyzu.html



Metabolické otvory -- 28 nm



OCEÁNY – NEJVĚTŠÍ ZÁSOBÁRNY 
NANO, MIKRO A PIKO MATERIÁLŮ Volně řečeno, 

neexistuje ostrý rozdíl 
mezi pravým roztokem 
a rozptýlenými 
částicemi soli ve vodě.
Solný roztok je hranicí, 
která se za určitých 
podmínek chová jako 
roztok a za jiných jako 
koloid

H. Remy: Anorganická Chemie.

Přechod nano a 
piko světa

Délka každé strany krystalové mřížky chloridu
sodného je 0,564 nm

https://cs.wikipedia.org/wiki/Chlorid_sodn%C3%BD


Solutions (piko) Suspensions (micro) Colloids (nano)

Appearance Clear, transparent and 
homogeneous

Cloudy, heterogeneous, 
at least two substances 
visible

Cloudy but uniform and 
homogeneous

Particle Size molecule in size > 10,000 Angstroms 10-1000 Angstroms

Effect of Light (Tyndall 
Effect)

none -- light passes 
through, particles do 
not reflect light

variable light is dispersed by 
colloidal particles

Effect of Sedimentation none particles will eventually
settle out none

SOLUTIONS , SUSPENSIONS AND COLLOIDS -- SUMMARY TABLES

Roztoky, suspenze a koloidy
http://www.edinformatics.com/math_science/solutions_suspensions_colloids.htm



• Veškeré funkce živých organismů jsou založeny na nano a 
piko velikostech

• Většina léků je založena na nano a piko velikostech
• Veškerá barviva a kompozice nátěrů a barev jsou založeny 

na nano velikostech
• Veškeré plasty a polymery jsou založeny na nano 

velikostech
• Beton, malta a většina pojiv a stavebních materiálů je 

založena na nano velikostech
• Keramické materiály jsou založeny na nano velikostech

Pokud by byly rozměry částic větší, nefungovaly by tak jak mají 

Bylo před námi a bude po nás 



Výroba 10 000 000 000 tun betonu/ rok                     
http://concretehelper.com/

Zrychlily polovodiče - výkonější počítače

Koroze ~ 400 000 000 tun rzi/ rok – ekonomické ztráty 25 000 000 000 000 USD 
https://inspectioneering.com/news/2016-03-08/5202/nace-study-estimates-global-cost-of-corrosion-at-25-trillion-ann

Pozitivní a negativní  využití/dopady nanočástic - příklady

Katalýza díky nanokompozitům prodělala 
nebývalý rozmach v posledních dvaceti letech 
a zlepšila energetickou, ekologickou a 
ekonomickou  bilanci industriálních syntéz



ORGANICKÉ LÁTKY

(KOUŘ, MIKROBY, VÝPARY, ATD) + VZDUŠNÝ KYSLÍK

TiO2 POVRCH+
+ SVĚTLO

H2O + CO2

Eg ~ 3.2eV

VYUŽITÍ FOTOKATALÝZY
– IDEÁLNÍ TECHNOLOGIE PRO ČIŠTĚNÍ VZDUCHU 

Oxidační potenciál na aktivovaném TiO2 povrchu je vyšší než na chlóru nebo ozónu!

POLOVODIČOVÝ JEV – ODSTRAŇUJE NEČISTOTY ZE VZDUCHU



Racionální přístup k nebezpečnosti na 
bázi velikostí částic:

Pokud se nebojíme pravých roztoků (pikotoxicita), nemusíme 
se obávat ani nanočástic a mikročástic stejné látky.

Makro Mili Mikro Nano Piko



Účelné a bezpečné 
využívání 

nanočástic

Průmysl

Uživatel 

Legislativa

Legislativa není samoúčelná 
a věcná stránka vždy musí 
být nad stránkou formální

Zodpovědný výrobce je nutný 
pro život společnosti, 
zprostředkovatel prosperity.
Průmysl nelze považovat za 
nezodpovědný a všehoschopný

Prosperita    
=

rovnováha 
a 

spolupráce

Uživatel má právo na objektivní a úplné informace od 
výrobců a zapojení do legislativních procesů

Jasný posuzovací proces, 
jasné směrnice a 
hodnotící kritéria 

Budování právní 
jistoty a povědomí. 

Legislativa je 
prospěšný proces, 
nutný v moderní 
společnosti 



HYSTERIE OKOLO TOXIKOLOGIE 
NANOČÁSTIC BEZ CHEMICKÉ JEDOVATOSTI 

Příklad 
klasifikace TiO2

Precedens 
legislativního 
systému

Účelné a bezpečné 
využívání 

nanočástic

Průmysl

Uživatel 

Legislativa

• Potlačení faktické stránky věci  
• Diskontinuita dialogu 
• Důraz na formální stránku a  

rigidní racionalizace pozice 
druhého i třetího řádu

Narušeni rovnováhy



Zákaz TiO2 v potravinách v Evropské Unii od 7.8.2022
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2021.6585

Příklad porušení rovnováhy – TiO2

Před čím nás tento zákaz chrání????!!!
Před každodenní konzumací 8 kg potravin 
obsahujících TiO2?!!!!!

80g TiO2/ 80kg 
živé váhy = zcela 
bezpečná dávka 

Safety assessment of titanium 
dioxide (E171)
as a food additive



Děkuji za pozornost

Proč se tedy tolik lidí slova NANO 
bojí? Právě protože jsme nad
velikostí věcí okolo nás nikdy
předtím nemuseli přemýšlet
protože jsme ani neměli techniku
v nanorozměrech vidět. .

Chápejme, že příroda prostě funguje 
na úrovni nanorozměrů, základní 
stavební jednotky hmoty jsou prostě 
v NANO a všechno okolo nás včetně 
našeho vlasního těla funguje na bázi 
NANO. Nenechme se strašit slovem 
NANO, dělejme si vlastní úsudek a 
racionálně hodnoťme situaci


