
Projekt i-AIR REGION 

  

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001075 

 

Edukační centrum - Centrum edukacjyne 

 

Částice prachu pod elektronovým mikroskopem 

 

výukový materiál pro školy a veřejnost 



Prachové částice se v ovzduší 
nacházejí přirozeně. Mohou být 
přírodního původu nebo vytvořené 
lidskou činností. Ovzduší bez 
pracových částic neexistuje. Při lidské 
činností jsou vypouštěny tzv. tuhé 
znečišťující látky (TZL) a to 
předevšímpři spalovaných paliv. 
Důležitým parametrem TZL je 
především jejich velikost, udávaná v 
mikrometrech (ųm), kdy lze říci „čím 
menší částice – tím větší problém“. 
Nejmenší částice nejméně podléhají 
gravitaci a zůstávají dlouhodobě 
rozptýleny - vznášejí se. Díky své 
velikosti se pak dostávají do 
dýchacích cest. Pro představu 
velikosti tohoto prašného aerosolu je 
uveden obrázek. 
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Jak se chránit před negativními vlivy znečištěného ovzduší: 

 

Pokud jsou hodnoty znečištění zvláště vysoké (například v zimě za nepříznivých 

rozptylových podmínek), snažte se vycházet ven co nejméně. 

Pokud musíte jít ven, zkuste omezit pobyt venku na časné ranní hodiny nebo až 

na večerní hodiny. Toto je důležité zejména v situaci, kdy jsou vysoké hladiny 

přízemního ozonu, neboť sluneční záření hladinu ozonu zvyšuje. 

V době špatných rozptylových podmínek venku necvičte a neběhejte. Čím 

rychleji a hlouběji dýcháte, tím více škodlivin vdechujete. Větrejte doma pouze 

krátce. 

 

Důležité je dbát na správnou 

životosprávu a přijímat dostatek 

vitamínů – ty Vás sice neochrání 

před vdechováním škodlivin, ale 

pomohou tělu lépe se vypořádat 

s následky jejich negativního 

působení. 
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01_ZDROJE V REGIONU 

Vysoká koncentrace průmyslu, dopravy a lokálních topenišť vytváří vysoké 

koncentrace vel mi rozmanitých tuhých částic v ovzduší. Běžně je vnímáme jako 

prašný aerosol PM10. Ve skutečnosti se jedná o různé částice velikosti od 1 

nanometru  

po 100 mikrometrů. Částice prozradí podle svého tvaru, povrchu a složení jak 

vznikly. Tedy při jakém procesu a jaké teplotě. Zjednodušeně je takto zachycená 

částice podpisem svého zdroje. 
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02_HUTNÍ PRŮMYSL 

Na snímku je zachycena velká částice kovu (pravděpodobně oxid železitý) o 

průměru přibližně 100 mikrometrů, která vznikla při teplotě cca 1000 °C. Tuto částici 

není možné díky veliko sti vdechnout do plic, bude zachycena již v nose, navíc díky 

své velikosti rychle sedimentuje na zem. Proces při kterém vznikla se jmenuje 

pyrometalurgie a souvisí s hutním průmyslem v Ostravě. 
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03_HUTNÍ PRŮMYSL 

Ovzduší v našem regionu je unikátní výskytem specifických částic. Při zpracování 

železa za vysokých teplot dochází k vypařování kovu a rychlému ochlazení 

kovových par. Výslednou strukturou je pak většinou koule, což má fyzikální příčiny. 

Zajímavé je, že koule jsou často duté, podobné bublinám z bublifuku. Vytvořené 

nanočástice kulovitého tvaru mají velikost od desítek nanometrů až po mikrometry. 

Jedná se většinou o oxid železitý. Kuličky, které reprezentují nanočástice se spojují, 

tzv. agregují do složitějších útvarů. Výsledkem jsou řetízky, hrozny, shluky. 

Samostatné nanočástice jsou spíše vzácností. 
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04_FOSFOR 

Snímek ze skenovacího elektronového mikroskopu s energiově dispersním 

spektrem. Zářící oblast na snímku je místo, kde byl detekován vápník-fosfor. Fosfor 

patří mezi makrobiogenní prvky, které se podílejí na matabolismu a jsou nezbytné 

pro předávání energie v organismu. Forsfor je součástí všech živých organismů, v 

kostech, zubech, organických látkách atd. Je obsažen např. i v kolových nápojích, 

tavených sýrech a uzeninách. Bílý fosfor je toxický. Organické látky obsahující 

forsfor mo hou být extrémně jedovaté. Ve volném ovzduší se toxické formy fos foru 

běžně nevyskytují.  

Na snímku se jedná o tkáň tonzily(krční mandle) 72 -letého muže s 

diagnostikovaným dlaždicobuněčným kar cinomem, který pracoval jako 

autoopravář a byl kuřák. 
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05_DOPRAVA 

Doprava se podílí na znečištění ovzduší v regionu přibližně 10%. Nejde však pouze  

o celkové množství pevných částic vzniklých v dopravě, ale hlavně o jejich složení. 

Pneumatika obsahuje kromě pryže a kaučuku zinek, arzén, hliník, kadmium, kobalt, 

chróm, nikl, a olovo. Velký obsah zinku (až 10 000 mg/kg) v pneumatice je ve formě 

ZnO či ZnS. Provozem automobilů dochází k obrušování a otěru brzdových 

destiček, brzdových kotoučů a brzdových bubnů. Brzdové obložení na 1 km je při 

otěru  

u osobních automobilů 10 až 20 mg u menších nákladních automobilů kolem 30 mg,  

pro těžké nákladní automobily asi 50 až 80 mg. 

12 



13 



06_DOPRAVA 

Fotografie 5 a 6 ukazují zlomky částic pocházející z otěru pneumatik a brzdových 

destiček. Jejich velikost je od 100 nanometrů až po desítky mikrometrů. Složením  

se jedná většinou o těžké kovy, respektive jejich oxidy. 
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07_ZLATO 

Snímek ze skenovacího elektronového mikroskopu s energiově dispersním 

spektrem (níže). Zářící oblast na snímku je místo, kde bylo de te kováno zlato. 

Velikost detekované částice je přibližně 4 mikrometry. Zdravotní účinky částic zlata 

nejsou prokazatelné, zlato je poměrně in ertní prvek. Jeho výskyt v ovzduší je velmi 

nízký, muselo by dojít k přímé expozici. Na sním ku se jedná o tkáň krčních mandlí 

38-letého 

muže s diagnostikovaným chronickým zánětem mandlí, který pracuje jako zámečník  

a je kuřák. 
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08_CÍN 

Snímek ze skenovacího elektronového mikroskopu s energiově dispersním 

spektrem (níže). Zářící oblast na snímku je místo, kde byl detekován cín. Velikost 

vyfotografované částice je přibližně 4 mikrometry. Anorganický cín je obecně méně 

nebezpečný než organicky vázaný. Do ovzduší se dostává zejména při 

metalurgických procesech, 

spalování fosilních paliv a při technologiích, které cín používají např. jako 

stabilizátory při výrobě PVC. Na druhé straně se předpokládá, že cín je důležitý pro 

optimální růst  

a při tvorbě krve. Na fotografii se jedná o tkáň krčních mandlí 9-letého dítěte  

s diagnostikovaným chronickým zánětem mandlí. 
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09_NIKL 

Snímek ze skenovacího elektronového mikroskopu s energiově dispersním 

spektrem (níže). Zářící oblast na snímku je místo, kde byl detekován nikl. Velikost 

shluku nanočástic je přibližně 10 mikrometrů, útvar je tvořen shlukem velmi malých 

nanočástic. Nikl se do prostředí uvolňuje především ve spalování uhlí a dalších 

fosilních paliv, také z procesů těžby a zpracování niklových rud, ocelářského 

průmyslu, galvanických procesů nebo spalování komunálního od padu. Zdro jem 

niklu do ovzduší je také doprava, kdy dochází ke spalování pohonných hmot, 

ale také z otěru brzdových destiček. Nikl se v organizmu podílí na aktivaci některých 

enzymů. Na fotografii se jedná o tkáň krčních mandlí 58-letého muže s 

diagnostikovaným spinocelulárním karcinomem  (zhoubný nádor vycházející z 

epitelové tkáně). Muž pracuje jako řidič z povolání. 
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10_ZINEK 

Zářící oblast na snímku je místo, kde byl detekován zinek. Zinek se do prostředí 

dostává podobně jako jiné těžké kovy z metalurgie, spalování fosilních paliv a 

technologií. Význam má i doprava a to jak při spalování, tak otěrem brzdových 

destiček.  

Zinek obsahuje cigaretový kouř. Zinek je typický kov, který může mít toxické i 

biogenní účinky, s ohledem na jeho koncentraci. Je součástí inzulínu a některých 

enzymů. 

Na fotografii se jedná o tkáň krčních mandlí 44-letého muže s diagnostikovaným 

chronickým zánětem, který pracuje jako řidič z povolání a je kuřák. 
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11_VÁPNÍK 

Snímek ze skenovacího elektronového mikroskopu s energiově dispersním 

spektrem (níže). Zářící oblast na snímku je shluk, kde byl de teko ván vápník. 

Velikost shluku  

je přibližně 15 mikrometrů. Vápník je pro organismus nezbytný, souvisí s metabo-

lismem fosforu, podílí se na růstu, srážení krve a tvorbě kostí a zubů. Výskyt v 

přírodě je velmi hojný, do ovzduší se dos tává z přírodních zdrojů. Lidská činnost 

přispívá emisemi do ovzduší při zpracování minerálů ob sahujících vápník. 

Na fotografii se jedná o tkáň krčních mandlí 13-letého dítěte s diagnostikovaným 

chronickým zánětem mandlí. 
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12_HLINÍK 

Snímek ze skenovacího elektronového mikroskopu s energiově dispersním 

spektrem (níže). Zářící oblast na snímku je místo, kde byl detekován hliník. Velikost 

částečky  

je přibližně 4 mik rometry. Hliník je třetí nejvíce zastoupený prvek zemské kůry.  

Do ovzduší se může běžně dostávat přírodními procesy. Člověk přispívá jeho 

emisemi do ovzduší při metalurgii, zpracování barevných kovů. Jeho vyšší 

koncentrace v krvi může být příčinou vzniku Alzheimerovy choroby tím, že likviduje 

mozkové 

a nervové buňky. Nemá biogenní účinky a v živých or ganis mech se prakticky 

nevyskytuje. Na fotografii se jedná se o tkáň krčních mandlí 11- le tého dítěte s 

diagnostikovaným chronickým zánětem mandlí. 
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13_MĚĎ 

Snímek ze skenovacího elektronového mikroskopu s energiově dispersním 

spektrem (níže). Zářící oblast na snímku je místo, kde byla detekována měď. Měď se 

v prostředí vyskytuje přirozeně, zvýšené koncentrace v ovzduší většinou souvisí se 

zpracováním měděné rudy. Jedná se o biogenní prvek nesmírně důležitý pro 

organismus. Nedostatek mědi může způsobit zpomalení duševního vývoje, zhoršení 

metabolismu cukrů, ztrátu pigmentů a vypadávání vlasů, poruchu tvorby a zhoršení 

kvality kostí. Naopak nadbytek může způsobit poškození jater a ledvin, nebo vznik 

anemie. 

Na fotografii se jedná se o tkáň krčních mandlí 44 -letého muže s diagnostikovanou 

chronickou tonzilitidou, který pracuje jako řidič z povolání a je kuřák. 
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14_ŽELEZO 

Snímek ze skenovacího elektronového mikroskopu s energiově dispersním 

spektrem (níže). Zářící oblast na snímku je místo, kde bylo de tekováno železo. 

Velikost vyfocené částice je 5 x 30 mikrometrů. Díky svého tvaru může dráždit 

dýchací cesty. Železo je druhý nejrozšířenější kov na zemi, je velmi významným 

biogenním prvkem,  

v organismu se podílí na přenosu kyslíku v krvi. Jeho výskyt v ovzduší souvisí v 

regionu s metalurgií a celým průmyslovým odvětvím, které je na použití železa 

závislé. Nanočástice železa mohou mít tvar dutých bublin. Nadbytek železa ve formě 

volných iontů může vést k poškození jater, slinivky, srdečního svalu.Na snímku se 

jedná o tkáň krčních mandlí 29-letého muže s diagnostikovaným chronickým 

zánětem mandlí, který pracuje jako policista. 
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15_WOLFRAM 

Snímek ze skenovacího elektronového mikroskopu s energiově dispersním 

spektrem (níže). Zářící oblast na snímku je místo, kde byl detekován wolfram. 

Snímek zachycuje množství velmi malých částeček velokosti jednotek a desítek 

nanometru.Wolfram je poměrně vzácný. Běžně se s ním setkáme jako s materiálem 

pro výrobu žárovkových vláken nebo při svařování. Wolf ram není biogenní prvek, 

ačkoliv se dom níváme, 

že pomáhá aktivovat některé enzymy. Nejsou známé škodlivé účinky na zdraví.  

Na snímku se jedná o tkáň krčních mandlí 70-letého muže s diagnostikovaným 

spinocelulárním karcinomem (zhoubný nádor vycházející z epitelové tkáně),  

který pracoval jako zámečník. 
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16_CHROM 

Snímek ze skenovacího elektronového mikroskopu s energiově dispersním 

spektrem (níže). Zářící oblast na snímku je místo, kde byla detekována železo-

chrom-nikl... 

Chrom je v přírodě poměrně hojně zastoupen ve formě sloučenin. Díky tohoto 

rozšíření a silného průmyslového využití se může snadno dostat do ovzduší. Chrom 

patří mezi stopové prvky, trojmocný chrom napomáhá působení inzulínu v lidských 

tkáních tak, aby tělo mohlo zpracovat cukry, bílkoviny a tuky. Šestimocný chrom je 

primárně odpovědný za zvýšený výskyt rakoviny plic u profesionálně 

exponovaných.  

Na snímku se jedná o tkáň krčních mandlí 64-letého muže s diagnostikovaným 

spinocelulárním karcinomem, který pracoval jako montér na huti. 
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17_ČÁSTICE V PLÍCNÍ TKÁNI 

Obecně platí, že čím menší je částice, tím snadněji pronikne hluboko do plic. Přitom 

částice je jakýsi nosič pro řadu nebezpečných látek. Částice velikosti nad 10 

mikrometrů neproniknou přes horní cesty dýchací. Částice pod 5 mikrometrů, resp. 

pod 2.5 mikrometrů se dostanou do dolních cest dýchacích a částice pod 1 

mikrometr  

až do plicních sklípků. Snímek zachycuje aglomerát tvořený z malých nanočástic  

o velikosti v desítkách nanometrů, který se v plicní tkáni spojil do útvaru o velikosti 

přibližně 10 mikrometrů. Aglomerát je pravděpodobně anorganického původu,  

tvořen nanočásticemi stejného kovu, např. oxidu železitého. 
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18_PLODOVÁ VODA 

Částečka zachycená na snímku plodové vody má velikost 5 mikrometrů. Plodová 

voda normálně obsahuje minerální látky a kreatin. Mimo tyto látky obsahuje i 

částice epitelií odloupané z pov rchu plodu atd. V tomto případě se jedná o těžký 

kov, pravděpodobně měď, zinek, cín nebo antimon. Podle společné práce VŠB TU 

Ostrava a Fakultní nemocnice Ostrava se hledá souvislost se znečištěním ovzduší. 

Schopnost kovů 

proniknout přes placentu do plodové vody se zkoumá. 
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19_PYLOVÁ ZRNA 

Součástí prašného aerosolu jsou i pylová zrna, která mají velikost od 5 mikrometrů  

po 250 mikrometrů. Alergie na pyl je onemocnění, které sice přímo neohrožuje život, 

ale dokáže ho velmi znepříjemnit. Alergický projev má na svědomí hystamin, který 

vyprovokuje rakci imunitního systému. Rozmanitost velikostí, tvaru a struktury 

pylových je příčinou obtížného boje s alergií a důvodem proč nejsou všichni 

alergičtí  

na stejné rostliny. 
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20_PYLOVÁ ZRNA 

Fotografie 19 a 20 zachycují sosák motýla s pylovými zrny na povrchu. Pylová zrna 

mají ve likost přibližně 10 mikrometrů a díky toho je můžeme vdechnout. 

Nedostanou   

se sice do plic, na to jsou příliš veliká, jejich nebezpečí nespočívá v kontaminaci 

organismu, ale ve vytvoření atypické reakce imunitního systému. 
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_PODĚKOVÁNÍ 
Dovolte nám poděkovat v prví řadě odborníkům z Fakultní nemocnice v 

Ostravě a VŠB TU v Ostravě, kteří s vědeckým nadšením posouvají 

problematiku dál. Rádi bychom poděkovali Městu Krnov za podporu při 

předávání vysoce odborných závěrů veřejnosti.  

 

 

_ZDROJE INFORMACÍ 
Informace uvedené v textu čerpají ze studijí zveřejněných  

na stránkách www.dychamproostravu.cz a www.lokalni-topeniste.cz.  

Ekonomické údaje o vytápění pocházejí  

z www.tzbinfo.cz. 
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Doc. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D. (VŠB) 
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Materiál vznikl pro Edukační centrum v Projektu i-AIR Region. 
 
více informací na adrese www.i-AIR Region.eu 

45 


