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MAKROSVĚT 



SVĚT 



SVĚT 

Georges Seurat *1859 - +1891: Nedělní odpoledne na ostrově La Grande-Jatte  
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1590  Zacharias Jansen vyvinul první mikroskop 

 

 

 

 

1663 Robert Hooke zavedl pojem buňka, kniha 
 „Micrographia“ o mikroskopickém pozorování 

 

 

 

1675 Antony van Leeuwenhoek jako první pozoroval 
  mikroskopem bakterie a prvoky „animalcules“ 

 

 

MIKROSVĚT 



MIKROSVĚT 



NANOSVĚT 



Nanotechnologie je rychle se rozvíjející technický obor, 

který se zabývá výzkumem a technologickým vývojem 

na atomové, molekulární nebo makromolekulární 

úrovni, v rozměrové škále přibližně 1-100 nm.  

 

Nanotechnologie 



 „HISTORIE“ NANOTECHNOLOGIE 

1959  Richard Feynman: "There's Plenty of Room at the Bottom„ 

   idea manipulace s atomy k vytvoření „věcí“ 

 

1974  Norio Taniguchi poprvé použil termín  nanotechnologie 

 

1981  Eric Drexler popularizátor termínu nanotechnologie a tvůrce 

  konceptu nanotechnologie 



Vyráběné nanomateriály 

(manufactured/engineered 

nanomaterials)  
 

oNanočástice 

oNanostruktury 

 

 

Nanotechnologie 



Definice 

 „Vyráběným nanomateriálem“ je jakýkoli záměrně vyrobený 

materiál, který má jeden nebo více rozměrů v řádu nejvýše 

100 nm … 

Nařízení EP a R (EU) č. 2015/2283 o potravinách nového typu 



Využití nanotechnologií 

 Je velmi rozsáhlé 

Uplatňuje se v mnoha oblastech běžného života 

jako je elektronika, strojírenství, chemický průmysl, 

textilní průmysl, elektrotechnický průmysl, kosmický 

průmysl, životní prostředí, zdravotnictví. 



 Nanotechnologie se také uplatňuje v oblasti potravinářského 

průmyslu a zemědělství 

 V různém stadiu vývoje je připravena celá řada aplikací 

 Aplikace by měly vést ke zvýšení kvality a bezpečnosti 

potravin.  

Využití nanotechnologií 



„Nanotechnologie“ - aplikace 



Praktické využití nanotechnologií 

PETERS, R.J.B., BOUWMEESTER,  H., GOTTARDO, S., AMENTA, V., ARENA, M., BRANDHOFF, P. et al. Nanomaterials for products and 
application in agriculture, feed and food. Trends in Food Science & Technology, 54, 2016, 155–164. 

 2014 - rozsáhlý průzkum 

 Ruud Peters a kolektiv autorů 

 RIKILT - Institute of Food Safety (NL) 

 Universita ve Wageningenu 

 JRC-Nanobiosciences Unit (Ispra, IT) 

 EFSA - Scientific Commitee, Emerging 
Risk Unit, Feed Unit (Parma, IT) 



Praktické využití nanotechnologií 

PETERS, R.J.B., BOUWMEESTER,  H., GOTTARDO, S., AMENTA, V., ARENA, M., BRANDHOFF, P. et al. Nanomaterials for 

products and application in agriculture, feed and food. Trends in Food Science & Technology, 54, 2016, 155–164. 



Uplatnění nanotechnologií v potravinářské oblasti  

je plánováno: 

 v potravinách nového typu (PNT),  

 v doplňcích stravy,  

 v potravinářských přídatných látkách,  

 v materiálech přicházejících do styku s potravinami. 

Využití nanotechnologií  



NANOTECHNOLOGIE A PNT 

Zatím nebyla předložena oficiální žádost o uvedení 

nanopotraviny, potraviny s nanosložkou či s nanočásticemi 

na trh EU 

Nařízení EP a R (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001  



NANOTECHNOLOGIE A POTRAVINÁŘSKÉ 

PŘÍDATNÉ LÁTKY 

 EFSA provádí u schválených potravinářských 

přídatných látek Ag (E 174), Au (E 175), Fe /oxidy 

a hydroxidy/ (E 172), TiO2 (E 171) a SiO2 (E 551) 

jejich přehodnocení („re-evaluation“)  

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 257/2010 ze dne 25. března 2010, kterým se stanoví program pro 

přehodnocení schválených potravinářských přídatných látek v souladu s Nařízením EP a R (ES)  

č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách 



Výskyt nanofrakcí v schválených potravinářských 

přídatných látkách  

Výskyt nanofrakcí však není legislativně ošetřen!  

Výskyt nanofrakcí se stal předmětem zájmu EFSA  

při přehodnocování potravinářských přídatných 

látek.  

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro 

potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení EP a R (ES) č. 1333/2008 

NANOTECHNOLOGIE A POTRAVINÁŘSKÉ 

PŘÍDATNÉ LÁTKY 



NANOTECHNOLOGIE A MATERIÁLY 

PŘICHÁZEJÍCÍCH DO STYKU S POTRAVINAMI  

 Bylo podáno cca 7 žádostí např. 

 nano ZnO,  

 nano TiN,  

 kopolymer v nanoformě kyseliny metakrylové,  

 kopolymer v nanoformě etylakrylátu. 

  Žádosti jsou ve stádiu schvalovacího procesu  

NAŘÍZENÍ EP a R (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených  

pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS 



NANOTECHNOLOGIE   

A „VĚDECKÉ PANELY EFSA“ 

Vědecký panel pro potravinářská 

aditiva a zdroje nutrientů přidávaných 

do potravin (ANS) 

Vědecký panel pro materiály 

přicházející do styku s potravinami, 

enzymy, aromatizující a pomocné látky 

(CEF)  



NANOTECHNOLOGIE   

A „NanoNetwork“ 

 2010: Vědecká síť EFSA pro hodnocení rizika nanotechnologií 

v potravinách a krmivech („NanoNetwork“) 

 

 

 8. zasedání „NanoNetwork“, Řím, EFSA & Istituto Superiore di 

Sanità , 15.-16. listopadu 2018 



NANOTECHNOLOGIE  A METODY 

DETEKCE NANOČÁSTIC 

 detekce nanočástic v potravinách,  

 zjišťování jejich velikosti a množství,  

 elektronová mikroskopie  

 transmisní elektronový mikroskop (TEM), 

 skenovací elektronový mikroskop (STEM) 

 validace metod, SOP, CRM  



NANOTECHNOLOGIE  A HODNOCENÍ 

RIZIKA NANOČÁSTIC 

NanoReg I: Společný evropský přístup k testování vyráběných 

nanomateriálů (např. toxicita a expozice nanomateriálů) 

NanoReg II Zajištění bezpečného a udržitelného rozvoje 

nanotechnologií (posílení vědeckých poznatků o možném 

dopadu nanotechnologií a nanosystémů na zdraví nebo na 

životní prostředí a poskytování nástrojů pro hodnocení a řízení 

rizik)  



 Inventarizace aktivit 

Mandát KS BP  

 PPP a nanotechnologie v potravinářství 

Dotazníkové šetření organizované  

SZÚ-CZVP v Brně 

NANOTECHNOLOGIE, POTRAVINY  

A ČR 



ZÁVĚR 

• Oficiální žádost o uvedení nanopotraviny, potraviny s nanosložkou  

či s nanočásticemi na trh EU zatím nebyla předložena. 

 

•  EFSA provádí přehodnocení („re-evaluation“) schválených 

potravinářských přídatných látek z hlediska výskytu nanofrakcí.  

 

• „Nové“ žádosti využití nanotechnologií v materiálech přicházející do 

styku s potravinami jsou ve stádiu schvalovacího procesu. 

 

• S aplikacemi využití nanotechnologií v potravinách se budeme  

v blízké budoucnosti zcela jistě setkávat. 



DĚKUJI ZA POZORNOST 

Podpořeno z MZ ČR RVO (SZÚ 75010330) 


