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NANOTECHNOLOGIE V MEDICÍN� - ST�ÍBRO I DEZINFEKCE 
LETADLA 

 
Olomouc, 2 zá�í 2009 

T�i desítky špi�kových v�dc� dnes v Olomouci p�edstavily aktuální výsledky 
�eského výzkumu v oblasti nanotechnologií. Setkání se zam��ilo p�edevším na jejich 
využití v medicín�. „V��ím tomu, že do opravdu širokého nasazení nanotechnologií 
v medicín� zbývá p�t, maximáln� deset let – stejn� jako tomu bylo u antibiotik, kde 
to také zabralo dv� dekády,“ zd�raznila V�ra Toršová ze Zdravotního ústavu se 
sídlem v Ostrav�  

„Jsem velmi rád, že Olomouc m�že toto setkání hostit už pot�etí,“ p�ivítal 
ú�astníky setkání Pavel Horák, nám�stek hejtmana Olomouckého kraje, který nad 
akcí p�evzal záštitu. „Díky �eskému nanotechnologickému klastru i dalším institucím, 
které se v�nují výzkumu i obchodu s nanotechnologiemi a které sídlí v Olomouckém 
kraji, má kraj vynikající p�íležitost stát se centrem pro práci s nanotechnologiemi 
v �eské republice.“  

„Co to jsou nanotechnologie? P�ed lety vydávala Národní banka pam�tní st�íbrné 
mince o váze deseti gram�. Zkušení mléka�i je tehdy dávali do tank� s mlékem, aby 
mléko nezkyslo. My bychom dnes ze stejného množství st�íbra dovedli díky 
nanotechnologiím obdobn� ošet�it kolem deseti milion� takových tank�,“ p�iblížil Ji�í 
Oborný ze spole�nosti NanoTrade, která byla také hlavním po�adatelem setkání.  

„V sou�asné dob� se nap�íklad experimentuje s emulzemi minerálních olej� s 
antimikrobními nano�ásticemi parachlorometaxylenolu. Praktické použití? Nedávno 
bylo nutné na Ruzy�ském letišti vydesinfikovat letadlo, kterým let�li lidé z�ejm� 
nakažení novým virem z jihovýchodní Asie. Pokud použijete standardní desinfekci 
riskujete korozi, u minerálních olej� tohle nehrozí,“ �ekl Erich Pazdziora ze 
Zdravotního ústavu se sídlem v Ostrav�.  

Na Univerzit�  Palackého v Olomouci vyvinuli nové negativní kontrastní �inidlo 
pro vyšet�ení nukleární magnetickou rezonancí. P�edstavila ho Kate�ina Poláková 
z Centra pro výzkum nanomateriál� Univerzity Palackého v Olomouci: „Používá se 
p�i vyšet�ení žlu�ových cest nebo tenkého st�eva. Pacient hodinu p�ed vyšet�ením 
vypije 600 až 1000 mililitr� tekutiny, která je mixem našich nano�ástic na základ� 
oxid� železa, vody a džusu. Látka je stejn� ú�inná nebo o n�co ú�inn�jší než 
obdobné roztoky dnes b�žn� komer�n� využívané v nemocnicích. Už za sebou 
máme i úsp�šné testování s pacienty v nemocnici v Bánské Bystrici.“  

„Sv�t má problémy se zvyšující se resistencí v��i antibiotik�m. Proto 
pot�ebujeme nano�ástice s antimikrobním ú�inkem, protože tam resistence 
nep�ichází v úvahu,“ vysv�tluje Erich Pazdziora ze Zdravotního ústavu se sídlem 
v Ostrav�. „Nanotechnologie se dají využít t�eba na površích opera�ních sál� nebo 
kdekoli, kde dnes musíte používat dezinfek�ní látky. My jsme nap�íklad velmi 
úsp�šn� testovali fotokatalýzu – tedy v podstat� použití nát�r� s nano�ásticemi, 
které po dopadu sv�tla samy ni�í mikroby.“  
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„Význam antibiotik se nesmí p�ece�ovat,“ souhlasí V�ra Toršová. „V poslední dob� 
neustále rostou po�ty multirezistentních mikrob�. Tady se jasn� otevírá prostor pro 
nové technologie s použitím nano�ástic st�íbra, které dovedou bakterie spolehliv� 
ni�it. Naše pokusy ukázaly, že p�i ošet�ení nanost�íbrem klesají po�ty bakterií 
v ranách o �ty�i až p�t �ád� za 24 hodin, což s antibiotiky není v�bec 
dosažitelné.“  

Praktickému využití  nanotechnologií se v�nuje kup�íkladu olomoucká spole�nost 
NanoTrade „P�ed n�kolika lety jsem uvažoval o tom, jak nanotechnologie prakticky 
využít, jak je dostat co nejblíže lidem. Takže m� napadlo vyráb�t ponožky,“ �íká Ji�í 
Oborný. „Vznikla tak technologie nanosilver®. S její pomocí vyrábíme ponožky, ale i 
další oble�ení, které má antibakteriální ú�inky. V praxi to znamená, že se v oble�ení 
s nano�ásticemi st�íbra cítíte p�íjemn� t�eba i po n�kolika dnech nošení.“  

Ladislav Tor�ík ze spole�nosti NanoTrade p�edstavil také technologii britské 
spole�nosti BioCote®, kterou lze využít pro ochranu povrch� všude tam, kde je 
pot�eba minimalizovat riziko nákazy – nap�íklad v nemocnicích nebo i 
v potraviná�ství. NanoTrade tuto spole�nost zastupuje na trhu st�ední a východní 
Evropy.  

Už n�kolik let se nanotechnologiemi i biotechnologiemi zabývá spole�nost CPN 
z Dolní Dobrou�e. Ta se také m�že pochlubit ocen�ním agentury CzechInvest a 
Sdružení AFI pro Investici roku s nejv�tším inova�ním potenciálem. „V �R 
dovedeme p�ipravit materiál z nanovláken, která p�ímo obsahují aktivní lé�ivé látky. 
Ty je pak možno využít p�i operacích tak, že se v t�le pacienta samy rozloží a 
postupn� p�ímo cílen� bez vedlejších ú�ink� na konkrétním míst� uvol�ují 
medicínské látky,“ �íká Vladimír Velebný, �editel spole�nosti CPN a p�edseda 
p�edstavenstva klastru Nanomedic.  

Ve v�deckotechnickém parku Univerzity Palackého v Olomouci také nedávno vznikl 
klastr MedChemBio. „Chceme se v�novat vývoji nových lék� a diagnostik,“ nastínil 
hlavní cíle klastru �editel V�deckotechnického parku Ji�í Herinek. „Špi�kové výsledky 
nevznikají hned, ale jsou výsledkem dlouhodobé spolupráce špi�kových v�dc�. 
Všichni �lenové klastru budou nap�íklad moci využívat novou laborato� pro 
zkoumání ú�innosti a bezpe�nosti nov� objevených látek. Díky tomu bude 
výzkum mnohem efektivn�jší, než kdyby byl rozt�íšt�n do izolovaných pracoviš�.“  

„�eská republika si v nanotechnologiích buduje velmi silnou pozici,“ upozor�uje 
Alexandra Rudyšarová, pov��ená generální �editelka agentury CzechInvest – 
jednoho ze spolupo�adatel� olomouckého setkání. „Nanotechnologie se v �R 
využívají zvláš� v technologických procesech – t�eba v bateriích, které díky nim 
získávají dosud nevídanou kapacitu. Práv� podpora využívání a komercionalizace 
t�ch nejmodern�jších technologií je jedním z hlavních cíl� agentury CzechInvest.“ 

 


