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Plasty – obtížně nahraditelný materiál



Plasty



Plasty – chemicky různorodé materiály



…od r.2030 LEGO nebude z plastu, ale z něčeho jiného 
(materiál ve vývoji)









Plasty pocházejí z obydlených oblastí



…především z míst s nedokonalým odpadovým hospodářstvím









Emise 
plastového 
odpadu do 
prostředí.

JV Asie – proč 
by nás to 
mělo 
zajímat?!



Únik 29.000 kachniček z Čínské nákladní lodě v r.1992



Ostrovy plastů v oceánech

 Pobřežní státy: emise 4.8– 12.7 milónů tun plastu do oceánu v r. 2010



Ostrovy plastů v oceánech – plastový smog - MIKROPLASTY









RECYKLACE

Spalování

Skládka



JZ Srbsko, jezero Potpecko 22.1.2021, 
Plastový odpad ve vnitrozemských vodách



Plasty‐> Mikroplasty ‐> Nanoplasty

Mikroplasty Nanoplasty



Mikroplasty (MP)
• Definice >5 mm
• Sférické částice, vlákna, granule, vločky
• 1. identifikace problému – 70.léta
• směs různých polymerů (PP, PVC, PE..) a jejich 

specifických aditiv
• primární (!) x sekundární (rozpad plastů)
• MP potvrzeny v 690 druzích mořských živočichů
• Všudypřítomné (Akrtický ledovec, Antarktika, 

Vysokohorské lokality, Hlubokomořské příkopy…)



Primární mikroplasty- Mikropelety v kosmetice

Pasty…. 1-3% mikropelet (PE)
Gely ….. 0,4 - 10,5 %   (PE)



Emise primárních mikroplastů

~700,000 vláken z 6 kg domácího praní



Emise mikroplastů

Nezáměrně tvořeny

Záměrně přidávány



Mikroplasty v prostředí
• V EU ~170 000 tun mikroplastu v prostředí ročně. 

Z toho ~42 000 tun primárních MPs
• Mikroplasty nalezeny v bezobratlých, rybách, ptácích, savcích…
• Mikroplasty nelezeny v biotě, půdě, vodě, sedimentu, vzduchu, 

prachu…

• Mikroplasty v mořské vodě v tisících až stovky tisíc na m3 vody

• Mikroplasty jak v mořích tak sladkovodních ekosystémech

• Mikroplasty mohou porůstat biofilmem -> chutnější pro organismy, 

sedimentace



Mikroplasty efekty
na organismy

• Fyzické blokování trávícího traktu

• Oxidativní stress

• Změny v metabolismu

• Změny v chování

• Vznik zánětů

• Vliv na zdraví ryby

• Slabší ryby

• Vliv na zvladnutí
nemocí a parazitů

• Únik před 
predátory

• Populace
• Biodiverzita

• Změny střevního 
mikrobiomu



Mikroplasty v rybách



Vodní Ekosystém – vodu filtrující organismy



Plastový odpad v moři 

V r.2050 stejný váha plastu v mořích jako váha ryb



Mikroplasty ve sladkých vodách



Aditiva v plastech a mikroplastech(!)



Aditiva v plastech udávají vlastnost plastu Flame retardants
Plasticizers
Colorants / Pigments
Slippers
Anti‐shrinking agents
Antioxidants
Antistatics
Flow addtitives
Anti Counterfieting
Antimicrobials / Biostabilisers
Biodegradable Plasticisers
Blowing Agents
External Lubricants
Fragrances
Heat Stabilisers
Impact Modifiers
Internal Lubricants
Light/UV Stabilisers
Pigments
Process Aids
Reinforcements
…among others

PES, PET, PE, HDPE, PVC, PVDC, LDPE, PP, PS, HIPS, PA, ABS, PC, 



Sorbce chemických látek (toxikantů v prostředí) na mikroplasty



Great Pacific Garbage Patch.
This is all bad news because it's surreptitious, hidden 
plastic pollution, rather than obvious pollution

Scientists estimate the average American may 
be eating 50,000 tiny plastic particles a 
year, and inhaling around the same amount again, 
although the potential health effects of this are not yet 
clearly understood.



Mikroplasty v potravinách ?!



MPs v potravinách
• USA, odhad příjmu MPs : 39‐52 000 částic za rok / 
osobu

• Mořské plody a ryby – mlži (0.2‐4 částic/g), krevety 
(0.75), ryby (1‐7)

• Nápoje (balená voda), pivo, sůl, konzervované 
potraviny, 

Toussaint, B. et al. (2019) ‘Review of micro‐ and nanoplastic contamination in the food chain’,. doi: 10.1080/19440049.2019.1583381.



Barboza, L. G. A. et al. (2018) ‘Marine microplastic debris: An emerging issue for food security, food safety and human health’, Marine Pollution 
Bulletin, 133, pp. 336–348. doi: 10.1016/j.marpolbul.2018.05.047.

MPs v potravinách
Kontaminace výrobním procesem

• Pivo: 2‐79 vláken/L
• 12‐109 fragmentů /L
• 2‐66 granulí/L
• 0‐14,3 částic/L

• Minerální voda:
• 2‐44 částic/L lahve na jedno 

použití
• 28‐241 č./L znova 

použitelné lahve
• 4‐156 č./L skleněné lahve
• 5‐20 č./L Tetrapac

• Mořská sůl:
• 1‐681 č./kg 



Dobrovolníci - 33 - 65 let
20 mikroplastů na 10 g 

Rakousko

Nejčastěji polypropylene a polyethylene a terephthalate



Mikroplasty mohou migrovat v těle



Mikroplasty mohou migrovat v těle.

Částice vdechnuty? Jídlem?
Analyzováno 4% placenty

4 z 6 placent pozitivní na MPs, - 12 MPs fragmentů

Ragusa, A. et al. (2021) ‘Plasticenta: First evidence of microplastics in human 
placenta’, Environment International. Elsevier Ltd, 146, p. 106274. doi: 
10.1016/j.envint.2020.106274.



Nanoplasty



1014  Sekund = ~3.2 miliónu let

Krychle 1.000.000 x 
1.000.000 x 1.000.000

částic

1014  Sekund  - jak dlouhá doba to je?

Ilustrační obrázek není v měřítku !



• Nanopolystyrene: matka – Plíce, srdce, slezina. Plod - placenta, játra, plíce, srdce, ledvina, mozek. 
• Placenta neblokuje přechod nanoplastů do plodu !
• Exponované plody - menší porodní váha

Prof Phoebe Stapleton, at Rutgers University, who led the rat research, said: “We found the plastic 
nanoparticles everywhere we looked – in the maternal tissues, in the placenta and in the foetal
tissues. We found them in the foetal heart, brain, lungs, liver and kidney.”

Fournier, S. B. et al. (2020) ‘Nanopolystyrene translocation and fetal deposition after acute lung exposure during late‐stage 
pregnancy’, Particle and Fibre Toxicology, 17(1), p. 55. doi: 10.1186/s12989‐020‐00385‐9.

Nanoplasty mohou procházet biologické bariéry

Inhalace 20 nm 
nanopolystyrene beads 
(2.64 × 1014 particles),
Gravidní samice 
(19.den)

…za 24 hodin
V plodu:



Analýza MP počítačovou tomografií (MU, VUT CEITEC)

• High resolution X‐ray computed 
tomography for analysis of MPs in 
human tissues

• Unique CT system Rigaku nano3DX 
with minimal pixel size 270 nm

• Analysis of the whole 3‐D sample 
volume 

Tomographic slice

0.3 mm

3‐D render of the MPs

MPs in tissueRigaku nano3DX

http://ctlab.cz/
More about the lab at:



Regulace MP, plánovaná opatření
• USA, Kanada, Nový Zéland, Taiwan, J. Korea, Francie – omezení MP v kosmetice

U.S. the Microbeads Free Waters Act, r.2015
• Jenom "rinse‐off" kosmetika, vše ostatní 

povoleno např. opalovací krémy…..

• ECHA‐ Evropská agentura pro chemické látky
‐ od r.2019 příprava regulace MPs
‐ r.2022 omezení MP v výrobcích uváděných
na trh EU (kosmetika, detergenty, čistící 
prostředky, barviva, v ropném průmyslu….)



Závěrem…..

Vše co je plast, bude jednou mikroplast, nanoplast…..

…..není plast jako plast



Děkuji za pozornost


