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F  Informace o þinnosti orgánĤ:
ěeditelND
9Ubyly zajišĢovány pĜedevším následující agendy:
plnČní výzkumných úkolĤDSRVWXSXĜešení grantových projektĤ vþetnČ prezenþních
kontrol aktivit a personálního zabezpeþení v jednotlivých oddČleních a laboratoĜích
Ĝádné vedení úþetnictví
výbČrová pĜijímací Ĝízení vysokoškolsky vzdČlaných pracovníkĤ
periodická þinnost a kontrola na úseku bezpeþnosti práce, prevence rizik a ochrany
zdraví pĜi práci.
ěeditelka se úþastnila všech zasedání Rady ústavua zasedání Dozorþí rady
V prĤbČhu r. 201 byl vydán Interní pĜedpis ,3  þ.  VWDQRvující podmínky pro
realizaci zahraniþních pracovních cest a pĜijímání zahraniþních hostĤ %yly vydány
dodatky þ. 3 a 4 kInternímu pĜedpisu þ. 88 (Poradní orgány Ĝeditele), reflektující
zmČny ve složení Komise pro transfer technologií a AtestaþníNRPLVH%\O\vydán\
pĜíkaz\ ĜeditelN\ Nvyhlášení celoústavní dovolené na 31. 12. 201 D N provedení
inventarizace hospodáĜských prostĜedkĤ v r. 201'ále bylyvydán\smČrnicHSUR
využití prostĜedkĤ Sociálního fondu v r. 20 SUR zadávání veĜejných zakázek
Palého rozsahu Petodika vykazování skuteþných nepĜímých nákladĤ projektĤ
výzkumu a vývoje v roce 2015 a smČrnice stanovující mechanismus financování

pĜípravy komercializace nadČjných výsledkĤ VaV
V závČru roku byla vyhodnocena a individuálnČ ocenČna publikaþní aktivita
pracovníkĤ. Byla rovnČž provedena analýza vČkové struktury pracovníkĤ úVWDYX
posouzeno personální zabezpeþení Ĝešení jednotlivých výzkumných úkolĤ a pĜijata
pĜíslušná opatĜení pro r. 201
PĜístrojové vybavení úVWDYX E\OR Y U  doplnČQR R 105 VSHNWURPHWU SUR
OddČlení syntéz a OddČlení materiálové chemie. PĜístroj byl poĜízen zGRWDFH$9QD
nákup nákladných pĜístrojĤ s 20% spoluúþastí ústavu.
9souþinnosti sTechnickou komisí a spĜihlédnutím kpožadavkĤmjednotlivých
oddČlení a laboratoĜí byl vypracován plán nákladných oprav a akvizicí pĜístrojového
vybavení pro další období. 
9UE\Oo Ĝešeno 2projektĤ VaV vprogramech GA ýR  032  , TA ýR
 MŠMT/OPVaVpI (1), 53(8  D6361$72  . Úþelové prostĜedky plynoucí
]SRGSory zmínČných poskytovatelĤ do rozpoþtu pĜedstavovaly FFD 
neinvestiþních nákladĤ ústavu. Mzdové prostĜedky vyplacené zúþelových dotací
þinily cca 3
9UE\Oy podány 2 SDWHQWové pĜihlášky a uzavĜen\licenþní smlouv\
ýinnost ústavu a jeho výzkumných týmĤ za období 2010E\ODYzávČru r. 2015
hodnocena mezinárodními odborníky Zprávy komisí hodnotí výsledky týmĤ
dosažené vuvedeném období i strategii vývoje ústavu velmi pozitivnČ, nicménČ
upozorĖují na podfinancování, které NRPSOLNXMH GRVtateþné personální zajištČní
YnČkterých týmech a mĤže zpĤsobit potíže pĜi revitalizaci pĜístrojového vybavení.
Zprávy jsou zveĜejnČny na webových stránkách Akademie vČd ýR.







Rada pracovištČ:
9UVHuskuteþnilo jednání Rady ÚACH AV ýR v. v. i.:
. jednání, –per rollam
5DGDprojednala a vyslovila souhlas, aby byl Fond reprodukce majetku doplnČn o
mil. Kþz Rezervního fondu
. jednání, –per rollam
Rada projednala pĜihlášky do veĜejných soutČží GAý5SURURN5DGD
všechny návrhy doporuþLODNpodání.
. jednání, per rollam
Rada projednala pĜihlášku GRgrantové soutČže9LVHJUDG*URXS 9 -DSDQ
a doporuþila MLNpodání.
61. jednání, 5. 6. 2015
 Rada projednala a schválila Výroþní zprávu o þinnosti a hospodaĜení ústavu za
U
Rada se seznámila se zprávou auditora o ovČĜení úþetní závČrky za r. 201
Rada projednala a schválila rozpoþet ústavu na r. 201
Rada projednala a vzala se souhlasem na vČdomí SmČrnici pro zadávání
veĜejných zakázek maléhRUR]VDKX
5DGDY\VOHFKODLQIRUPDFH]porady ĜeditelĤ a pĜedsedĤ rad pracovišĢ, týkající se
6WUDWHJLH$9
62. jednání, 9. 6. –per rollam
 Rada schválila pĜesun hospodáĜského výsledku za r. 2014 GR )RQGX UHSURGXNFH
PDMHWNXDGRRezervního fondu
. jednání, –per rollam
5DGDSURMHGQDODDdoporuþLODpodání grantového návrhu do soutČže Eurostars 
64. jednání, 15. –Ser rollam
5DGDSURMHGQDODDY\VORYLODVRXKODVV'RGDWNHPk Internímu pĜedpisu þíslo 88
65. jednání, 13. 11. 2015
5DGDSURMHGQDODDY\VORYLODVRXKODVV'RGDWNHPk Internímu pĜedpisu þíslo 88
Rada vyslechla informaci pĜedsedy Atestaþní komise o výsledku atestaþního Ĝízení
ěeditelka informovala Radu o prĤbČhu prezenþního hodnocení þinnosti LaboratoĜe
environmentální geochemické analýzymezinárodní komisí a o pĜípravČ na
prezenþní hodnocení chemických týmĤ.










Dozorþí rada: 
9Use uskuteþnilo 1 jednání Dozorþí rady ÚACH AV ýR v.YL
]DVHGání, . kvČtna 201
Dozorþí radana tomto jednání
vyslovila souhlas s Výroþní zprávou o þinnosti a hospodaĜení ÚACH AV ýR, v. v. i.
YU
Y]DODna vČdomí zprávu auditorao ovČĜení úþetní závČrky za r. 201
Y\VORYLODVRXKODVVnávrhem rozpoþtXnákladĤ a výnosĤ na rok 201
urþilaDXGLWRUHPQDURNILUPXDILIGENS pod vedením Ing.3CísaĜové,&6F
zhodnotila manažerské schopnosti Ĝeditelky.

,, ,QIRUPDFHRzmČnách zĜizovací listiny:
9UQHGošlo ke zmČnČ zĜizovací listiny

,,, +RGQRFHQíhlavní þinnosti:
 VČdecká þinnost ústavu a uplatnČní jejích výsledkĤ
D 6truþná charakteristika vČdecké þinnosti
Nové materiály a jejich aplikace
x nanostrukturní a nanokompozitní materiály na bázi grafenu, oxidĤ a
chalkogenidĤ kovĤDSOLNDFHYREODVti environmentální fotokatalýzy a pĜi
degradaci bojových chemických látek, pesticidĤ a cytostatik
x porézní, vrstevnaté a polymerní QDQR materiály sbaktericidními,
luminiscenþními a fotokatalytickými vlastnostmi
x NRPSR]LW\IHURPDJQHWLNDWHUPRHOHNWULNDPXOtifunkþní magnetické
QDQRNRPSR]LW\Vkatalytickými vlastnostmi
x materiály na bázi hlinitokĜemiþitanových matric pro kvalifikované aplikace

Nové slouþeniny a jejich vlastnosti:
x cílený vývoj reaktivních strukturních karboranových a metallakarboranových 
EORNĤ
x biologicky aktivní boranové klastry s využitím jako protinádorové látky
x heteroborany, karborany, jejich deriváty a komplexy s pĜechodnými kovy
x vývoj nové generace þinidel pro selektivní extrakce radionuklidĤ z jaderných
odpadĤ
x PRGLILNDFHDRFKUDQDSRYUFKĤ kovĤ za použití derivátĤ boranĤ a karboranĤ
x anorganické klastry na bázi molybdenua mČdi a boranové klastrySUR
luminiscenþní, radiolumuniscenþní a baktericidnímateriál\







Metody a speciální techniky
x pokroþilé charakterizace materiálĤ (elektronová mikroVNRSLHPLNURVNRSLH
atomárních sil, rtg difrakce, termická analýza, chemická speciace,
infraþervená, luminiscenþní, Mssbauerova a Ramanova spektroskopie)

x B NMR spektroskopie klastrových látek
x analýza sedimentĤ pro paleoenvironmentální rekonstrukceD]MLštČní historické
NRQWDPLQDFH
x materiálový výzkum malíĜských dČl, provenienþní analýza a mechanismy
degradací v malbČ
1b)

Výþet nejdĤležitČjších výsledkĤ vČdecké þinnosti a jejich aplikací

NejvýznamnČjší výsledky byly v r. 201získány pĜedevším v oblasteFK
 materiálové chemie se zamČĜením na grafen a grafenoxid, fotofunkþní hybridní
materiály s baktericidními a virXcidními YODVWQRVWPL luminiscenþní a
radioluminiscenþní vlastnosti molybdenových klastrĤ, nanostrukturní oxidy a sulfidy
kovĤ pro fotokatalýzu a destrukci bojových látek, mikroþástice ušlechtilých kovĤ a
oxidĤ kovĤ s definovanou morfologií, materiály smultiferoickým chováním a
termoelektrické materiály. 
 chemie nových karboranĤ, heteroboranĤ a jejich komplexĤ s pĜechodnými kovy:
E\OD SURYHGena syntéza biologicky aktivních karboranových klastrĤ s využitím jako
inhibitory enzymu Karbonická anhydrása IX, popsána LQWHUDNFHboranových klastrĤ
se svČtlem a sSRYUFK\ kovových filmĤ a koloidĤ a vyvinuty syntetické metody pro
cílený vývoj reaktivních strukturních boranových blokĤ.
Poznatky byly zveĜejnČny v SUDcích v mezinárodních þasopisech, z tRKR YH
vČtšinČ prací v þasopisech, jejichž impaktní faktor (,)  výraznČ pĜevyšuje medián
YRERUX 1D následujícím obrázNX je znázornČn vývoj publikaþní aktivity pracovníkĤ
ústavu v období 200– ]GURM:HERI.QRZOHGJH 











9URFH  VH Sublikaþní aktivita mírnČ zvýšila. Také kvalita prací vyjádĜená
prĤmČrným impaktním faktorem þasopisĤ stále stoupá, jak je zĜejmé znásledující
WDEXON\ ]GURM$6(3 












PrĤmČrný impaktní
faktor þasopisĤ












Kvalita publikaþního výstupu pro jednotlivá oddČlení/laboratoĜe je uvedena na
následujícím obrázku.




Výsledky byly prezentovány také YpĜíspČvcích na mezinárodních konferencích.


















Významné výsledky s uvedením citací:
 Hexanukleární molybdenové klastry –nový typ slouþenin pro
fotodynamickou léþbu
Fotodynamická terapie je jednou z moderních metod léþby rakoviny. Metoda je
založena na schopnosti nČkterých slouþenin produkovat reaktivní singletový kyslík
po aktivaci viditelným svČtlem a jako taková je limitována na léþbu kĤže. Navrhli
jsme novou generaci slouþenin, které produkují singletový kyslík také po expozici
rentgenovým záĜením, které proniká hluboko do tkání. Tyto slouþeniny by mohly
umožnit snížení radiaþních dávek potĜebných k likvidaci tumorových bunČk.



Vlastnosti hexanukleárních molybdenových klastrĤ:pĜenos energie a radioluminiscence
0ROHNXO\ NODVWUX VWUXNWXUD QDSUDYR  MVRX uloženy v nanoþásticích polymeru (þervené body
ve žlutČ zobrazené nanoþástici), kde jsou excitovány rentgenovým záĜením nebo absorpcí
UDGLRIOXRUHVFHQFH V obou pĜípadech molekuly klastru emitují luminiscenci v nepĜítomnosti
kyslíku nebo produkují singletový kyslík v pĜítomnosti kyslíku. Výhodou polymerních
nanoþástic je, že fungují jako nosiþ molekul klastrĤ, stabilizují je a navíc zvyšují produkci
singletového kyslíku, protože pĜedávají þást své energie molekulám klastrĤ. 



Hexanukleární molybdenové klastry: VWUXNWXUDDIRWRDNWLYLWD
Slouþenina ve formČ prášku je umístČna v kyvetČ, která je ozaĜována UV svČtlem.
Slouþenina svítí þervenou luminiscencí v nepĜítomnosti kyslíku (vlevo). V pĜítomnosti
kyslíku je luminiscence tímto kyslíkem zhášena a kyslík pĜechází do své vysoce reaktivní
IRUP\–singletového kyslíku (vpravo).
.LUDNFL. Kubát P.; Fejfarová K.; Martinþík J.;1LNO0/DQJ. ;UD\,QGXFLEOH/XPLQHVFHQFHDQG
6LQJOHW2[\JHQ6HQVLWL]DWLRQE\DQ2FWDKHGUDO0RO\EGHQXP&OXVWHU&RPSRXQG$1HZ&ODVVRI
1DQRVFLQWLOODWRUV,QRUJ&KHP  ,)

Spolupráce:Ústav fyzikální chHPLH-+H\URYVNéKRAV ýR, v. v. i. a Fyzikální ústav
AV ýR, v. v. i. 







 Materiály pro rychlou dekontaminaci bojových chemických látek a
RUJDQRIRVIátových pesticidĤ
BČžnČ používané sorbenty jako aktivní uhlí nebo zeolity mohou nebezpeþné látky
DGVRUbovat na svém povrchu, ale nikdy je chemicky nerozloží. Unikátní struktura
nanokrystalických oxidĤ je pĜedurþuje k použití jako dekontaminaþní þinidla
nebezpeþných látek, která nejenže kontaminanty odstraní, ale také je chemicky
rozloží. Nanomateriály na bázi oxidu titaniþitého dopované zirkoniem a hafniem E\O\
pĜipraveny originální metodou umožĖující kontrolu velikosti primárních þástic i
velikosti aglomerátĤ. Tyto materiály UR]kládají na svém povrchu soman nebo látku
VX do jedné minuty. Svysokou úþinností rozkládají rovnČž environmentální
polutanty, napĜ. organofosfátové pesticidy.





Kulové shluky oxidu titaniþitého dopovaného hafniem

Snímek z elektronového rastrovacího mikroskopu ukazuje kulové shluky þástic oxidu
titaniþitého TiOdopovaného atomy hafnia. 

Štengl V. +HQ\FK-Janoš P.;6NRXPDO01DQRVWUXFWXUHGPHWDOR[LGHVIRUVWRLFKLRPHWULF
GHJUDGDWLRQRIFKHPLFDOZDUIDUHDJHQWV5HYLHZVRI(QYLURQPHQWDO&RQWDPLQDWLRQDQG7R[LFRORJ\
  ,)


6SROXSUáce:)DNXOWDživotního prostĜedí 8QLYHU]LW\-DQD(YDQJHOLVW\3urkynČ v
Ústí nad LabemVojenský výzkumný ústav, s.p.,%UQR









 Kvantové teþky WSpĜipravené exfoliací minerálu tungstenitu
3Ĥsobením výkonového ultrazvuku v tlakovém reaktoru E\OD SURYHGHQD H[IROLDFH
pĜírodního minerálu tungstenitu (WS . Exfoliace vrstevnatých materiálĤ pomocí
ultrazvuku je atraktivní cesta pĜípravy jednovrstvých krystalĤ smožností snadného
zvČtšování mČĜítka, což je dĤležitý faktor sRKOHGHP QD WUDQVIHU WHFKQRORJLH GR
výroby. Morfologie exfoliovaného produktu byla popsána  pomocí rentgenové
difrakce, Ramanovy spektroskopie a mikroskopických technik vþetnČ transmisní
elektronové mikroskopie a mikroskopie atomárních sil (AFM). Takto pĜipravené
jednovrstvé nanodestiþky byly použity jako prekurzory pro syntézu UV
luminiscenþních kvantových teþek. Delaminované destiþky E\O\ zahĜívány
Yethylenglykolu na teplotu varu, dále rozlamovány varem rozpouštČdla a solvatován\
molekulami etylenglykolu za vzniku kvantových teþek. Syntetizované WS kvantové
teþky byly charakterizovány pomocí fotoluminiscenþní spektrometrie.







Schema pĜípravy WSkvantových teþek

Na obrázku jsou znázornČny jednotlivé kroky pĜípravy: objemový minerál je podroben 20
minutové expozici vultrazvukovém tlakovém reaktoru; poté jsou vzniklé jednovrstevné
destiþky zahĜívány pod zpČtným chladiþem YHWK\OHQJO\NROXSRGREXK3RILOWUDFLE\O
obdržen produkt –:6kvantové teþky.


Štengl, V. ; J. Tolasz; D. Popelková8OWUDVRQLFSUHSDUDWLRQRIWXQJVWHQGLVXOILGHVLQJOHOD\HUVDQG
TXDQWXPGRWV56&$GYDQFHV  ,)












 Funkcionalizace kovových povrchĤ
Výzkum zamČĜený na hledání úþinné ochrany povrchĤ kovĤ byl doplnČn R nové
SR]QDWN\Rvlastnostech monomolekulárních vrstev klastrových pkarboranĤ, analogĤ
N\VHOLQ\ Smerkaptobenzoové Byl pĜipraven funkþní klecový analog této N\VHOLQ\ D
zkoumán jako stavební blok monomolekulárních vrstev na površích zlatých filmĤ.
Jedná se o teplotnČ a chemicky stálou látku, která se snadno váže na kovy a
umožĖuje pĜípravu nanostrukturovaného povrchu s karboxylovými funkþními
skupinami orientovanými od povrchu a izolovanými v ostrĤvcích. Práce otevírá
možnosti vázání rĤzných typĤ molekul na povrch pĜes kovalentní, koordinaþní a
vodíkové vazby.







Nanostrukturovaný povrch s ostrĤvky molekul nesoucích karboxylové funkþní skupiny

Obrázek ukazuje nĢkolik rƽznĢ velkých ostrƽvkƽ funkēních molekul nesoucích reaktivní
karboxylovou skupinu schopnou další cílené povrchové modifikace.
7KRPDV-&%ROGRJ,; Auluck, H. S. Bereciartua, P.J ; Dušek, MMacháþek, J.;%DVWO= :HLVV
36Baše, T 6HOI$VVHPEOHGS&DUERUDQH$QDORJRIS0HUFDSWREHQ]RLF$FLGRQ$X^`
&KHP0DWHU  ,)

Spolupráce: California NanoSystems Institute, Kalifornská univerzita/RV$QJHOHV
86A.; ÚFCH J. H. AV ýR, v.Yi.; FzÚ AV ýR, v.YL












 5HDNFHNREDOWELV GLNDUEROOLGX Vkarbonylovými skupinami vedoucí kpĜímé
VXEVWLWXFLNODVWUXpolycyklickými strukturními motivy
Nezbytnou podmínkou prosyntézu metallakarboranových inhibitorĤ enzymu
Karbonická anhydrása IX je snadná dostupnost alkylamonných derivátĤ kobalt
bis(dikarbollid)ového aniontu jako prekursorĤ pro vnesení sulfamidových skuSLQ
NicménČ, detailní snaha o adaptaci metody známé zorganické chemie, tj. pĜímé
reakce aktivovaných C+ VNXSLQ NODVWUX Valkylhalogenidy s terminální chránČnou
DPLQRVNXSLQXYHGODNodlišným typĤm látek. Bližším studiem produktĤ pomocí NMR
a strukturní analýzy bylo zjištČno, že reakce probíhají pĜednostnČ, a to i za velmi
mírných podmínek, na karbonylovém uhlíku chránícíPVNXSLQ\9pĜípadČ použití1
ȦEURPRDON\O ftalimidĤ dochází knásledným cyklizaþním reakcím a substituci klastru
tricyklickými funkþními skupinami isoindolonového typu. KromČ hlavních produktĤ
byly isolovány a strukturnČ charakterizovány další látky se zcela neobvyklou
substitucí organickými heterocyklickými skupinami. Výsledek má charakter
základního pĜínosu kFKHPLL NREDOW ELV GLNDUERllid)u. Možnost reakcí s karbonyly ani
pĜímá substituce polycyklickými strukturními motivy nebyly vchemii metallakarboranĤ
dosud známy. Nové poznatky tak otevírají široké možnosti dalších chemických
modifikací, pĜinejmenším na tomto typu iontového klastru. Organické látky
Visoindolonovými motivy, þi produkty jejich reakcí, vykazují Ĝadu biologických aktivit.
Odtud lze považovat nové slouþeniny za cenné stavební bloky pro syntézu strukturnČ
nových typĤ slouþenin pro aplikace v biomedicínČ. NáslednČ byly pro pĜípravu
alkylamonných derivátĤ úspČšnČ vypracovány alternativní postupy, které poskytují
vysoké výtČžky látek. 


Anion kobalt bis(dikarbollid)u substituovaný isoinolonovými skupinami.

Obrázek ukazuje pƎítomnost isoindolonových skupin o rƽzné velikosti boēního kruhu
(šestiēlenný a pĢtiēlenný), které jsou pƎípojeny k atomu uhlíku C(1) aniontu.


GrĦner% Šícha9+Q\N'/RQGHVERURXJK06/CísaĜová I.6\QWKHVLVDQGVWUXFWXUDO
FKDUDFWHUL]DWLRQRISRO\F\FOLFGHULYDWLYHVRIFREDOWELV GLFDUEROOLGH  ,QRUJ&KHP,   , 
,)  

Spolupráce: Katedra anorganické cKHPLH3Ĝ)8. NU\VWDORJUDILH 






 Multifunkþní nanovlákenné materiály 
Nanovlákna sprĤmČrem vĜádu nanometrĤ mohou dosahovat délky až nČkolik metrĤ. 
Vzájemným spojením nanovláken vzniká kompaktní materiál podobný textilu. Takový
materiál byl pĜipraven spoužitím polystyrénových nanovláken, ke kterým byly
pĜipojeny porfyrinové fotosenzitizátory a 6QLWUR]RWKLRO\ 12IRWRGRQRU\ Za osvČtlení
denním svČtlemdochází ke generaci dvou typĤ antibakteriálních þástic singletového
kyslíku a NO. Zatímco singletový kyslík skrátkou dobou života pĤsobí pĜevážnČ na
povrchu materiálu, akþní radius þástic NO je výraznČ delší a antibakteriální úþinky se
projevují i vRNolí nad povrchem materiálu. Antibakteriální efekt byl testován na
kultuĜe Escherichia coliVvynikajícím výsledkem, který naznaþuje významný potenciál
pro využití všude, kde je tĜeba zajistit sterilní prostĜedí, napĜ. vmedicinČ, biologii nebo
YHQYLURQPHQtálních aplikacích. 






Simultánní pĤsobení singletového kyslíku a NO

Na obrázku je znázornČn mechanismus pĤsobení 2 typĤ antibakteriálních þástic, které jsou
simultánnČ generovány vkompaktním materiálu na bázi polystyrenových nanovláken,
obsahujícím porfirinové fotosenzitizátory a NO fotodonory.




'ROanský, J. +HQNH3.XEáW3 )UDL[$ 6RUWLQR6 0RVLQJHU- 3RO\VW\UHQH1DQRILEHU
0DWHULDOVIRU9LVLEOH/LJKW'ULYHQ'XDO$QWLEDFWHULDO$FWLRQYLD6LPXOWDQHRXV3KRWRJHQHUDWLRQRI12
DQG2  'HOWD J $&6$SSO0DWHU,QWHUIDFHV  ,)


Spolupráce: Univerzita Catania, Catania, Itálie; PĜírodovČdecká fakulta Univerzity
.DUORY\YPraze, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ýR, v. v. i.










 Fotoaktivní anatasová pČna
Lyofilizace žlutých vodných koloidĤ peroxopolytitaniþité kyseliny vede k pČnČ
složené z tenkých lísteþkĤ, které zahĜíváním poskytují rovinné agregáty nanokrystalĤ
anatasu. Materiál žíhaný QDG °C je díky perfektní krystalinitČ a plošnému tvaru
agregátĤ nanokrystalkĤ vysoce fotoaktivní. Lze jej využít pro fotoaktivních nátČry, pĜi
þištČní vody a vzduchu a jako úþinný filtr UV záĜení. Syntetickou metodu lze použít i
pro pĜípravu dopovaných fotokatalyzátorĤ s modifikovanou svČtelnou citlivostí.







Morfologie a struktura anatasové pČny
a: lyofilizovaná peroxopolytitaniþitá kyselina – snímek zobrazuje nativní formu preparátu; b:
lyofilizovaná peroxopolytitaniþitá kyselina  snímek ze skenovacího elektronového mikroskopu
dokládá lísteþkovou morfologii lyofilizovaného materiálu; c: lyofilizovaná peroxopolytitaniþitá
kyselina žíhaná na 850 °C snímek z transmisního elektronového mikroskopu ukazuje planární
agregáty nanokrystalkĤ anatasu; d: lyofilizovaná peroxopolytitaniþitá kyselina žíhaná na 850 °C
 snímek z transmisního elektronového mikroskopu s vysokým rozlišením dokládá perfektní
krystalinitu jednotlivých þástic anatasu. 

Pližingrová, EVolfová, L6YRUD3/DEKVHWZDU1LWLQ..OHPentová, M; Szatmáry, L; Šubrt, J
+LJKO\SKRWRDFWLYHDQDWDVHIRDPVSUHSDUHGIURPO\RSKLOL]HGDTXHRXVFROORLGVRISHUR[RSRO\WLWDQLF
DFLG&DWDO\VLV7RGD\5oþ. 240  V,)

Spolupráce:1DWLRQDO(QYLURQPHQWDO(QJLQHHULQJ5HVHDUFK,QVWLWXWH 1((5,&6,5 

(QYLURQPHQWDO0DWHULDOV'LYLVLRQ1HKUX0DUJ,QGLH











 Složení podkladových vrstev vede kurþení místa vzniku výtvarného díla 
Zjistili jsme, že podkladové vrstvy maleb (napĜíklad u obrazĤ na plátnČ tzv. „šepsy“)
mohou nést znaky vedoucí kurþení regionální provenience díla. Zejména vtČch
dobách, kdy se experimentovalo sbarevným pojetím podkladové vrstvy, a byly
používány hlinky rĤzné barevnosti, byly sohledem na dostupnost a cenu využívány
pro šepsování plátna regionální zdroje surovin. Popsali jsme celou Ĝadu
charakteristických znakĤ – rozdílnost krystalových struktur jílových minerálĤ,
specifické pĜímČsi (framboidální pyrit, titanomagnetit), rozdíly geochemické (prvkové
pomČry). Souþet tČchto znakĤ nám pak umožnil hlinkové pRGNODG\ NODVLILNRYDW GR
skupin a pomocí referenþních výtvarných dČl odlišit podklady stĜedoevropské a
severoitalské provenience zobdobí 17. a 18. století. Praktický význam tohoto
výzkumu spoþívá vtom, že spomocí tČchto exaktních parametrĤ lze urþovat pĤYRG
anonymních výtvarných dČl. 

Na obrázku jsou znázornČny dvČ skupiny znakĤ, mající vztah ke genezi a vedoucí kodlišení
hlinkových materiálĤ vpodkladech dle regionálního pĤvodu –specifické mineralogické pĜímČsi
typu framboidálního pyritu a charakteristické prvkové pomČry. Zatímco hlinky typu Bk a C byly
tČženy ve stĜední EvropČ, hlinky typu D a E byly používány vseverní Itálii.

+UDGLO '; Hradilová, J.; Bezdiþka, P.; Švarcová, S.: 'LIIHUHQWLDWLRQ EHWZHHQ DQRQ\PRXV SDLQWLQJV RI
WKHWKDQGWKHHDUO\WKFHQWXU\E\FRPSRVLWLRQRIFOD\based grounds. Applied Clay Science, Roþ.
  V,)


Spolupráce: Akademie výtvarných umČní v3UD]H







 Popis architektury nivy Plouþnice suloženou kontaminací ztČžby uranu
Kombinací geofyzikálního profilování (mČĜení elektrického odporu) a vrtání a
chemické analýzy nivních sedimentĤ Ĝeky Plouþnice se podaĜilo popsat vniWĜní
stavbu (architektury nivy). Z výsledkĤ jsme zjistili, jak dlouho trvá této meandrující
Ĝece v neregulovaném úseku pod Mimoní, než boþným posunem a pĜekládáním
koryta recykluje (pĜepracuje) nivu: asi 80 % šíĜky nivy Ĝeka eroduje a znovu uloží v
prĤbČhu asi tĜí století. Znamená to, že druhotné zneþištČní Ĝíþního systému bude
pokraþovat ještČ mnoho desetiletí až nČkolik století po ukonþení tČžby na pĜelomu
DOHW




0DW\V*U\JDU7; Elznicová, J.; TĤmová, Š.; FamČra, M.; Balogh, M.; Kiss, T.: Geomorphology
Roþ.  V–,) 


Spolupráce: .DWHGUDJHRLQIRUPDWLN\Fakulta životního prostĜedí Univerzit\-(
PurkynČ v Ústí nad Labem; Katedra fyzické geografie a geoinformatiky, Univerzita
Szeged, Maćarsko

















Pedagogická spolupráce s vysokými školami
Spolupráce s vysokými školami probíhá pĜi
magisterských a doktorských studijních programĤ

uskuteþĖování

bakaláĜských,

BakaláĜské a magisterské studijní programy: 
Pracovníci ústavu se v r. 201 podíleli na zajištČní pĜednášek, semináĜĤ D vedení
prací v bakaláĜském SURJUDPX &KHPLH (PĜF UK Y 3UD]H  D Y magisterských
SURJUDPHFK &KHPLH a Geologie (PĜ) 8. Y 3UD]H  Ekologie a ochrana prostĜedí
(FŽP UJEP Ústí nad Labem), Chemie (PĜF 8-(3Ústí nad Labem) a $SOLNDFH
pĜírodních vČd (Budapesti MĦszaki ésGazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki
.DU=DODHJHUV]HJ). PĤsobí rovnČž ve zkušebních komisích.
V prĤbČhu letního semestru 20 a zimního semestru 201 pĜednášeli
pracovníci ústavu v uvedených programech KRGLQ
Doktorské studijní programy:
V rámci spoleþných akreditací s:
VŠCHT v DSP Chemie, Chemie a chemické technologie, Chemie a technologie
materiálĤ, Analytická DIyzikální chemie
PĜF UK v DSP Anorganická chemie, Analytická chemie a Fyzikální chemie
Univerzitou Pardubice v DSP Anorganická chemie, Chemie a chemické technologie
a Chemie a technologie materiálĤ
D FŽP Univerzity J. E. PurkynČ v Ústí nad Labem v DSP Ekologie a ochrana
prostĜedí
VH pracovníci ústavu podíleli na výuce a vedení doktorských prací a pĤsobLOL Y
oborových radách a zkušebních komisích tČchto DSP. Mimo uvedené akreditace se
pracovníci ústavu podílejí na výuce a vedení prací Y '63 *HRORJLH (PĜF UK) D
Aplikace pĜírodních vČd (Budapesti MĦszaki és). BČhem letního semestru 20
a zimního semestru 201 pracovníci ústavu v uvedených programech DSP
odpĜednášeli SĜHVKRGLQ
9 U  pracovalo pod supervizí ústavních školitelĤ  studentĤ DSP. Na Ĝešení
výzkumných projektĤ se úþastnilo pregraduálních studentĤ, zQLFKžSUDFRYDORQD
diplomových nebo bakaláĜských pracích

. Spolupráce pracovištČ s dalšími institucemi a s podnikatelskou sférou
3a) Spoleþné projekty VaV podporované z veĜejných prostĜedkĤ
D  Nové perspektivní nanokompozitní materiály
pĜechodných kovĤ pro fotovoltaické nátČrové hmoty

na

bázi

chalkogenidĤ

PartneĜi: 5RNRVSRODV1DQRJLHVVUR
3RVN\WRYDWHO032 SURMHNW)57, 
Dosažený výsledeN Byla vyvinuta technologie pro výrobu fotovoltaických
nanokompozitních materiálĤ na bázi smČsných selenidĤ (Cu, Zn, Sn) na kaolinových
substrátechvhodná pro prĤmyslové využití. .QRZhow bylo licencováno.







D Vývoj multifunkþního fotoaktivního nanokompozitu pro využití ve stavebnictví
a nátČrových hmotách
PartneĜiDENAS COLOR a.s., ÚFCH J.H. AV ýR, v.v.i., BARVY A LAKY TELURIA,
s.r.o., Technická univerzita v/LEHUFL
3RVN\WRYDWHOTA ýR (projekt 7$ 
Dosažený výsledek: Byla dokonþena optimalizaFH složení kompozitního materiálu
na bázi TiO–6L2s fotoaktivní funkcí. Za úþasti všech Ĝešitelských pracovišĢ byl 
v podniku BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. vyvinut výrobek s oznaþením
BALCLEAN a testovány jeho vlastnosti pĜi použití jako transparentníKRRFKUDQQého
IRWRNDWDO\WLFNého nátČrX bránícíKR rĤstu Ĝas a plísní, se zamČĜením na ochranu
povrchu renovovaných a tepelnČ isolovaných panelových domĤ. Pro formulaci
výrobku byly použity jen komerþnČ dostupné formy oxidu titaniþitého a kĜemiþitého.
=FHQRYých kalkulací i z dosavadních výsledkĤ stanovení jeho úþinnosti vyplývá, že
materiál má potenciál pro uplatnČní v této oblasti
D  Využití fotoaktivních nanopovrchĤ kĜešení aktuálních problémĤ þištČní
Y]GXFKXDYRG\
PartneĜiTechnická univerzita v LibHUFL$7*VUR,VROLW%UDYRVSROVUR5HWDS
spol. s r.o., ÚFCH J. H. AV ýR, v.YL
3RVN\WRYDWHOTA ýR (projekt 7$ 
Dosažený výsledek: Cílem projektu je vývoj a modifikace fotoaktivních povrchĤ na
bázi TiO – 6L2 aplikovaných na rĤzné substráty (sklo, keramika, kov) a jejich
využití pro konstrukci zaĜízení pro þištČní vody a vzduchu. Testování pomocí
UR]NODGX 12[ podle ISO standardu ʋ 22 1971 prokázalo vysokou úþinnost
pĜipravených materiálĤ srovnatelnou s vrstvami þistých fotokatalyzátorĤ. Ve
spolupráci všech úþastníkĤ projektu byl vypracován návrh a zkonstruován prototyp
topného panelu s vedlejší funkcí odstraĖování oxidovatelných neþistot ve vzduchuY
místnostech. Vyrobené prototypy þistiþek byly testovány s pozitivním výsledkem ]
Klediska jejich úþinnosti pĜi rozkladu Ĝady bČžných organických neþistot ve vzduchu.
Prokázána byla i jejich významná antibakteriální úþinnost. Byl zkonstruován i
prototyp zaĜízení pro kombinované þištČní vody s využitím fotokatalýzy.
D Kompozitní materiál na bázi grafenu urþený pro sorpci a záchyt radionuklidĤ
PartneĜiRokospol, a.s., Toseda s.r.o., ÚJV ěež a.s.
3RVN\WRYDWHOTA ýR (projekt 7$ 
Dosažený výsledek: Projekt je zamČĜen na vývoj nového, vysoce sofistikovaného
kompozitního materiáluurþeného pro sorpci a záchyt radionuklidĤ na bázi grafenu,
UHVS JUDIHQoxidu s organickými polymery. Ve druhém roce Ĝešení se podaĜilo
pĜipravit a charakterizovat funkþní vzorek.
D  Technologie klastrových boratových aniontĤ pro nové materiály a aplikDFH Y
medicínČ a elektrotechnice
3DUWQHU.DWFKHPVUR
Poskytovatel: TA ýR (projekt 7+ SURJUDP(SVLORQ








Dosažený výsledek: Byly vyvinuty postupy pĜípravy nesolvatovaných lithných a
hoĜeþnatých solí klastrových borátových aniontĤ pro využitív pevných elektrolytech
a dalších oblastech. Metody vycházejí z jednoduchých základních hydridĤ a
poskytují vysoké výtČžky produktĤ. Dále byly vyvinuty postupy pĜípravy „hybridních“
NORVRborátových aniontĤ, které mají povrch molekuly substituovaný halogeQHP D
vazebné místo pro pĜipojení k funkþním molekulám. Tyto anionty mohou proto
sloužit jako objemné a velmi stálé strukturní bloky pro racionální vývoj léþiv a
pokroþilé materiály.

3b) Výsledky VaV dosažené na základČ hospodáĜských smluv
9UE\ORuzavĜeno hospodáĜských smluv
NejvýznamnČjší výsledky:
Výsledek 1: ANORGAN™ stínící materiál neutronového a gama záĜení
=DGDYDWHO3UDJR$QRUJVUR
Anotace: S využitím pĤvodní anorganické matrice byl vyvinut nový teplotnČ stabilní
stínící materiálpro neutronové a gama záĜení (ANORGAN™;
www.anorgan.cz); materiál je chránČn spoleþnou PV 2015  
Materiál získal ocenČní Zlatá prestižní cena IDET NEWS 2015 v kategorii
ochrany osob a objektĤ
UplatnČní: 6tabilní stínící materiál pro neutronovéa gama záĜení

Výsledek 2:Anorganické matrice pro pultruzní technologii
=DGDYDWHO &4)'&RPSRVLWHV 
$QRWDFHPoužití pĤvodních anorganických matric vpultruzní technologii významnČ
rozšiĜuje aplikaþní potenciál pultruzních produktĤ, neboĢ jim zajišĢuje
nehoĜlavost, pĜispívá kjejich životnosti a ekologickému charakteru.
UplatnČní:Pokroþilý materiál pro stavebnictví

Výsledek Mikroskopická charakterizace fází v systému U=U)H2
=DGDYDWHO UJV ěež, a.s.
$QRWDFH Byla provádČna strukturní, chemická a morfologická charakterizace fází,
vznikajících pĜi Ĝízeném chladnutí vysokoteplotních tavenin oxidĤ v
systému U=UFe s rĤzným pomČrem jednotlivých složek a
charakterizace aerosolĤ vznikajících pĜi tČchto reakcích. 
UplatnČní:  Konstrukce bezpeþnČjších jaderných reaktorĤ.

Výsledek Charakterizace pojivového systému srĤzným typem kameniva
=DGDYDWHOýVUT Praha
$QRWDFHNa základČ elektronové mikroskopie a EDSWDS analýzy byl vybrán
nejvhodnČjší typ kameniva pro danou cementovou matrici. PodaĜilo se
nahradit ekonomicky nákladné typy kameniva levnČjšími pĜi zachování
strukturních a mechanických vlastností betonĤ.
UplatnČní: Stavebnictví zlepšení mechanických vlastností speciální cementové
matrice na základČ výbČru vhodného typu kameniva.

Výsledek 5: Mikroskopická charakterizace zmČn velektrických kabelech vyvolaná
intenzivní radiací






Zadavatel: Ústav jaderného výzkumu ěež, a.s.
$QRWDFHProvedena mikroskopická charakterizace zmČn vyvolaných tzv.
vodíkovým kĜehnutím mČdi v elektrických kabelech vystavených
intenzivnímu ozáĜení. RovnČž byly sledovány zmČny vzniklé vL]RODFL
kabelĤ pĜi intenzivním ozaĜování za podmínek existujících vjaderných
reaktorech elektráren.
UplatnČní: Zlepšení bezpeþnosti jaderných reaktorĤ

F 3atenty, užitné vzory, vynále]\
F Anorganický stínící materiál sabsorbátory a moderátory neutronĤ a zpĤsob
jeho pĜípravy.
Kategorie: pĜihláška vynálezu, zapsána pod þíslem 39
PĜihláška vynálezu chrání materiály svysokými obsahy absorbátorĤ neutronĤ
YNRPELQDFL VJUDILWHP – moderátorem neutronĤ a zpĤsob jejich pĜípravy; využití se
pĜedpokládá pro výrobu nehoĜlavých a bezpeþných stínících materiálĤ proti
ionizujícímu neutronovému záĜení
F  Vysokokoncentrovaná vodná suspenze nanoþástic peroxooxidu zineþnatého
=Q2 =Q2pro nátČrové aplikace
.DWHJRULHužitný vzor, zapsán pod þíslem  389– 
Jedná se o metodu pĜípravy v\VRNRNRQFHQWURYDQéYRGQéVXVSHQ]HR[LGXDSHUR[LGX
zineþnatého svelikostí þástic pod 10nm, kterou lze použít pro výrobu nátČrových
KPRWVantibateriálními úþinky
F3) Vodná suspenze grafen oxidu
.DWHJRULHužitný vzor, zapsán pod þíslem 28 389–
Užitný vzor popisuje pĜípravu vysoce homogenní vodné suspenze grafen oxidu, která
je vhodná pro další syntézy polymerních kompozitĤ.

4. Mezinárodní vČdecká spolupráce pracovištČ
4a) Projekty Ĝešené v rámci mezinárodních vČdeckých programĤ
D Bezpeþnost separaþních procesĤaktinoidĤ /6DIHW\RI$&WLQLGH6(SDUDWLRQ
3URFH66HV 6$&6(66)3zahraniþní partneĜi Francie, ŠpanČlsko, Itálie,
NČmecko, Velká Británie, Polsko, Švýcarsko, +RODQGVNR-DSRQVNR 
9rámci projektu jsou vyvíjeny metody pro eliminaci aktinRidĤ zjaderných odpadĤ.
ÚACHVHúþastníprovádČní a vyhodnocování testĤ radiaþní a hydrolytické stability
selektivních organických ligandĤ navržených a schválených pro vývoj
technologického procesu
D2) ZaĜízení pro dekontaminaci mlh ve velkém mČĜítku / Device for large scale fog
GHFRQWDPLQDWLRQ &2817(5)2*; FP7; zahraniþní partneĜi ŠpanČlsko, Velká
Británie, Bulharsko, Polsko, NČmecko, Belgie)
Projekt je zamČĜen využití nanostrukturních dopovaných oxidĤ a chalkogenidĤ pĜi
dekontaminaci životního prostĜedí.








D 1DQRNRPSR]LW\JUDIHQoxid kovu pro efektivnČjší dekontaminaci toxických
chemických látek/ GraphenePHWDOR[LGHQDQRFRPSRVLWHVIRUHQKDQFHG
GHFRQWDPLQDWLRQRIWR[LFFKHPLFDODJHQWV *UHHQGHFRQSPS NATO; zahraniþní
SDUWQHU8SSVDOD8QLYHUVLW\Švédsko)
9rámci projektu je vyvíjena technologie pro pĜípravu materiálĤ na bázi
nanokompozitĤ JUDIHQR[LGNRYXSURGHNRQWDPinaci toxických chemických látek

4b) Konference s mezinárodní úþastí, které ÚACH (spolu)poĜádal 
Název: :RUNVKRS„Mössbauerovské rojení 2015“
PoĜadatelé:Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU v%UDWLVODYH, ÚACH 
Poþet úþastníkĤ: FHONHP6ORYHQVNRýesko10, zahraniþí 5.
$QRWDFHPresentovány nové výsledky získané pomocí Mössbauerovy spektroskopie.

4c) Aktuální dvoustranné dohody se zahraniþními pracovišti
F Téma:PĜíprava a výzkum kovových povrchĤ modifikovaných boranovými a
KHWHUoboranovými klastrySDUWQHU8QLYHUVLW\RI&DOLIRUQLDLQ/RV$QJHOHV&DOLIRUQLD
1DQR6\VWHPV,QVWLWXWH86$
F) Téma: Výzkum fotokatalyzátorĤa látek pro stechiometrický rozklad polutantĤ
SDUWQHU8SSVDOD8QLYHUVLW\Ångströmlaboratoriet, Švédsko
F Téma: &KDUDNWHUL]DFHmagnetických materiálĤ; partner Slovenská Technická
8QLYHUVLWDYBratislavČ, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská repubOLND
F Téma: Modifikace textilií boranovými a heteroboranovými klastry a stĜíbrnými
nanoþásticemi; pDUWQHU$OEVWDGW6LJPDULQJHQ8QLYHUVLW\'HSDUWPHQWRI(QJLQHHULQJ
Textile Product Technology, NČmecko
F) Téma:Charakterizace produktĤ mechanochemicky aktivovaných reakcí oxidĤ
kovĤSDUWQHU,QVWLWXWRGH&LHQFLDGH0DWHULDOHVGH6HYLOOD&HQWURGH
,QYestigaciones Cientificas „Isla de la Cartuja“, Sevilla, ŠpanČlsko
F) Téma: Struktura, vlastnosti a využití produktĤ získaných z dĤlních vod a
sedimentĤ; partner Technická universita Zvolen, Fakulta ekológie a
environmentalistiky, Slovenská republika 

d) Další vČdecké spolupráce se zahraniþními partnery:
1DWLRQDO(QYLURQPHQWDO(QJLQHHULQJ5HVHDUFK,QVWLWXWH 1((5, 1DJSXU,QGLH
(molekulární design, syntéza a studium katalytických a fotokatalytických materiálĤ pro
environmentální aplikace);

Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg6WUDVERXUJ)UDQFLH
(pĜíprava a charakterizace nanokompozitĤ);
/DERUDWRLUHGHV0DWHULDX[,QRUJDQLTXHV8QLYHUVLWH%ODLVH3DVFDO$XELHUH&HGH[
Francie (pĜíprava a vlastnosti polymerních nanokompozitĤ; popis orientace molekul v
mezivrství podvojných hydroxidĤ);










,QVWQuímicaFísica "Rocasolano", &6,&0DGULG, ŠpanČlsko borany pro laserové
WHFKQRORJLH 
University of York, VB (strukturní charakterizace karboranĤ pomocí elektronové
GLIUDNFH 
+HULRWWatt University, Edinburgh, VB (chemie karboranĤ, metallakarboranĤ a jejich
derivátĤ pro modifikace kovových povrchĤ); 
1RUZHJLDQ8QLYHUVLW\RI6FLHQFHDQG7HFKQRORJ\7URQGKHLP1RUVNR
(charakterizace nanoplasmových struktur pomocí STEM$50PLNURVNRSLH 

5. VzdČlávací þinnost pracovníkĤ ústavu
Úþast pracovníkĤ ústavu pĜi uskuteþĖování bakaláĜských, magisterských a
doktorských studijních programĤ je popsána v kapitole 2. 3R]RUQRVW E\OD vČnována
rovnČž studentĤm stĜedních škol, pro které poĜádáme vybrané pĜednášky.

,9 Hodnocenídalší a jiné þinnosti:
V rámci jiné þinnosti byly vUuzavĜeQ\VPORXY\Rdílo YhodnotČ tis. Kþ

9 ,QIRUPDFH RopatĜeních kodstranČní nedostatkĤ vhospodaĜení
Dzpráva, jak byla splnČna opatĜení kodstranČní nedostatkĤ
uložená vpĜedchozím roce:
9UDQLYpĜedchozím roce nebyly zjištČny nedostatky vhospodaĜení.

9, Finanþní informace o skuteþnostech, které jsou významné
]hlediska posouzení hospodáĜskéKRpostavení instituceDPRKRX
mít vliv na její vývoj 
Ústav hospodaĜil vUVvyrovnaným rozpoþtem. 
$XGLW ]D U  byl proveden firmou Diligens, s.r.o.. Ve ZprávČ auditora o ovČĜení
úþetní závČrky stojí, že úþetní závČrka podává vČrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
Ústavu anorganické chemie AV ýR, v Y L N  , nákladĤ a výnosĤ a
výsledkĤ jejího hospodaĜení za r. 201 YVRXODGX Vþeskými úþetními pĜedpisy. Na
pĜiloženou úþetní závČrku byl vydán výrok „bez výhrad“.
Výše institucionálníneinvestiþní GRWDFHSRVN\WQXWé zrozhodnutí zĜizovateleYU
E\ODpĜibližnČ Rvyšší nežYUVedle institucionální dotace byla vU
þást rozpoþtu ústavu FFD  neinvestiþních nákladĤ  tvoĜena úþelovými
prostĜedky (536361$72MŠMT, MPO, GA ýR, TA ýR)
9edení úVWDYX vČnuje setrvaORX SR]RUQRVW provozním i personálním opatĜením
smČĜujícím ke snížení nákladĤ na provoz úVWDYX  Po rozsáhlých stavebních
rekonstrukcích provedených vminulých letech MVPH YU  UHDOL]RYDOL SURMHNW

Údaje požadované dle § 21 zákona 563/1991 Sb.o úþetnictvíYHznČnípozdČjších pĜedpisĤ.






zateplení ústavní mechanické dílny
Velkým pĜínosem pro OddČlení syntéz a OddČlení materiálové chemie je poĜízení
velmi nákladného NMR spektrometru, Vjehož návrhem jsme uspČli vpĜedchozím
URFH Ykonkurzu AV na poĜízení nákladných pĜístrojĤ; pĜístroj byl poĜízen ]GRWDFH
AV ýR V20% úþastí ústavu.
Vedení ústavu dĤslednČ dbá na vyhledávání možností aplikací výsledkĤ
badatelského výzkumu a uplatĖování práv duševního vlastnictví v oblasti
aplikovaných výsledkĤ. KromČ smluv o dílo vrámci jiné þinnosti (  tis. Kþ, viz
výše E\OYUYrámci hlavní þinnosti realizován smluvní výzkumve výši WLV
Kþ a pĜíjmy zuzavĜených licenþních smluv þinily   tis. Kþ. PĜíjmy ]H VPOXY D
licencídoplĖují rozpoþet ústavu tvoĜený pĜevážnČ dotacemi ze státních prostĜedkĤ

9,, PĜedpokládaný vývoj þinnosti pracovištČ:
Vývoj þinnosti pracovištČ EXGH YVRXODGX Vjeho posláním a vývojemRERUX
anorganické chemie vmezinárodním kontextu smČĜován na výzkum nových
slouþenin spotenciálními aplikacemi cílenými na zlepšení kvality života spoleþnosti.
Bude reflektovat spoleþenskou poptávku po slouþeninách pro biomedicínské
aplikace, materiálech se specifickými fotokatalytickými, optickými, fotochemickými a
baktericidními vlastnostmi DSRprogresivních keramických materiálechvyužívajících
domácí zdroje surovin Pozornost bude vČnována též Ĝešení environmentálních
problémĤ spoþívajících vmonitorování, ochranČ a zlepšení životního prostĜedí.
Souþasné vČdecké zamČĜení ústavu sleduje uvedené WUHQG\ a svými výsledky
spoluurþuje jeMLFKrozvoj. Na badatelský výzkum vĜadČ pĜípadĤ navazuje výzkum a
vývoj s cílemvyužití výsledkĤ pĜi inovacích stávajících technologických postupĤ a
zavádČní nových vyspČlých technologií.
Aktivita v oblasti základního výzkumu slouþenin boru bude zamČĜena na vývoj
syntetických metod pĜípravy strukturnČ nových typĤ karboranových klastrĤ, které
mohou tvoĜit, spolu scyklodienylovými a arenovými ligandy, vysoce stabilní
metalakarboranové sendviþové struktury, nebo ty, které mohou sloužit jako stavební
jednotky využitelné v nanochemii a farmakologii.Budou provádČny strukturní studie
nových typĤ látek založené na kvantovČchemických výpoþtech a difrakþních
metodách. Pozornost bude dále vČnována syntéze D strukturní charakterizaci
nových derivátĤ makropolyhedrálních boranových klastrĤ D MHMLFK LQWHUDNFL VH
svČtlem, zejména fluorescenþním YODVWQRVWHP excitovaným stavĤm a JHQHUDFL
singletovéhokyslíku.
V oblasti potenciálních aplikací boranových slouþenin bude pokraþovat vývoj syntézy
biologicky aktivních klastrových slouþenin bóru se zamČĜením na konkrétní
WHUDSHXWicky významné cíle, pĜedevším isoenzymy karbonické anhydrázy. Pracovníci
se budou dále podílet na experimentálním a teoretickém studiu zpĤsobu vazby
klastrových slouþenin bóru do molekul terapeuticky významných enzymĤ,
interakcemi nových molekul s modelovými komponentami biologických systémĤ a
vyhodnocení úþinnosti látek a jejich farmakologických vlastností. Ve spolupráci s
firmou Katchem, s.r.o. se budou pracovníci podílet v rámci projektu TA ýR na vývoji
nových technologií pro výrobu základních klosoborátových aniontĤ a MHMLFK  W]Y
“hybridních derivátĤ” s jedním vazebným místem a ostatními polohami chránČnými
vhodnou substitucí, napĜ. halogeny, SUR DSOLNDFH v elektrochemii, katalýze a





medicínČ. V oblasti modifikace a ochrany kovových povrchĤ budou studovány
interakce nových funkþních thiolových D NDUER[\lových derivátĤ s povrchy kovĤ pĜi
vytváĜení tenkých filmĤ a monomolekulárních vrstev, fyzikální vlastnosti takto
modifikovaných povrchĤ a úþinnost ochrany povrchĤ proti korozi. Dále bude
pokraþovat spolupráce na technologickém vývoji selektivních extrakþních þinidel pro
izolaci minoritních aktinidĤ ze smČsí štČpných produktĤ.
Hlavní smČry materiálového výzkumu vroce 2016 vycházejí ze zámČrĤ avýsledkĤ
národních a mezinárodních projektĤ z pĜedchozích let, které mají pĜesah do roku
2016 a dále. Budeme se zabývat pĜípravou nových (nano)materiálĤ, studiem jejich
vlastností a vývojem metod pĜípravy nČkterých (nano)materiálĤ ve vČtších mČĜítcích,
protože ekonomické a environmentální aspekty jejich pĜípravy jsou zásadní pro
potenciální praktické realizace ve spolupráci sprĤmyslovými partnery. ZamČĜíme se
na vývoj fotokatalytických materiálĤ, reaktivních sorbentĤ, nízkorozmČrných
materiálĤ,
fotofunkþních
materiálĤ,
porézních
materiálĤ,
magnetických
a termoelektrických materiálĤ a pokroþilých anorganických materiálĤ pro praktické
UHDOL]DFH
9oblasti fotokatalytických materiálĤ bude pokraþovat výzkum orientovaný na
pĜípravu vysoce úþinných fotokatalyzátorĤ na bázi dopovaných oxidĤ pĜechodných
NovĤ jako TiO a ZnO a jejich kompozitĤ s grafenem, grafenoxidem, uhlíkovými 
a anorganickými kvantovými teþkami. Úþelem je optimalizace syntetických postupĤ,
fotokatalytické aktivity, stability fotokatalyzátorĤ a jejich specificity. RovnČž bude
SRNUDþovat studium mechanismu úþinku fotokatalytických nátČrových systémĤ na
bázi kompozitĤ SiO7L2 pĜi ochranČ povrchĤ budov a historických památek se
zamČĜením na potlaþení rĤstu Ĝas a plísní a výzkum materiálĤ pro stechiometrickou
D IRWRNDWDO\WLFNRX GHJUDGaci environmentálních polutantĤ, cytostatik a bojových
chemických látek. 
Oblast fotofunkþních materiálĤ bude zahrnovat vývoj multifunkþních polymerních
nanovláken a z nich pĜipravených tkanin sbaktericidními, virucidními a separaþními
YODVWQRVWPL D PRO\Edenových a mČćných klastrĤ a využití námi objevených
vlastností tČchto slouþenin indukovaných rentgenovým záĜením pro nové
radiosenzitizátory, scintilátory a senzory. Dále se budeme zabývat studiem
porézních polymerĤ (organokovové sítČ, porézní organické pRO\PHU\  D MHMLFK
využitím pro fotodynamickou terapii a luminiscenþní, separaþní a baktericidní
aplikace. Podstatou tČchto aplikací je zavedení fotoaktivních komponent pĜímo do
struktury porézního polymeru nebo jejich sorpcí vpórech polymeru. 
Vývoj magnetických a termoelektrických materiálĤ bude probíhat vtČchto oblastech:
hexagonální ferity smultiferroickými vlastnostmi, nové vrstevnaté kobaltáty 
a magnetickými strukturami kompozitních multiferroických materiálĤ. Další úkoly 
Y REODVWi materiálové chemie jsou zamČĜeny na vývoj kvalifikovaných aplikací v
REODVWL L  7L2 D =Q2 nanosolĤ pro optické materiály, (ii) hlinitokĜemiþitanových
materiálĤ pro hasicí pĜístroje a použití v jaderné energetice a stavebnictví, (iii)
technologií anorganických pigmentĤ a fotokatalyticky aktivního TiO
V oboru environmentální geochemie bude pokraþovat studium historicky
zneþištČných sedimentĤ Ĝek OhĜe, Litavky a Jizery s cílem popsat distribuci
polutantĤ v nivČ, rekonstruovat historii zneþištČní a historické zásahy do chování Ĝek
obecnČ. Souþástí práce bude popis architektury niv svyužitím nástrojĤ
geografických informaþních systémĤ (historické mapy a letecké fotografie) a





geofyziky (odporové a indukþní profilování). Díky novČ získané podpoĜe bude
SRNUaþovat rekonstrukce miocenní klimatické zmČny (nástup miocenního
klimatického optima) zaznamenané Ymostecké pánvi.
9rámci výzkumu kulturního dČdictví bude pokraþovat testování pokroþilých
analytických technik pro neinvazívní a nedestruktivní analýzu maleb, novČ se
zamČĜíme i na moderní umČní. Bude vytvoĜena metodika pro kvantitativní XRD
mikroanalýzu jílových minerálĤ v pigmentech a bude pokraþovat experimentální
þinnost zamČĜená na procesy chemické degradace pigmentĤ a pojiv, které snižují
HVWHWLFNRX NYDlitu a mechanickou stabilitu historických maleb (napĜ. proces tvorby
kovových mýdel nebo degradace auripigmentu v nástČnné malbČ). Výsledky
metodického výzkumu pak budou využívány pĜi komplexním mezioborovém studiu
významných dČl vþeském a evropském konte[WX
9UMVRXvýše uvedené problematikyĜešeny sfinanþní podporou EC (rámcové
SURJUDP\ 6361$72GA ýR, TA ýR, AV ýR, MŠMTD032

9,,,$NWLYLW\Yoblasti ochrany životního prostĜedí:
Pracovníci ústavu se dlouhodobČ podílejí na vývoji technologických procesĤ
zamČĜených na Ĝešení problému nakládání s vysoce aktivním jaderným odpadem,
který vzniká pĜi zpracování vyhoĜelých jaderných paliv. Optimálním Ĝešením se zdá
pĜepracování paliva v uzavĜeném cyklu, který by vedl k dĤsledné eliminaci nejvíce
UDGLRWoxických štČpných produktĤ (minoritních aktinoidĤ, pĜedevším Am) a výraznČ
(až tisíckrát s ohledem na dobu nezbytného uložení a šedesátkrát z hlediska
objemu) snížil objem radioaktivních odpadĤ ukládaných v povrchových i hlubinných
úložištích. Od roku 2013 se v rámci projektu SACSESS (7. RP) podílíme na
expertních studiích zamČĜených na hydrolytickou a radiaþní stabilitu extrakþních
systémĤ navržených pro technologický proces selektivní separace minoritních
aktinoidĤ. Stabilita extrakþního systému je pĜímo spojena s bezpeþností procesu, na
níž je projekt SACSESS primárnČ zamČĜen. 
Naše pracovištČ je zapojeno do široké mezinárodní spolupráce zamČĜené na Ĝešení
fundamentálních otázek souvisejících s tČžkými haváriemi v jaderné energetice
a ochranou pĜed jejich následky zejména v oblasti popisu fázových rovnováh
v taveninách oxidĤ v systému Fe=UU a také poznání prĤbČhu jejich reakcí se
složkami betonových konstrukcí reaktorĤ. 
Pracovníci ústavu se intenzivnČ podílejí na výzkumu nanostrukturních oxidĤ
DchalkogenidĤs fotokatalytickým úþinkem, které za úþasti sluneþního záĜení aktivnČ
rozkládají polutanty. Vrámci mezinárodního projektu COUNTERFOG (7.RP)
spolupracujeme na vývoji dekontaminaþního zaĜízení pro Ĝešení krizových událostí.
Projekt SPS NATO je zamČĜen na vývoj technologie výroby nDQRNRPSR]LWĤ SUR
efektivnČjší dekontaminaci toxických chemických látek
Originální technologie výroby fotokatalytického TiO  je využívána firmou Rokospol
pĜi výrobČ nátČrové hmoty se samoþistícímiYODVWQRVWPL 'HWR[\FRORU 
Další aktivity využitelné v oblasti ochrany životního prostĜedí:
Budeme se podílet na zavedení výroby fotokatalytického materiálu na bázi SiO –
7L2 D RSWLPDOL]aci jeho vlastností z hlediska použití (napĜ. vývoj fotokatalytickýFK





systémĤ pro povrchové úpravy stavebních materiálĤ D ochranu památek a pro
þistiþku obtížných odpadních vodvznikajících pĜi defektoskopii). 
Popsali jsme architekturu nivy Ĝeky Plouþnice, zneþištČné tČžbou uranu v oblasti
Stráže pod Ralskem scílem pochopit, proþ je zneþištČní soustĜedČno vpomČrnČ
malých ale velmi silnČ kontaminovaných místech (až 800 ppm U). Zjistili jsme, jak
silnČ ovlivĖoval þlovČk vhistorické minulosti chování Ĝeky OhĜe, pĜedevším
omezením jejího boþného pohybXa tedy zachováním historicky zneþištČných úsekĤ
nivy na dolním toku. Pokraþuje tak dosud opomíjené mapování stavu zneþištČní niv
þeských Ĝek.
K ochranČ životního prostĜedí pĜispíváme i pĜi vlastní experimentální þinnosti a
provozu ústavu. DĤslednČ dbáme na technické zajištČní prevence zneþištČní
ovzduší a vod chemickými látkami, tĜídČní odpadu a jeho ekologickou likvidaci
profesionálními firmami.

,; $NWLYLW\Yoblasti pracovnČprávních vztahĤ:
Základní personální údaje: 
Nbylo v ústavu zamČstnáno fyzických osoE )2 

Struktura zamČstnancĤ ústavu

Poþet zamČstnancĤ 
(pĜepoþtený poþet na celý úvazek)



YWRP

FHONHP

]WRKR
muži

]WRKR
ženy







výzkumní pracovníci







administrativní pracovníci







techniþtí a další pracovníci 









=uvedené tabulky vyplývá, že   pracovní kapacity zamČstnancĤ ústavu tvoĜili
pracovníci ve výzkumných týmech =tČchto pracovníkĤ )2  mČlo  % ukonþené
VŠ vzdČlání a zQLFK E\OR  % vČdeckých pracovníkĤ (získali Ph' WLWXOQHER MHKR
HNYLYDOHQW D% studentĤ doktorského studia
V roce 2015 pracovní pomČr ukonþilo 9 pracovníkĤ, z nich 1 senior a 3 studenti,
pracující na þásteþný úvazek; bylo pĜijato 5 pracovníkĤ, z nichž 4 byli zaĜazeni do
výzkumných týmĤ. PĜi pĜijímání nových pracovníkĤ je kladen dĤraz pĜedevším na
odbornost, vČdeckou úroveĖ a perspektivu pracovníka. 
Vedení ústavu vČnuje setrvalou pozornost studentĤm DSP i pregraduálním
studentĤm, jejichž práce probíhá pod supervizí ústavních školitelĤ. Studenti
spolupracují pĜi Ĝešení výzkumných projektĤ a aktivnČ se úþastní SUH]HQWDFH
výsledkĤ vþetnČ úþasti na mezinárodních konferencíFK. Po úspČšné obhajobČ
diplomové práce nebo disertace mají ti nejschopnČjší možnost zahájit vlastní
vČdeckou kariéruna ústavu. 9Ubylo na ústavu zamČstnánostudentĤ DSP





D4 pregraduální studentistudenti Ĝádného studiaDSP a pregraduální studenti MVRX
zamČstnáváni naþásteþný pracovní úvazek, zpravidla 
9Čková VWUXNWXUD výzkumných pracovníkĤ ústavu je stále pĜíznivá 9následujícím
obrázku je zobrazen vývoj vČkové struktury výzkumných pracovníkĤ vOHWHFK 
Vvýhledem na rok 201Poþet fyzických osob vnejnižší vČkovéNDWHJRULLMHYH
skuteþnosti výraznČ vyšší, protože významný podíl tČchto pracovníkĤ tvoĜí studenti
pracující na þásteþný pracovní úvazek. 3rĤmČrný vČk pracovníkĤ ve vČdeckých
útvarech zĤstává vesrovnání s r. 201pĜibližnČ stejný,OHW


0zdové prostĜedky z dotace zĜizovatele YU  þinily FFD  ]FHONHP
vyplacených mzdových prostĜedkĤ. PrĤmČrná mzda ve výši273 Kþ je srovnatelná
VpĜedchozím rokem a pĜesahXMHceloakademický prĤmČrRFFD500 Kþ


Úsilí vedení ústavu je zamČĜeno na rozvoj ústavu adosažení excelence vRERUX
Periodické sledování a hodnocení produktivity a kvality výsledkĤ pracovních týmĤ,
které je provádČno od r. 1990 umožĖuje stanovit nejen souþasný stav, ale i tUHQG\
Motivaþní opatĜení spoþívají vindividuálním finanþním ohodnocení a podpoĜe
nejlepších týmĤ a jednotlivcĤ pĜístrojovým vybavením a personálním posílením.







;

Poskytování informací podle zákona þ. 106/1999 Sb., o
svobodném pĜístupu kinformacím





Výroþní zpráva o poskytování informací za rok 201

Ústav anorganické chemie AV ýR, v. v. i.
+XVLQHFěež

Výroþní zpráva o poskytování informací je zpracována na základČ § 18 zákona þ.
106/1999 Sb., o svobodném pĜístupu k informacím, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
(dále jen „zákon“), který stanovuje Ústavu anorganické chemie AV ýR, v. v. i. (dále
jen „ÚACH“) povinnost každoroþnČ zveĜejnit údaje o této þinnosti vždy do 1. bĜezna
za pĜedcházející kalendáĜní rok. 

Poþet podaných žádostí o informace



Poþet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 



3. Poþet podaných odvolání proti rozhodnutí 



4. Opis podstatných þástí každého rozsudkusoudu ve vČci pĜezkoumání zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a pĜehled
všech výdajĤ, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními Ĝízeními o
právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to vþetnČ nákladĤ na své vlastní
zamČstnance a nákladĤ na právní zastoupení 

Nebyl vydán žádný rozsudek soudu. 

5. Výsledky Ĝízení o sankcích za nedodržení zákona bez uvádČní osobních údajĤ 

Nebylo vedeno žádné sankþní Ĝízení

6. Výþet poskytnutých výhradních licencí vþetnČ odĤvodnČní nezbytností poskytnutí
výhradní licence 

Nebyla podána žádná žádost, která by byla pĜedmČtem ochrany autorského
práva a vyžadovala poskytnutí licence. 






7. Poþet stížností podaných podle § 16a zákona þ. 106/1999 Sb., dĤvody jejicK
podání a struþný popis zpĤsobu jejich vyĜízení 

Nebyla podána žádná stížnost. 

8. Další informace vztahující se k uplatĖování tohoto zákona 



Výroþní zpráva ÚACH AV ýR, v. v. i., o poskytování informací podle zákona, bude
zaþlenČna do Výroþní zprávy o þinnosti a hospodaĜení ÚACH AV ýR, v. v. i., za rok
jako její samostatná þást s názvem „Poskytování informací podle zákona þ.
106/1999 Sb., o svobodném pĜístupu k informacím“.

. února 201

Ing. Jana Bludská, CSc.
Ĝeditelka







V ěeži, NYČtna 2016







podpis Ĝeditele pracovištČ AV ýR

PĜílohouvýroþní zprávy je úþetní závČrka a zpráva o jejím auditu




