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SPECIÁLNÍ SEKCE

Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.

Ústav anorganické chemie vznikl v roce 1972 postupným slučováním několika pražských 
laboratoří Československé akademie věd a řežského Ústavu anorganických syntéz ČSAV. 
Minulostí ústavu se jako červená niť táhne snaha o průmyslové využití vlastních poznatků. 
Mezi nejvýznamnější úspěchy patří vanadové katalyzátory pro rozklad NOx v plynech vy-
vinuté M. Markvartem, postup dopování polovodičového křemíku borany navržený skupi-
nou J. Pleška a redukční činidlo Synhydrid vyvinuté skupinou B. Čásenského. V posledních 
15 letech se tato praktická orientace znovu posiluje, stejně jako úsilí ke spojování disciplín.

Zaměřeno k užitku

Ing. Jan Šubrt, CSc.
vedoucí Centra instrumentálních technik

Ing. Jana Bludská, CSc.
ředitelka ÚACH AV ČR, v. v. i.

Centrum instrumentálních technik (CIT) se zabývá komplexní charakterizací anorga-
nických materiálů připravovaných jak na Ústavu anorganické chemie AV ČR, tak ve spo-
lupráci s pracovišti v rámci ČR, Evropy i celého světa. Špičkové přístroje a vysoká odbor-
nost pracovníků zajišťují vysoce kvalitní výsledky. Centrum je tvořeno pěti laboratořemi.

Laboratoř elektronové mikroskopie
Máme k dispozici elektronové mikroskopy pokrý-

vající širokou škálu zvětšení (od mikrometru až po ato-
mové rozlišení). Oba skenovací elektronové mikro-
skopy umožnují rovněž simultánní analýzu chemické-
ho složení (EDS). Transmisní elektronové 
mikroskopy navíc poskytují informaci o struktuře po-
mocí elektronové difrakce. Kombinací těchto metod 
lze získat informace nejenom o morfologii (tvaru) ale 
také o složení a struktuře částic na nanometrovém 
měřítku. Takovéto informace jsou nezbytné při vývo-
ji nových funkčních nanomateriálů. 

Kromě samotných mikroskopů disponujeme také 
velice komplexním zázemím pro přípravu vzorků pro 
elektronovou mikroskopii.

Laboratoř rentgenové difrakce
Rozvíjíme metodu práškové rentgenové 

mikrodifrakce v oblasti materiálové mikroa-
nalýzy uměleckých děl a forenzních aplikací. 
Věnujeme se problematice spolehlivé kvanti-
tativní fázové analýzy složitých směsí anor-
ganických látek a minerálů, především jílo-
vých. Studujeme vysokoteplotní chování ma-
teriálů a anorganických látek, jako např. 
teplotní závislost dehydratace jílových mine-

rálů nebo teplotní transformace látek vzhle-
dem k jejich fyzikálním vlastnostem.

V současnosti jsou v naší laboratoři do-
stupné tyto techniky měření: klasické měření 
v reflexním módu (Bragg-Brentanovo uspo-
řádání), mikrodifrakce v reflexním módu, 
vysokoteplotní měření v rozmezí 25–
1200 °C, měření v transmisním módu a nově 
měření v kapiláře.

Termická analýza se stále více uplatňuje 
jako pomocná metoda při komplexním stu-
diu pevných látek. Můžeme nabídnout např. 
tyto aplikace: analýza zplodin spalování, te-
pelná stabilita látek, průběhy oxidace, roz-
kladů, redukce, hydratace stanovení teplot 

tání, tuhnutí, skelného přechodu apod.
Pomocí infračervené spektroskopie iden-

tifikujeme strukturu molekul, nabízíme 
kvalitativní/kvantitativní analýzu směsí. 
Umíme analyzovat vzorky ve všech skupen-
ských stavech.

Nabízíme měření velikosti specifického 
povrchu a porozity pevných práškových lá-
tek pomocí fyzisorpce plynů. Zaměřujeme se 
na charakterizaci anorganických práškových 
materiálů připravených v rámci výzkumných 
projektů řešených v ÚACH AV ČR, ale 
i na jiných pracovištích v ČR a Evropě.

 Adsorpce plynů poskytuje velmi důleži-
té informace, jakými jsou specifická plocha 

povrchu a porozita, resp. distribuce pórů 
a jejich objem. Při hodnocení látek z hledis-
ka velikosti specifického povrchu vyvstává 
potřeba znalostí porézní struktury nejvíce 
u katalyzátorů, adsorbentů a porézních 
membrán. V naší laboratoři provádíme mě-
ření specifického povrchu a porozity fyzi-
sorpcí plynného dusíku za teploty varu ka-
palného dusíku (-196 °C).

Laboratoř měření specifického povrchu a porozity

–  materiálové chemie se zaměřením na gra-
fen a grafenoxid, fotofunkční hybridní 
materiály s baktericidními a virucidními 
vlastnostmi, luminiscenční a radiolumi-
niscenční vlastnosti molybdenových 
klastrů, nanostrukturní oxidy a sulfidy 
kovů pro fotokatalýzu a destrukci bojo-
vých látek, mikročástice ušlechtilých 
kovů a oxidů kovů s definovanou morfo-
logií, materiály s multiferoickým chová-
ním a termoelektrické materiály.

–  chemie nových karboranů, heteroboranů 
a jejich komplexů s přechodnými kovy: 
byla provedena syntéza biologicky aktiv-
ních karboranových klastrů s využitím 
jako protinádorových látek,  popsána in-
terakce boranových klastrů se světlem 
a s povrchy kovových filmů a koloidů 
a vyvinuty syntetické metody pro cílený 
vývoj reaktivních strukturních borano-
vých bloků.

Poznatky byly zveřejněny v 71 práci v mezinárodních časopisech, z toho většina prací 
v časopisech, jejichž impaktní faktor (IF) většinou  výrazně převyšuje medián v oboru. 
Výsledky byly prezentovány také v 59 příspěvcích na mezinárodních konferencích.

Nejvýznamnější výsledky byly v r. 2015 získány především v oblastech:

Pracovníci ústavu se v r. 2015 podíleli 
na zajištění přednášek, seminářů a vedení pra-
cí v bakalářském programu Chemie (PřF UK 
v Praze) a v magisterských programech Che-
mie a Geologie (PřF UK v Praze), Ekologie 
a ochrana prostředí (FŽP UJEP Ústí nad La-

bem), Chemie (PřF UJEP Ústí nad Labem) 
a Aplikace přírodních věd (Budapesti Műsza-
ki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépés-
zmérnöki Kar Zalaegerszeg). Působí rovněž 
ve zkušebních komisích. Pracovníci ústavu se 
podíleli rovněž na vedení doktorských prací.

I rok 2015 byl rokem objevů

Na školách v Česku i zahraničí

Jděte na to s CITem

Laboratoř  
Mössbauerovy spektroskopie

je společné pracoviště Ústavu anorganické che-
mie AV ČR, Fyzikálního ústavu AV ČR, 
Matematicko-fyzikální fakulty a Přírodovědecké 
fakulty UK v Praze. Zabývá se charakterizací 
anorganických materiálů obsahujících železo.

 Mössbauerova spektroskopie je metoda, která 
umožňuje detailně charakterizovat na atomové 
úrovni stav jádra daného atomu (v našem přípa-
dě na izotopu železa 57Fe) a podrobně studovat 
jeho ovlivnění prostředím, v němž je atom zabu-
dován. V současné době je hlavním předmětem 
studia v naší laboratoři fyzikální a chemické 
chování malých částic oxidů a slitin železa roz-
měrů nanometrů, tzv. nanočástic. Pro tento účel 
je Mössbauerova spektroskopie kombinována 
především s metodami strukturní analýzy a stu-
diem magnetických vlastností.

 Dalšími typickými oblastmi použití je fázová 
analýza vzorků obsahujících sloučeniny a slitiny 
železa např. v mineralogii, geologii, metalurgii, 
strojírenství, chemii, identifikace korozních pro-
duktů, charakteristika povrchových vrstev, 
studium strukturních defektů při radiačním 
poškození apod.

Centrum instrumentálních technik

Mössbauerovy spektrometry:
– s kryostatem pro měření při nízké teplotě
–  konverzní elektronový Mössbauerův 

spektrometr
– transmisní Mössbauerův spektrometr

Laboratoř termické analýzy a IČ spektroskopie

Výsledky pro praxi

Byla vyvinuta technologie pro výrobu fotovoltaic-
kých nanokompozitních materiálů na bázi směs-
ných selenidů (Cu, Zn, Sn) na kaolinových substrá-
tech, vhodná pro průmyslové využití. Know-how 
bylo licencováno.
Byla dokončena optimalizace složení kompozitní-
ho materiálu na bázi TiO2 – SiO2 s fotoaktivní 
funkcí. Za účasti všech řešitelských pracovišť byl 
v podniku BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. vyvinut 
výrobek s označením BALCLEAN a testovány jeho 
vlastnosti při použití jako transparentního ochran-
ného fotokatalytického nátěru bránícímu růstu řas 
a plísní, se zaměřením na ochranu povrchu renovo-
vaných a tepelně izolovaných panelových domů.
Cílem projektu je vývoj a modifikace fotoaktivních 
povrchů na bázi TiO2 – SiO2 aplikovaných na různé 
substráty (sklo, keramika, kov) a jejich využití pro 
konstrukci zařízení pro čištění vody a vzduchu.
Vývoj nového, vysoce sofistikovaného kompozit-
ního materiálu určeného pro sorpci a záchyt 
radionuklidů na bázi grafenu, resp. grafen-oxidu 
s organickými polymery. Ve druhém roce řešení 
se podařilo připravit a charakterizovat funkční 
vzorek.

V roce 2015 bylo uzavřeno 30 hospodář-
ských smluv.

K o n t a K t y :

Ústav  
anorganické chemie

AV ČR, v. v. i.

Husinec-Řež č.p. 1001  
250 68 Řež

tel.: +420-220 940 158

fax: +420-220 941 502

e-mail: sekretar@iic.cas.cz
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Oddělení je zaměřeno hlavně na základní výzkum borových klastrových molekul, ale jeho 
výsledky nacházejí i   praktické využití. Syntéza boranových klastrů probíhá v Řeži od 60. let, 
tedy prakticky od začátků významného rozvoje této vědní disciplíny ve světě. Od té doby che-
mie boru patřila k základním směrům Ústavu anorganické chemie a toto oddělení zůstává na-
dále pilířem jeho existence.   Zkoumáme originální postupy vedoucí k novým typům slouče-
nin, vypracováváme metody pro jejich identifikaci a hledáme možnosti praktického využití 
klastrových sloučenin boru.

Ve znamení boru Funkcionalizace kovových povrchů

RNDr. Bohumír Grüner, CSc. 
vedoucí oddělení syntéz

Hlavní oblasti zájmu

–  11-ti vrcholové klastry se třemi či více hetero-
atomy jako analoga cyklopentadienového ani-
ontu

–  klastrové borátové, karbaboratové a metalla 
bis(dikarbollidové) anionty jako málo nukleofil-
ní, slabě koordinující anionty

–  modifikované metallakarborany jako extrakční 
činidla pro izolaci radionuklidů z vyhořelých 
jaderných paliv

–  deriváty heteroboranů, které vykazují biologic-
kou aktivitu vůči zvoleným terapeutickým 
cílům

–  borany a jejich deriváty se zajímavými fotofy-
zikálními vlastnostmi

–  modifikace povrchů zlata a stříbra pomocí thio-
lových derivátů karboranů a boranů

Výzkum zaměřený na hledání účinné 
ochrany povrchů kovů byl doplněn nové po-
znatky o vlastnostech monomolekulárních 

vrstev klastrových p-karboranů, analogů 
kyseliny p-merkaptobenzoové. Byl připra-
ven funkční klecový analog této kyseliny 

a zkoumán jako stavební blok 
monomoleku lá rn ích v r stev 
na površích zlatých filmů. Jedná 
se o teplotně a chemicky stálou 
látku, která se snadno váže 
na kovy a umožňuje přípravu na-
nostrukturovaného povrchu 
s karboxylovými funkčními sku-
pinami orientovanými od povr-
chu a izolovanými v ostrůvcích. 
Práce otevírá možnosti vázání 
různých typů molekul na povrch 
přes kovalentní, koordinační 
a vodíkové vazby. 

Obrázek ukazuje několik růz-
ně velkých ostrůvků funkčních 
molekul nesoucích reaktivní kar-
boxylovou skupinu schopnou dal-
ší cílené povrchové modifikace.

Rozvinuté státy uvažují o zpracování od-
padů či přepracování paliva v uzavřeném cyk-
lu, který by vedl k důsledné eliminaci radio-
toxických štěpných produktů (aktinoidů) 
a eventuálně také radioaktivního Cs+ a Sr2+, 
a výrazně (až tisíckrát s ohledem na dobu ne-
zbytného uložení a šedesátkrát z hlediska ob-
jemu) by snížil objem ukládaných radioaktiv-

ních odpadů. Na vývoji takových technologií 
se podílíme. 

Původní dikarbollidový proces využívají-
cí velmi robustní hexachlorovaný kobalt  
bis(dikarbollidový) ion nalezl uplatnění pro 
selektivní isolaci radioaktivního Cs+ a Sr2+ 
z jaderných odpadů v průmyslovém měřítku. 
Nedávno vyvinutá třetí generace extrakčních 
činidel je navržena pro selektivní extrakci 
skupiny lanthanoidů(3+) a aktinoidů(3+) a je 
strukturně založena na principu kovalentní 
vazby silně koordinujících funkčních skupin 
ke kobalt bis(dikarbollidu). Činidla dosahují 
vysoké extrakční účinnosti pro Ln3+ a An3+ 
ze silně kyselých jaderných odpadů, a to i bez 
přítomnosti synergických, speciálních roz-
pouštědel či dalších pomocných látek. 

Podílíme se i na analýzách a expertízách 
hydrolytické a radiační stability modifikova-
ných bis(triazinyl) bipyridinů navržených pro 
selektivní extrakci minoritních aktinoidů 
(Am3+, Cm3+), a to aktuálně v rámci EU pro-
jektu SACSESS (7. R.P).

Extrakční činidla pro izolaci  
nebezpečných radionuklidů z jaderných odpadů

Příklad vazebného modu jednoho 
z karboranových inhibitorů v aktivním místě 
isoenzymu CA-II (jehož komplexy snadněji 

krystalují). Synchrotronová struktura: 
J. Brynda a P. Malloy-Řezáčová, ÚMG AV ČR.

Emise světla z elektronicky excitovaných 
stavů tvoří fyzikálně-chemický základ svě-
telných zdrojů využitelných v laserových 
technologiích. Ve své studii jsme předvedli 
zcela novou alternativu k existujícím mate-
riálům pro lasery. Bylo prokázáno, že boran 
anti-B18H22 vykazuje modrou laserovou 
emisi s dobrou účinností a fotostabilitou, 
která překonává řadu komerčně využívaných 

laserových barviv. Zveřejněné pozorování 
otevírá cesty k využití dosud neuvažovaných 
zdrojů-boranů v laserové technologii. 

Na obrázku je roztok anti-B18H22, 
ve kterém pravě dochází k laserové emisi, 
spolu s molekulární strukturou emitující 
sloučeniny, která byla určena na základě 
rentgenové difrakční analýzy na monokrys-
talu látky.

První boranový laser!

Syntéza nových 
karboranových 

a metallakarboranových 
derivátů pro použití 

v protinádorové terapii 
a diagnostice

Předchozí výsledky, které prokázaly specifický 
účinek metallakarboranů vůči HIV- proteáze (HIV-
PR-1), vedly k úvahám o použití karboranů 
a metallakarboranů na další terapeuticky 
významné cíle. Spolu s týmem strukturních bio-
logů z Ústavu molekulární genetiky AV ČR 
(doc. J. Brynda, Dr. Pavlína Řezáčová) jsme obje-
vili a dále rozvinuli potenciál využití karboranů 
a metallakarboranů jako látek, které jsou schop-
ny selektivně blokovat enzym karbonickou 
anhydrázu IX (CA-IX). Ta je přítomna na povrchu 
buněk pevných nádorů, kde při dýchání nádoro-
vých tkání urychluje výměnu CO2 s okolím. Vývoj 
látek blokujících činnost tohoto enzymu je zalo-
žen na derivátech karboranů a metallakarboranů, 
které nesou sulfamidovou či další vhodnou kon-
covou skupinu, obvykle připojenou přes krátký 
alifatický řetězec. Nejlepší látky z dosud připra-
vených řad vykazují specifický účinek vůči CA-IX, 
subnanomolární účinnost a selektivitu vůči formě 
enzymu přítomné právě jen v nádorech.

Oddělení syntéz

Anti-B18H22 – první boranový laser

Nanostrukturovaný povrch s ostrůvky molekul nesoucích kar-
boxylové funkční skupiny

Krystalová struktura Eu3+ komplexu se třemi 
ligandy typu kobalt bis(dikarbollidového) iontu 
(1-), který je modifikován karbamoylmethyldife-
nylfosfinoxidovými skupinami (CMPO).
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Pracovníci se orientují na materiálovou chemii a ověřují možnosti jejího praktického pou-
žití. Výsledky práce jsou proto nejen vědecké publikace, ale i patenty a návrhy postupů pro 
průmyslové aplikace. Ty jsou založeny na výsledcích vědecké práce, která navazuje na dlou-
hodobou orientaci na aplikovaný výzkum.

Od molekul k funkčním materiálům

Ing. Kamil Lang, CSc., DSc.
vedoucí Oddělení materiálové chemie

nové sloučeniny a materiály  
a jejich aplikace

•	 	Nanostrukturní	a	nanokompozitní	materiály	
na bázi grafenu, oxidů a chalkogenidů kovů 
pro environmentální aplikace: fotokatalytic-
ký rozklad polutantů, degradace bojových 
chemických látek, pesticidů a cytostatik 
(skupina V. Štengla).

•	 	Fotoaktivní	porézní,	vrstevnaté	a	polymer-
ní materiály (metal-organic frameworks, 
vrstevnaté hydroxidy, nanovlákna, etc.) pro 
přípravu baktericidních povrchů, nanočás-
tic pro fotodynamickou terapii, luminiscenč-
ních sensorů a sorpci plynů (skupina 
K. Langa).

•	 	Molekulární	 klastry	 přechodných	 kovů	
pro přípravu luminiscenčních a radiolumi-
niscenčních (nano)materiálů (skupina 
K. Langa).

•	 	Materiály	a	kompozitní	materiály	s	fero -
magnetickými, multiferoickými a termo-
e lek t r ick ými v las tnos tmi (skupina 
J. Buršíka).

•	 	Materiály	na	bázi	hlinitokřemičitanových	
matric pro kvalifikované aplikace (skupina 
Z. Černého).

Běžně používané sorbenty jako aktivní uhlí nebo zeolity mohou nebezpečné látky absor-
bovat na svém povrchu, ale nikdy je che-
micky nerozloží. Unikátní struktura na-
nokrystalických oxidů je předurčuje k po-
užit í jako dekontaminační č inidla 
nebezpečných látek, která nejenže konta-
minanty odstraní, ale také je chemicky 
rozloží. Nanomateriály na bázi oxidu tita-
ničitého dopované zirkoniem a hafniem 
byly připraveny originální metodou umož-
ňující kontrolu velikosti primárních částic 
i velikosti aglomerátů. Tyto materiály roz-
kládají na svém povrchu soman nebo látku 
VX do jedné minuty. S vysokou účinností 
rozkládají rovněž environmentální polu-
tanty,  např. organofosfátové pesticidy.

Vyvinuli jsme novou metodu přípravy 
nanodestiček oxidu zinečnatého (ZnO). 
Tloušťka nanodestiček je 0,6 nm, což 
představuje tři vrstvy atomů zinku a kyslí-
ku uložené na sobě. Příprava nanodestiček 
vychází z vrstevnatého hydroxidu zinečna-
tého. Nanodestičky lze podobně jako dlaž-
dice pravidelně uspořádat na površích rov-
ných materiálů ve formě transparentních 
filmů nanometrových tlouštěk. Tyto filmy 
lze připravit běžnými metodami, avšak vý-
hodou nového postupu je použitelnost 

ZnO jako „inkoustu“ v tiskárně a následná 
možnost tištění jemných vzorů i velkých 
ploch. Proč je právě ZnO tak zajímavý? 
ZnO je polovodič, na jehož površích do-
chází k rozkladu organických polutantů 
vlivem UV záření (jev se nazývá fotokata-
lýza). Takto připravené filmy rozkládají or-
ganické polutanty účinněji než běžně pou-
žívané nanočástice ZnO. Nanodestičky 
ZnO jsou vhodné pro vývoj baktericidních 
povrchů a nových technologií pro čištění 
vzduchu a vody.

Nanodestičky oxidu zinečnatého pro nové technologie

Hexanukleární molybdenové klastry: struktura a fotoaktivita

Nanodestičky oxidu zinečnatého používané pro přípravu transparentních fotokatalyticky aktivních 
nanovrstev. Snímek z transmisního elektronového mikroskopu ukazuje jednotlivé nanodestičky s vyso-
kým rozlišením.

Nanovlákna

Schema přípravy WS2 kvantových teček

Na obrázku jsou znázorněny jednotlivé kroky 
přípravy: objemový minerál je podroben 20 minu-
tové expozici v ultrazvukovém tlakovém reakto-
ru; poté jsou vzniklé jednovrstevné destičky 
zahřívány pod zpětným chladičem v ethylengly-
kolu po dobu 96h. Po filtraci byl obdržen produkt 
– WS2 kvantové tečky.

Patent PV 2015-314 (2015)  Anorganický 
stínicí materiál s absorbenty  

a moderátory neutronů.

Fotodynamická terapie je jednou z moder-
ních metod léčby rakoviny. Metoda je zalo-
žena na schopnosti některých sloučenin pro-
dukovat reaktivní singletový kyslík po akti-
vaci viditelným světlem a jako taková je 
limitována na léčbu kůže. Navrhli jsme no-

vou generaci sloučenin, které produkují sin-
gletový kyslík také po expozici rentgenovým 
zářením, které proniká hluboko do tkání. 
Tyto sloučeniny by mohly umožnit snížení 
radiačních dávek potřebných k likvidaci tu-
morových buněk.

Hexanukleární molybdenové klastry  
– nový typ sloučenin pro fotodynamickou léčbu?

Kvantové tečky WS2 
připravené exfoliací minerálu 

tungstenitu

Působením výkonového ultrazvuku v tlakovém 
reaktoru byla provedena exfoliace přírodního 
minerálu tungstenitu (WS2). Exfoliace vrstevna-
tých materiálů pomocí ultrazvuku je atraktivní 
cesta přípravy jednovrstvých krystalů s mož-
ností snadného zvětšování měřítka, což je důle-
žitý faktor s ohledem na transfer technologie 
do výroby. Morfologie exfoliovaného produktu 
byla popsána pomocí rentgenové difrakce, 
Ramanovy spektroskopie a mikroskopických 
technik včetně transmisní elektronové mikrosko-
pie a mikroskopie atomárních sil (AFM). Takto 
připravené jednovrstvé nano-destičky byly pou-
žity jako prekurzory pro syntézu UV luminiscenč-
ních kvantových teček. Delaminované destičky 
byly zahřívány v ethylenglykolu na teplotu varu, 
dále rozlamovány varem rozpouštědla a solvato-
vány molekulami etylenglykolu za vzniku kvan-
tových teček. Syntetizované WS2 kvantové 
tečky  byly charakterizovány pomocí  fotolumi-
niscenční spektrometrie.

Oddělení materiálové chemie

Vlastnosti hexanukleárních molybdeno-
vých klastrů: přenos energie a radiolumi-
niscence

Kulové shluky oxidu titaničitého dopovaného hafniem

Molekuly klastru (struktura napravo) jsou ulo-
ženy v nanočásticích polymeru (červené body 
ve žlutě zobrazené nanočástici), kde jsou excito-
vány rentgenovým zářením nebo absorpcí 
radiofluorescence produkované polymerem. 
V obou případech molekuly klastru emitují 
luminiscenci v nepřítomnosti kyslíku nebo pro-
dukují singletový kyslík v přítomnosti kyslíku. 
Výhodou polymerních nanočástic je, že fungují 
jako nosič molekul klastrů, stabilizují je a navíc 
zvyšují produkci singletového kyslíku, protože 
předávají část své energie molekulám klastrů. 
Singletový kyslík je částice, která má žádoucí 
efekty ve fotodynamické terapii.

Snímek z elektronového rastrovacího mikroskopu ukazuje 
kulové shluky částic oxidu titaničitého TiO2 dopovaného 
atomy hafnia.

Sloučenina ve formě prášku je umístěna v kyvetě, která je ozařována UV světlem. Sloučenina svítí červenou 
luminiscencí v nepřítomnosti kyslíku (vlevo). V přítomnosti kyslíku je luminiscence tímto kyslíkem zhášena 
a kyslík přechází do své vysoce reaktivní formy – singletového kyslíku (vpravo).

Materiály pro rychlou dekontaminaci bojových 
chemických látek a organofosfátových pesticidů
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Akademická laboratoř materiálového 
průzkumu malířských děl (ALMA) je spo-
lečným pracovištěm Ústavu anorganické che-
mie AV ČR, v.v.i. a Akademie výtvarných 
umění v Praze (AVU Praha) zřízeným 
Smlouvou o sdružení z roku 2004. Od roku 
2014 je v Ústavu laboratoř ALMA samostat-
ným vědeckým útvarem. Laboratoř se zabývá 
především testováním a implementací nein-
vazivních a nedestruktivních mikroanalytic-
kých technik a metodických postupů do ob-
lasti materiálového výzkumu maleb. V těsné 
návaznosti na mezioborový výzkum techniky 
malby prováděný na AVU Praha pomáhají 
tyto postupy hodnotit výtvarná díla z hledis-
ka jejich původnosti, stáří a provenience. Ex-
perimentální výzkum malířských pigmentů 
se pak zaměřuje nejen na vlastnosti, ale i his-
torické způsoby přípravy a procesy jejich de-
gradace v barevné vrstvě.

Od materiálů k průzkumům techniky malby Odkud obrazy pocházejí?

Dr. David Hradil 
vedoucí laboratoře ALMA

Hlavní oblasti zájmu

Vývoj analytické metodologie a instrumentace

–  pro neinvazivní analýzu výtvarných děl bez 
odběru vzorků

–  pro nedestruktivní analýzu materiálů (prová-
děnou na odebraných mikrovzorcích).

Základní experimentální výzkum historických 
materiálů a procesů

–  degradace/fenomén stárnutí

–  technologie přípravy pigmentů

Multidisciplinární případové studie reálných 
maleb

–  datování, určování původu a pravosti

Zjistili jsme, že podkladové vrstvy maleb 
(například u obrazů na plátně tzv. „šepsy“) 
mohou nést znaky vedoucí k určení regio-
nální provenience díla. Zejména v těch do-
bách, kdy se experimentovalo s barevným 
pojetím podkladové vrstvy, a byly používány 
hlinky různé barevnosti, byly s ohledem 
na dostupnost a cenu využívány pro šepso-
vání plátna regionální zdroje surovin.

Popsali jsme celou řadu charakteristic-
kých znaků – rozdílnost krystalových struk-

tur jílových minerálů, specifické příměsi 
(framboidální pyrit, titanomagnetit), rozdí-
ly geochemické (prvkové poměry). Součet 
těchto znaků nám pak umožnil hlinkové 
podklady klasifikovat do skupin a pomocí 
referenčních výtvarných děl odlišit podkla-
dy středoevropské a severoitalské proveni-
ence z období 17. a 18. století. Praktický vý-
znam tohoto výzkumu spočívá v tom, 
že s pomocí těchto exaktních parametrů lze 
určovat původ anonymních výtvarných děl.

Minerální pigmenty napovídají původ

Na obrázku jsou znázor-
něny dvě skupiny znaků, 
mající vztah ke genezi 
a vedoucí k odlišení hlin-
kových materiálů v pod-
kladech dle regionální-
ho původu – specifické 
mineralogické příměsi 
typu framboidálního 
pyritu a charakteristic-
ké prvkové poměry. 
Zatímco hlinky typu Bk 
a C byly těženy ve střed-
ní Evropě, hlinky typu D 
a E byly používány 
v severní Itálii.

Fragment hlinkového podkladu z výtvarného díla 
připravený k měření

Surová červená hlinka z lokality Hořenec u Cho-
mutova

Neinvazivní MA-XRF skenování miniaturní-
ho portrétu. Zpracoval: P. Targowski, 

Univerzita M. Kopernika v Toruni.

Mikrovzorek: částečka malby 
v PES-pryskyřici

Přenosná Ramanova spektroskopie

Středověká skleněná mozaika

Tvorba karboxylátů v malbě

Oxidací se modrý pigment vivianit v malbě 
mění na zelenou Měření mikrovzorku metodou práškové rtg. mikro-

difrakce

Podkladová vrstva s červenou hlinkou z Hořence 
na dřevě – modelový vzorek

Na našich konferencích se setkávají přírodovědci, historici umění, restaurátoři a praktici.

Konference pořádané ALMA

nové výzvy

1. Přenosná řešení 
90 % evropského kulturního dědictví zatím neby-
lo vědecky studováno. Přenosná zařízení umožní 
analýzu přímo na místě.

2. Historie umělecká a technologická 
Přenosy dovedností a materiálů mezi výtvarným 
a aplikovaným uměním.

3. Nepopsané degradační mechanismy 

ALMA
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Analytická laboratoř byla do 90. let malým servisním pracovištěm, které provádělo cha-
rakerizaci produktů chemických syntéz z jiných laboratoří ústavu. Později jsme vyvinuli me-
todu voltametrické analýzy oxidů Fe a Mn a metodu jsme úspěšně využívali ve studiích s té-
maty chemických materiálů a geochemie, a to hlavně ve spolupráci s českými univerzitami. 
Dnes je laboratoř zaměřena na vývoj nových analytických metod pro pevné látky s orientací 
na chemické materiály (hlavně ve spolupráci s týmem V. Štengla), a na nezpevněné sedimen-
ty. Většinu činnosti laboratoře tvoří dnes vlastní vědecká práce v rámci řešených i spoluřeše-
ných projektů a vedení odborných prací univerzitních studentů.

Od servisu k vlastní vědecké práci

RNDr. Tomáš Matys Grygar 
vedoucí Laboratoře  

environmentální geochemické analýzy

Pomocí chemostratigrafie, magnetostra-
tigrafie a cyklostratigrafie byly popsány 
a datovány jezerní sedimenty mosteckého 
souvrství (stáří spodní miocén, 17,4–
16,6 miliónů let). Jedná se o největší asi 
1 milión let trvající sladkovodní jezero 
v Evropě ve spodním miocénu. Jeho sedi-
mentární záznam má rozlišení asi 1–2 tisíce 
let, takže jde pro danou dobu o světový uni-
kát. Bylo zjištěno, že předchozí datování se-

dimentů bylo nesprávné, sedimenty odrá-
žejí orbitální řízení klimatu těsně před za-
čátkem a na samém začátku miocenního 
klimatického optima a sledované období 
nepřineslo žádné dramatické skokové kli-
matické výkyvy. Vytvořený stratigrafický 
rámec umožnuje integrovat popis vývoje se-
dimentárního prostředí a makroflóry 
ve spodnomiocenních pánvích v severozá-
padních Čechách a středním Sasku.

Jemné sedimenty s obsahem silicklastik 
jsou předmětem studií, jejichž cílem je pa-
leoenvironmentální rekonstrukce, tedy po-
znání vývoje prostředí, to znamená paleo-
klimatu nebo paleogeografie. Studium za-
čalo kolem roku 2000 analýzami pánevních 
sedimentů a paleopůd a spraší voltametrií 
mikročástic a difúzně reflexní UV-Vis spek-
troskopií, od roku 2004 pokračovalo analý-
zou sedimentů Bajkalského jezera (z posled-
ních asi 300 tisíc let) a pak Aralského jezera 
(záznam posledních asi dvou tisíc let). Tyto 
techniky jsme dále rozšiřovali při analýze 
sedimentů „Mšeckého jezera“ ze svrchního 

pensylvánu (před asi 300 milióny lety). 
Od roku 2009 je práce na tomto tématu za-
měřena hlavně na nadloží uhelné sloje v se-
veročeské pánvi, tedy na oblast mostecké 
pánve, kde se v období spodního miocénu 
uložily sedimenty jezera o ploše několika ti-
síc km2. Při této práci využíváme hlavně 
proxy analytické metody, rtg fluorescenční 
spektrometrii a kationtově výměnnou kapa-
citu, ale interpretace jsou založeny i na vý-
sledcích metod, prováděných na spolupra-
cujících pracovištích, např. magnetická mě-
ření. Cílem jsou stratigrafické korelace a pak 
rekonstrukce paleoprostředí.

Kombinací geofyzikálního profilování 
(měření elektrického odporu) a vrtání a che-
mické analýzy nivních sedimentů řeky Plou-
čnice se podařilo popsat vnitřní stavbu (archi-
tektury nivy). Z výsledků jsme zjistili, jak 
dlouho trvá této meandrující řece v neregulo-
vaném úseku pod Mimoní, než bočným po-

sunem a překládáním koryta recykluje (pře-
pracuje) nivu: asi 80 % šířky nivy řeka eroduje 
a znovu uloží v průběhu asi tří století. Zna-
mená to, že druhotné znečištění říčního sys-
tému bude pokračovat ještě mnoho desetiletí 
až několik století po ukončení těžby uranu 
v povodí Ploučnice na přelomu 80. a 90. let.

Popis architektury nivy Ploučnice  
s uloženou kontaminací z těžby uranu

LEGA – Laboratoř environmentální geochemické analýzy

Využití sedimentů mosteckého souvrství jako 
archívu prostředí spodního miocénu

Chemostratigrafie sedimentů v geologickém 
záznamu

Hlavní oblasti zájmu

1. Znečištěné říční systémy 

2. Sedimenty Mostecké pánve

3. Servisní analýzy
Pracujeme v neustálém kontaktu s geovědci, použí-
váme nejmodernější přístupy při řešení úloh spoje-
ných s vysoce aktuálními tématy

–  Rekonstrukce paleoprostředí ze sedimentárních 
záznamů: jezera, půda/paleosol. Svrchní pleisto-
cén, přechod LGM/holocén, raný holocén

–  Nová definice předělu mezi devonem a karbonem 

–  Historie Aralského jezera

Chemostratigrafie  
recentních povodňových 

sedimentů

P o v o d ň o v é  s e d i m e n t y  ř e k y  M o r a v y 
na Litovelsku a Strážnicku obsahují ve svrchní 
vrstvě (jednotky až desítky cm mocné) zvýšené 
obsahy těžkých kovů (Cd, Cu, Pb, Zn) a magne-
tických částic. Datování této vrstvy interpolací 
14C dat a aktivit 210Pb a 137Cs ukazuje, že tato 
vrstvy byla uložena v posledních asi sto letech 
(od přelomu 19. a 20. století. Nárůst koncentra-
cí kovů i magnetických částic v této vrstvě jde 
na úroveň asi 150–250 % pozaďové hodnoty. 
Protože v profilech sedimentů může docházet 
k postdepozičním změnám a dále složení povod-
ňových sedimentů je přirozeně variabilní, není 
úplně snadné tuto znečištěnou vrstvu identifi-
kovat. V případě úspěchu je ale možné využít 
kontaminace k datování sedimentů, což byl 
dlouho obtížně řešitelný problém. Tato datovací 
metoda nám umožnila prokázat, že v průběhu 
posledních 1 300 let ve Strážnickém Pomoraví 
nedošlo k významnému zrychlení ukládání 
povodňových sedimentů.

Od roku 2011 jsme začali pracovat se sedimen-
ty řek Jizery a Ploučnice.


