
MATEQ - MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PRO 

ENVIRONMENTÁLNÍ APLIKACE A KVALITU 

ŽIVOTA

Historie vzniku týmu MATEQ:

Spolupráce PřF, FŽP a ÚACH AVČR v Řeži ve výzkumu a 

vývoji nanomateriálů a environmentálních technologií. 

V letech 2000-2005 pracovní skupiny na FŽP a PřF, které spolupracovaly 

neformálně navzájem a také i s ÚACH v Řeži 

Mezníky: 

 V r. 2014  - Akreditace studijních programů Nanotechnologie a 

Environmentální analytické chemie od bakalářského až po doktorský 

stupeň. Provázanost výzkumu a vzdělávání

V r. 2014 projekt velké výzkumné infrastruktury NanoEnviCz



NanoEnviCz - Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu 

životního prostředí a udržitelnou budoucnost

Konsorcium 6 subjektů:

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. - koordinátor

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Technická univerzita v Liberci

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

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

Cílem projektu:  poskytovat špičkový výzkumný servis akademickým 

institucím, státní zprávě a průmyslovým partnerům 

Význam pro Ústí a UJEP: poskytujeme výzkumný servis průmyslovým 

partnerům také ústeckém v regionu a UJEP se zařadil do 

kategorie výzkumných institucí oprávněných podávat 

projekty ve výzvě excelentní výzkum    



MATEQ:

Divize Výzkumné zaměření Garant 

A1

BIONANO 

Nanomateriály pro biomedicínské aplikace PřF

UJEP

A2

NANOMAT

Nanomateriály se specifickými funkcemi –

ochrana ŽP
ÚACH

ŘEŽ

A3

NANOSURF

Nanostrukturované funkční povrchy PřF

UJEP

A4

NANOSAN

Nanomateriály pro inovativní sanační 

technologie
FŽP

UJEP

A5

PHOTOMAT

Fotoaktivní klastry a materiály pro 

konverzi energie
ÚACH

ŘEŽ

A6

NANOCOMP

Počítačový design nanomateriálů -

Molekulové modelování pro design 

nanostruktur a simulace procesů

PřF

UJEP



Příklady výstupů týmu z UJEP:

Nanomateriály pro filtrační media nové generace – antimikrobiální 

nanovlákenné filtry pro vzdušné filtrace - Spolupráce s Nanovií Litvínov

Garant:  Pavla Čapková 

a) b)

c)
d)

Nanovlákenné textilie na bázi PA6 a PVDF chemicky modifikované antimicrobiálními látkami: 

chlorhexidine, resp. kvaterní amoniové soli….

Patent CZ 306831 B6: 

“Vícevrstvé filtrační 

medium pro filtraci 

vzduchu” Přijatý v r. 2017

Antimicrobial activity:  succesfully tested for Staphylococcus epidermidis, Proteus mirabilis, 

Enterobacter cloacae,  Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Enterococcus faecalis and

Staphylococcus aureus.



Nanomateriály pro biomedicínské aplikace Garant:  Jan Malý 

Kompozitní nanovlákenné materiály pro krytí ran

Patent: Způsob vytvoření nanovlákenné vrstvy a textilní kompozit obsahující 

nanovlákennou vrstvu vytvořenou tímto způsobem”, CZ patent č. 307059, 2017. Příprava 

PCT mezinárodní přihlášky. Spolupráce s NanoMedical s.r.o.

Ověřená technologie

„Ověřená technologie produkce fotokroslinkovaného nanovlákenného chitosanu“. 

Modifikovaný přírodní 
biopolymer chitosan

Nanovlákna Fotozesítění Kolonizace buňkamiVývoj krytu ran

Nezesítěný chitosan

ve vodném prostředí

Zesítěný chitosan

ve vodném prostředí

Biokompatibilita 

(pouze živé buňky)

Ukotvení molekul léčiva 

na dendrimerním nosiči



Biosensory pro analýzu tělních tekutin: Garant:  Jan Malý 

Detekce cirkulujících nádorových buněk u pacientů s adenokarcinomem 

plic pomocí mikrofluidního čipu;    Spolupráce: Krajská zdravotní a.s

Komplexní řešení: od molekul k funkční jednotce !!!!!

Zkvalitnění diagnostiky progrese nádorového onemocnění pacienta

Filtrace krve v mikrofluidním

zařízení a izolace CTC buněk

 1 

Mikročip s povrchově vázanými 

proteiny pro vazbu CTC buněk 

přes specifické receptory

Kvantifikace CTC 

buněk – monitoring 

progrese onemocnění



Počítačový design nanomateriálů: Garant Dr. Marek Malý

Predikce struktury a vlastností molekulárních struktur 

šetří čas, energii a materiál technologům

Interakce léčiva s nosičem

Vývoj nových lékových forem 

Nosiče molekul léčiv pro 

selektívní transport

Úprava polymerních

povrchů antibakteriálními 

látkami



Chemické a plazmové technologie přípravy funkčních nano-povrchů 

(hydrofilní, hydrofobní, antimicrobiální, katalytické a sunstráty pro 

tkáňové inženýrství….)  Garanti: Doc. Martin Kormunda, Doc. Zdeňka 

Kolská.

Nanočástice oxidů kovů jako reaktívní sorbenty, rozkládající toxické 

látky, obtížně rozložitelné jako pesticidy, cytostatika, nervové plyny 

(sarin). Garant: Pavel Janoš

Organické syntézy karbosilanových dendrimerních nanočástic pro 

selektivní transport léčiv v organizmu; Garant : Doc. Čermák


