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Základní charakteristika činnosti CxI v letech 2014-2018  

 

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (dále CxI) zahájil svou činnost v roce 2009, 
jako sofistikované univerzitní výzkumné centrum s důrazem na aplikovatelnost výsledků výzkumu a 
vývoje v praxi v rámci projektu OP VaVpI „Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a 
inovace“ (2009 - 2013). V návaznosti na tento projekt bylo v roce 2014 zahájeno řešení projektu 
„Rozvoj Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace“ v rámci programu NPUI, který 
měl za cíl stabilizovat aktivity CxI ve směrech materiálový výzkum a pokročilé technologie. V období 
2014-2018 se CxI stalo jedním z předních pracovišť v ČR v několika oblastech a významným 
partnerem pro průmyslové podniky a zapsalo se také v mezinárodním výzkumném prostoru. Toto 
lze demonstrovat smlouvami s více než 140 průmyslovými partnery, účastí na 130 národních a 9 
mezinárodních projektech VaV, které byly v tomto období řešeny ve spolupráci s průmyslovými 
partnery. Celkový objem zakázek smluvního výzkumu byl více než 202 mil Kč, což ukazuje na 
významný společenský přínos CxI pro český průmysl a společnost. V tomto trendu CxI pokračuje i 
nadále, má své vize a plány do budoucna.   

 

Hlavní směry výzkumu 

V daném období pracovali zaměstnanci CxI na 130 projektech VaV v různých oblastech 
materiálového výzkumu a pokročilého strojírenství. Základní rozvoj CxI byl dán vlastním projektem 
„Rozvoj Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace“ v rámci programu NPUI 
(LO1201). Projekt měl za cíl podporu kvalitních výzkumných týmů, které se na CxI vytvořily. Jednalo 
se o témata tvorba a aplikace nanostruktur a řízení jejich vlastností, měření fyzikálních dějů ve 
složitých prostředích, mechatronické prvky, komponenty a konstrukce, technologie pro průmyslové 
využití nových materiálů, energie v hybridních pohonných jednotkách a technologie a zařízení pro 
výrobu vlákenných a nanovlákenných struktur. V rámci projektu vzniklo 6 patentů, 36 
impaktovaných článků a mnoho dalších aplikovaných výsledků. Jako příklad výsledků projektu 
s reálným praktickým uplatněním uveďme nové způsoby přípravy nanovláken, a to koaxiální 
elektrospinning, zvlákňování za pomoci střídavého elektrického pole či příprava nanovláken s core-
shell strukturou, které vedly k průmyslovým aplikacím.   
 
Specifické směry rozvoje CxI byly: 

 Oblast čištění znečištěných vod. Tato oblast  představuje jednu z klíčových oblastí fungování 
CxI a je spojena s řešením velkého počtu projektů, z nichž jako charakteristiku vybíráme 
jeden český a jeden mezinárodní. 

 Centrum kompetence - Ekologicky šetrné nanotechnologie a biotechnologie pro 
češtění vod a půd (TE01020218) reprezentuje aktivity v tomto směru v národním 
měřítku. CxI TUL byl spolupříjemce a významný partner v osmiletém projektu, jehož 
objem dotace za sledované období byl necelých 25 mil Kč. Cílem projektu byla 
aplikace nových technologií pro čištění vod založených na nanotechnologiích 
(aplikace nanočástic elementárního železa a nanovlákenných materiálů) a 
biotechnologiích (podpořená aerobní a anaerobní degradace organických 
znečišťujících látek) na lokalitách v ČR. Výsledkem je rozvoj těchto metod do praxe, 
několik praktických aplikací na reálných lokalitách a s tím spojené výsledky typu 
patenty, ověřené technologie a impaktované vědecké články.  

 Projekt „Taking Nanotechnological Remediation Processes from Lab Scale to End 
User Application for the Restoration of a Clean Environment“ reprezentuje tyto 
aktivity v mezinárodním měřítku. V projektu 7.RP EU, jehož cílem byla aplikace 
nanoremediačních technologií v praxi, byli pracovníci CxI odpovědní za WP2 



„Design, Improvement and Optimized Production of Nanoparticles -Zero-Valent 
Iron Nanoparticles (nZVI), ale aktivně se podíleli na aplikaci technologie na lokalitách 
v Evropě. Na tuto aktivitu jsou navázané další mezinárodní i národní projekty. 

 Oblast rizik nanomateriálů pro životní prostředí. Tento směr je spojen s prací na několika 
mezinárodních projektech, z nichž pro charakterizaci vybíráme: 

 Mezinárodní projekt „Nanomaterial Fate and Speciation in the Environment“ 
reprezentuje výzkum v oblasti rizik nanomateriálů. Cílem projektu bylo vytvořit 
intergovaný rámec modelů a protokolů pro oceňování expozice organismů 
(Exposure Assessment Framework) nano-produkty. Projekt se zaměřil na 
metodologii, určování klíčových parametrů a vytváření modelů osudu nanočástic 
v půdě, vodě a ovzduší. Tento přístup má čistě praktický význam, protože jednotný 
postup ocenění rizik nanomateriálů umožní průmyslu získat komplexní data o 
diverzitě chování průmyslových nanomateriálů, a tím standard přijatelný pro jejich 
regulační registraci. Na tuto aktivitu jsou navázané další mezinárodní i národní 
projekty. 

 Oblast pokročilého strojírenství je velmi širokou. Z mnoha směrů vybíráme jako příklad 
aktivity v automobilovém průmyslu.  

 CxI se zapojil do CK automobilového průmyslu Josefa Božka, jehož cílem byly 
inovace v konstrukci vozidel a hnacích jednotek se spalovacími motory i 
elektromotory pro snížení spotřeby fosilních paliv a emisí, maximální bezpečnost, 
pohodlí a rozkoš z jízdy, přizpůsobení požadavkům legislativy i interakci s 
infrastrukturou a dalšími vozidly a konkurenceschopnost i na rozvojových trzích. 
Aktivity pokračují dnes v projektu „Elektromobilita“ („Modulární platforma pro 
autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a 
zařízení“), kde CxI intenzivně spolupracuje s fakultou strojní. 

 

Smluvní výzkum  
 

VaVpI Centrum CxI bylo zřízeno jako univerzitní výzkumné centrum s důrazem na aplikovatelnost 
výsledků výzkumu a vývoje v praxi.  Program výzkumných center byl financován z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj (ERDF) a počítal, že vybudované pracoviště bude spolupracovat v rámci TUL 
s především technickými fakultami a zajišťovat přenos výsledků výzkumu do průmyslové podnikové 
praxe. Podstatou vniklých center pak byla intenzivní spolupráce s místními (lokálními, českými i 
evropskými) výrobními podniky. Toto směřování CxI se projevilo jednak v množství a objemu 
národních VaV projektů a jednak v množství a struktuře smluvního výzkumu a hospodářské činnosti 
CxI. Proto je smluvní výzkum chápán na CxI jako základní indikátor úspěšné činnosti centra a CxI má 
systém pro podporu a sledování tohoto indikátoru. Za sledované období představoval kumulativní 
smluvní výzkum objem 202 mil Kč, což centrum řadí mezi nejúspěšnější centra v celém programu 
výzkumných center. Na tomto výsledku se podílejí oba dva výzkumné programy, a to jak 
konkurenceschopné strojírenství, tak materiálový výzkum. Z konkurenceschopného strojírenství 
jsou to např. analýza vhodného materiálu pro výrobu speciálních prototypů za pomoci 3D tisku, 
příprava a testování dílů za pomoci dlouhých karbonových vláken či testy převodových a hnacích 
jednotek pro automobilový průmysl, kde CxI spolupracuje s fakultou strojní. Z oblasti materiálového 
výzkumu jsou to vývoje materiálů pro výrobu nanovláken, vývoj modelů elektrospinningového 
zvlákňovacího zařízení pro přípravu kombinovaných kompozitních materiálů z nanovláken 
(spolupráce s fakultou textilní), provedení speciálních laboratorních testů alternativních sanačních 
metod pro konkrétní lokality (spolupráce s ekonomickou fakultou), vývoj softwaru pro modelování 
puklinového prostředí či problematika úložiště radioaktivních odpadů (spolupráce s fakultou 
mechatroniky). Významná je také doplňková hospodářská činnost, kde CxI využívá znalosti 
pracovníků pro většinou drobnější zakázky od průmyslových partnerů (např. chemické a biologické 



analýzy v rámci akreditované laboratoře, strojařské práce - řezání, 3D tisky a konstrukční práce, 
servisní práce, školení a přednášková činnost). Přestože tato činnost za sledované období 
představovala 31,5 mil Kč, důležitější je fakt, že tato činnost velmi často startuje řetězec spolupráce: 
doplňková činnost  smluvní výzkum  společné projekty  společné aplikační výstupy.  

 

Další činnosti CxI podílející se na hospodaření  
 

Vedle finančních prostředků z řešení projektů a smluvního výzkumu byly zdrojem příjmu CxI další 
aktivity jako doplňková činnost, inovační vouchery z různých krajských úřadů, dary, nájem od 
externích partnerů a prodané licence a know-how v celkovém příjmu přes 50 mil Kč. Doplňková 
činnost, drobnější zakázky (např. chemické a biologické analýzy v rámci akreditované laboratoře, 
strojařské práce - řezání, 3D tisky a konstrukční práce, servisní práce), byla z toho v objemu 31,5 mil 
Kč. Tato činnost často startuje řetězec spolupráce: doplňková činnost  smluvní výzkum  
společné projekty  společné aplikační výstupy. Příkladem prodané licence je patent pro firmu 
Picatec na ochranu karoserie automobilů. CxI také každoročně řeší několik inovačních voucherů pro 
průmyslové partnery. Tyto inovační vouchery je nutné chápat jako první krok ve výše uvedeném 
procesu spolupráce s průmyslovou sférou. Příjmy z darů a nájmů jsou ve výši 350 resp. 400 tisíc Kč 
ročně a z pohledu hospodaření jsou velmi malé.  

 

VÝSLEDKY VÝZKUMU 

Výsledky aplikovaného výzkumu  
 

Z pohledu aplikačního potenciálu výsledků CxI je nutné zmínit 46 udělených patentů, 3 evropské a 
jeden japonský, 3 průmyslové vzory, 56 užitných vzorů, 25 prototypů, 91 funkčních vzorů, 3 
certifikované metodiky, 4 akreditované metodiky, 8 softwarů, 3 poloprovozy, 18 ověřených 
technologií a 96 ostatních výsledků, stejně jako více než sto publikací v časopisech s impakt 
faktorem. Nejdůležitějším přínosem jsou vytvořené materiály a technologie, které již jsou v 
současnosti či budou ve velmi blízké budoucnosti využity v praxi. Příkladem výsledků vedoucích ke 
konkrétním aplikacím jsou: 
 

1. První oblastí je příprava a využití nanovláken v různých aplikacích. CxI se v této oblasti podílel 
na výzkumu a uvedení do praxe technologie střídavého zvlákňování z polymerních roztoků 
(AC elektrospining). Metoda, která vznikla ve spolupráci CxI s fakultou strojní a fakultou 
textilní, je výkonnější z hlediska produkce a vzniklá vlákna mají také jinou strukturu. Celý 
proces byl oceněn Zlatou medailí na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně (2017). 
Výsledkem je např. spolupráce se sdružením Nanoprogres. 

2. Velmi důležitým oborem, kde je CxI velmi aktivní, jsou membránové technologie založené 
na použití nanovláken. Nanovlákna jsou vytvářena z ověřených materiálů (např. PVA) či nově 
metodami zelené chemie (obnovitelné přírodní materiály, biokompatibilní a 
biodegradabilní). V aplikacích se jedná o filtrace vod, vzdušnin, akustiku, regenerativní 
medicínu a dopravu léčiv, biotechnologie a sanační technologie. Příkladem může být projekt 
„Vysoce funkční nanovlákenný obvazový materiál s bariérovou funkcí a aktivním 
uvolňováním léčiva“ (MPO FV10605).  

3. Další oblastí je využití materiálů (nanomateriálů) a nových technologií v oblasti čištění 
kontaminovaných vod a horninového prostředí. V oboru nanoremediace se CxI profilovalo 
jako jedno z předních evropských pracovišť, což nejlépe dokládá počet řešených 
mezinárodních projektů v tomto tématu (5). Týká se to především aplikací nanočástic 



elementárního železa (nZVI) pro čištění vod kontaminovaných chlorovanými látkami, kde 
příslušné technologie jsou plně využívány v sanační praxi. Příkladem může být patent 
„Způsob in-situ sanace horninového prostředí kontaminovaného škodlivými chemickými 
sloučeninami“ (Černík, Nosek, Kvapil). 

4. V oblasti pokročilých technologií se CxI, vedle výše uvedeného AC zvlákňování, etablovalo 
širokým spektrem metod 3D tisku v rámci rapid prototypingu. Jednalo se o také o přípravu 
nových materiálů a jejich testování. Materiály byly v daném složení použity při testu výroby 
konkrétních dílů sloužících konkrétním aplikacím. Technologie má velké množství 
průmyslových partnerů a velký objem smluvního výzkumu (např. spolupráce s Barum 
Continental). 

5. Vývoj v oblasti informačních technologií. V poslední době se na CxI rozvinul vývoj 
softwarových nástrojů pro různé průmyslové aplikace. Příkladem může být spolupráce 
s firmou  Trask Solutions a.s. na softwaru pro car-sharing.  

 

Významné výsledky aplikovaného výzkumu s jiným než ekonomickým dopadem na společnost 
 

 

CxI neřeší jen projekty, zakázky a doplňkovou činnost, která má přímý ekonomický efekt, ale již se 
svého statutu, jako součást univerzity, řeší i celospolečenská témata s daleko širším dopadem. 
Příkladem takové činnosti mohou být napřr tyto aktivity: 
 

1. Jak již bylo uvedeno výše, problematika čištění vod má vedle ekonomického efektu pro 
subjekty pohybující se v této problematice velký společenský význam, protože aplikace 
efektivních a cenově dostupných technologií pro ochranu životního prostředí je společensky 
velmi žádaná. Tento význam navíc roste v současnosti, kdy velká část území nejen ČR trpí či 
začíná trpět nedostatkem podzemní vody. Výsledky tohoto výzkumu jsou aplikovány 
firmami působícími v oblasti sanací starých ekologických zátěží, v oblasti čistění různých 
typů vod apod. 

2. CxI se také zabývalo studiem možného vlivu nanočástic na vodní a půdní mikroorganismy, 
pro posouzení jejich potenciální ekotoxicity. Tento výzkum může pomoci na jedné straně 
snížit zažitý strach z nanotechnologií, na druhou stranu nastavit validní nástroje pro 
posouzení tohoto možného toxického účinku. I tyto otázky byly řešeny v rámci výše 
uvedených mezinárodních výzkumných projektů. Příkladem je článek EL-TEMSAH, Y., aj. DDT 
degradation efficiency and ecotoxicological effects of two types of nano-sized zero-valent 
iron (nZVI) in water and soil. Chemosphere. 1. vyd. Elsevier, 2016, roč. 144, č. 2. S. 2221 – 
2228. ISSN 0045-6535. IF 3,698, citováno 24x. 

3. Další společenská problematika, kterou CxI řeší, je oblast ukládání vyhořelého jaderného 
paliva. V této problematice se CxI zabývá modelováním horninového prostředí a migrace 
radionuklidů a problematikou biologicky podporované koroze ukládacích souborů. Tento 
výzkum má vedle ekonomického významu i význam společenský, protože lokalizace úložiště 
je provázena s velmi citlivými ekologickými i sociálními otázkami.  

4. CxI pořádalo za sledované období pět mezinárodních konferencí, jejichž význam je jednak 
pro prezentaci výsledků výzkumu CxI a celé TUL (účast i zástupců fakult), jednak pro navázání 
spolupráce v rámci ČR i se zahraničím. Z pohledu celospolečenského jde o správné 
směřování výzkumu v daných oblastech. 

5. Vedle licencovaných patentů CxI vyprodukovalo i mnoho patentů a dalších aplikovaných 
výsledků, které nejsou předmětem ekonomického využití, ale slouží k uchování určitého 
know-how, které se pak může promítnout do výzkumných projektů či smluvního výzkumu. 
Proto jsou tyto výsledky důležité i bez jejich ekonomického dopadu.     

 



 

Příklady spolupráce CxI s průmyslovou sférou  
 

Uživatelé výsledků výzkumu na CxI lze rozdělit dle oblastí výzkumu. Několik příkladů je zde uvedeno: 
- Oblast sanace starých ekologických zátěží – uživateli výsledků jsou konzultační a inženýrské 

firmy působící v této oblasti (např. Aquatest a.s.) 
- Oblast čištění za pomoci membránových technologií – uživateli jsou firmy zabývající se 

čištěním vod, vzdušnin, rekuperací, apod. – příklad je Recutech. 
- Automobilový průmysl – zde je oblast aktivit velmi široká od testování hnacích soustav, přes 

přípravu prototypů 3D tiskem, problém emisí, problematika autoskel apod. – příkladem je 
Škoda Auto. 

- Oblast matematického modelování – příkladem je využití modelů proudění pro úložiště 
radioaktivního odpadu – partner SURAO. 

- Software v oblasti průmyslových aplikací – příkladem je Car-sharing pro společnost TRASK 
Solutions 

- Oblast protipožárních systémů – příkladem může být spolupráce na protipožárních 
lamelových vratech s firmou JAP Jacina 

- Oblast aplikace nanovláken – velmi široká oblast aplikací od medicíny, přes akustiku až po 
termoregulační a termoizolační textilie – příkladem je vývoj textilií pro specifické klimatické 
podmínky pro firmu Grade Medical 

- Oblast tenkých vrstev pro zlepšení povrchových vlastností materiálů – zde může být 
příkladem vývoj inovovaných povrchů řezných nástrojů s využitím nanočástic pro firmu 
Karned Tools  

- Oblast energetiky – jako příklad je studium využití geotermální energie, a to jak z hlubokých 
vrtů, tak skladování energie do přípovrchových struktur, např. pro firmu Geotechnika. 

- Elektromobilita – např. průmyslový výzkum a experimentální vývoj malého městského 
elektromobilu.  

  
 

 

Systém a podpora transferu technologií a ochrany duševního vlastnictví  
 

Systém komercializace řídí Centrum pro podporu transferu technologií na úrovni prorektora pro 
vědu a výzkum, které zajišťuje administrativní a právní činnosti spojené s ochranou a obchodováním 
s duševním vlastnictvím. Výkonnou složkou systému jsou koordinátoři a technologičtí skauti na 
jednotlivých fakultách a CxI. Rozhodovací funkci plní Rada pro komercializaci s rektorem univerzity. 
Systém komercializace je financován zejména z vlastních zdrojů a dále je podpořen z projektů 
TG01010117 - PROSYKO – „Proaktivní systém komercializace na TU v Liberci“ (2014-2019) a 
„Efektivní proces transferu technologií na Technické univerzitě v Liberci“ 
(CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000631), který řeší především vzdělávání a je komplementární k 
projektu PROSYKO. Hlavními zdroji jsou zejména příjmy ze smluvního výzkumu a dále prodeje 
licenčních poplatků, prodeje patentů a užitných vzorů. 
 

  



 

Nejvýznamnější ocenění za VaVaI 
 

 Cena Visionář 2018 za systém pro odběr a analýzu vzorků mikroorganismů vyskytujících se 
na zateplených fasádách spojený s návrhem řešení pro eliminaci jejich škodlivých vlivů. 

 Zlatá medaile na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně (CZ) za linku pro 
výrobu lineárního kompozitního materiálu s obsahem nanovláken, 2017 

 

 

 

Uznání mezinárodní komunitou v oblasti VaVaI  
 

Podstatou činnosti CxI je podpora průmyslu a aplikace výsledků výzkumu v praxi. Protože tyto 
aktivity není často možné provádět bez vlastního výzkumu, jsou někteří pracovníci CxI významně 
zapojeni i do publikační činnosti a s ní spojených aktivit. Jedná se především o pracovníky, kteří je 
přímo podílejí na výuce studentů (prostřednictvím jednotlivých fakult TUL) či vedou studenty 
doktorského studijního programu (především celouniverzitního oboru Nanomateriály). Proto jsou 
někteří členové CxI členy redakčních rad časopisů (např. Ecological Chemistry and Engineering S, 
časopisu s IF=1,47). Více pracovníků se podílí na recenzní činnosti pro různé vědecké časopisy 
(především mladí vědečtí pracovníci).  
 
Pracovníci CxI se zúčastňují vědeckých konferencí, seminářů, jsou členy různých delegací a návštěv. 
Ve sledovaném období provedly desítky návštěv na zahraničních univerzitách, výzkumných 
pracovištích a  ve firmách. Součástí těchto návštěv byla většinou prezentace TUL, výzkumného 
centra CxI i konkrétních vědeckých aktivit. Významné byly prezentace na zahraničních konferencích 
či seminářích, kde byli pracovníci CxI v roli „plenary speaker“ či „key-note speaker“. Tyto prezentace 
výsledků vědecké činnosti vedly ke společným výzkumným aktivitám, ke společným výzkumným 
projektům  (EU projekty) a společným publikacím. 
Centrum také řešilo několik projektů, jejichž cílem byla výměna vědeckých pracovníků – výjezdy a 
příjezdy. V rámci těchto projektů přijelo velké množství jednak předních vědeckých kapacit, jednak 
i pracovníků z praxe. CxI také organizovalo 5 mezinárodních konferencí, kde také prezentovali své 
výsledky přední odborníci ze zahraničí.    

 
 


