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ABSTRACT 

 

Preparation of nanocomposites kaolinite/TiO2, using hydrolysis of 

titanyl sulfate in the presence of kaolin was addressed. Copper-

doping has been carried out for selected samples of nanocomposites. 

The preparation procedure has been optimized in order to achieve the 

maximum photoactivity by minimum energy and material saving. A 

variable (kaolinite)/(titanyl sulfate) ratio has been used in order to 

achieve the desired TiO2 content in prepared nanocomposites. 

Calcination of the composites at 600 °C led to the transformation of 

the kaolinite to metakaolinite and to origination of 

metakaolinite/TiO2 composites. The prepared samples were 

investigated using X-ray fluorescence spectroscopy, X-ray powder 

diffraction, Fourier transform infrared spectroscopy, Raman 

spectroscopy, scanning electron microscopy and diffuse reflectance 

spectroscopy in the UV-VIS region. Structural ordering of TiO2 on 

the kaolinite particle surface was modeled using empirical force field 

atomistic simulations in the „Materials Studio“ modeling 

environment. Photodegradation activity of the composites prepared 

was evaluated by the discoloration of Acid Orange 7 aqueous 

solution. 
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1. ÚVOD 

Tato disertační práce se zaměřuje na výzkum a vývoj 

fotokatalyzátorů na bázi vrstevnatých silikátů modifikovaných 

nanočásticemi oxidu titaničitého. Nanočástice TiO2 jsou v tomto 

případě přímo vyrostlé na vhodné silikátové matrici a jejich ukotvení 

tak eliminuje případná environmentální rizika nanočástic při 

technologiích přípravy i při praktickém využívání těchto materiálů 

[1]. Kaolinit je hlavní složkou průmyslově využívané horniny s 

názvem kaolín. Patří mezi známé jílové minerály, které představují 

vhodné nosiče pro pěstování nanočástic fotokatalyticky aktivního 

oxidu titaničitého na jejich povrchu. Kompozity typu kaolinit/TiO2 

mohou potenciálně nacházet využití v mnoha průmyslových 

odvětvích, například ve stavebním průmyslu [2], jakožto funkční 

plnivo do samočisticích stavebních a nátěrových hmot, plnivo do 

plastů a medium pro degradaci organických polutantů z odpadních 

vod a plynů. Fotokatalytická aktivita nanočástic TiO2 ukotvených na 

kaolinitové matrici je podstatně vyšší, než fotokatalytická aktivita 

čistého oxidu titaničitého připraveného stejným způsobem. 

Předmětem výzkumu disertační práce bylo optimalizovat 

přípravu nanokompozitu kaolinit/TiO2 s cílem dosáhnout maximální 

fotokatalytický efekt a jeho posun z UV do viditelné oblasti spektra. 

Cílem první části této práce bylo provedení optimalizace 

laboratorních postupů přípravy kompozitu kaolinit/TiO2. Hlavním 

kritériem této optimalizace bylo prozkoumat vliv klíčových 

parametrů hydrolýzy směsi kaolinu s titanyl sulfátem na výtěžnost 

oxidu titaničitého během reakce. 
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Klíčové parametry, jejichž vliv na průběh hydrolýzy bylo třeba 

vysledovat, byla délka varu při hydrolýze, stupeň a způsob ředění 

během reakčního procesu. Pro posouzení kvality syntetizovaných 

fotokatalyzátorů a jejich vzájemné porovnání byly nezbytné 

standardní metody testování fotoaktivity těchto práškových 

materiálů. 

Rozšíření světelné citlivosti fotokatalyzátorů na bázi oxidu 

titaničitého do viditelné oblasti je jednou ze zásadních podmínek 

jejich širšího uplatnění v praxi. Současné dopování oxidu titaničitého 

je jednou z možností, jak poměrně levně připravit aktivní 

fotokatalyzátor tohoto typu. Posunem aktivace do oblasti viditelného 

spektra by odpadlo využití speciálních UV lamp. Šanci by tak 

dostaly nejen klasické zdroje záření v místnostech, ale také běžné 

denní světlo. Dopování oxidu titaničitého různými přechodnými 

kovy a nekovovými prvky významně ovlivňuje výslednou 

fotokatalytickou aktivitu u takto připravených vzorků, ve srovnání 

s nedopovaným TiO2 [3, 4]. Druhá část této práce byla tedy 

zaměřena na dopování kompozitu kaolinit/TiO2 mědí s cílem určit, 

jak se dopace projeví u nanočástic TiO2 ukotvených na kaolinitové 

matrici, kde lze očekávat přerozdělení nábojových hustot. Byl 

testován vliv dopace kompozitu mědí na jeho fotodegradační aktivitu 

a vliv na její posun do viditelné oblasti. Taková studie dosud 

publikována nebyla a v tomto ohledu tedy bylo dosaženo 

originálních výsledků. 

Výsledky disertační práce jsou obsaženy v šesti 

výzkumných zprávách v rámci projektu MPO FT-TA4/025 
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„Nanomateriály nové generace a jejich průmyslové aplikace“. Dále 

jsou předmětem řady publikací a konferenčních příspěvků. Rozsáhlé 

výsledky z této problematiky se také podařilo publikovat 

v zahraničním vysoce impaktovaném časopise Journal of Hazardous 

Materials (IF= 4.144) v práci s názvem „Preparation and 

characterization of photoactive composite kaolinite/TiO2“ [5]. 

 

2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

2. 1. Oxid titaničitý 

Oxid titaničitý má ve svých různých krystalových 

modifikacích a morfologických formách užitečné vlastnosti pro 

aplikace a tyto jsou příznivě propojeny s jeho dostupností, cenou, 

stabilitou a relativní nezávadností v přírodním prostředí. Typ oxidu 

titaničitého, který je používán jako pigment, se liší od toho, který se 

používá jako fotokatalyzátor. V obou případech má TiO2 jeden 

soubor vlastností. Oxid titaničitý je polovodič a je chemicky 

aktivován světelnou energií. 

 

2. 1. 1. Oxid titaničitý jako fotokatalyzátor 

Nově syntetizované matriály na bázi TiO2 mohou mít oproti 

běžné titanové bělobě unikátní vlastnosti. Byly vyvinuty syntetické 

postupy, které vedou k rozmanitým nanostrukturním formám oxidu 

titaničitého. Ukázalo se, že morfologické parametry těchto produktů, 

jako jsou tvar a velikost částic, včetně rozptylu těchto parametrů 

významně ovlivňují jejich výsledné vlastnosti. Důležitou podmínkou 
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je, aby velikost částic anatasu byla pouhých několik nanometrů. Jen 

tehdy, má-li anatas vysokou hodnotu tzv. specifického povrchu, se 

docílí vysokého katalytického účinku. Pro získání vysoké reaktivity 

se tedy předpokládá, že částice by měly být co nejmenší a jejich 

povrch co možná největší. Při přípravě oxidu titaničitého pro 

fotokatalytické použití může být řízen rozměr primárních částic, 

které určují skutečný povrch, změnou podmínek hydrolýzy. 

Hydrolýza zahrnuje reakci výchozího materiálu, kterým může být 

např. titanyl sulfát [6, 7] nebo chlorid titaničitý [8]. Podrobný popis 

postupu přípravy oxidu titaničitého bude uveden v praktické části 

souhrnu disertační práce. 

Díky svým unikátním vlastnostem je oxid titaničitý stále více 

aplikován v různých oborech lidské činnosti [9-15]: 

Ø fotokatalytický antibakteriální efekt, 

Ø fotokatalytické čištění vzduchu a vody, 

Ø samočisticí účinek, superhydrofilnost. 

 

2. 1. 2. Fotokatalýza oxidu titaničitého 

Vědecké zkoumání fotokatalýzy započalo asi v 70 letech 

dvacátého století. Od té doby se směr výzkumu několikrát změnil. 

Světové znečištění životního prostředí dospělo tak daleko, že je 

uznáváno jako vážný problém, na nějž je zapotřebí se bezprostředně 

zaměřit. Tedy jedním z pohledů, který se ukázal nejzajímavějším, je 

aplikace fotokatalýzy při čištění životního prostředí. Doposud 

provedené studie prokázaly, že efektivní využití této technologie 

využívající sluneční energie může udržet životní prostředí čisté [16]. 
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Zájem o aplikaci polovodičové fotokatalýzy je dokumentován v řadě 

přehledných článků [17-19]. 

 

Oxidačně-redukční reakce (reakční mechanismus) 

Při použití fotokatalyzátoru pro čištění životního prostředí 

probíhají reakce vždy v přítomnosti vzdušného kyslíku. Proto zde 

existuje možnost zapojení kyslíku do reakčního mechanismu. Reakce 

startuje při vystavení oxidu titaničitého světlu. Poté co je světlo 

absorbováno oxidem titaničitým, vznikají dva typy nosičů nábojů- 

elektrony a díry. Ve většině materiálů, jež jsou elektricky vodivé, 

dochází k bezprostřední rekombinaci těchto elektronů a děr [20]. Na 

polovodičích jako je TiO2 však existují po delší časové období. 

Poměr rychlosti rekombinace (elektronů a děr) k rychlosti tvorby 

párů elektron-díra je dobrým indikátorem maximální účinnosti 

fotokatalytické reakce. 

Jednou z charakteristik oxidu titaničitého je, že oxidační 

potenciál děr je větší než redukční potenciál excitovaných elektronů. 

Na povrchu katalyzátoru je přibližně jedna vrstva těsně přiléhajících 

molekul vody. Když jsou tyto adsorbované molekuly zoxidovány 

děrami, vytváří se hydroxylové radikály, jež mají vysoký oxidační 

potenciál. Hydroxylové radikály pak mohou reagovat s organickými 

sloučeninami. Z počátku se tvoří nestabilní molekuly, které mají 

jeden nespárovaný elektron. Přítomný molekulární kyslík má také 

nespárované elektrony, a proto ochotně reaguje s těmito volnými 

radikály. Vznikající organické peroxidové radikály (obsahující 

nespárovaný elektron a nyní také dva kyslíky) se mohou zúčastnit 
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řetězových reakcí. Organické sloučeniny se v krátké době úplně 

rozloží, přemění se na oxid uhličitý a vodu. 

Mezitím jsou elektrony, které vznikají ve formě párů 

elektron-díra, rovněž nuceny reagovat. Tyto elektrony jsou použity 

k tomu, že zredukují (tj. přidají) elektrony rozpuštěnému vzdušnému 

kyslíku za vzniku anionu superoxidového radikálu. Anion 

superoxidu reaguje s peroxidovými radikály zmíněnými 

v předchozím odstavci. Výsledný nestabilní produkt obsahuje nyní 

přinejmenším čtyři kyslíky a může se rozložit za vzniku molekuly 

oxidu uhličitého. 

 

2. 2. Klasifikace jílových minerálů 

Jíl je směsný přírodní materiál, primárně složený z jemně 

zrnitých minerálů, který je obecně plastický při přiměřeném obsahu 

vody a ztvrdne po vysušení, či vypálení. Součástí jílů bývají 

především fylosilikáty, tj. silikáty s vrstevnatou strukturou. Kromě 

nich mohou být v jílech obsaženy i jiné minerály a organická hmota 

[9]. 

Jílové minerály patří mezi nejrozšířenější minerály 

v horninovém systému zemské kůry. Jsou podstatnou částí půdního 

horizontu, který je zásadní pro vývoj lidstva a také jednou z  prvních 

surovin, které se lidstvo naučilo využívat. Jílové minerály patří 

k přírodním nano-materiálům, jejichž strukturu lze dle potřeby 

modifikovat a následně technologicky využít. Kromě keramiky 

a stavebnictví se uplatňují v papírenství, gumárenství, při výrobě 

plastů, ve farmacii či kosmetice, dále jako selektivní sorbenty 
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a katalyzátory, nové prvky pro optoelektroniku či nové konstrukční 

materiály. Významnou vlastností jílových minerálů je také schopnost 

modifikace jejich vrstevnaté struktury pomocí procesu interkalace. 

Další neméně významnou předností jílových minerálů je jejich nízká 

cena ve srovnání s cenou jiných látek obdobných vlastností. 

Zkrácený přehled možností využití jílových minerálů v 

nanotechnologiích, využívajících jejich charakteristické vrstevnaté 

struktury, prostoru v mezivrství a povrchových vlastností dokazuje, 

že jílové minerály jsou velmi perspektivní materiály s širokými 

možnostmi průmyslových, farmaceutických, biologických a 

environmentálních aplikací [22-24]. 

 

2. 2. 1. Kaolinit 

Jak již bylo řečeno, kaolinit je minerál, který patří mezi tzv. 

jílové minerály do podskupiny kaolinitu. Je hlavní složkou 

průmyslově využívané horniny s názvem kaolín. Chemický vzorec 

minerálu je Al2Si2O5(OH)4. Struktura minerálů je tvořena jednou 

tetraedrickou a jednou dioktaedrickou sítí, které vytvářejí vrstvu 

tloušťky 0,7 nm s triklinickou krystalizační symetrií. Ve struktuře 

nebyly pozorovány prakticky žádné substituce mezi atomy. Velikost 

krystalů se v obvyklých případech pohybuje v rozmezí několika setin 

nanometru. Tvar šupin vykazuje pravidelnou hexagonální symetrii. 

Barva minerálů bez příměsí je bílá, velmi časté jsou odstíny (našedlé, 

nažloutlé) způsobené minerálními příměsemi. Kaolinit obsahuje ve 

své struktuře velmi často malé množství vrstev slídy, vermikulitu či 

smektitu [21]. 
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2. 2. 2. Kaolinit jako matrice pro ukotvení nanočástic TiO2 

Jednou z možností využití jílových minerálů v 

nanotechnologiích, využívajících jejich charakteristické vrstevnaté 

struktury, prostoru v mezivrství a povrchových vlastností, je právě 

jako vhodný nosič pro ukotvení nanočástic fotokatalyticky aktivního 

oxidu titaničitého [5, 25, 26]. Fotokatalytická aktivita nanočástic 

TiO2 ukotvených na kaolinitové matrici je podstatně vyšší, než 

fotokatalytická aktivita čistého oxidu titaničitého připraveného 

stejným způsobem. Další výhodou technologie ukotvení nanočástic 

TiO2 je, že vylučuje jakákoliv environmentální rizika, protože 

nanočástice oxidu titaničitého jsou na jílové matrici pevně ukotveny. 

Fixací oxidu titaničitého na povrchu kaolinitu získáváme kompozit 

typu kaolinit/TiO2, jehož tepelnou úpravou získáváme kompozit 

metakaolinit/TiO2. Tento kompozit pak nese velmi žádané vlastnosti 

obou složek, tj. fotodegradační schopnosti i latentní hydraulicitu. 

Tento typ fotokatalyzátoru může potenciálně nacházet využití v 

mnoha průmyslových odvětvích. 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

3. 1. Použité metody hodnocení připravených kompozitů 

V této kapitole jsou uvedeny metody pro charakterizaci 

připravených nanokompozitů, a to jak z hlediska jejich chemického 

složení, tak i struktury a vlastností. Obsah oxidu titaničitého 

v připravených kompozitech byl stanoven titračně, a rovněž pomocí 

rentgenové fluorescenční spektrofotometrie. Pro analýzu vazebných 

poměrů byly kompozity modifikované různými navrženými způsoby 

hydrolýzy následně charakterizovány použitím kombinací metod 

infračervené spektroskopie, difúzně reflektanční spektroskopie a 

Ramanovy spektroskopie. Struktura a fázové složení byly studovány 

pomocí rentgenové práškové difrakční analýzy. Skenovací 

elektronová mikroskopie sloužila k popisu morfologie povrchu 

kompozitů. Molekulární modelování s využitím empirických 

silových polí v modelovacím prostředí „Materials Studio“ bylo 

použito jako doplňková metoda studia struktury a vlastností těchto 

nanokompozitů. 

 

3. 1. 1. Metoda pro stanovení výsledné fotokatalytické aktivity 

připravených kompozitů 

Pro měření fotoaktivity se často používá rozklad 

organických barviv, např. Acid Oranž 7 (A07, Oranž II), 

Methylenová Modř (MB), Rhodamin B (RhB) apod. Acid Oranž 7 je 

nejvíce stabilní a poskytuje tak nejobjektivnější informace o 

fotokatalytickém rozkladu. Oranž II má maximální absorbanci při 
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485 nm, toto maximum odpovídá dvojné vazbě mezi dusíky 

v azoskupině a právě tato vazba je při degradaci štěpena jako první 

[21]. Absorbance meziproduktů degradace Oranže II při vlnové 

délce 485 nm je minimální, což v kombinaci s předchozími 

vlastnostmi umožňuje přímé měření koncentrace Oranže II pomocí 

VIS spektrofotometrie. 

Postup metody pro stanovení výsledné fotokatalytické 

aktivity připravených kompozitů je uveden na obrázku 1. 

Fotodegradační aktivitu syntetizovaných materiálů charakterizuje 

úbytek Acid Oranže 7 po UV osvitu (60 minut, intenzita osvětlení 2 

mW/cm
2
, vlnová délka 365 nm), vztažený k počáteční koncentraci 

barviva po jednohodinové expozici vzorku v temnu (tedy bez UV 

osvitu). 

 

Obrázek 1. Postup metody pro stanovení výsledné fotokatalytické aktivity 

připravených kompozitů. 
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3. 2. Optimalizace postupu přípravy kompozitu kaolinit/TiO2 

Laboratorní postup přípravy nanokompozitu kaolinit/TiO2 

bylo třeba optimalizovat z hlediska minimalizace časové i 

materiálové náročnosti. To znamená, v první řadě věnovat pozornost 

obsahu TiO2 a jeho efektu na výslednou fotokatalytickou aktivitu. 

Proto byly připraveny tři série vzorků s odlišným obsahem 50, 60 a 

10 hmotnostních procent oxidu titaničitého. Dále byly sledovány 

klíčové parametry hydrolýzy směsi kaolinu s titanyl sulfátem na 

výtěžnost oxidu titaničitého během reakce. Klíčové parametry, 

jejichž vliv na průběh hydrolytické reakce bylo třeba vysledovat, 

byla doba homogenizace výchozích složek, délka varu při hydrolýze, 

stupeň a způsob ředění během reakčního procesu. 

 

3. 2. 1. Obecný postup přípravy nanokompozitu kaolinit/TiO2 

V rámci optimalizačních testů bylo připraveno celkem 40 

paralelních suspenzí kaolinu s titanyl sulfátem. Poměr výchozích 

reaktantů byl zvolen tak, aby výsledný obsah oxidu titaničitého 

v takto připravených kompozitech představoval vždy požadované 

hmotnostní procento TiO2, s ohledem na aktuální koncentraci 

roztoku titanyl sulfátu. Následovalo přivedení suspenze k varu a 

homogenizace výchozích složek za stálého promíchávání. Dále pak 

hydrolýza za varu s různým stupněm ředění během reakčního 

procesu. Po ochlazení byla suspenze doplněna destilovanou vodou 

na původní hmotnost, a teprve poté byla provedena filtrace. Pro 

kontrolu obsahu možných zbytků síranových iontů ve vzorku, byl 

filtrát hodnocen konduktometricky v průběhu promývání kompozitů 
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do dosažení vodivosti cca 3 mS/cm. Při dosažení požadované 

vodivosti byly kompozity vysušeny při teplotě 105°C. Vysušené 

vzorky byly dále kalcinovány při 600°C po dobu 1 hodiny. 

 

3. 2. 2. Charakterizace připravených nanokompozitů kaolinit/TiO2 

Kompozity modifikované různými navrženými způsoby 

hydrolýzy byly následně charakterizovány použitím kombinací 

metod infračervené spektroskopie, Ramanovy spektroskopie, difúzně 

reflektanční spektroskopie, skenovací elektronové mikroskopie, 

rentgenové práškové difrakční analýzy a molekulárního modelování. 

Pro posouzení kvality syntetizovaných fotokatalyzátorů a jejich 

vzájemné porovnávání bylo u všech připravených práškových 

materiálů provedeno testování výsledné fotokatalytické aktivity. 

V následující části tohoto souhrnu bude uvedena pouze 

stručná charakteristika a diskuze u vybraných kompozitů. Detailnější 

popis syntetizovaných nanokompozitů je uveden v disertační práci. 

 

Infračervená spektrofotometrie 

Spektra ve střední infračervené oblasti byla měřena na 

infračerveném spektrometru s Fourierovou transformací FTIR 2000 

Perkin Elmer tabletovou metodou v KBr. Na obrázku 2 jsou 

srovnána infračervená spektra nekalcinovaných kompozitů s 

nejnižším KATI15/30(0) a nejvyšším KATI15/90(150)KV obsahem 

oxidu titaničitého. Dále pak vzorku s nejvyšším obsahem TiO2 po 

jednohodinové kalcinaci při teplotě 600°C. 



13 

 

Kompozity jsou označeny vždy KATI15/X(Y), kde 15…je vzorek, 

který obsahuje 50 hm. % TiO2 (sušený při 105°C), X…je délka varu 

při hydrolýze, Y…stupeň ředění a KV…krátký var (15 minut). 

Obrázek 2. Střední IR spektra kompozitů KATI15/30(0) a KATI15/90(150)KV. 

 

Ze spekter vzorků s odlišným obsahem oxidu titaničitého je 

patrné, že infračervená spektroskopie nedetekovala žádné výraznější 

rozdíly v polohách pásů, avšak profily se nepatrně liší, protože TiO2 

struktura ukotvená na kaolinitu ovlivní vazby této matrice pro vzorek 

s vyšším obsahem oxidu titaničitého. Zřejmý je tedy rozdíl v 

množství jílu ve vzorku, což se projevilo největší intenzitou 

charakteristických píků kaolinitu v kompozitu s nejnižším obsahem 

oxidu titaničitého. Asymetrická valenční vibrace vazby Si-O-Ti (950 

cm
-1

) v nekalcinovaných kompozitech není přítomna. 

Kalcinací vzorku KATI15/90(150)KV při 600°C po dobu 1 

hodiny došlo ke strukturním změnám jílu, což se projevilo 

 (c) KATI15/90(150)KV kalcinace 1 hodinu při 600°C 

 (b) KATI15/90(150)KV 

 (a) KATI15/30(0) 
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vymizením hydroxylových skupin kaolinitu (charakteristické 

vibrační pásy v oblasti 3620 až 3696 cm-1
, 912 a 937 cm

-1
) [28]. Po 

kalcinaci vzorku pravděpodobně došlo i ke změnám v 

křemičitanovém skeletu (oblast spektra od 1000 do 1100 cm-1
). IR 

spektroskopie rovněž prokázala přítomnost vody (pík při 3418 a 

1634 cm
-1) i po jednohodinové kalcinaci při teplotě 600°C. 

Asymetrickou valenční vibraci vazby Si-O-Ti (950 cm
-1

) 

z naměřených spekter nelze prokázat. Nicméně molekulární 

modelování ukázalo, že nanočástice oxidu titaničitého jsou na 

kaolinitové matrici pevně ukotveny, o čemž svědčí vysoké adhezní 

energie vztažené na 1 Å2
 [29]. 

 

Rentgenová prášková difrakční analýza 

Práškové difrakční záznamy byly pořízeny pomocí 

rentgenového práškového difraktometru Bruker D8 Advance. XRPD 

difrakční analýza prokázala u všech připravených kompozitů 

přítomnost kaolinitu (K, PDF číslo 75-1593), anatasu (A, PDF číslo 

86-1157) a křemene (Q, PDF číslo 85-0798). Z difrakčních záznamů 

je patrné, že kalcinací kompozitu dochází k zaostření a zvýšení 

intenzity píku anatasu, což je dáno rekrystalizací a růstem 

krystalových zrn oxidu titaničitého. Současně došlo k vymizení píku 

kaolinitu v důsledku fázové přeměny kaolinit → metakaolinit. 

Z výsledků práškové difrakční analýzy rovněž plyne, že kalcinací po 

dobu jedné hodiny při teplotě 600°C nejsou na difraktogramu patrné 

reflexe rutilu. To je důsledek ukotvení nanočástic oxidu titaničitého 

na kaolinitové matrici. Vazby Si-O-Ti, které se vytvářejí mezi 
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nanočásticí a substrátem, způsobují deformaci a zpevnění struktury 

TiO2 s následným zvýšením teploty fázové transformace anatas → 

rutil. Práškové rentgenové difrakční záznamy vzorku 

KATI15/90(150)KV před a po 1. hodinové kalcinaci při teplotě 

600°C jsou uvedeny na obrázku 3. 

Obrázek 3. XRPD spektra kompozitu (a) KATI15/90(150)KV před (černý záznam) a 

(b) po 1 hodinové kalcinaci při teplotě 600°C (červený záznam). 

 

Skenovací elektronová mikroskopie 

Skenovací elektronová mikroskopie umožňuje pozorování 

povrchů vzorků, konkrétně tedy oxidu titaničitého na povrchu 

kaolinitové matrice. Snímky ze skenovací elektronové mikroskopie 

byly pořízené přístrojem SEM PhilipsXL30 (PHILIPS) a byly 

získány pomocí detektoru sekundárních elektronů. Prvkové složení 

vzorků bylo určeno pomocí EDX, energodisperzního rentgenového 

spektrometru. Na obrázku 4 jsou uvedeny snímky SEM a EDX 

nanočástic TiO2 na kaolinitové matrici. Jedná se o připravený 

nanokompozit KATI16/90(1:0,5), kalcinovaný 1 hodinu při teplotě 

600°C. 
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Kompozit je označen KATI16/X(Y), kde 16…je vzorek, který 

obsahuje 60 hm. % TiO2 (sušený při 105°C), X…je délka varu při 

hydrolýze a Y…ředící poměr titanyl sulfát/voda. 

 

Obrázek 4. SEM a EDX nanokompozitu KATI16/90(1:0,5) kalcinovaného 1 hodinu 

při teplotě 600°C. 

 

Skenovací elektronová mikroskopie ukazuje, že nanočástice 

oxidu titaničitého jsou ukotveny přednostně na hranách kaolinitové 

matrice. Toto vizuální pozorování bylo potvrzeno pomocí prvkového 

složení KATI16/90(1:0,5) kompozitu. Závěry ze skenovací 

elektronové mikroskopie rovněž potvrzují výsledky molekulárního 

modelování. 

 

Ramanova spektroskopie 

Kompozit KATI11/30 byl měřen na konfokálním Ramanově 

mikroskopu XploRA™ (HORIBA Jobin Yvon). 
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Na obrázku 5 je uvedeno Ramanovo spektrum nekalcinovaného 

kompozitu KATI11/30, kde 11…je vzorek, který obsahuje 10 hm. % 

TiO2 (sušený při 105°C), 30…je délka varu při hydrolýze (min.). 

 

Obrázek 5. Ramanovo spektrum kompozitu KATI11/30. 

 

Ramanova spektroskopie prokázala přítomnost anatasu 

v připraveném kompozitu. Charakteristické píky anatasu jsou na 

pozicích 146, 394, 517 a 639 cm-1
 [30]. Ramanova spektroskopie 

poskytla doplňující informace o fázovém složení kompozitu a 

identifikovala přítomnost anatasu v nekalcinovaném kompozitu, 

který obsahuje pouze 10 hmotnostních procent oxidu titaničitého. 

 

Stanovení výsledné fotokatalytické aktivity připravených kompozitů 

Postup metody pro stanovení výsledné fotokatalytické 

aktivity připravených kompozitů je uveden v kapitole 3. 1. 1. 

Výsledky z měření fotodegradační aktivity (FA, %) jsou uvedeny 

v tabulkách 1, 2 a 3. 
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Tabulka 1. FA (%) připravených fotokatalyzátorů kalcinovaných 1 hodinu při teplotě 

600°C. Kompozity jsou označeny vždy KATI15/X(Y), kde X…je délka varu při 

hydrolýze, Y…stupeň ředění a KV…krátký var (15 minut). 

 

Tabulka 2. FA (%) připravených fotokatalyzátorů kalcinovaných 1 hodinu při teplotě 

600°C. Kompozity jsou označeny vždy KATI16/X(Y), kde X…je délka varu při 

hydrolýze a Y…ředící poměr titanyl sulfát/voda. 

 

Tabulka 3. FA (%) připravených fotokatalyzátorů kalcinovaných 1 hodinu při teplotě 

600°C. Kompozity jsou označeny vždy KATI11/30(Y), kde 30…je délka varu při 

hydrolýze (min.) a Y…výchozí navážka kaolinu FP-80 (g). 
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Z uvedených výsledků je zřejmé, že délka varu při 

hydrolýze ani stupeň ředění výrazně nemění výslednou 

fotokatalytickou aktivitu připravených kompozitů. Současně lze 

konstatovat, že kompozity s nižším obsahem oxidu titaničitého 

(KATI11) vykazují nižší fotodegradační aktivitu nežli kompozity 

s vyšším obsahem TiO2 (KATI15 a KATI16), což je v souladu s 

výsledným obsahem oxidu titaničitého v takto připravených 

vzorcích. 

 

3. 3. Dopace kompozitu kaolinit/TiO2 mědí 

Tato část disertační práce byla zaměřena na dopování 

kompozitu kaolinit/TiO2 mědí s cílem určit, jak se dopace projeví u 

nanočástic TiO2 ukotvených na kaolinitové matrici, kde lze očekávat 

přerozdělení nábojových hustot. Byl testován vliv dopování 

kompozitu mědí na jeho fotodegradační aktivitu a vliv na její posun 

do viditelné oblasti. 

 

3. 3. 1. Obecný postup přípravy kompozitu kaolinit/TiO2 dopovaného 

mědí 

Byly připraveny dvě paralelní suspenze kaolinu s titanyl 

sulfátem. V prvním případě byla dopace kompozitu provedena 

pomocí vodného roztoku síranu měďnatého, který sloužil přímo pro 

hydrolýzu výchozí suspenze kaolinu s titanyl sulfátem. Ve druhém 

paralelním postupu byla dopace provedena pomocí práškové mědi, 

která byla přidána k suspenzi kaolinu s titanyl sulfátem, a teprve poté 

byla provedena hydrolýza takto připravené suspenze destilovanou 
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vodou. V obou případech byl poměr výchozích reaktantů zvolen tak, 

aby výsledný obsah oxidu titaničitého v takto připravených 

kompozitech představoval 20 hmotnostních procent, s ohledem na 

aktuální koncentraci roztoku titanyl sulfátu. Pro průběh uvedených 

postupů syntéz, byly na základě výsledků předchozích optimalizací 

použity optimální podmínky hydrolytické reakce. 

Výsledky dopovaného fotokatalyzátoru byly konfrontovány 

s výsledky nedopovaného kompozitu KATI12. Kompozity jsou 

označeny vždy KATI12/Cu, kde dopace kompozitu mědí byla 

provedena přímo hydrolýzou vodného roztoku síranu měďnatého, a 

KATI12/Cupr, kde dopace byla provedena pomocí práškové mědi a 

teprve poté následovala hydrolýza. 

 

3. 3. 2. Výsledky a diskuze z dopace 

Chemická analýza prokázala přítomnost mědi 

v připravených kompozitech (hm. %) KATI12/Cu (0,08 %) a 

KATI12/Cupr (0,70 %), na rozdíl od kompozitu nedopovaného 

KATI12 (0,00 %). Podařilo se tedy obohatit fotokatalyzátor KATI12 

mědí s použitím obou postupů přípravy. Současně můžeme říci, že 

dopace provedena pomocí práškové mědi, která byla nejprve přidána 

k suspenzi kaolinu s titanyl sulfátem, a teprve poté byla provedena 

hydrolýza takto připravené suspenze destilovanou vodou, vede 

k vyššímu obsahu mědi v takto připraveném kompozitu. 
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Difúzně reflektanční spektrofotometrie 

Měření difúzně reflektančních spekter bylo provedeno 

pomocí UV-VIS spektrometru Cintra 303 vybaveného reflektanční 

koulí. Na obrázku 6 jsou porovnána DRS spektra dopovaných 

kompozitů (a) KATI12/Cu, (b) KATI12/Cupr a nedopovaného 

kompozitu (c) KATI12. 

 

Obrázek 6. DRS spektra dopovaných kompozitů (a) KATI12/Cu (černý záznam), (b) 

KATI12/Cupr (červený záznam) a nedopovaného kompozitu (c) KATI12 (modrý 

záznam). 

 

Z difúzně reflektančních spekter v případě dopovaných 

fotokatalyzátorů je patrný posun energie zakázaného pásu k vyšším 

vlnovým délkám (tzv. „Red Shift Eg“, téměř 40 nm), tedy směrem do 

viditelné oblasti, což je způsobeno přítomností mědi v takto 

připravených vzorcích. I přes velký rozdíl v obsahu mědi, jsou DRS 

spektra téměř totožná pro oba dopované vzorky, což je způsobeno 
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faktem, že pouze menší část mědi ukotvené na kompozitu skutečně 

dopuje TiO2 nanočástice, zatímco větší část mědi je rozprostřena na 

povrchu kaolinitové matrice, kde nepůsobí jako funkční dopant. Tuto 

skutečnost potvrzují také výsledky měření fotokatalytické aktivity, 

které jsou pro oba dopované vzorky srovnatelné v rámci chyby 

měření. 

 

Stanovení výsledné fotokatalytické aktivity připravených kompozitů 

Postup metody pro stanovení výsledné fotokatalytické 

aktivity připravených kompozitů je uveden v kapitole 3. 1. 1. 

Výsledky z měření fotodegradační aktivity (FA, %) jsou uvedeny na 

obrázku 7. 

 

Obrázek 7. Fotodegradační aktivita (FA, %) připravených fotokatalyzátorů. 

 

Z měření výsledné fotodegradační aktivity je zřejmé, že 

kompozity dopované mědí vykazují vyšší fotodegradační aktivitu 

nežli kompozit nedopovaný. Zatímco fotokatalytická aktivita 
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nedopovaného kompozitu KATI12 byla 60 %, po dopování mědí 

byla výsledná fotokatalytická aktivita kompozitu KATI12/Cu 91 % a 

KATI12/Cupr 90 %. Z výše uvedených experimentálních dat 

vyplývá, že dopace oxidu titaničitého mědí vede k výraznému 

zvýšení fotodegradační aktivity u takto připravených 

fotokatalyzátorů, ve srovnání s kompozitem nedopovaným. 

 

3. 4. Studium struktury a adhezních sil kompozitu kaolinit/TiO2 

Molekulární modelování s využitím empirických silových 

polí v modelovacím prostředí „Materials Studio“ bylo použito jako 

doplňková metoda studia struktury a vlastností těchto 

nanokompozitů kaolinit/TiO2. Tato metoda umožňuje dopředu určit 

schopnost ukotvení nanočástic oxidu titaničitého na kaolinitové 

matrici z velikosti adhezních sil v takto připravených kompozitech. 

 

Tabulka 4. Hodnoty adhezní energie vypočtené pro nanočástice TiO2 na kaolinitové 

matrici. 
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Na základě výsledků uvedených v tabulce 4 lze konstatovat, 

že nanočástice oxidu titaničitého rostou přednostně na hranách 

kaolinitové matrice, o čemž svědčí vysoké adhezní energie vztažené 

na 1 Å2
 [5, 29]. Závěry z molekulárního modelování rovněž 

potvrzují výsledky ze skenovací elektronové mikroskopie. 

 

4. ZÁVĚR 

V první části disertační práce byla dokončena optimalizace 

laboratorního postupu přípravy kompozitu kaolinit/TiO2 (KATI). 

Laboratorní přípravu nanokompozitu bylo třeba optimalizovat 

z hlediska minimalizace časové i materiálové náročnosti. To 

znamená, v první řadě věnovat pozornost obsahu oxidu titaničitého, 

a jeho efektu na výslednou fotokatalytickou aktivitu. Proto byly 

připraveny tři série vzorků s odlišným obsahem 50, 60 a 10 

hmotnostních procent oxidu titaničitého. Dalším kritériem 

optimalizace bylo prozkoumat vliv klíčových parametrů hydrolýzy 

směsi kaolinu s titanyl sulfátem na výtěžnost oxidu titaničitého 

během reakce. Klíčové parametry, jejichž vliv na průběh hydrolýzy 

byly studovány, byla délka varu při hydrolýze, stupeň a způsob 

ředění během reakčního procesu. 

V rámci optimalizačních testů bylo připraveno celkem 40 

paralelních suspenzí kaolinu s titanyl sulfátem. Poměr výchozích 

reaktantů byl zvolen tak, aby výsledný obsah oxidu titaničitého 

v takto připravených kompozitech představoval 50 (KATI15), 60 

(KATI16) a 10 (KATI11) hmotnostních procent. Na základě 

výsledků uvedených v disertační práci lze konstatovat, že dobu 
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hydrolýzy nemá smysl prodlužovat nad 120 minut a množství vody 

nemá smysl zvyšovat nad 300 ml, neboť obsah oxidu titaničitého, 

ukotveného na kaolinitové matrici se výrazně nezvyšuje s delší 

dobou hydrolýzy a s dalším zvyšováním obsahu vody. Délka 

hydrolýzy a množství vody při hydrolýze je významným parametrem 

z ekonomického hlediska. Uvedené výsledky byly prvním krokem 

optimalizace, ze kterých vyplynulo, že se dále budou zpřesňovat 

parametry hydrolytické reakce, jako je délka hydrolýzy mezi 30 a 

120 minutami s obsahem vody 150 a 300 ml, a dále pak 

homogenizace výchozích složek z hlediska časové minimalizace. 

Na základě hodnot výsledného obsahu oxidu titaničitého 

v připravených kompozitech, bylo dále zjištěno, že pokud se výchozí 

suspenze kaolinu a titanyl sulfátu přivede ihned k varu a následně se 

promíchává pouze 15 minut, získáme srovnatelný výsledný obsah 

TiO2 v kompozitu, stejně jako v případě, kdy se reakční směs 

nejprve promíchávala po dobu 60 minut při laboratorní teplotě a 

teprve poté se přivedla k varu. Lze tedy říct, že uvedený postup 

z hlediska maximalizace výsledného obsahu TiO2, který vede k 

přípravě kompozitu za laboratorních podmínek, můžeme shrnout 

následovně, 1. příprava suspenze kaolinu s titanyl sulfátem, 2. 

přivedení suspenze k varu, doba kontaktu za stálého promíchávání 

15 minut za současného varu, 3. hydrolýza za varu při ředícím 

poměru titanyl sulfát/voda 1:2 pro 30 minut, dále pak poměr 1:1 pro 

60 minut a 1:0,5 pro 90 minut. Experimentálně bylo zjištěno, že pro 

přípravu kompozitu KATI11 musí být množství vody před vlastní 

syntézou (z důvodu zajištění míchatelnosti suspenze) minimálně 
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dvakrát větší, než objem titanyl sulfátu. Vzhledem k tomu, že 

reakční směs již obsahuje vodu i titanyl sulfát, nelze u tohoto 

kompozitu uvažovat prodlevu před vlastní hydrolýzou. Ostatní 

parametry optimálního postupu hydrolýzy jsou totožné s 

podmínkami pro laboratorní přípravu kompozitu s vyšším obsahem 

TiO2. 

Ze spekter ve střední infračervené oblasti u vzorků s 

odlišným obsahem oxidu titaničitého je patrné, že infračervená 

spektroskopie nedetekovala žádné výraznější rozdíly v polohách 

pásů silikátové matrice, avšak profily se nepatrně liší, protože TiO2 

struktura ukotvená na kaolinitu ovlivní vazby této matrice pro vzorek 

s vyšším obsahem oxidu titaničitého. Zřejmý je tedy efekt obsahu 

jílu a oxidu titaničitého ve vzorku na tvar infračervených spekter, 

což se projevilo největší intenzitou charakteristických píků kaolinitu 

v kompozitu s nejnižším obsahem oxidu titaničitého. Asymetrická 

valenční vibrace vazby Si-O-Ti v nekalcinovaných kompozitech 

nebyla prokázána. Kalcinací všech připravených vzorků při teplotě 

600°C po dobu jedné hodiny došlo ke strukturním změnám jílu- 

dehydroxylaci a následné transformaci kaolinitu na metakaolinit, což 

se projevilo vymizením hydroxylových skupin kaolinitu. Po 

kalcinaci vzorku pravděpodobně došlo i ke strukturním deformacím 

v křemičitanovém skeletu. Infračervená spektroskopie rovněž 

prokázala přítomnost vody nasorbované na povrchu vzorku i po 

jednohodinové kalcinaci při teplotě 600°C. Asymetrická valenční 

vibrace vazby Si-O-Ti z naměřených spekter nelze prokázat. 

Nicméně molekulární modelování prokázalo, že nanočástice oxidu 
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titaničitého jsou na kaolinitové matrici pevně ukotveny, o čemž 

svědčí vysoké adhezní energie vztažené na 1 Å2. Tyto závěry 

z modelování byly experimentálně ověřeny pomocí chemické 

analýzy výluhů z těchto připravených kompozitů [5]. 

Použitím infračervené spektroskopie byla sledována změna 

obsahu aniontů v kompozitu po promytí vodou, jež se podílejí na 

výsledné vodivosti analyzovaného vzorku. Lze konstatovat, že již po 

prvním promytí dochází k vymizení valenční vibrace vazby S-O. 

Tuto skutečnost rovněž potvrzuje posun pozice píku vnějších 

hydroxylových skupin kaolinitu k vyšším vlnočtům, což indikuje 

změnu délky vazby O-H v důsledku vymývání daných aniontů ze 

struktury jílu. Pro ověření obsahu síry ve vzorku po 1. až 3. promytí 

bylo provedeno stanovení síry spalovací metodou. Výsledky 

stanovení obsahu síry jasně ukazují, že již po prvním promytí se 

v kompozitu obsah síry snižuje. Tento trend je v souladu s výsledky 

konduktometrického měření. 

Práškové rentgenové difrakční záznamy prokázaly, že 

vzorky jsou tvořeny těmito majoritními krystalickými fázemi 

kaolinit, anatas a křemen. Z uvedených difrakčních záznamů je 

patrné, že kalcinací kompozitu dochází k zaostření a zvýšení 

intenzity píku anatasu, což je dáno rekrystalizací a růstem 

krystalových zrn oxidu titaničitého. Současně došlo k vymizení píku 

kaolinitu v důsledku fázové přeměny kaolinit → metakaolinit. 

Z výsledků práškové difrakční analýzy rovněž plyne, že při kalcinaci 

po dobu 1 hodiny při teplotě 600°C nejsou na difraktogramu patrné 

reflexe rutilu. Vazby Si-O-Ti, které se vytvářejí mezi nanočásticí a 
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substrátem, způsobují deformaci a zpevnění struktury TiO2 s 

následným zvýšením teploty fázové transformace anatas → rutil. 

Zatímco teplota fázové transformace udávaná ve fyzikálních 

tabulkách je 573°C, u nanokompozitů se objevuje reflexe rutilu až 

při 800°C. To je důsledek ukotvení nanočástic oxidu titaničitého na 

kaolinitové matrici. 

U všech syntetizovaných fotokatalyzátorů byla provedena 

jednohodinová kalcinace při teplotě 600°C a dále pak testována 

výsledná fotokatalytická aktivita vůči barvivu Oranž II. 

Vyhodnocení úbytku koncentrace barviva bylo provedeno 

spektrofotometricky. Z uvedených výsledků je zřejmé, že délka varu 

při hydrolýze ani stupeň ředění výrazně nemění výslednou 

fotokatalytickou aktivitu připravených kompozitů. Současně lze 

konstatovat, že kompozity KATI11 vykazují nižší fotodegradační 

aktivitu nežli kompozity s vyšším obsahem TiO2 (KATI15 a 

KATI16), což je v souladu s výsledným obsahem oxidu titaničitého 

v takto připravených vzorcích. 

Dalším cílem výzkumného úkolu disertační práce bylo 

provedení dopace kompozitu kaolinit/TiO2 s výsledným obsahem 

oxidu titaničitého 20 hmotnostních procent. Hlavním kritériem bylo 

prozkoumat vliv dopace směsi kaolinu s titanyl sulfátem mědí na 

jeho fotodegradační aktivitu a vliv na její posun do viditelné oblasti. 

V prvním případě byla dopace kompozitu provedena pomocí 

vodného roztoku síranu měďnatého, který sloužil přímo pro 

hydrolýzu výchozí suspenze kaolinu s titanyl sulfátem. Ve druhém 

paralelním postupu byla dopace provedena pomocí práškové mědi, 
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která byla přidána k suspenzi kaolinu s titanyl sulfátem, a teprve poté 

byla provedena hydrolýza takto připravené suspenze destilovanou 

vodou. V obou případech byl poměr výchozích reaktantů zvolen tak, 

aby výsledný obsah oxidu titaničitého v takto připravených 

kompozitech představoval 20 hmotnostních procent. Pro posouzení 

vlivu dopace kompozitu mědí na jeho fotodegradační aktivitu a vliv 

na její posun do viditelné oblasti, byly výsledky dopovaného 

fotokatalyzátoru konfrontovány s výsledky nedopovaného 

kompozitu KATI12, připraveného optimálním postupem přípravy 

bez výše uvedené dopace. Chemická analýza prokázala přítomnost 

mědi v připravených kompozitech, na rozdíl od kompozitu 

nedopovaného. Podařilo se tedy obohatit fotokatalyzátor KATI12 

mědí s použitím obou postupů. Současně můžeme říci, že dopace 

provedena pomocí práškové mědi, která byla přidána k suspenzi 

kaolinu s titanyl sulfátem, a teprve poté byla provedena hydrolýza 

takto připravené suspenze destilovanou vodou, vede k vyššímu 

obsahu mědi v takto připraveném kompozitu. 

Z měření výsledné fotodegradační aktivity je zřejmé, že 

kompozity dopované mědí vykazují vyšší fotodegradační aktivitu 

nežli kompozit nedopovaný. Zatímco fotokatalytická aktivita 

nedopovaného kompozitu KATI12 byla 60 %, po dopování mědí 

byla výsledná fotokatalytická aktivita připravených nanokompozitů 

KATI12/Cu 91 % a KATI12/Cupr 90 %. Z výše uvedených 

experimentálních dat vyplývá, že dopace oxidu titaničitého mědí 

vede k výraznému zvýšení fotodegradační aktivity u takto 
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připravených fotokatalyzátorů, ve srovnání s kompozitem 

nedopovaným. 

Z difúzně reflektančních spekter v případě dopovaných 

fotokatalyzátorů je patrný posun energie zakázaného pásu k vyšším 

vlnovým délkám tedy směrem do viditelné oblasti, což je způsobeno 

přítomností mědi v takto připravených vzorcích. I přes velký rozdíl 

v obsahu mědi, jsou DRS spektra téměř totožná pro oba dopované 

vzorky, což je způsobeno faktem, že pouze menší část mědi 

ukotvené na kompozitu skutečně dopuje TiO2 nanočástice, zatímco 

větší část mědi je rozprostřena na povrchu kaolinitové matrice, kde 

nepůsobí jako funkční dopant. Tuto skutečnost potvrzují také 

výsledky měření fotokatalytické aktivity, které jsou pro oba 

dopované vzorky srovnatelné v rámci chyby měření. 

Cíle práce se podařilo splnit. Byl vyvinut laboratorní postup 

přípravy kompozitu kaolinit/TiO2, který se rovněž podařilo převést 

do poloprovozního měřítka. Volbou poměru výchozích komponent 

lze připravit kompozit s požadovaným obsahem oxidu titaničitého. 

Připravený kompozit vykazuje fotodegradační účinky, které mohou 

být dále zvýšeny kalcinací kompozitu. Experimentálně bylo 

potvrzeno, že optimální teplota kalcinace je 600°C, přičemž při této 

teplotě dochází k transformaci kaolinitové matrice na metakaolinit. 

Kompozit kaolinit/TiO2 lze použít jako fotoaktivní plnivo (v případě 

nekalcinovaného kompozitu) a jako fotoaktivní latentně 

hydraulickou přísadu (kompozit kalcinovaný na teplotu zajišťující 

transformaci kaolinit → metakaolinit). Této skutečnosti bylo využito 

při aplikaci kalcinovaného kompozitu do stavebních materiálů. 
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Fotokatalyzátor lze přímo využít pro degradaci organických 

sloučenin v kapalném i plynném skupenství. Rozšíření světelné 

citlivosti fotokatalyzátorů na bázi oxidu titaničitého do viditelné 

oblasti je jednou ze zásadních podmínek jejich širšího uplatnění 

v praxi. Podařilo se připravit dopovaný kompozit kaolinit/TiO2 mědí, 

čímž došlo ke zvýšení výsledné fotokatalytické aktivity a k jejímu 

posunu z UV do viditelné oblasti spektra. Experimenty potvrdily, že 

nanočástice TiO2 jsou pevně ukotveny na kaolinitové matrici a 

nepředstavují tak rizika často diskutovaná s ohledem na nanorozměr 

částic. 

Člověk má rád pohodlí a je téměř závislý na materiálním 

blahobytu. Prostor moderního člověka je naplněn jeho neviditelným 

odpadem, kterému nelze uniknout. Vzduch, který dýcháme, obsahuje 

řadu škodlivin, které mají svůj původ ve věcech, které člověk sám 

vytvořil. Tento vzduch dýcháme a vystavujeme se postupně sílícímu 

vlivu negativní chemie na náš organismus. Vzduch obsahuje toxické 

a škodlivé látky, které svou intenzitou ukazují na vážný stav 

zamoření. To vše člověka bezprostředně ohrožuje. Proto doufáme, že 

výzkum a vývoj titanové fotokatalýzy bude pokračovat ve stále se 

zvyšujícím počtu oblastí a zajistí tak v budoucnu bezpečnější životní 

prostředí pro nás všechny. 
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