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Zůstává to snem snad všech
generací zedníků.Dátdomu
takovoufasádu,kterábyzů-
stávaladlouhá létačistá.Ne-

poničenábakteriemi, řasamiadal-
šími toxickými látkami. Čeští věd-
ci z Technické univerzity v Liberci
vespolupráci sexpertyzAkademie
věd jsou naplnění takové předsta-
vy blízko. Na bázi nanomateriálu
úspěšně vyvinuli nátěr, který díky
fotokatalýze, tedyreakci sdopada-
jícímsvětlem,dokáženejenbránit
fasádu proti růstu řas a plísní, ale
i přispívat k čistotě ovzduší.
„Nátěr na domě rozloží organic-

kou špínu, likvidujemikroorganis-
my.Navícpřináší i tenefekt,žedům
zůstává čistý, lépe ho omyje déšť,“
uvedl František Peterka z Ústa-
vu pro nanomateriály, pokročilé
technologie a inovace liberecké
univerzity. Na objevu látky, která
je už dnes na trhu pod obchodním
jménem Balclean, spolupracovali
liberečtí badatelé s vědci z Ústavu
fyzikální chemie J. Heyrovského
a společností Barvy a lakyTeluria.
Účinnost kompozitního nano-

materiálu s fotoaktivní funkcí,
který nátěr tvoří, je podle Peterky
závislá na slunečním svitu. Foto-
katalýza samozřejmě lépe působí
na jaře a v létě. „Ředitel firmy, se
kterouspolupracujeme, tovyzkou-
šel na své chalupěplné řas.V říjnu,
po aplikaci, nebyl žádný výsledek
vidět. Zato kdyžpřijel na jaře, divil
se, jakmáchalupuvyčištěnou,“po-
psal Peterka. Zejména veměstech
podlevědcenátěrpřispívá ikčisto-
tě ovzduší. „Redukuje toxické lát-
ky, plyny, oxidy dusíku i další po-
lutanty zovzduší. Ale samozřejmě
jenvomezenémíře,“ řekl.Pokudby
podleněhobyla veměstechnatře-
na většina domů, poklesne v nich
obsah oxidů dusíku zhruba o pět

procent. „Větší efekt by to mělo
v úzkých, jen pár metrů širokých
uličkách, tambymohlbýtpoklesaž
padesát procent, na širokých bul-
várech výrazně méně,“ říká. A po-
dobně jakourozkládání řasaplísní
i tady látka fungujemnohem lépe,
pokud svítí slunce. K čištění vzdu-
chu pomůže i příhodný směr jeho
proudění směrem k domům.
Český nátěr, který je podle Pe-

terky na špičce světového vývoje
obdobnýchlátek,užnazhrubadva-
cítcedřívezateplenýchpanelových
domů použila společnost Prago-
therm, servis fasád. „Podle našeho
monitoringu je v Česku zhruba 13
tisíc panelových domů, kterémají
pozateplení zejménanaseverních
stranách potíže s řasami a plísně-
mi. A fotokatalýza je jediné řeše-
ní, které je ekologické, bez využití
škodlivéchemie,“uvedl ředitel spo-
lečnosti Radek Kubálek.
Látka, která získala druhou

cenuve21. ročníku soutěže Inova-
ce roku 2016, by mohla mít podle
Peterky velké využití i při ochraně
památek.Minulýpátekkvůli tomu
vědcipořádalivPrazeseminář,kde
památkářům nátěr a jeho účinky
představovali. „Památkáři jsou za-
tím konzervativní, snažíme se je
přesvědčit, že transparentnínátěr
udrží památky v původním stavu.
Oni se toho trochu bojí. Je prav-
da, že materiály, jako například
pískovec, jsou k využití vhodné.
A u jiných, třeba mramoru, už je
to horší – Balclean nechává určitý
nádech,“ vysvětlil Peterka.
Výzkumníci pracovali na vývoji

takzvané metody čištění světlem
od roku 2013. Projekt získal více
než patnáctimilionový příspěvek
TechnologickéagenturyČR. „Jsem
rád, že sevoborudržímenašpičce,
což dokazuje i dlouhodobý zájem
Evropské federace pro průmyslo-
vé aplikace fotokatalýzy o náš vý-
zkum,“ uvedl předseda Technolo-
gické agentury ČR Petr Očko.

K čištění fasád i vzduchu využívají
čeští vědci sluneční svit
Martin Biben
martin.biben@economia.cz
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■ Evropská uniE

Frontex: Do Eu letos přišlo
už 350 tisíc migrantů
Zhruba 350 tisíc migrantů už letos přišlo ze
třetích zemí na území Evropské unie. Řekl
to řekl ředitel evropské pohraniční agentu-
ry Frontex Fabrice Leggeri. Celkem 180 tisíc
migrantů do Evropy přišlo přes Turecko
a 170 tisíc z Libye a Egypta přes Středo-
zemní moře. Počet lidí přicházejících do EU
z Turecka byl vysoký především v prvních
třech měsících roku. Po uzavření takzvané
balkánské stezky se počet migrantů na této
trase výrazně snížil, uvedl Leggeri.

■ Švýcarsko

přistěhovalectví neomezí,
upřednostní ale Švýcary
Švýcarsko nezavede kvóty pro přistěhova-
lectví ze zemí EU, bude ale upřednostňo-
vat v zaplňování volných pracovních míst
nezaměstnané Švýcary. Parlament schválil
zákon, který zavádí do praxe výsledek re-
ferenda, ve kterém se Švýcaři vyslovili pro
omezení migrace. Brusel Švýcarsku kvůli
němu pohrozil, že omezení volného pohy-
bu pro občany EU bude mít dopad na jeho
volný přístup na společný unijní trh.

■ ČEsko

stropnický: nejdůležitější
je udržet prozápadní kurz
Za možná nejdůležitější povinnost vůči
České republice ministr obrany Martin
Stropnický (ANO) považuje udržet pro-
západní polistopadový kurz. „Někomu
to možná bude znít, jakože přeháním,
ale myslím si, že nepřeháním,“ dodal.
Věří, že prozápadní orientace České re-
publiky se stane jedním z předvolebních
témat. „Nelze používat polotóny, tam je
potřeba to říct naplno,“ podotkl.

před
fotokatalýzou
a po ní
Reakce nátěru
na světlo
prokazatelně
vykoná
své. Rozloží
organickou
špínu, zlikviduje
bakterie.
Foto: pragotherm

nanoMatEriály
a věDa

na špici je liberec
Ústav pro nanomateriály,
pokročilé technologie a inovace
vznikl v roce 2009 jako součást
Technické univerzity v Liberci.
Zaměřuje se na materiálový
výzkum a konkurenceschopné
strojírenství. Kromě koncen-
trace na zpracování a využití
nanomateriálů, které se zatím
uplatňují hlavně v elektronice,
se ústav orientuje na vývoj
a využití pokročilých strojíren-
ských konstrukcí a technologií
(zejména mechatronických sys-
témů a pohonných jednotek).

umělé nanocévy
V Liberci například vyvinuli
nový nanomateriál pro umělé
cévy. Novinka snižuje riziko
krevních sraženin a zároveň
i komplikací po operacích srd-
ce. Objevili i nanomateriál ničící
bakterie HIV. Jde o speciální
vrstvu, která dokáže zničit
bakterie, viry i houby.

Čištění odpadních vod
Nanotechnologie přinesly i uni-
kátní metodu čištění odpadních
vod. Vysoce účinný filtr, sesta-
vený ze speciálních nanovlá-
kenných membrán, dokáže
vyčistit dešťovou nebo odpadní
vodu tak, že se dá i pít.

■ ČEsko

Důvěra v prezidenta
Zemana stoupla
Důvěra občanů v prezidenta Miloše Ze-
mana podle Centra pro výzkum veřejného
mínění po listopadovém poklesu znovu
vzrostla. Nyní mu věří 56 procent občanů,
zatímco minulý měsíc 48 procent, což bylo
nejméně za poslední rok. Dlouhodobě
nejvyšší důvěře Čechů se těší starostové
a obecní zastupitelé, kterým v prosinci vy-
jádřila důvěru více než třípětinová většina
veřejnosti.

Právě
v prodeji

O ČEM SE BUDE MLUVIT
Odhalte témata, která budou hýbat světem
v roce 2017, a objednejte si Svět 2017 přímo domů.

Poznámka: Objednací SMS jsou zpoplatněny podle běžného tarifu vašeho mobilního operátora.
Cena SMS služby včetně doručení výtisku do vaší schránky je 89 Kč vč. DPH.
Službu technicky zajišťuje ATS Praha. Infolinka 296 363 199 v pracovní dny 8.00–17.00,
www.platmobilem.cz.

Na číslo 902 11 odešlete SMS ve tvaru:
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