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Objev týmu vědců po-
může účinně bojovat
s řasami na domech.
Nechtěnou přírodu na
fasádách zabíjí nano-
částice a světlo.

LIBEREC Řasami a plísněmi porost-
lé fasády jsou čím dál větším postra-
chem majitelů domů. Teď dostávají
nebezpečného protivníka. Vědci z
Technické univerzity v Liberci ve
spolupráci s experty z Akademie
věd a dalšími výzkumníky vyvinuli
nátěr, který dokáže ekologicky zasta-
vit tuto nechtěnou a těžko odstrani-
telnou „přírodu“ na domech a při-
tom fasádu neničí.
Vyvíjený prostředek je na bázi

kompozitního nanomateriálu s foto-
aktivní funkcí. K čištění fasád tedy
využívá slunečního svitu. Účinnou
složkou přípravku jsou fotoaktivní
částice oxidu titaničitého přítomné
ve vrchní vrstvě. Mikroorganismům
celý systém brání v růstu. „Nátěr na
domě dokáže rozložit organickou
špínu, likvidujemikroorganismy. Fa-
sáda zároveň nebledne,“ přiblížil
František Peterka z Ústavu pro nano-
materiály, pokročilé technologie a
inovace liberecké univerzity.
Na objevu látky, která je už dnes

na trhu pod obchodním jménem
Balclean, spolupracují liberečtí ba-
datelé s Ústavem anorganické che-
mie a Ústavem fyzikální chemie
J. Heyrovského AV ČR od roku 2013.
Na projektu se podílí i společnost

Barvy laky Teluria a firma Prago-
therm, servis fasád. Ta je také vý-
hradním dodavatelem systému a je-
dinou společností, která nátěr v pra-
xi aplikuje. Přípravek používá už
rok, ošetřila jím už asi dvacet vel-
kých bytových domů. Firma před

použitím vyhodnotí druhmikroorga-
nismů, povrch očistí a pak nanese fo-
toaktivní nátěr. Teď mapuje domy
pokryté řasami ve městech nad pět
tisíc obyvatel.
„Jen na Jablonecku a Liberecku

víme o šesti stech domech pokry-
tých řasami,“ přiblížil ředitel firmy
Radek Kubálek.
V přípravku vidí velkou budouc-

nost. „Dlouho se nedokázalo bránit
nemocem a vznikl penicilín, tohle je
obdobný příklad, jak se bránit mik-
roorganismům na fasádách. Není na
trhu jiné technické řešení, které by
jim bránilo v růstu. Jde přitom o eko-
logické řešení. Mikroorganismus se
poté, co reaguje na fotokatalýzu,
mění v páru,“ dodal Kubálek.
Potíže s řasami na fasádách se ob-

rovské míře týká zateplených
domů. „Řasy se objevují hlavně
tam, kde jsou domy na návětrných
stranách blízko zeleně. Vítr na fa-
sádu zanáší prach, pyly, ty se usazu-
jí a množí se tam řasy. Jednak to ne-
vypadá dobře, jednak to škodí fa-
sádě,“ zmínil předseda Stavebního
bytového družstva Sever v Liberci
Petr Černý. „Odstraňování není lev-
ná záležitost. Naše klienty jsme ale
už na možnosti nanotechnologií
upozornili. Určitě by takové ošetře-
ní fasády šlo použít umenších domů
v zeleni, kde se řasy často vyskytu-
jí,“ domnívá se Petr Černý.
Zmíněný projekt na ničení řas po-

mocí fotokatalýzy podpořila část-
kou 15,5 milionu korun i Technolo-
gická agentura ČR. Podle jejího před-
sedy Petra Očka si Česká republika
nemůže dovolit ve vývoji nových
ekologických materiálů ztrácet kon-
takt s ostatními výzkumnými praco-
višti v Evropě i ve světě. „Jsem rád,
že se v tomto oboru držíme na špič-
ce, což dokazuje i dlouhodobý zá-
jem Evropské federace pro průmys-
lové aplikace fotokatalýzy o náš vý-
zkum. I proto jsme tuto oblast v
uplynulých letech podporovali a
podporujeme nadále,“ uvedl Petr
Očko.

Bez řasPlísně a řasy jsou čím dál větším problémempředevším zateplených domů. Díky novému objevu jemožné
s řasami účinněji bojovat. Na snímku vlevo je dům se zašpiněnou fasádou, vpravo po postřiku. Foto: Pragotherm

ČESKÁ LÍPA Ve vlaku z Bakova
nad Jizerou do České Lípy zadrželi
v noci na včerejšek policisté 19leté-
ho mladíka. Po nádraží v Bakově
chodil s pistolí v ruce.
Policisté pak na českolipském

nádraží obklíčili vagon, v němž oz-
brojenýmladýmuž cestoval. S na-
mířenou pistolí ho odzbrojili. Až
pak se ukázalo, že pistole je plyno-
vá.
„V České Lípě policisté obsadili

vagon, ve kterém se podezřelý na-
cházel a s namířenou pistolí ho
přiměli, aby s nimi spolupracoval.
Při osobní prohlídce pak u něj za-
jistili plynovou pistoli se zásobní-
kem, ve kterém byl jeden náboj,“
uvedla českolipská policejní mluv-
čí Ivana Baláková.
Zasahující policisté zjistili, že

19letý mladík je z Královéhradec-
ka a do České Lípy údajně přijel za
prací.
„Žemanipuloval se zbraní na ná-

stupišti vlakového nádraží v Bako-
vě nad Jizerou, nepopíral. Uvedl,
že se ve večerních hodinách, kdy
čekal na další spoj, na nádraží ne-
cítil bezpečně, a proto demonstra-
tivně nosil plynovou pistoli
v ruce. Konkrétně měl mít strach
z jedné skupinky lidí,“ přiblížila
Baláková.
Mladíkovi za manipulaci se zbra-

ní na veřejnosti nyní nejspíše
bude hrozit pokuta ve správním ří-
zení. (mt)

LIBEREC Začátky byly skromné, ale
dnes je znají bez nadsázky všichni
lidé v zemi, kteří se zajímají o historii
tramvají a autobusů.
Liberecký spolek nadšenců Bovera-

club, který se věnuje historii měst-
ské dopravy na Liberecku, slaví 2.
ledna přesně třicet let od svého vzni-
ku.
Během let získal několik pojízd-

ných historických tramvají (a řadu
nepojízdných), pár autobusů a beze-
dný archiv pozoruhodných doku-
mentů.
Díky němu se čas od času ulicemi

Liberce prohánějí po kolejích staré
tramvaje; právě nadšenci ze spolku
si je doslova na koleně opravili.
„Potkávali jsme se už dřív, věděli

jsme o sobě, protože jsme fotografo-
vali autobusy a tramvaje a sbírali
věci kolem nich. Tehdy jsme se ale
dohodli, že se budeme scházet pravi-
delněji a že založíme Kroužek přátel
městské dopravy,“ popsal předseda
Boveraclubu Tomáš Krebs.
Prvním cílem spolku bylo připome-

nout, že v srpnu 1987 je výročí deva-
desáti let od zahájení tramvajového
provozu v Liberci. Na rozdíl od ji-
ných měst neměl tehdy Liberec žád-
nou historickou tramvaj. „Chtěli
jsme tedy ukázat lidem poslední
dvounápravovou tramvaj, což byla
dnešní Bovera. Ta byla tehdy ale ješ-
tě pracovním vozem s brusem na ko-

leje uvnitř a s vybrakovaným interié-
rem. Měla oranžový nátěr a byla se-
šlá a technicky zdevastovaná,“ řekl
Krebs.
Začali proto na obnově Bovery,

podle níž se spolek později pojmeno-
val, pracovat ještě před výročím.
„Chtěli jsme ji aspoň zvenčí dát do
podoby, v níž byla, když vozila cestu-
jící. Byla to trochu taková Potěmkino-
va vesnice, nicméně zadařilo se a po-
opravená a nalakovaná Bovera na
přelomu srpna a září 1987 jezdila po
Liberci v rámci propagačních jízd,“
dodal Krebs.
Rok nato si ještě zahrála ve filmu

Muka obraznosti a na sklonku osma-

osmdesátého už se do ní pustili nad-
šenci důkladně. Práce na Boveře tr-
valy od roku 1988 dlouhých jedenáct
let. Od podzimu 2000 a ním Bovera-
club při různých příležitostech vyjíž-
dí.
„Když už jsme měli Boveru hoto-

vou, bylo nám líto nevyužít našeho
potenciálu. Domluvili jsme se s Tech-
nickým muzeem v Brně, které mělo
v depozitáři původem jablonecký
vůz 6MT z roku 1953. V roce 2001
jsme si ho sem přivezli a dělali na
něm práce v podobném rozsahu,
jako na Boveře. Vůz jezdí od roku
2010,“ doplnil Krebs.
K Boveře a 6MTpak přibyl ještě jab-

lonecký vlečný vůz Plecháč z roku
1932. „Z Prahy jsme zakoupili tram-
vaj T3 s tyristorovou výzbrojí, která
jezdívala zkušebně v Liberci v roce
1993. Ve spolupráci s Dopravním
podnikem jsme také dali dohromady
coby historický vůz tramvaj T2R. Re-
novací prošla i trolejová věžka z roku
1899,“ vypočítal úspěchy Boveraclu-
bu Krebs.
Letos spolek zakoupil východoně-

mecký vlečný vůz, který se nalézá v
brněnském Technickém muzeu. Bo-
veraclub vlastní taktéž dva autobu-
sy. „Jsou pojízdné, ale jsou před
opravou. Jeden je maďarský Ikarus a
druhý Praga RND z roku 1947. V de-
pozitu v hale pakmáme poschováva-
né různé vraky a torza, která jsme na-
šli po zahrádkách. Mezi nimi jsou i
nákladní vagonky jabloneckých elek-
trických drah nebo skříň tramvaje
z roku 1930,“ řekl Krebs.
Nedávno vyhlásil spolek sbírku na

zhotovení repliky první liberecké
tramvaje – její skříň z roku 1897 se po-
dařilo zachránit poté, co dlouhá léta
sloužila coby zahradní altán. Podle
určitých detailů lidé z Boveraclubu
zjistili, že vůz, který právě zachraňu-
jí, si zahrál ve filmu Ošklivá slečna z
roku 1959, který se v Liberci natáčel.
Členy Boveraclubu, kterých je ve

spolku nyní evidovaných přibližně
sedmdesát, zejména v sezoně za-
městnává provoz historických vozi-
del – objednávek je hodně. „S vozy
také musíme každý rok absolvovat
potřebné zkoušky a tak času na reno-
vaci dalších tolik není,“ posteskl si
Krebs. (jan)

LIBEREC Studenti Technické uni-
verzity v Liberci vybojovali zlato
v mezinárodní soutěži o nejlepší
most. Z nanukových dřívek.
Soutěži uspořádala Brandenbur-

ská Technická univerzita Cott-
bus-Senftenberg a zúčastnili se ně-
mečtí, čeští a polští studenti. Přes
internet se do soutěže zapojili i stu-
denti z čínských vysokých škol.
Všichni studenti na začátku obdr-

želi totožné množství materiálu –
350 gramů dřívek, 30 metrů pro-
vázku a tubu disperzního lepidla.
„Na soutěžících pak bylo, kolikma-

teriálu využijí. Design nebyl pod-
statný. Cílem bylo vytvořit co nej-
lehčí most s co nejvyšší nosností.
Studenti si sami upevnili most do

zkušebního zařízení a konstrukce
byla podrobena objektivní zkouš-
ce,“ uvedl proděkan Fakulty stroj-
ní Karel Fraňa.
Libereckou univerzitu reprezen-

tovaly čtyři tříčlenné týmy. Odbor-
ná komise přiznala týmu Hard
Workers (Tomáš Kořínek, Jan Hu-
jer a Matěj Burda) celkem 540
bodů. A to mu vyneslo prvenství.
„Taková soutěž pomáhá studen-

tům orientovat se v praktickém
prostředí. Nutí je šetřit materiá-
lem, i když to jsou jen dřívka, pro-
vázky a lepidlo,“ řekl Fraňa. (ad)

Adam
Pluhař
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Předseda a PlecháčPředseda Boveraclubu TomášKrebs před jablonec-
kým vlečným vozemPlecháč z roku 1932. Foto: Ota Bartovský,MAFRA

Vítězný most. V soutěži nešlo o
design, ale o nosnost. Foto: TUL

Policie obklíčila
vagon kvůli
muži s pistolí

Tramvajoví nadšenci letos slaví třicítku

Liberečtí vědci vyvinuli nový
„penicilin“ pro fasády domů

Tipyna víkend

Liberec

Klub Bedna bude
patřit blues
Koncert francouzsko-americké
bluesové zpěvačky Niny van Horn,
která přijíždí v rámci svého krátké-
ho evropského turné do Česka,
hostí zítra liberecký klub Bedna.
Jako hosté vystoupí liberečtí muzi-
kanti, kteří ve skupině nazvané
20 deka duše přehrávají repertoár
zpěváka Vladimíra Mišíka. První
tóny zazní ve 20 hodin. (jan)

Liberec

Kostelem zazní
Rybova mše
Hudba zazní v neděli od 18 hodin
kostelem svatého Bonifáce v libe-
reckém Hanychově. Uskuteční se
zde koncertní provedení České
mše vánoční od Jakuba Jana Ryby v
úpravě Tomáše Pospíšila. Zpívá
dětský koncertní sbor Severáčku,
hraje Komorní orchestr liberecké
Základní umělecké školy. (jan)

Liberec

Domuzea
za Františkem
Josefem I.
Podívat se na to, jak se měnil svět,
zatímco na trůně seděl stále stejný
muž, je možné na výstavě v liberec-
kém Severočeskémmuzeu. Franti-
šek Josef I. vládl od svých osmnácti
let až do úctyhodných šestaosmde-
sáti a byl tedy zvláštní konstantou
v převratných změnách konce 19. a
začátku dvacátého století, které
předznamenaly nástup moderní
doby. Které předměty patří k době
Františka Josefa I.? Navštívil někdy
Liberec? Co se o něm říkalo a
proč? To vše se bude možné v mu-
zeu dozvědět. Výstava potrvá do
12. března. (jan)

Hodkovice nadMohelkou

Koloběžkáři se
poveselí u hasičů
Koloběžkářská veselice se koná zít-
ra a pozítří, vždy od čtyř hodin od-
poledne, v hasičské zbrojnici v
Hodkovicích nad Mohelkou. Účast-
níci Tour de France na koloběžce
se podělí o zážitky z Francie. Le-
genda koloběžkářského cestování
Olda Kostka povypráví o svých
cestách z Moskvy, Istanbulu či Aus-
trálie. Petr Ozogán se podělí o zku-
šenosti z 1000mil na koloběžce.
V přestávkách zahraje country ka-
pela Kapelníci. Děti netřeba nechá-
vat doma, pro ně bude připraven
od 16 do 21 hodin speciální dětský
program plný her, muziky a soutě-
ží. V neděli je potom přichystán
společný výjezd na běžkách v Jizer-
ských horách s účastníky Kick Ita-
ly 2017. (jan)

Liberec

Vyrazte do obřího
krytu pod městem
Největší liberecký kryt civilní obra-
ny, který se nalézá v Lucemburské
ulici, lze navštívit zítra dopoledne.
Návštěvníci mají v kilometrovém la-
byrintumožnost si prohlédnout pů-
vodní vybavení – například plně
funkční strojovna a filtro-ventilační
zařízení – a zavzpomínat na dobu,
kdy civilní obrana byla součástí
běžného života. Komentované pro-
hlídky začínají o půl deváté ráno,
v deset a v jedenáct hodin dopoled-
ne. Prodej vstupenek je v Měst-
ském informačním centru Liberec.
Pořadatelé doporučují včasnou re-
zervaci míst. (jan)

Nejlepší most z nanukových dřívek
postavili studenti z Technické univerzity


