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Potenciál nanomateriálů ve 
stavebnictví



(nano)
technologická

 revoluce

chytré stroje a chytré 
materiály 

SDÍLENÍ * PROZUMENT * AI * ROBOTI * DECENTRALIZACE * 
DEMATERIALIZACE * 3/4D TISK * WEARABLES * POCKETLAB * LOKÁLNÍ 
DIGITÁLNÍ MANUFAKTURY * KRYPTOMĚNY * BLOCKCHAIN * TĚŽBA 
DAT * AUTONOMNÍ  DOPRAVA * AUTO JAKO SLUŽBA

sdílení, platformy, 
tokeny, zúčastněný 

dav



1959       Richard Feynman

1981       Tunelový mikroskop STM

1986       AFM mikroskop

1986       Eric Drexler Engines of Creation

1991       Uhlíkové nanotrubičky

1996       Objev fullerenů

1997       První nano firma Zyvex

2000       Začátek komerčních aplikací nanotechnologií, NNI

2004  Český patent na průmyslovou výrobu nanovlákna



OBLASTI ROZVOJE NANOTECHNOLOGIÍ

NANOSENZORY - PERSONALIZOVANÁ MEDICÍNA - CHYTRÉ MATERIÁLY - 
DECENTRALIZOVANÁ ENERGETIKA - VELKÁ DATA - HYBRIDNÍ VĚDOMÍ



NANOTECHNOLOGIE VE STAVEBNICTVÍ

NANOSENZORY - PERSONALIZOVANÁ MEDICÍNA - CHYTRÉ MATERIÁLY - 
DECENTRALIZOVANÁ ENERGETIKA - VELKÁ DATA - HYBRIDNÍ VĚDOMÍ



DOBA KAMENNÁ - BRONZOVÁ - 
ŽELEZNÁ - … GRAFENOVÁ

200x pevnější než 
ocel, ultralehký, 
ultratenký, průhledný, 
supervodivý a 
recyklovatelný



Nanovlákno je vlákno tisíckrát tenčí než lidský vlas



UHLÍKOVÁ NANOVLÁKNA NAHRADÍ ŽELEZO



NANOKOMPOZITY VYDRŽÍ VÍC



NANOCELULÓZA JE PEVNÁ JAKO OCEL 



Aerogel je materiál z křemičitých dutých nanokoulí. Díky jejich 
uspořádání a tvaru má materiál obrovský vnitřní povrch. 

Materiál má 40x lepší izolační vlastnosti než sklo a přitom váží 
jen tisícinu jeho hmotnosti.

AEROGEL IZOLUJE 40x LÉPE NEŽ SKLO



UZAVĚNÝ CYKLUS VODY
České nanotechnologie vyrobí pitnou vodu 
i ze strávené potravy astronautů na dlouhých 
vesmírných misích.

             
             Budoucností chytrých měst 
             je decentralizace a uzavření 
             cyklu vody v každé budově.



NANOVLÁKENNÁ MEMBRÁNA ZACHYCUJE 
SMOG, PYL I BAKTERIE

Síť z nanovláken zabraňuje průniku nebezpečných částic z ulice do interiéru, blokuje 
silný vítr a slouží i jako tepelná izolace.



NANOČÁSTICE ČISTÍ FASÁDU I VZDUCH
Nanočástice oxidu titanu v chytrém nátěru vyčistí vzduch
od organických znečisťujících látek včetně virů a bakterií

Chytrý nátěr zabraňuje také ukládání nečistot na fasádu. 
Domy vypadají stále jako nové.



NANOOPTIKA TVARUJE 
SVĚTLO
Plochá nanooptika pro osvětlení supermarketů, ulic, 
automobilů, kaceláří i domovů má vynikající 
parametry díky vnitřní i povrchové nanostrukturaci 
plastu a nabízí zcela nové možnosti designu 
světelných zdrojů.



DECENTRALIZOVANÁ ENERGETIKA

Grafenová vrstva umožní fotovoltaickým 
panelům vyrábět elektřinu i za deště

Chytrá okna s nanostrukturou 
vyrobí elektřinu i pod mrakem
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13. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
CENTRA PASIVNÍCH DOMU

Akce je spolufinancována Evropskou unií 
v rámci Opera čního programu Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost.


