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Na univerzitě umíchali dezinfekci
Ústečtí vědečtí pracovníci
vymetli laboratoře a vy-
robili dezinfekci záchra-
nářům v nouzi. Míchat
chtějí i dál, žádají o líh.

JAROSLAV BALVÍN

Ústí nad Labem –Narvané
chodby a laboratoře plné
studentů. Tak by to teď vy-
padalo na Přírodovědecké
fakultě Univerzity J. E. Pur-
kyně (UJEP), kdyby pande-
mie koronaviru a nouzový
stav neusekl rozběhnutý let-
ní semestr už po třech týd-
nech. Chodby v UJEP jsou tak
prázdné. V jedné z laboratoří
to ale v pátek žilo. Tým od-
borných asistentů tadymí-
chal dezinfekci pro záchra-
náře.
Rektorovi UJEPMartinovi

Balejovi se už v úterý ozvali
z krajského úřadu, že akutně
potřebují dezinfekci pro zá-
chrannou službu. „Byla to
akce opravdu z hodiny na
hodinu,“ popsala cvrkot,
který na UJEP po telefonátu
nastal, LitoměřičankaMi-
chaela Liegertová. V Ústí pů-
sobí jako proděkanka pro
rozvoj a kvalitu přírodově-
decké fakulty a odborná asi-
stentka katedry biologie.
„Z toho, co jsme našli v la-

boratořích, jsme do dvou
hodin namíchali dezinfekci a
poskytli jí aspoň nějakých
20-25 litrů,“ dodala Liegerto-

vá. Kdoměl ruce nohy, po-
máhal, včetně vedoucího ka-
tedry chemie Jana Čermáka.
K výrobě posloužily zásoby

laboratoří biologie, chemie,
fyziky a Ústeckéhomateriá-
lového centra. Kdyžměli
akademici hotovo, otřeli si
orosená čela a rozhodli se
prohlédnout ještě laborator-
ní sklady. Zjistili, že můžou
namíchat další dezinfekci
ještě ve stejném objemu.

K tomu přistoupili v pátek.
„To už jsou ale naše po-

slední zásoby, už jsme se do
sucha vyčerpali,“ pozname-
nala Liegertová. Na univerzi-
tě teď doufají, že se jim po-
daří od firem nebo i indivi-
duálních dárců získat další
alkohol, abymohli nedo-
statkovou dezinfekci vyrábět
dál.
Vědečtí pracovníci shánějí

izopropanol nebo etylalkohol

v neotevřených lahvích. Po-
ptávají i čisté barely, do kte-
rých jemohoumíchat.
„Denaturovaný alkohol mají
lidé běžně i doma. Pozor, ne-
smí být denaturovaný ben-
zenem,“ upozornil vědecký
pracovník a doktorand ka-
tedry fyziky Petr Ryšánek
s tím, že přivítají třeba i je-
nom litr lihu. Z univerzity by
si pro tekutinu přijeli. Máte-
li, ozvěte se prosím na e-mail

michaela.liegertova@ujep.cz.
Na UJEP vyrobili dezinfekci

podle receptu Světové zdra-
votnické organizace. Podob-
ně si ji můžete namíchat i
doma. „Čistý líh koupíte v lé-
kárně, stejně tak peroxid.
Glycerol by zaseměli mít v
drogerii,“ popsala Liegertová.
Pokud se v nadcházejících
dnech záchranářům podaří
umořit nedostatek dezinfek-
ce z jiných zdrojů, pro tým z
UJEP zůstává ještě široké po-
le dalšíchmožných
odběratelů. Přede-
vším organizací
sociální práce,
jejichž za-
městnanci
patří mezi ty
nejvíc ohro-
žené kontak-
tem s lidmi.
Univerzitě

poděkoval za dar
mluvčí krajských
záchranářů Prokop Vo-
leník. Použijí ho v terénu na
dezinfekci rukou. Další dez-
infekci záchranáři dostali
prostřednictvím krajského
úřadu také od jednoho che-
mického závodu. „V tuto
chvíli máme dezinfekce v
uvozovkách dostatek, ale ur-
čitě to není naměsíce. Je to
pro následující dny a týdny,“
podotkl Voleník. V případě,
že by někdo chtěl záchraná-
řům darovat další dezinfekci,
má se obrátit na vedení

Zdravotnické záchranné
služby Ústeckého kraje.
Pro Liegertovoumícháním

dezinfekce její činnost na
univerzitě nekončí. Studen-
tům zadává práci na dálku,
komunikuje s nimi e-mailem
a ve speciální facebookové
skupině. „Učímmetodymo-
lekulární biologie. Koronavi-
rus je téma, na kterém se dají
velmi dobře demonstrovat.
Studenty nechávám zpraco-
vávat referáty na témata jako

diagnostika přítomnosti
koronaviru v popu-
laci, vývoj vakcín
nebo antiviro-
tik. Ráda bych,
aby se z nich
stali odborníci
a mohli efek-
tivně komu-
nikovat s ve-
řejnosti a tím i
lidi uklidnit,“ vy-

světlila proděkanka.
Daleko víc než nor-

málně je teď potřeba i ob-
rovskémnožství chlornanu
sodného na úklid nemocnic
nebo vozůMHD i složek in-
tegrovaného záchranného
systému. Pomoc s tím kraji
nabídla ústecká Spolchemie,
momentálně jediný výrobce
chloru v ČR. „Jsme rádi, že
můžeme pomoct. Konečně si
nás lidé spojí s něčím jiným
než s potenciálním zdrojem
nebezpečí,“ prohlásil mluvčí
Spolchemie Jan Charvát.

NAUJEP vyrábějí v malémmnožství dezinfekční přípravek, který dají záchranářům. Foto: Deník/Karel Pech

„Byla to
akce z hodiny

na hodinu. Z toho, co
jsme našli v laborato-
řích, jsme do dvou
hodin namíchali dez-
infekci a poskytli jí
nějakých 20-25

litrů.“

35 Tolik nakažených koronavirem bylo v Ústeckém kraji ke včerejšímu
dni (18:00). Děčín 13, Litoměřice 10, Ústí 9, Chomutov 2, Most 1.
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