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Brněnské arch itektonické stezky

Slavné brněnské kavárnv

Město Brno pečuje o parky
Město Brno obdrŽe|o v roce 2009 dotaci
Z Reqioná|ního operaČního proqramU
I i horrrhhod, oblast podpory Rozvoj
urbanizačních Center na projek1 pod
názvem Revita|izace městských parkŮ,
] etapa- Sto mi|iÓnŮ korun pŮjde na
obnovu DeniSoWCh sadŮ, konkétně parku
Studánka (Území mezi u|icemi Husova,
Pekařska a Kopečná) a na rekonstrukci

Čwrté a páté terasy Kapucínskýchzahrad pod Petrovem Do projektu Revita|izace
městských parkŮ spadá i rekonstrukce parku NKP Spilberk

Yýznamná brněnská
památka hrad

SpiIberk, k1erý je
současně i pevností,

je u tUr iStů VeImi
ob|íbený' KaŽdým
rokem sem zavítá

přes sto tisíc
návŠtěvníkŮ Na

Spilberku jeŠtě |etos
začne rekonstrukce,

díky níŽ dojde
k rehabiIitaci dosud neopravených, veřejnosti nepřístupných částí hradu
a k ýraznému rozŠíření a Zkva|itnění nabídky a sluŽeb. Po opravě, která

by mě|a skončit asi za dva roky, přibudou na Spi|berku ýstavní plochy
a Wroste tu i nová kavárna a restaurace
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Do soutěŽe o nejlepší stavbu
]ihomoravského kraje za rok 2009, pořádané
]ihomoravským stavebním spoIeČenstvím,
by|o přih|áŠeno 36 staveb a 17 studentských
pro.1ektů Nej|epŠí z nich by|y ]4 dubna
s|avnostně vyh|ášeny na Stavebních
veletrzích v Brně. V kateqorii staveb
občanské t,ybavenosti dosta| od poroty
nejvíce h|asů pavi|Ón P na brněnském
ýstavišti Druhé místo obsadi|a čtvrtá etapa
rozŠířenÍ brněnského nákupního centra
o|ympia a na třetím místě skonČiI qo|foý
areá| v]inaČovicích u Brna
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Nové centrum špičkoWch
|aboraioří pro v\,zkum

mikrotechnoIoqií
a nanotechnoIoqií,

virtuální nemoCnice
pro ýuku na umě|ých

pacientech, světově
uznávané projekty

brněnského ško|ství To je
jen struČnýýčet ÚspěchŮ,

které mají na svém kontě
brněnští vědci
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V BR\] E VYROSTOLJ

Pok|epáním zák|adního karnene odstartoval 19' clubna projekt' [<!erý Ernu
Břinese rlové centrum šrličkovich |alroratořía posí|í tak jeho Írozici na české
i evropsk.é vědecké mapě. V areá|u Ustavu přístrojové techniky Akadenrie
věr| Čn v Brně.Krá|ově PoIi Wíostou za evropské peníze 'Ap|ikační a ojové
laboraloře pokroči|ých mikro{echno|ogií a nanotechnoloqií AL|5|.

Ustav přístrojové techniky (UPT) uspěl se
w{'m projektem AL]S] v boji o prostředky
z ewops$rch strukturálních fondů, konkrétně
z druhé prioritní osyOperačního programu Vý-
zkum a lryývoj pro inovace. Do Brna tak přlteče
převážně z Ewopské unie 432,9 mi]iónu korun
Ctr'rtina částkrl půjde na r4istavbu nor'ych la-
boratoří a 260 miliónů pokry1e jejichlybavení
moderními přístroji.,,Po dokončení realizační
fáze, tedypo ukončenílystavbyna konci roku
2012 a lybavení laboratoří, byv centru mělo
pracovat 60 ýkumných pracol'níků Toto čís-
lo zahrnuje přibližně 35vědeckych pracolrrftů
a 15 doktorandů. Klíčoví vědečtí pracovníci
jsou jiŽ nlmí v ÚPT připraveni,.. upřesňuje ře-
ditel ALIS] prof Pavel Zemánek.

Výstupy A],]SI budou směřovat především
do aplikační sféry avšak nezanedbateln1fon
cílem je také další rozvoj diagnostlckých
a analy'tic\ých metod a qýchova mladých vý-
zkumných pracomftů. Záběr laboratoří bude

veimi širo1cý ýkumné aktivity se dělí do dvou

ýkumných programů, na diagnostické me-
tody a pokroči1é technologie. ,,Výkum bude
zasahovat do oblastí diagnostilry a technologií,
které qužívají metod magnetické rezonance,
]aserové interferometrie a spektroskopie'
elektronové mikroskopie a litografie, svařo-
vání elektronor,1m a laseroqfon paprskem,
magnetronového naprašování a kryogeniky'
a také do konstrukce nor4ých přístrojů a sys-
témů,.. l1jmenovává Pavel Zemánek.
V laboratořích budou probíhat práce na zdo-
konalování metod magnetické rezonance, a to
nejprve pro nehumánní r,x'užití.,,Díkry novému
zaŤízení a našim unikátním metodám bude
možné na tomografu rozlišit detaily až stokrát
jemnější, než umožňují současné tomograÍy,..
upŤesňuje Pave1 Zemánek účel, k němuž je
pořizován noly NMR spektrotomograÍ s mag-
netic\ým po1em 9,4T
Nové lybavení umožní vědcům zdokonalit
optické diagnostické metody quŽitelné od
blologie až po jadernýprůmysl' ,,Budeme pou-
žívat laserové svazkyk okamžité bezkontaktní

identifikaci mikroorganlsmů, například k urče-
ní druhu baktériína stěru ze sliznice nebo bak-
teriální kontaminace katétrů a kloubních ná
hrad,.. popisuje Pavel Zemánek Mikroobjeksr
či větší nanoobjektybudou zachycovány do la-
serolych svazků a těmito wazkypřemísťovány,
tříděny nebo uspořádávány v prostoru Podle
názoru vědců by mě1 průmysl ocenit také uni-
kátní metodu svařování,,nesvařitelných.. kot,u,
například hlinftu a titanu nebo niklu a stříbra,
elektronol1rn wazkem či laserové odměřování
lzdáleností s nanometrovou pŤesností

Spolupráce |aboratoří A|lS l , uptit.uc' ,re r*
bude vedle základního ýkumu představovat
podstatnou část objemuvědecké činnosti Pod-
le propozic totiž centrum musí zjedné třetiny
pokrý své provozní náklady samo, a to převáŽ-
ně ze spolupráce s firmami ,,JiŽ nyní se podílí.

me nařešeníýkumných projektů řadyflrem,
např.Optaglio, Mesing, Meopta, PS], Dendera,
BW Technologies, Solartec, HVM Plasma, FEI,
Tescan, a spolupracujeme s Fakultnínemocni-
cí u sv Annyv Brně, s Mayo Clinic v USA nebo
se vznikajícím Centrem klinického ýkumu
v Brně (ICRC),.. dokumentuje napojení na
aplikační sféru Pavel Zemánek ,,Zrod ]abora-
toří A]'ISI je unikátní příleŽitostí k navázání

. í,^^a rozŠrienÍ spo|upráce UPT s tuzemsldrni i za-
hraničními průmyslov5,mi partnery vysohjnni
školami, zdravotními ústaly a lýkumnýni
institucemi,.. uz awr á Zemánek'
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