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EP zahájila další dvě stavby. 
a stamiliony k restartu region 

I>o dvou let bude přímo 
v areálu ústecké nemocnice 
nová fakulta pro budoucf 
zdravotníky. A objekt 
pro příštl strojaře staví 
11.IIIliverzita v kampusu. 

JAROSLAV BALVÍN 

ústecký kraj - V novém si 
možná už za dva roky budou 
dělat poznámky vysokoško
láci studující v ústi zdravot
nické a technické obory. Klí
čovi hráči projektu na vý
stavbu dvou univerzitních 
budov za celkem 750 milionů 
korun včera poklepali kla
dívkem na symbolický zá
kladní kámen obou staveb, 
které se už rozjely. 

Fakulta zdravotnických 
sltudii (FZS) Univerzity J. E. 
Purkyně (UJEP) vzniká přímo 
v areálu ústecké Ma
sarykovy nemoc
nice. Další slav
nostní poklep 
čekal na aka
demiky ve 
čtvrtek v 
areálu jejich 
kampusu. Ten 
se rozšiří o 
Centrum me
chaniky, materi
álů a technologií 
(CEMMTECH). Postaví ho 
hned vedle budovy Fakulty 
strojního inženýrství (FSI), 
objekty propoji můstek. 

Univerzita obě dvě stavby 
realizuje díky vládnímu pro
gramu Restart Ten má roz
hýbat tři kraje v ČR nejvíce 
postižené zaměřením na 
energetiku z uhlí, které kvůli 
klimatickým změnám i poli
tické shodě v EU odzvoní. 
Pandemie natvrdo ukázala 
potřebnost zdravotníků, re
prezentativní sídlo pro výu
ku těch budoucích je tedy ve 
veřejném zájmu. Podobnou 
prioritou jsou ale v posled
nich letech i technické obory 
a podpora FSI se nabízí i 
kvůli tomu, že chce pracovat 
na inovacích souvisejicich s 
obnovitelnými zdroji ener- · 
gie. Souč~sti univerzitního 
projektu podpořeného Re
startem je ještě probihajíci 
rekonstrukce bývalé univer
zitnl menzy na Kliši za 50 
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BUDOVA FZS v areálu Masarykovy nemocnice. Foto: Arc.hlv UJEP 

milionů. Tady už zkraje 
příštího roku otevřou v no
vém hávu Dům umění pod 
hlavičkou Fakulty umění a 
designu, místo pro výstavy, 
kulturu i debaty. 

ZA PLNÉHO PROVOZU 
Budova FZS za 450 milionů u 
ústecké Emergency bude mít 
100 krát 25 metrů, čtyři nad
zemní a jedno podzemní 
podlaží. Stavba na relativně 
malém prostoru v areálu ne
mocnice za jejiho nepřeru
šeného provozu je pro zho
tovitele oříšek. ,,Máme pro
blémy s dovážením materiá-

lu. Těžko se sem vejdeme 
kamionem, nemocnice je pl
ná lidí a aut Tak se s tím 1 

musíme porovnávat po ve
čerech, jak se dá," potvrdil 
výrobně technický ředitel 
Metrostavu Ivo Vrbka. Stejná 
firma ale stavěla pro univer
zitu i nedávno zkolaudované 
Centrum přírodovědných' a 
technických oborů (CPTO) a 
spolupráci tak mají oba sub
jekty vyzkoušenou. I proto 
Vrbka slíbil, že byv nemoc
nici mohlo být hotovo i o 
něco dříve, než stojí ve 
smlouvě, tedy do 26 měsíců 
od převzetí staveniště. 

BEZPECNĚ NA CESTACH 
-v žabkach na plaž. 
nikoli za volant 
CYKLOTRASY VIKENDU: 
Poznaváme Jihomoravsky krai 
a Vysočinu 
MNOHEM VICE KiiZOVEK 
A SOUTUI o hodnotné ceny 

mo v kampusu univerzity. 
Tady za zhruba 300 milionů i 
s přístrojovým vybavením 
vznikne do dvou let CEMM
TECH, a to pro potřeby FSI. 
V objektu bude deset labo
ratoří, pět učeben, z toho 
jedna počítačová, a 76 míst v 
kancelářích. Vznikne tu i la
boratoř slévání . .,Bude mít 
indukční pece pro 50 kilo, na 
kterých budeme vyvíjet nové 
slitiny. Máme na 8ně už ně
kolik patentů," zminil děkan 
FSI Štefan Michna. 

PLÁNUJÍ ROZVOJ 
V nové laboratoři diagnosti
ky by chtěli analyzovat vý
fukové plyny. Před budovou 
budou mít t aké nabíječku na 
elektromobily, ty by po na
bití chtěli na FSI testovat . Na 
střeše budou mít 64 solár
ních panelů, které budou 
nejenom krmit budovu slu
neční energií, ale akademici 
na nich chtějí také testovat 
ukládání energie do baterii. 
Také FSI čeká rozvoj, plánuji 
rozšířit spektrum studijních 
programů o poptávané řízeni 
jakosti. Dnes studuje 550 
studentů fakulty ve třech 
budovách a dvou detašova
ných pracovištích včetně 
jednoho v Chomutově. Pra
cují ale také v laboratorních 
prostorech Za Válcovnou v 
ústeckých Předlicich, které si 
chtěj í udržet pro zkoumtm[ 
vodíkové technologie. 

I Restart 
BUDOVA CEMMTECH v areálu kampusu UJEP na Klíši. Foto: Archiv uJEP 

Na UJEPu restartují sídla 
budoucích zdravotníků, 
techniků i umělců . I když UJEP v posledních 

. letech soustředí své součásti 
do kampusu, budova FZS 
přímo u špitálu mA svou lo
giku. Podle děkana fakulty 
Zdeňka Havla uči budouci 
zdravotníky zhruba 85 lékařů 
z Masarykovy nemocnice. 
A mladi, kterých má fakulta 
kolem osmi set a studují 
převážně v takzvané „zelené 
škole" ve Velké Hradební v 
centru města, zároveň často 
absolvují v nemocnici praxi. 
Když to budou mít všichni za 
rohem, organizace akade
mického života bude hned 
jednodušší. ,,Jsem přesvěd-

čen, že když budou studovat 
přímo v arefllu nemocnice, 
bude to znamenat vyvinuti 
vztahu k lokalitě ústí a Ús
teckého kraje a může to zna
menat i to, že absolventi ne
budou tak často odcházet do 
zahraničí třeba jenom kvůli 
platu," zmínil rektor UJEP 
Martin Balej. Po dostavbě 
nového sídla s moderními 
výukovými prostory včetně 
prostorné auly by mělo do 
FZS přijít dalších 350 nových 
studentů, podařilo se tu totiž 
akreditovat nové obory. 

Další slavnostní poklep 
včera akademici zařídili pří-

Z programu Restart na pod
poru strukturálně postižených 
regionů jdou peníze: 

na novou budovu Faku lty 
zdravotnických studii v areálu 
Masarykovy nemocnice cirka 
za 450 milionů, dále na Cent
rum mechaniky, materiálů 
a technologii v kampusu 
zhruba za 300 milionů a na re
konstrukci Domu umění pod 
hlavičkou Fal<ulty umění 
a designu asi za 50 milionů. 

Celý projekt financovala 
z 85 procent Evropská unie, 
z 15 procent stát, zbytek jde 
za univerzitou. 

efi Obchodnl Galerie, Jihlava 

UBYTOVÁNÍ NA ZÁMKU 
30 KM OD BRNA 

www.zamekracice.cz 
+420 515 555 549 5 ,6 0/o ROČNÍ VÝNOS 

llnnPlnó _nnrlmlnln., 2 nrncnDlrt ,111,hnnic: .. , crJu,:!il.0•1.1', r'MD Ubvtuite se toto léto v netradičním 


