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BRNO Hvězdárna na Kraví hoře
loni trhla rekord v návštěvnosti,
když do ní zamířilo na 170 tisíc lidí.
Další davy se přišly rekreovat do ob-
líbeného parku nebo si zaplavat do
tamního krytého bazénu. A téměř
všichni museli projít přes náměstí
Míru, kde končí tramvaj číslo 4.
To, ač je srdcem jedné z nejhez-

čích brněnských čtvrtí, návštěvní-
ka nepotěší. Sousedství tramvajové
točny totiž už dlouhé roky hyzdí
opuštěný vojenský areál s neváb-
ným parčíkem a totalitní „krabicí“
prodejny Brněnka. Město chce pro-
to podobu náměstí změnit.
Radní před Vánoci pověřili Kance-

lář architekta města (KAM) přípra-
vou architektonické soutěže na jeho
dostavbu. „Ten prostor není kvalitní
náměstí, ale kombinace tramvajové
smyčky a bývalých vojenských ob-
jektů, které doMasarykovy čtvrti vů-
bec nepatří. Problémem je i křížení
kolejí tramvajové smyčky smístními
komunikacemi,“ oznamuje ředitel
KAMMichal Sedláček.
Konkrétní podoba nového náměs-

tí vzejde až ze soutěže. Aleměsto, je-
muž vojenský areál patří, by v něm
rádo vidělo polyfunkční dům, do
kterého se přestěhuje Brněnka,
a parčík s klidovou zónou. „Myslíme
si, že přiměřený objekt se službami,
klubovnami, komercí a byty je pro
lokalitu nejlepší,“ říká Sedláček.
Posunout se má také tramvajová

smyčka, nové bude i celé dopravní
řešení pro auta a chodce.
Historie projektů na revitalizaci

náměstí Míru je však dlouhá a složi-
tá. „Uvědomujeme si, že je nutné
zadání soutěže důkladně prodisku-
tovat se všemi stranami. Zásadní
změna proti dřívějšku je ale v tom,
že zatímco původně šlo o soukro-
mý projekt, teď se myšlenky chopi-
lo město a případné byty by byly
městské,“ podotýká Sedláček.

Byty nechceme, hlásí místní
Diskuse o přeměně opuštěného
areálu zřejmě bude vášnivá. Místní
souhlasí s tím, že je potřeba jej
upravit a využít, ale chtějí jen spo-
lečné prostory, ne soukromé byty.
„Máme obavu, že se vrací víc než
deset let starý megalomanský pro-
jekt Wilson,“ upozorňuje předseda
Občanského sdružení Masarykova
čtvrť Michal Závodský. „Jsme rezi-
denční čtvrť. Nové bytymístním ne-
pomohou a situaci nedostatku bytů
v Brně nezachrání. Bytovku odmítli
i lidé v petici Stop Wilson z roku
2007, kterou podepsalo více než tři
tisíce lidí,“ upřesňuje Závodský.
Na rozdíl od bytů místním chybí

kryté plochy pro společné setkává-
ní, kulturu nebo sportování.
K tomu se podle nich hodí právě
dvě budovy bývalých vojenských
opraven. „Pokud tu postaví byty,
automaticky zásadně omezí využití
pro veřejnost,“ tvrdí Závodský.
S tím vedeníměsta ani KAMnesou-

hlasí, podle nich byty do polyfunkč-
ního domu patří. „Ze zkušeností
víme, že bez bytů by byl objekt v ur-

čitých hodinách, v noci a o víken-
dech opuštěný. A to není dobře,“
sděluje náměstek primátorky pro
bydlení Oliver Pospíšil (ČSSD). „Roz-
hodně nepůjde o nějaké velkémnož-
ství bytů, spíš o desítky.“
Myšlenka dostavby náměstí Míru

je stará už více než 15 let a iniciovala
ji městská část Brno-střed pod vede-
ním ODS. V roce 2006 vznikl na zá-
kladě soutěže, kterou vyhlásil Útvar
hlavního architekta, developerský
projekt společnosti Wilson Properi-
ty s 80 byty, obchody a službami
v první etapě. Poté, co by se soused-
ní Brněnka do nového objektu pře-
stěhovala, se počítalo i s úpravou
parku. K tomu však nedošlo, když
se proti postavilo město i místní.
Vyšlo také najevo, že radnice po-

rušila podmínku bezplatného pře-
vodu areálu z rukou armády, jež
stanovovala, že objekt bude nejmé-
ně deset let nekomerční. Kolem
projektu se rozvířila kauza, která
skončila u soudu, od nějž bývalá
starostka za ODS Dagmar Hrubá po
letech odešla s podmíněným tres-
tem. Pro lidi z okolí je i proto nyní
jakákoliv přestavba náměstí citli-
vým tématem. Naštvalo je i to, že
dva vítězné projekty participativní-
ho rozpočtu na přeměnu bývalých
vojenských baráků na sál a komu-
nitní centrum město odpískalo.
„Tvrdí, že by to bylo moc drahé,
protože je potřeba opravit i kanali-
zaci, ale spíš je to snaha dostat nás
ze hry,“ míní Závodský.
Důležitou roli v budoucí podobě lo-

kality budou hrát i výsledky nedáv-
no dokončené dopravní studie, pro-

tože současný stav není z hlediska
bezpečnosti šťastný tím, že se tu kří-
ží tramvaje s auty i pěšími trasami.
Přípravu si proto chce ohlídat také

brněnský dopravní podnik. „Za nás
je nezbytné, aby nový prostor napl-
nil naše požadavky na smyčku tram-
vají linky 4 a zastávky autobusových
linek 68 aN89 ve směrech doMučed-
nické, Lerchovy a Údolní ulice, včet-
ně pěších cest a chodníků,“ říká
mluvčí Hana Tomaštíková.
Vedení města i KAM uznávají, že

jde o třaskavé téma. Soutěž bude
vyhlášena na jaře a rok potrvá, než
se vyjasní, jak by mělo náměstí vy-
padat. „Řešení bude víc a budeme
o nich s lidmi jednat a snažit se vy-
brat to nejlepší,“ slibuje radní pro
územní plánování a rozvoj Filip
Chvátal (KDU-ČSL).

P omáhá označit rentgenové
snímky, u nichž si počítač
není jistý, zda je vyhodnotil

správně. Výrazně tím zrychluje plá-
nování zákroků a eliminuje případ-
né riziko chyby vyplývající z počíta-
čové analýzy snímků. To vše apliko-
váno na zubaře.
Takový je projekt studenta Duša-

na Drevického z Fakulty informač-
ních technologií Vysokého učení
technického v Brně. V akademické
soutěži IT SPY, v níž porota vybíra-
la z 1 600 diplomových prací, s tou
svojí skončil třetí.
Jeho projekt reaguje na rostoucí

roli neuronových sítí a mechanis-
mů strojového učení. Ty se často
musí samy rozhodnout a přijmout
závěry, s nimiž dále pracují, někdy

ale mohou svůj chybný výrok myl-
ně označit za správný. Drevický
proto vytvořil a otestoval algorit-
mus, který při zkoumání rentgeno-
vých snímků zubů dokáže sám ur-
čit, nakolik si je jistý svými závěry.
„Většímu rozšířenímodelů strojo-

vého učení v medicíně dnes stále
brání nedostatek informací o tom,
zda jsou závěry, které algoritmus
přijme, správné. Omyly v medicíně
jsou drahé a závažné, v mnohých
případech však modely strojového
učení začínají být takřka nepostra-
datelné – bývají lepší a přesnější
než lékaři. Těm zároveň šetří práci
a dovolují jim více se soustředit na
úkony, které vyžadují expertní roz-
hodnutí,“ vysvětluje Drevický.
Jeho práce problém řeší. „A jak

bylo prokázáno, výrazně zvyšuje
efektivitu lékaře a jeho jistotu při
využívání umělé inteligence vmedi-
cínské praxi. U zubařů, kterých je

nedostatek, to má v tomto ohledu
smysl,“ tvrdí.
Konkrétně díky tomu, že apliko-

val neuronové sítě na automatické
určení klíčových bodů v rentgeno-
vých snímcích lebky. Neuronová síť
tak dokáže sama vyhodnotit, jestli
si je svými závěry jistá. Na základě
toho pak lékař ví, zda musí snímek
zpracovat manuálně.
Drevického práce vznikla ve spo-

lupráci s firmou Tescan 3DIM a bu-
de zakomponovaná do vyvíjeného
medicínského diagnostického soft-
waru. „Role automatického učení
a počítačové asistence roste s kaž-
dým rokem. Čím dál tím víc je jas-
né, že spolu s učícími mechanismy
musí vznikat i mechanismy korekč-
ní. Práce si vzala za úkol začlenit je

v prostředí, kde není prostor pro
chyby, tedy v medicíně, a přinesla
velice přesvědčivé výsledky,“ vy-
zdvihla akademická garantka soutě-
že Mária Bieliková ze Slovenské
technické univerzity.
Akademici se shodují, že kvalita

studentů českých a slovenských IT
fakult nijak nezaostává za světem.
V aktuálním ročníku posuzovali re-
kordní počet prací využívajících
metody umělé inteligence, tedy jed-
noho ze zásadních prvků budoucí-
ho technologického rozvoje. „Potě-
šující je i rostoucímezinárodní ode-
zva na diplomové projekty studen-
tů, třeba formou možnosti prezen-
tovat je na zahraničních vědeckých
konferencích,“ dodává Bieliková.
—Markéta Dušková

DušanDrevický

BRNO Bývalý vojenský areál v sou-
sedství náměstí Míru, jenž dnes pa-
tří Brnu, už dříve vyvolal velkou
aféru, která vyústila v rezignaci po-
litičky a kolotoč soudů.
Pro bývalou starostku městské

části Brno-střed Dagmar Hrubou
(ODS) skončil v lednu 2015 podmín-
kou na 18měsíců za pokus o zneuži-
tí pravomoci a porušení povinnosti
při správě cizíhomajetku. Hrubá to-
tiž v roce 2006 podepsala s develo-
perskou firmou Wilson Properity
smlouvy na stavbu polyfunkčního
objektu s 80 byty právě v bývalém

vojenském areálu. Ten město tři
roky předtím dostalo od státu bez-
platně s podmínkou, že deset let ne-
bude komerčně využitý. To však
podle obžaloby městská část
Brno-střed porušila, když pozemky
získala do nájmu za symbolickou
korunu za metr čtvereční ročně
právě firmaWilson Properity. Brno
za to muselo zaplatit ministerstvu
obrany desetimilionovou pokutu.
Hrubá v roce 2008 kvůli aféře od-

stoupila z funkce starostky, i když
od začátku tvrdila, že je nevinná.
Argumentovala, že smlouva nebyla

proměstskou část nevýhodná, pro-
tože se firma zavázala k dekontami-
naci pozemku v řádech milionů ko-
run. Soud ji přesto shledal vinnou.
Za zmařenou investici zažalovala

městskou část také společnost Wil-
son Properity, která po ní chtěla té-
měř 12 milionů korun. V srpnu
2018 Městský soud v Brně žalobu
zamítl. „Žalobce se odvolal, ale ne-
zaplatil soudní poplatek, proto
krajský soud loni v listopadu potvr-
dil původní verdikt a řízení zasta-
vil,“ sdělilamluvčí Brna-střed Kate-
řina Dobešová. (pro)

Student zpřesnil rentgeny pro zubařské zákroky

KauzaWilson sťala starostku

BRNODvanáctiletý trest dostal vče-
ra u Krajského soudu v Brně muž,
který loni v květnu zavraždil v Kyjo-
vě svou manželku a její tělo zako-
pal v nedalekém areálu bývalé ci-
helny. O rozsudku informovala
TV Prima.
Tomáš B. se údajně pohádal se

svou čtyřicetiletou ženou, s níž se
rozváděl, kvůli majetku. Podle sou-
du ji poté deset minut škrtil, a když
byla mrtvá, její tělo naložil do auta
a odvezl, aby jej ukryl pod zem. Po-
licistům se následně přiznal, za
vraždu mu hrozilo až osmnáct let.
O dvě děti manželů se od činu stará
matka zavražděné. (rkr)

Brno chce změnit podobu
náměstí Míru. Lidé se bojí, že
oživne starý projekt Wilson.
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Srdce Masarykovy čtvrtiNáměstí Míru leží vedle parku na Kraví hoře, který patří mezi oblíbená rekreační místa Brna. Foto: Anna Vavríková,MAFRA

Opuštěný areál Dvě nevyužité nízkopodlažní budovy bývalých vojenských
opravenmá nahradit polyfunkční dům s parčíkem. Foto:MAFRA

Zabil a zakopal
manželku.
Dostal 12 let

„Zakleté“
náměstí
čekají
škatulata


