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Smart city lokalita
Cílem našeho projektu je vytvořit podklad pro vypsání
soutěží na urbanistické zpracování lokality teplárny a
vytvoření pozice manažera lokality pro tuto vznikající
demonstrační oblast SMART CITY v Brně.
V současné době je situace v řešené lokalitě značně
komplikovaná. To je dáno především neexistujícím
územním plánem, vývojem v oblasti přesouvání nádraží
a případném rušení železnice a v neposlední řadě
nejednoznačnou představou o brněnské magistrále. Ta
by měla lemovat řešené území.
Řešená oblast se nachází na území nevyužívané části
teplárny o rozloze 2,4 ha. Spadá pod takzvanou oblast
brněnského Bronxu a má tedy značně nevyváženou
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skladbou obyvatel. To působí nepříznivě na ekonomiku
těchto městských částí. Tato oblast byla dlouhá léta
průmyslová, avšak mnoho z továren v okolí již dnes neplní
svoji funkci a staly se z nich takzvané brownfieldy.
Naše práce by měla být použita pro vytvoření
programového dokumentu. Na tom by se usneslo město,
nezávislá organizace, občané a v neposlední řadě vlastníci
pozemků. Měl by pak pomoci při zadávání soutěží na
studie, tak aby se daná lokalita mohla přeměnit v lákavou
a dobře fungující čtvrť, navrženou na základě smart city
principů a vizí města Brna.
Podstatou je, aby se zde lidem dobře žilo, a aby tato čtvrť
inspirovala další městské části či jiná města k podobnému
vývoji.
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:: zabezpečení lokality, bourání nevyužitelných budov,
ponechání klíčových industriálních prvků jako lákadlo lokality
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economy of this part of the city Brno. This area has
been industrial for many years, but many of the nearby
factories no longer fulfill their function.

Smart city area
The aim of our project is to create a basis for a position
manager of this SMSART CITY area and also for
competitions of this new urban structure.
There is a quite complicated situation in the locality
now. It is caused by a non-existent local plan. Because
of that, there is an ambiguity about a cancelling of
railway and about location and size of main circular
road.
The area is located on the unused area of heating plant.
It is about 2.4 hectare large. It is situated right next the
area called the Brno’s Bronx. There is very unbalanced
structure of inhabitants. It has bad influence on the
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:: zpřístupnění oblasti z Cejlu

:: zboření chladící věže
:: platný programový a územně plánovací dokument

:: zviditelnění lokality + osvěta smart city pomocí festivalů,
trhů a infostánků (vagóny na kolejích)

:: první využívání lokality: start-up, ateliéry, sklady,
kanceláře, zkušebny, co-working, fab-lab“, sídlo nezávislé
organizace

:: změna územního plánu

:: věž ještě plní funkci majáku lokality

:: jednání o zpřístupnění lokality od Cejlu

:: vyjednávání s vlastníky okolních pozemků, výsledkem
programový dokument, který předurčí další vývoj oblasti

:: budování parku a založení „ lesní školky“ stromy časem
využité pro naši lokalitu
M.Maloň, K.Vítková, P.Kovaříková,

P.Klumparová, M.Pružinec, I.Pavlíková

:: vypsání soutěží na struktury na pozemku města
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Our work should be used to create document, which
will determine following development. This document
should be approved by the city council, independent
organization, citizens and landowners. It should be
used for assigning competitions for the urban structure
and it could help to transform the site into an attractive
and well-functioning part of the city, designed based
on the smart city principles and city’s visions.

:: vybudování kvalitní infrastruktury pro MHD, auta, kola i
pěší
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:: výstavba také na soukromých pozemcích v okolí; vytváření
kompaktních multifunkčních celků
:: ovlivnění celé oblasti – příliv obyvatel, vznik nových
pracovních příležitostí, změna skladby obyvatel
:: inspirace pro jiné městské časti a města

:: nová výstavba na pozemku města s vyváženou funkční
náplní (bydlení, administrativa, služby)

:: monitoring smart lokality – zpětná vazba pro další vývoj
oblasti

:: nástavba ponechané centrální budovy průmyslového
charakteru
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Stávající točna by měla být zachována a upravena pro další využití. Vzniklo by zní experimentální
divadlo, infostánek či kavárna. Točna bude dotvářet industriální ráz parku.

Doplněná budova je fyzicky neprostupná, aby oddělila soukromý prostor obyvatel domu, ale
díky její výškové členitosti jsou umožněny průhledy na charakteristické prvky teplárny. Mezi
teplárnou a multifunkční budovou je ponechán prostor na soukromé zahrádky.

Koleje budou v prvních etapách využívány pro přivedení veřejnosti a celkovému zviditelnění
oblasti. Do budoucna budou z části zachovány jako odkaz na historii. Po kolejích budou
přivezeny vagóny, které budou sloužit v prvních etapách jako infostánky smart oblasti pro
osvětu veřejnosti. Dále zde budou ponechány a využívány v rámci industriálního parku jako
altánky či autobusové zastávky.

Stávající budova průmyslového charakteru bude zachována, doplněna o další patra a nadále
využívána.

Nadzemní parkování je ze strany parku kryto zemním valem. Ten ho opticky zakrývá
a zároveň obohacuje park svojí dynamikou.

Nadzemní potrubní vedení bude zachováno jako relikt historie a bude dotvářet industriální
charakter parku.
Vodní prvky mají příznivý vliv na psychiku člověka a také na tepelnou stabilitu prostředí.
Budou sloužit zároveň pro zadržení dešťové vody na území.
Blok budovy je zahnut směrem k teplárně. Vytváří tak pohledově příjemnější nároží a zároveň
umožnuje uzavření bloku v případě, že by v budoucnu teplárna ztratila svoji funkci.

Před centrální budovou parku bude zanechán dostatečný rozptylový zpevněný prostor. Bude
do určité míry ozeleněn, tak aby nedocházelo k jeho přehřívání.

Chladící věž bude v první etapě ponechána jako maják oblasti a bude lákat lidi k její
návštěvě. V jejím úpatí může být vystavěna dřevěná podlaha a pořádány taneční akce či
můžou být na její stěny promítány umělecké inscenace.

Pro vytvoření valu bude použita suť z rušených objektů.

V oblasti budou všechny ploché střechy porostlé zelení. Díky tomu bude docházet k menšímu
přehřívání oblasti a zadržování dešťové vody na území. Ta nebude přetěžovat veřejnou
kanalizaci, bude snižovat riziko vzniku povodní a bude mít příznivý vliv na území.
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Budou vytvořeny podmínky pro vznik živého parteru. Přízemní prostory budou využívány pro
obchod a služby. Přístup do nich bude bezbariérový.

Měly by zde být veřejné funkce, sídlit nezávislá platforma smart cities, některé prostory by
byly vyhrazeny pro výzkum. Hned z počátku by zde mohly být pořádány konference, sídlit
co-workingy a sdílené dílny.

PŘELÍVÁNÍ
ENERGIE
V ČASE

SENZORY

SDÍLENÍ KOL

Jednotlivá podlaží umožňují flexibilní přestavbu příček. Díky tomu mohou být dle aktuální
potřeby vytvořeny byty z kanceláří a na opak. Na snížených částech budovy vzniknou
komunitní prostory využívané, pro relaxační zelené terasy, školky, lubovny, sauny... Pod
budovou se nachází podzemní parkování, takže ulice zůstanou volné pro chodce a zeleň.
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Velká část plochy bývalé části tepláren by měla
být využita pro park. Jedná se o industriální
park s některými zachovanými aspekty průmyslu.
Za výrazné prvky považujeme nadzemní potrubí,
vlakovou točnu, koleje a půdorysnou stopu chladící
věže. Podstatné je většinu z jmenovaných prvků
ponechat, neboť přinášejí do oblasti kvalitu a
punc jedinečnosti.

M.Maloň, K.Vítková, P.Kovaříková,

P.Klumparová, M.Pružinec, I.Pavlíková

:

Park by měl být hlavním aktivačním prvkem
celé lokality. Vzhledem k tomu, že je v okolí
nedostatek zelených ploch, bude velkým
lákadlem. To povede ke zvýšení ceny pozemků v
blízkosti parku a tento ekonomický tlak přiměje
vlastníky pozemků ke změně a zintenzivnění
využívání. Očekáváme, že by park měly obklopit
ucelené blokové struktury s obytnou i pracovní
funkcí a živým parterem.
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Celá oblast by z důvodu zahrnutí do smart city
okrsku byla podřízena regulacím. Ty by měly za
úkol následovat strategie města Brna, cíle smart
city, zachovat industriální charakter a podílet se
na zvýšení kvality života v této pilotní oblasti.
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Jedna polovina parku by byla obklopena budovami
náležícími městu. To by napomohlo k navýšení
bytového fondu města Brna. Zároveň by zde
mohly být aplikovány a dále monitorovány smart
idey, které by poskytly cenná data pro další
oblasti.

Počítáme s využitím moderních technologií.
Například tepelnými čerpadly, využitím
zbytkového tepla z tepláren, solárních panelů
na jižní straně fasád, elektromobilů. Avšak
chceme zapojit i jednoduché logické principy,
které lidem na světě již dlouho zjednodušují
život. Například dostatek zeleně nejen v parku,
ale i na ulicích, vodní prvky s retenční funkcí
zásobované dešťovou vodou ze střech teplárny,
zelené fasády a střechy, prostupnost lokality či
bezpečné ulice příjemné pro chodce a cyklisty.
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