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1. ETAPA

Návrhy pro dočasné využití území, které jsou
zrealizovatelné v horizontu pěti let, si kladou za cíl
zlepšení situace v území do doby než bude vyřešena
otázka územního plánu, železnice a vytvořena nová
územní studie.
PĚŠÍ PROPOJENÍ
vytvoření přístupu do zábavního parku z ulice Cejl,
Vlhká a Špitálka
MINIPARK NA VLHKÉ
využití v současné době jediné zelené plochy pro
rekreaci obyvatel
PŘEDPROSTOR TEPLÁREN
úprava Ponávky před budovou tepláren a zlepšení
parkování v okolí

SMART PARK
Z nevyužívané části tepláren by vzniklo
zábavně-informační centrum na způsob Vida parku
na výstavišti. Vznik zábavního parku závisí na
propojení z ulice Cejl, popřípadě další pěší napojení.
Park by byl dočasným využitím opuštěného území
před definováním funkce územního plánu. Nové
centrum by přilákalo návštěvníky do vyloučené
lokality a zvýšilo její atraktivitu.

1ST PHASE
Concept for temporary land use that is feasible over 5
year horizon aims to improve the situation in the area
until the solution of the local plan, railway and the
new land study has been established.

CÍLE:
• informovat návštěvníky o budocnosti lokality
• vystvětlit principy smart city
• učit návštěvníky šetrnému chování k životnímu
prostředí
• zvýšit zájem o lokalitu
• oživit území
• využít areál a stávající budovy před vytvořením
nového územního plánu

MINIPARK ON THE VLHKÁ STREET
Utilization of currently only green areas for the
occupants‘ recreation

PEDESTRIAN WAY
Create access to the Smart park from Cejl, Vlhká and
Špitálka Streets

PLACE IN FRONT OF TEPLÁRNY BRNO
Adjustment of the Ponávka stream in front of the
Teplárny Brno building and improved parking
possibilities of the area
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SMART PARK

SMART PARK
The brownfield of Teplárny Brno would be
transformed into an entertainment and information
center similar to Vida Park at the BVV. For the setting
up a Smart park, it is necessary to connect it with Cejl
Street or to solve another pedestrian crossings. The
park would be a temporary use of the abandoned
area before defining the function of the local plan.
The new center would attract visitors to the excluded
site and increase its attractiveness.
OBJECTIVES:
• Inform visitors about the site's location
• Explain the principles of smart city
• To teach visitors to environmentally friendly
behavior
• Increase the attractiveness of the area
• Use the site and existing buildings before creating
a new local plan

