2. ETAPA
NOVÝ MĚSTSKÝ PLÁN
Druhá etapa počítá s
odstraněním nevhodných budov, které jsou
už dnes nevyužívané
nebo jsou ve špatném
technickém stavu. Tím
se otevírá celá oblast
a je možné zde vytvořit
novou komunikační síť.
Dochází k rozdělení na
menší bloky, definovanými novými pozemními
komunikacemi, které se
snaží respektovat současnou parcelaci. Hlavní myšlenkou návrhu je
vytvoření fungující čtvrti,
která čerpá z historic-

CHYTRÁ MOBILITA

Sdílená auta - Carsharing
Chytré parkování
Podpora cyklodopravy
Městská hromadná doprava

INTELIGNETNÍ BUDOVY

Pasivní standard
Řízené větání
Vlastní výroba energie
Technická správa budov
Využívání přebytkového tepla z
teplárny
Sdílení energie mezi budovami
Řízení spotřeby energie
Práce s dešťovou vodou

ké minulosti a vyzdvihuje industriální atmosféru oblasti, proto bylo
upuštěno od plánované
městské třídy. V rámci
návrhu je snaha vytvořit
kompaktní rostlé město s živými a fungujícími parametry. Charakter
zástavby je navžen jako
smíšené plochy obchodu, služeb a kancelářských prostor v souznění
s intenzivnější bytovou
zástavbou. Nová výstavba bude na principech
smart city.

RECYKLACE

MĚSTO BEZ ODPADKŮ

Systém podzemních kontejnerů
Monitoring množství odpadu
Elektrické nákladní vozy
Mobilní aplikace pro odvoz
nadrozměrného odpadu

TECHNOLOGIE PRO LIDI

ZERO WASTE

Osvěta v rámci produkce odpadu a
možností recyklace
Recyklace odpadu
Podpora programu Zero Waste

SILNÁ KOMUNITA

Chytré pouliční lampy
Zastávky MHD vybavené displeji a
WIFI
Stojany na sdílená kola
Chytrá lavička
Mobilni aplikace pro občany
Monitorovací systémy shromažďující
data

Spolupráce manažera lokality s
obyvateli
Pořádání kulturních akcí
Navázaní na Smart park v podobě
workshopů
Zapojení obyvatelů do výstavby
nových čtvrtí
Sdílené zahrádky
Spolupráce napříč generacemi

3. ETAPA
POSTINDUSTRIÁLNÍ MĚSTO
KONCEPČNÍ SCHÉMA - VIADUKT

KONCEPČNÍ SCHÉMA - CENTRUM

1. FÁZE NEPROSTUPNOST

3. FÁZE KOMUNIKACE

2. FÁZE ZPŘÍSTUPNĚNÍ

Momentální stav viaduktu.
Slouží pro železniční dopravu. V dnešní době zanedbaný vzhled, skrz a podél neprostupný.

Slouží stále vlakové dopravě. Postupné zpřístupnění.
Vytvoření pěší komunikace
podél. Odstranění valu z hlíny a odkrytí oblouků.
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Vlakové využití viaduktu na
ústupu. Vytvoření nové komunikace. Oprava viaduktu
pro nové budoucí využití.

HMOTA

Centrum lokality budou vymezovat větší objekty, které
budou komunikovat s bezprostředním okolím. Na nich
budou umístěné menší objekty.

SLUŽBY

4. FÁZE HIGH LINE

BYDLENÍ

NÁMĚSTÍ

Odstranění kolejí. Rekonverze viaduktu pro pěší. Nové
využití podchodů pod viaduktem pro galerie a kavárny. Celkové zatraktivnění prostředí s industriálním
charakterem.

PROMĚNA MĚSTA V ČASE - Špitálka
CHANGING CITY OVER TIME - Špitálka

Horní nástavby budou sloužit pro bydlení s možností
využití střech spodních budov jako zelené zahrádky.

Větší soubor budov bude nabízet zázemí veřejné vybavenosti a službám. Nabídne
pronajímatelné prostory kavárnám, restauracím a obchodům.

Hmota spodních budov vymezuje náměstí v centru lokality. Díky horní nástavbě
pro bydlení bude centrum
živé.
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