Brno, 17. června 2019
Výstava ukáže proměny Špitálky na chytrou čtvrť
Nová městská čtvrť s byty až pro čtyři tisíce lidí, lemovaná parky a cyklostezkami,
ale také Novou městskou třídou s trolejbusovou linkou. Tak bude jednou vypadat
nevyužívaná část areálu brněnských tepláren v ulici Špitálka a přilehlého okolí.
Najít co nejlepší řešení k proměně území na takzvanou chytrou čtvrť teď pomohou
výsledky mezinárodní ideové soutěže, kterou pro město organizovala kancelář
městského architekta. Celkem dorazilo sedmadvacet návrhů z různých koutů světa
– Polska, Litvy, Belgie, Japonska i Singapuru. Všechny návrhy si teď lidé mohou
prohlédnout na výstavě v brněnském Urban centru na Staré radnici od 20. června
do 31. července 2019. Vstup je zdarma.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 19. června od 19 hodin na nádvoří Staré
radnice. Na místě představí svůj návrh osobně vítězní autoři. Hudebně akci
doprovodí producent Francois Svalis.
Rozhledna z vysloužilé chladicí věže, Svitavský náhon meandrující kolem průmyslových budov
tepláren i dopravní ruch Koliště ukrytý pod zemí – tyto a další neotřela řešení přinesla městu
ideová soutěž na proměnu území mezi železniční tratí a ulicemi Koliště, Cejl, Radlas a Špitálka.
Nejlepší ideje z oceněných návrhů nyní město využije pro zadání územní studie, následnou
změnu územního plánu a revitalizaci území.
Porota složená z českých i zahraničních odborníků vybrala jako nejlepší návrh pražské
architektonické kanceláře Aulík Fišer architekti. „Porotu zaujala rozmanitá veřejná prostranství,

hustá síť stezek pro pěší a cyklisty i přiměřené měřítko ulic a bloků zástavby. Autoři navrhli
okruh městských parků propojený s nábřežím Svitavy a ve svém návrhu citlivě pracovali také
se stávajícími průmyslovými budovami,“ doplnil ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal

Sedláček.

Na výstavě se spolu s dalšími představí také návrh ateliéru Pelčák a partner architekti, který
získal druhou cenu, a třetí oceněný návrh od autorského týmu Ing. arch. Veroniky Kubalcové,
Ing. arch. Jany Liptákové a Ing. arch. Evy Kovářové.
Důležitým prvkem celé soutěže bylo i zaměření soutěžních návrhů na principy chytrého města.
Jak se návštěvníci přesvědčí na vystavených návrzích, nešlo pouze o prověření inovativních
technologií, ale také o vliv na životní prostředí, zachování genia loci průmyslového areálu
tepláren, kvalitní ulice sloužící lidem nebo přirozeně naplánovanou proměnu území. S tímto
přístupem by se měla stát Špitálka vzorem pro další výstavbu v Brně.
Špitálka: Proměny chytré čtvrti, 20. 6. – 31. 7. 2019
Urban centrum Brno, Mečová 5
Po-Pá 10.00-12.00 / 13.00-18.00
Vstup zdarma
Kontakt pro média: Jana Běhalová, 725 428 893, behalova.jana@kambrno.cz

