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Budoucnost veletrhů?
Veletrhy jsou klíčovým nástrojem pro B2B sektor a vykazují růst.
Tento trend byl hospodářskou krizí pouze utlumen.
On-line nástroje veletrhy nemohou nahradit, naopak jsou příležitostí pro
podporu osobního kontaktu v obchodu.

Budoucnost veletrhů není online prostředím ohrožena, F2F kontakt
zůstává důležitou složkou i v online obchodu.
Veletržní areály v Evropě se přirozeně rozvíjejí, efektivněji využívají svoji
plochu s cílem zvýšit komfort pro vystavovatele a návštěvníky.
Z hlediska multiplikačních efektů pro ekonomiku jsou klíčové B2B
veletrhy přinášející vyšší přidanou hodnotu.

1928

1956

současnost

2017 výstaviště dnes…

Brno Exhibition Centre, source: Google Earth

… v době konání akcí

Brno Exhibition Centre, Techagro Fair, 2016
source: Google Maps
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2.3.

Stávající městské funkce areálu v rámci urbanistické struktury města

1. funkce veletržní a výstavní (jádro areálu);
2. funkce kongresová a ubytovací (jižní část kolem pavilonu E s vazbou na hotely Holiday Inn a
Voroněž i. a II.);
3. funkce sportovně rekreační (řeka Svratka, areál Riviéry a objekt velodromu);
4. funkce dopravní (vozovna DPMB, parkovací zóna výstaviště uvnitř areálu s přímou vazbou na
nadřazenou dopravní síť, velký městský okruh).

Obr. 14: Diferenciace veřejných prostorů uvnitř areálu
Nástupní prostor do areálu

Obr. 13: Hlavní funkce v území

2.4.

Diferenciace veřejných prostorů uvnitř areálu výstaviště

V této kapitole je stručně popsáno současné rozdělení jednotlivých ploch či zón daného prostoru
včetně prostorových os a možných směrů nových vazeb, nad kterými lze do budoucna uvažovat.

(označení A, světle růžová barva)
Prostor je vstupní branou mezi městem a výstavištěm. Původně založený velkorysý prostor pro
zachycení pěšího provozu před areálem, je v současnosti z části využíván pro parkování. Velkorysost
zůstala zachována, ale k měnícím se podmínkám v poměru pěších a motorizovaných návštěvníků je
prostor předimenzovaný.
Rozloha:

23 500 m2

Obr. 9: Hodnotné veřejné prostory a koncepce utváření veletržního areálu
Vnější koncepce areálu je spojena s rozvojem v 50. letech 20. století. Koncepce začínala volným
organizovaným předprostorem areálu s dominantním administrativním objektem BVV, který
navazoval na Veletržní třídu. Veletržní třída měla původně začínat v prostoru nádraží a pokračovat
přes Mendlovo náměstí až k areálu výstaviště. Z této koncepce byl realizován pouze předprostor BVV
a část Veletržní třídy mezi Mendlovým náměstím a BVV a to formou výškových dvanáctipodlažních
obytných domů. Tento koncept je v současnosti již překonán a zůstal z něj pouze velkorysý nástupní
prostor do areálu BVV na konci ulice Veletržní.
Původní koncepce strojírenských veletrhů vycházela z předpokladu vystavování velkých
strojírenských exponátů pod širým nebem a tomu bylo přizpůsobeno i dopravní napojení. Do areálu
byla vedena vlečka po ulici Poříčí s vjezdem u 3. brány. Vlečka je do současné doby zachována. Je
otázkou, zda zavlečkování areálu je nezbytné pro funkčnost areálu. Poloha vlečky je v kolizi se
současným vedením městského okruhu v ulici Poříčí.

Obr. 26: Památková ochrana
Památková ochrana na jedné straně chrání architektonické hodnoty objektů, ale na druhé straně
omezuje stavební zásahy do těchto objektů.
Je paradoxní, že většina památkově chráněných objektů je velmi obtížně využitelná pro současné
potřeby výstavnictví pořádaného na BVV. Pro zajištění odpovídajících novodobých požadavků na
výstavní prostory byly proto v posledních letech vybudovány nové pavilony G1, G2 a P. Zároveň byla
provedena rekonstrukce pavilonu F.

PAVILONY BVV

OSTATNÍ STAVBY V AREÁLU BVV A OKOLÍ

ZÁVAZNÉ POŽADAVKY
ČISTÁ KRYTÁ VÝSTAVNÍ PLOCHA
VENKOVNÍ VÝSTAVNÍ PLOCHA
SKLADOVACÍ A PROVOZNÍ PLOCHY
MANIPULAČNÍ PLOCHY

ZÁSOBNÍK FUNKCÍ
Krytá umělá horolezecká stěna
In-line dráha
Skate aréna
Umělý vodácký kanál v areálu za vodárnami
Cyklostezky
Administra va
Krytý plavecký bazén
Aquapark, wellness
Víceúčelová sportovní hala
Hokejová (víceúčelová) hala
Fotbalový (víceúčelový) stadion
Dětská sportoviště
Mul funkční kulturní sál
Zábavní park
Eduka vně zábavní park (resp. technologické pop. naučné centrum)
Muzeum, galerie, výstavní prostory
Bydlení
Maloobchod
Další pracovní příležitos
Parková úprava

ARCHITEKTI?

SOUTċŽNÍ POROTA - NEZÁVISLÍ
prof. Ing. arch. Ivan Koleþek – pĜedseda poroty
Vystudoval architekturu na VUT v BrnČ, od roku 1969 žije ve Švýcarsku.
V roce 1982 si založil vlastní architektonickou kanceláĜ v Lausanne, je þlenem
Spoleþnosti švýcarských architektĤ (SIA), od roku 1990 þlenem Federace
švýcarských architektĤ (FAS). Od roku 1990 pĤsobil jako pedagog na FA VUT
v BrnČ, externČ rovnČž na Polytechnice v Lausanne.

Ing. arch. Akad. arch. JiĜí Klokoþka NÁHRADNÍK
Je absolventem FA ýVUT a oboru architektura na pražské AVU.
Žije a pracuje od roku 1980 v Belgii, kde pĤsobil jako hlavní architekt a urbanista
rozvojové spoleþnosti Intercommunale Leiedal v Kortrijku. Široká je jeho
pedagogická þinnost na vysoké škole architektury Sint-Lucas v Gentu.
V souþasné dobČ pĤsobí jako pedagog na FUA TU Liberec a FA ýVUT Praha.
ExternČ spolupracuje s KanceláĜí architekta mČsta Brna.

Ing. arch. Petr Hlaváþek
Narodil se ve ZlínČ. Vystudoval Fakultu architektury ýVUT, kde od roku
1990 pĤsobí jako pedagog. V roce 1991 s architektkou Hanou Seho-Münzovou
založil architektonickou kanceláĜ R. U. A. V roce 1993 pĤsobil jako hostující profesor
na University of Michigan College of Architecture. V roce 2010 se stal prodČkanem
pro rozvoj Fakulty architektury ýVUT a založil atelier Headhand Architekti. V roce
2015 byl zvolen Ĝeditelem Institutu plánování a rozvoje Prahy a v roce 2016 byl
z pozice odvolán.

doc. Ing. arch. Radek KolaĜík NÁHRADNÍK
Studoval architekturu v BrnČ na VUT, na holandské Technische
Hogeschool Delft, po absolutoriu pokraþoval postgraduálním studiem na AVU
v Praze. Na poþátku devadesátých let pracoval v SIALU - Stavoprojektu v Liberci,
ale také v PaĜíži v ateliéru Jeana Nouvela. V roce 1993 založil RKAW. V letech 1996
– 2007 spolu s Evou JiĜiþnou vedl ateliér na VŠUP, vede ateliér na FA ýVUT.
PĜedsedal Akademickému senátu VŠUP, byl þlenem správní rady NýA. Je þlenem
pĜedstavenstva ýKA.

MgA Jakub KoĜínek
Režisér, organizátor kulturního života a propagátor urbanismu. Je
absolventem Divadelní fakulty JAMU a Fakulty mediálních studií Univerzity Tomáše
Bati. PĤsobí v ýeské televizi. Je zakladatelem BrnČnského urbanistického kroužku.
Mezi lety 2015-2016 byl místopĜedsedou komise RMB pro strategické a územní
plánování. Je hlavním organizátorem MČstských zásahĤ Brno.

prof. Ing. arch. ZdenČk ZavĜel NÁHRADNÍK
Vystudoval Fakultu architektury ýVUT v Praze. V roce 1966 nastoupil do
Ateliéru Delta, Sdružení projektových ateliérĤ. V letech 1968-1969 absolvoval stáž
v kanceláĜi van den Broek a Bakema v Rotterdamu, v letech 1970-1978 byl þlenem
Školky SIALU pod vedením Karla Hubáþka a Miroslava Masáka v Liberci. V roce 1978
emigroval do Nizozemska, pracuje v kanceláĜi van den Broek a Bakema v
Rotterdamu. V roce 1985 založil s E. Bakemou kanceláĜ Bakema Zavrel Architecten
b.v. a v roce 1989 vlastní architektonickou kanceláĜ Atelier Z, Zavrel Architecten b.v.
V letech 1980-1997 pĤsobil jako odborný asistent na FakultČ architektury
pĜi Technické univerzitČ v Delftu. V letech 2005 - 2014 zastával funkci dČkana FA
ýVUT v Praze. Roku 2011 byl jmenován þlenem VČdecko-umČlecké rady Fakulty
architektury STU Bratislava.

prof. Dipl. Ing. Ivan Reimann
Narodil se v Praze. Studoval architekturu na ýeském vysokém uþení
technickém v Praze, následnČ pĜestoupil na Technickou univerzitu v BerlínČ.
V letech 1988–1989 absolvoval postgraduální studium na londýnské architektonické
škole Architectural Association School of Architecture. Roku 1988 v BerlínČ založil
kanceláĜ Thomas Müller Ivan Reimann, Andreas Scholz Architects. PĤsobil jako
asistent na Technické univerzitČ v BerlínČ. V roce 1994 založil s Thomasem
Müllerem Thomas Müller Ivan Reimann Architekten.

Ing. arch. ZdeĖka Vydrová
Absolvovala Fakultu architektury VUT v BrnČ. Pracovala ve Stavoprojektu
Brno v ateliéru Viktora Rudiše. V roce 1991 založila vlastní architektonickou
kanceláĜ, od roku 1992 pracuje externČ jako mČstská architektka mČsta Litomyšle,
v loĖském roce zaþala pĤsobit ve stejné funkci v TišnovČ. Je þlenkou spolku Obecní
dĤm Brno. V r.1996 získala spolu s kolegy z kanceláĜe Rudiš a Rudiš získala hlavní
cenu Grand Prix OA za rekonstrukci a dostavbu pavilonu G na brnČnském výstavišti,
kde rekonstruovala i Rotundu. Její práce byly souþástí Ĝady výstav architektury
doma i v zahraniþí. ExternČvyuþovala na fakultČ architektury VUT v BrnČ, nyní
externČ spolupracuje s Ústavem architektury Fakulty stavební.
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SOUTċŽNÍ POROTA – ZÁVISLÍ
Mgr. Petr Hladík NÁHRADNÍK

Ing. JiĜí Kuliš – místopĜedseda poroty

První námČstek primátora mČsta Brna a zastupitel mČstské þásti Brnosever. Absolvent Fakulty informatiky MU v BrnČ. Nyní mimo své další aktivity
pracuje jako projektový manažer firmy vyvíjející informaþní systémy. Je þlenem
KDU-ýSL. V rámci komunální politiky se zamČĜuje pĜedevším na bytovou
problematiku, potĜeby mladých lidí a zvýšení efektivity státní správy.

Generální Ĝeditel spoleþnosti Veletrhy Brno a pĜedseda pĜedstavenstva
Veletrhy Brno. Vystudoval VŠE v Praze se zamČĜením na zahraniþní obchod.
V letech 1976-1992 pracoval na manažerských pozicích ve spoleþnosti BVV.
V letech 1992-2005 pĤsobil v diplomatických službách na Novém Zélandu,
jako obchodní rada pro Austrálii a Nový Zéland, obchodnČ-ekonomický rada
v Japonsku a ve Washingtonu. Byl prezidentem unie veletržních správ Centrex,
prezidentem asociace veletržních správ stĜední a jihovýchodní Evropy CEFA.
Je þlenem pĜedstavenstva HospodáĜské komory Brno a pĜedstavenstva
Elektrotechnické asociace ýR. PĤsobí i v dalších komorách a hospodáĜských
organizacích.

Bc. MatČj Hollan NÁHRADNÍK
BrnČnský rodák a lídr politického subjektu Žít Brno s podporou PirátĤ,
který je po volbách v roce 2014 souþástí vládnoucí mČstské koalice. Známým se stal
zejména obþanským aktivismem, který cílil na regulaci hazardu a konkrétní spory o
veĜejné prostory ve mČstČ. Je þlenem obþanské koalice Nádraží v centru. Absolvoval
obor muzikologie na Filozofické fakultČ Masarykovy univerzity v BrnČ.

Ing. Petr VokĜál
Primátor mČsta Brna, þlen pĜedstavenstva BVV a souþasný místopĜedseda
hnutí ANO 2011. Vystudoval Fakultu stavební VUT v BrnČ a do roku 1991 pracoval
ve Výzkumném ústavu inženýrských staveb. Jeho politické kariéĜe pĜedcházela
manažerská práce, ve které si vyzkoušel rĤzné vedoucí pozice od generálního
Ĝeditele pro ýR, evropský region až po pĜedsedu pĜedstavenstva nadnárodního
holdingu.

Richard Mrázek NÁHRADNÍK
NámČstek primátora mČsta Brna, þlen Zastupitelstva mČsta Brna a þlen
hnutí ANO 2011. Absolvoval StĜední odborné uþilištČ elektrotechnické s maturitou,
poté pracoval jako programátor a IT technik. V 90. letech pĤsobil jako projektový
manažer, pozdČji jako Ĝeditel a jednatel. Od roku 2000 Ĝídil akciovou spoleþnost
Geocart CZ, od roku 2013 je pĜedsedou pĜedstavenstva. V letech 2003–2014 byl
Ĝeditelem akciové spoleþnosti ARKO Technology i pĜedsedou jejího pĜedstavenstva.
DlouhodobČ podporuje ýeský tenisový svaz vozíþkáĜĤ, po sedm let byl jeho
prezidentem.

Mgr. Martin Ander, Ph.D.
NámČstek primátora mČsta Brna. Je þlenem Strany zelených.
Pedagog a politik pĤvodem z Vyškova. Absolvoval obor uþitelství matematiky a
fyziky na PĜírodovČdecké fakultČ MU v BrnČ, na které pozdČji získal i doktorský titul.
Je dlouhodobČ þinný v ekologických organizacích, v BrnČ také spoluzakládal
obþanskou koalici Nádraží v centru.

doc. Ing. arch. Michal Sedláþek NÁHRADNÍK
ěeditel KanceláĜe architekta mČsta Brna. Vystudoval FA na VUT v BrnČ
a Školu architektury na AVU v Praze. Po studiích odešel do zahraniþí, pĤsobil
v New Yorku, MoskvČ, Los Angeles. Pracoval mimo jiné také v ateliéru známého
architekta Franka Gehryho. V roce 2007 založil v Los Angeles poboþku
architektonické firmy Aedas, kterou vedl až do jara 2016, kdy zvítČzil ve výbČrovém
Ĝízení na Ĝeditele KanceláĜe architekta mČsta Brna.

Ing. Jaroslav Kacer
NámČstek primátora mČsta Brna, þlen Zastupitelstva mČsta Brna a
pĜedseda dozorþí rady BVV. Je absolventem StĜední prĤmyslové školy Sokolská v
BrnČ a Fakulty strojního inženýrství VUT v BrnČ. Ve své profesní praxi prošel Ĝadou
manažerských funkcí v komerþním i státním sektoru a založil reklamní agenturu.
Od roku 2009 je þlenem TOP 09. Byl pĜedsedou místní organizace,
místopĜedsedou krajské organizace a od roku 2011 je pĜedsedou regionální
organizace TOP 09. V letech 2010–2014 byl i þlenem Rady mČstské þásti BrnoBystrc.

PhDr. Dana Maria StaĖková, Ph.D., MSc, MBA NÁHRADNÍK
Obchodní Ĝeditelka a prokuristka spoleþnosti Veletrhy Brno.
Je absolventkou Jihoþeské univerzity v ýeských BudČjovicích, Univerzity
Komenského v BratislavČ a Nottingham Trent University UK. Má dlouholeté
zkušenosti v oblasti obchodu, marketingu, projektového managementu,
strategického plánování a vzdČlávání. PĤsobila na vedoucích pozicích ve ŠKODA
AUTO, NESS Slovakia a Brno International Business School. Je þlenkou
pĜedstavenstva Svazu obchodu a cestovního ruchu ýR.

PěIZVANÍ ODBORNÍCI
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KANCELÁŘ ARCHITEKTA
MĚSTA BRNA

WWW.KAMBRNO.CZ

POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
- tramvajová smyčka u ulice Lipová
- propojení areálu BVV s areálem Campusu MU lanovou dráhou
- respektovat plánované VMO
- parkovací plochy dostupné z více míst
- napojení areálu na VMO a sjezd z radiály
- zohlednění záplavového území Svratky

POŽADAVKY NA ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
- množství památkově chráněných objektů a ploch – nepotlačit význam
- nová výstavba doplňuje stávající objekty
- u stávajících pavilonů, které nevyhovují současným výstavnickým požadavkům:
- doplňková funkce
- nový způsob využití s náhradou výstavních ploch

PAVILON Z

