
 

 







Architektonický projekt výstavního pavilonu se nachází v lokalitě Brno – Střed, 

Pisárky, v severní části areálu BVV. Cílem urbanistického návrhu bylo navazovat a 

integrovat pavilon s druhým městským vstupem do areálu BVV z ul. Hlinky. Pavilon 

se nachází na základní severní ose BVV a napojuje se kolmou osou na pěší 

cyklistickou lávku. Spojovací můstek slouží jako cesta mezi městským vstupem BVV 

k centrálnímu západnímu vstupu pavilonu. Na západní, severní a východní části 

budovy umístěny odpočinkové a ozeleněné plochy. 

Pavilon je rozdělen na výstavní multifunkční halu, vstupní objekt napojený na pěší 

cyklistickou lávku, veřejnou a hospodářskou část. V západní veřejné části se 

nachází dvoupatrová restaurace s výhledem na jižní část BVV, jmenovitě na pavilon 

Z. 

Výstavní pavilon má pravidelný obdélníkový tvar. Kreativním řešením byla hliníková 

přímková zborcená plocha, která pokrývá celý objem pavilonu. Kovová fasáda má 

vlnité kontury a ukazuje svojí dynamikou svou  lehkost a vzdušnost budovy. 

Racionální a pravidelný rastr fasády směruje k jednoduchosti, zároveň připomíná 

monumentálnost a význam pavilonu. Geometrické prostorové křivky názorně 

ukazují centrální a provozní vstupní prostory do pavilonu. 

Západní vstupní hala umožňuje vchod dvěma způsoby: ze strany pěší lávky na 

úrovni 1. NP a z úrovně terénu. V době veletrhu a průběhu různých akcí je vstup 

možný ze severní a jižní části pavilonu přes průjezdné vrata. V centru vstupního 

prostoru je velké foyer s monumentálním schodištěm uprostřed. Kruhový tvar 

schodiště ukazuje směr nahoru k atriu. Spolupůsobení atria a denního světla 

optický zvětšuje a odlehčuje vstupní prostor.  

Kromě veletrhů, multifunkčnosti pavilonu je taky možnost variabilního využití – při 

kulturních a sportovních akcích jako vstupní a společenský prostor pro 

návštěvníky.  
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The architectural project of Exhibition Hall is located in a part of Brno-Pisárky, in 

northern area of BVV. The objective of the land-use planning and architectural 

proposal was to integrate the Hall in proximity to the second entry of BVV. The 

pavilion is situated on the primary northen axe, which perpendiculary join the 

pedestrian bridge. The binding foot-bridge is used for path between the entry of 

BVV and the western entry into the exhibition section.  

Surrounding the building is situated green park. There are open areas for 

pedestrian, tree-hemmed paths and relaxation spots around the entire building.  

The exhibition hall combines four basic parts: the western entrance connected 

with the pedestrian bridge, public part, storage part and the multi-purpose 

exhibition space in between. There are two-floor restaurant and snack bars with 

an open view to the south part of BVV, in particular to the Hall Z.  

The pavilion was concieved as a ruled rectangular volume. The creative proposal 

was to involve the ruled surface geometry, which is formed by connecting two 

curves with a series of straight lines and covers the entire building. The outer 

curtain wall is implied «the Curtains», reveals a lightness and airiness by dynamic 

effect. Geometrical curved profiles clearly point the basic entry spaces outside the 

exhibition hall. 

The western entry section allows two different points of entrance: from the 

pedestrian bridge to the first level and from the ground level. In time of trade fairs 

there are possibilities to use industrial doors along northern and southern 

elevations as a secondary entrances. There is a lobby space with the monumental 

staircase in the centre of public section. The circular shape of staircase rises 

towards atrium. A collaboration of atrium and natural lighting optically extends 

and makes easier the foyer space. 

In addition to the trade fairs, the multi-purpose exhibition hall permits diverse 

possibilities of using – in time of cultural and sports events using as a public space 

for visitors. 
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Tématem diplomové práce je návrh nového výstavního pavilonu v lokalitě Brno – 

Střed, Pisárky, v severní části areálu BVV. Pavilon je rozdělen na výstavní 

multifunkční halu, vstupní objekt napojený na pěší cyklistickou lávku, veřejnou a 

hospodářskou část. Architektonické řešení konceptu nabízí návštěvníkům veřejné 

venkovní relaxační zony. Na západní, severní a východní části jsou umístěné 

odpočinkové a ozeleněné plochy. 



 
 

Tématem projektu je návrh novostavby výstavního pavilonu v lokalitě Brno 

– Střed, Pisárky, v severní části areálu BVV. Stavba je vymezena prostorem 

severně při ulici Hlinky a druhým městským vstupem BVV, na jihu 

pavilonem Z, na východě pavilonem G, G1, G2, F a městským vstupem při 

ulici Křížkovského a na západě dalším pavilonem BVV. Návrh respektuje 

urbanistické umístění stavby do vymezeného území ve vztahu k okolí. 

Pavilon je rozdělen na výstavní multifunkční halu, vstupní objekt napojený 

na pěší cyklistickou lávku, veřejnou a hospodářskou část. 

 

Multifunkčnost pavilonu následuje možnost variabilního využití – při 

kulturních a sportovních akcích jako vstupní a společenský prostor pro 

návštěvníky. 

 

 

 

Cílem urbanistického návrhu bylo navázat a integrovat pavilon s druhým 

městským vstupem do areálu BVV z ul. Hlinky. Novostavba je umístěná na 

rovinatém terénu. Urbanistická poloha pavilonu je pokračováním základní 

severní osy BVV a napojuje se kolmou osou na pěší cyklistickou lávku.  

Koncept vychází z principu účelnosti a je navržen tak, aby každá část 

novostavby měla co nejvíce využitelných funkcí. 

 

Urbanistické umístění pavilonu a dispoziční řešení průjezdných portálů vrat 

umožňuje pohodlnou pěší dostupnost, obsluhu provozu a zásobování. 

Architektonické řešení konceptu nabízí návštěvníkům veřejné venkovní 

relaxační zony. Na západní, severní a východní části budou umístěny 

odpočinkové a ozeleněné plochy. 

 

Z hlediska architektonického návrhu, nový pavilon má pravidelný 

obdélníkový tvar. Kreativním řešením je hliníková přímková zborcená 

plocha, která pokrývá celý objem pavilonu. Kovová fasáda má vlnité kontury 

a ukazuje svojí dynamikou lehkost a vzdušnost budovy. Racionalní a 

pravidelný rastr fasády směruje k jednoduchosti, zároveň připomíná 

monumentálnost a význam pavilonu. Geometrické prostorové křivky 

názorně ukazují centrální a provozní vstupní prostory do pavilonu. Kovová 



fasáda je vyplněná z hliníkových trubek, jako samonosná prefabrikovaná 

ocelová konstrukce z jednotlivých prvků. 

 

Spojovací můstek slouží jako cesta mezi městským vstupem k centrálnímu 

vstupu pavilonu. Západní vstupní hala umožňuje vchod dvěma způsoby: ze 

strany pěší lávky na úrovni 1. NP a z úrovně terénu. V době veletrhů a 

různých akcí je vstup možný ze severní a jižní části pavilonu přes průjezdné 

vrata. V centru vstupního prostoru je umístěno velké foyer 

s monumentálním schodištěm uprostřed. Kruhový tvar schodiště ukazuje 

směr nahoru k atriu. Spolupůsobení atria a denního světla opticky zvětšuje 

a odlehčuje vstupní prostor.  

 

Podél severní a jižní fasády jsou umístěné průjezdné vrata, které umožňují 

vstup pro návštěvníky v době konání velkých akcí. Ze směru hlavní 

prosklené fasády se otevírá pohled na třípodlažní veřejný středobod 

pavilonu. Veřejná část pavilonu vybavená dvoupatrovou restauraci 

s otevřeným pohledem na jižní část BVV, jmenovitě na pavilon Z. Primárním 

směrem z foyer se prolíná cesta do výstavní haly. Sekundárním směrem 

podél výstavní plochy se sestupuje od pavilonu Z do parku ul. Hlinky.  

 

Architektonické řešení nabízí návštěvníkům veřejné venkovní relaxační 

zony. Na západní, severní a východní části jsou umístěny odpočinkové a 

ozeleněné plochy. 

 

 

Hmota pavilonu integruje do sebe tři funkce – veřejná, hospodařská a 

výstavní. Západní část má veřejnou funkci, centrální část – výstavní a 

východní část je určená pro hospodářské vybavení a skladovací zázemí. 

 

Západní část má čtyři podlaží a skládá se ze středně 

velikého reprezentativního prostoru pro návštěvníky, velkokapacitní šatnou 

pro 3000 osob, dvoupatrovou restauraci s vlastní kuchyní, pohledem na 

pavilon Z, občerstvením a snack-barem v přízemí, 1. NP a 2. NP, jednacími 

místnostmi. Uprostřed je umístěné monumentální schodiště směrem 

k světlíku atria. Provoz kuchyně restaurace se odehrává v přízemí přes 

venkovní zásobovací rampu v úrovní +1.100, dále skladovacím výtahem pro 

zboží se nachází v úrovní čisté podlahy +0.000. Zásobování a doprava jídla 

probíhá přes jídelní výtahy až do 2.NP.  

 

Návštěvníci vstupují ze směru pěší lávky do úrovně 1. NP vstupního 

prostoru. Z úrovně přízemí vstupní haly je přímá cesta do výstavní plochy.  

 

Východní část má čtyři podlaží a skládá se z centrálního vstupního prostoru 

pro účínkující s recepcí a vrátnicí. Dále se tu nachází pohotovostní sklad 



zázemí, kapacitní sklady výstavního vybavení, příruční sklad mobiliáře, 

catering, umístění mobilních tribun pro 3000 osob a technických místností 

(předávácí stanice CZT, strojovna hasicího zařízení, elektrická požarní 

signalizace). V 1. NP a 2. NP jsou navrženy velkokapacitní šatny pro 6 

sportovních tymů, šatny pro solisty, sociální zázemí a pracovní místnosti pro 

pracovníky, administrativa pavilonu a konferenční místnosti na pronájem. 

V 3. NP obou sekcích je umístěna technická infrastruktura nového pavilonu 

(kotelna, strojovna VZT, chlazení, rozvody apod.). Po cele budově je navržen 

provozně efektivní systém vytápění, větrání a chlazení objektu.  

 

Konstrukční výška přízemí je 4,08 m, konstrukční výšky 1.NP a 2.NP jsou 3,6 

m. Čistá výška výstavní haly je 11,28 m. Výška ocelových nosných konstrukcí 

příhradových vazníků je 6,2 m. Výstavní hala pavilonu má rozměry 80 x 60 

m a čistou plochu 4,8 m2. Dispozičním řešením je jednolodní plocha s 6,0 m  

pravidelným rastrem. Podzemní technická chodba se nachází po celé délce 

půdorysu. Z ní jsou v příčném směru průběžné rozvodné kanály v osové 

vzdálenosti 6,0 m, s odnímatelnými kryty v celé délce kanálů.  

 

Základním architektonickým návrhem pavilonu je multifunkčnost. Tím 

následuje možnost variabilního využití – při kulturních a sportovních akcích 

jako vstupní a společenský prostor pro návštěvníky.  

 

 

 

Celek budovy je rozdělen na tří rozdílné nosné konstrukce – veřejná, 

hospodářská a výstavní část. V místě připojení konstrukce je navržená 

dilatační spára, rozdílné sedání konstrukce.  

 

Nosná konstrukce pavilonu je kombinovaný modulový systém. Kombinace 

nosných prvků výstavní haly se skládá z ocelových příhradových vazníků I 

profilů s délkou 60 m a výškou 6,2 m, vaznice, střešních a stěnových 

ztužidel, ocelových paždíků, železobetonových sloupů s modulem 6,0 m, 

trapézovým plechem a střešní železobetonové desky lité do předpjatého 

betonu. Je možnost zavešení. Železobetonové sloupy jsou nosným prvkem 

pro průjezdné vrata. Podél délky půdorysu haly a rastru sloupů jsou 

navrženy železobetonové průvlaky jako nosná konstrukce pro kovovou 

obvodovou fasádu. Obvodový plášť je řešen hlinikovými fasádními panely 

ALUCOBOND. Terén je v úrovni podlahy. Na základy jsou použity základové 

patky se základovými pasy a podkladním betonem tlouštkou 100 mm. 

 

Nosnou konstrukcí veřejné a hospodářské části je železobetonový 

monolitický skelet s modulem 6,0 m, kombinovaný s monolitickými 

železobetonovými stěnami. Stropní konstrukce je z litého předpjatého 

betonu. Podlaha je tvořená hlazeným drátkobetonem o nosnosti 10t/m2. 



Nášlapná vrstva podlah je betonová stěrka. Nášlapnou vrstvou v exteriéru 

budovy slouží kamenná dlažba. Monumentální schodiště je ze 

železobetonu. Vstupní objekt je založen na monolitických železobetonových 

sloupech, podzemních stěnách a pasech. Podél délky půdorysu haly a 

rastru sloupů jsou navrženy železobetonové průvlaky jako nosná 

konstrukce pro kovovou obvodovou fasádu. Obvodový plášť je řešen 

hliníkovými fasádními panely ALUCOBOND. Prosklená fasáda v západní 

části je zhotovená z vertikálních hlíníkových sloupů, které tvoří nosnou 

konstrukci s dvojsklem. Terén je v úrovní podlahy. Jako základ jsou použité 

základové pasy s podkladním betonem s tloušťkou 100 mm. 

 

Návrh střechy je navržen jako plochá střecha s extenzivně vegetační s 

fototermickými a fotovoltaickými (polykrystalickými) solárními panely. 

Spádování je řešeno tepelně izolačními klíny ke střešním vpustím. Pro účel 

odvodnění střechy je navržen kompletní podtlakový systém. Okraje střechy 

jsou ukončené atikou výšký 300 mm. 

 

 

Dešťová voda se odvádí podtlakovým odvodňovacím systémem do podzemí 

v úrovni západní části budovy, do retenční nádrže. Potrubím se voda odvádí 

do retenční nádrže, dále pak z nádrže do zasypaného kamenného vsaku, 

jinak putuje voda dále do dešťové kanalizace.  

 

Zelená vegetační střecha zvyšuje estetickou a architektonickou hodnotu 

projektu, udržuje sociální aspekt, snižuje tepelný ostrov ve městě, lokálně 

zlepšuje okolní prostředí, zlepšuje mikroklima uvnitř budovy, hospodaření 

s vodou, zvyšuje schopnost tlumení hluku a slouží i jako izolační funkce. 

Vstupní objekt využívá přirozené denní světlo přes velké atrium. Ve střeše 

výstavní haly jsou navrženy světlíky.  

 

Pavilon je možné větrat pomocí velkých portalů vrat v případě změny teplot. 

Strojovny vzduchotechniky pro vytápění a chlazení jsou umístěny ve třetím 

nadzemním podlaží veřejné a hospodářské části pavilonu. Zdroj chladu, 

které vyfouká teplý vzduch a přivádí chladný, jsou umístěny na střešní 

úrovni. Vzduchotechnická jednotka získává studený vzduch z fasády. 

Navržený systém rekuperace ohřívá studený vzduch a rozvádí po výstavní 

hale po potrubích v úrovni ocelových příhradových vazníků. Odváděný 

vzduch slouží pro zpětné získávání tepla v rekuperační jednotce. Vzduch lze 

ohřívat i přečerpáním horké vody ze zásobníku uloženém v podzemí 

hospodářské části pavilonu. 

 

 

 

 



 

Zastavěná plocha: 7 437 m²  

Celková užitná plocha: 7 952 m²  

Obestavěný prostor: 134 700 m³ 

Maximální kapacita diváků: 3080 



Svým architektonickým návrhem jsem se snažil přispět k rozvoji budoucna celého 

areálu BVV. Kromě veletrhů, nová hala vytváří možnosti variabilního využití pro 

organizaci městských událostí, koncertů, kongresů, sportovních a společenských 

akcí. S výstavbou nového pavilonu se otevřou nové dveře pro návštěvníky nejen 

z České Republiky, ale i pro zahraničí.    
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