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Abstrakt: 
 

Veletržní a výstavní areály, které tvoří nedílnou součást řady evropských měst, představují unikátní typ 

městského prostoru, jehož dnešní podoba se konstituovala na základě dlouhého historického vývoje. 

Přesto tento svébytný typ městského prostoru dosud není předmětem systematického urbanistického 

výzkumu a související obory se zabývají pouze dílčími aspekty tématu. Chybí jednotící teoretický rámec, 

který by umožnil urbánní kvality veletržních a výstavních areálů komplexně popsat a pojmenovat jejich 

potenciál při tvorbě města. K fragmentaci poznání dále přispívá geografický faktor, především 

rozptýlení těchto areálů v rámci jednotlivých regionů a států Evropy a s tím související jazykové bariéry 

vyvstávající při jejich zkoumání.  

Práce shromažďuje informace o historické I dnešní podobě evropských veletržních a výstavních areálů 

a popisuje detailně různé typy transformačních procesů, jimiž tyto areály procházely v minulosti a které 

je utvářejí v současnosti. Při analýze charakteristik areálů a popisu transformačních procesů využívá 

autorka vlastní FFF teorii, na základě které sleduje rovnováhu formálních, funkčních a finančních 

aspektů s cílem vyvodit z podrobného zmapování zkoumaného fenoménu závěry platné pro aktuální 

situaci v České republice.  

Základní sumarizace poznání je nutným předpokladem k pochopení podstaty fungování těchto areálů 

ve městech a současně předpokladem lepší ochrany jejich kulturně-historické hodnoty při budoucích 

transformacích území. Slouží rovněž k predikci možných scénářů budoucího vývoje veletržních a 

výstavních areálů a k objasnění jejich potenciálu pro rozvoj městského území. 

 

 

Klíčová slova: 
 

výstaviště, výstavní areály, veletržní areály, světové výstavy, teorie FFF, urbanismus, urbánní 

charakteristiky, transformační procesy, proměny areálů, rozvoj města, Evropa  
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Abstract: 
 

Exhibition centres represent a specific type of urban space within the present-day European cities and 

their current form results from a long development in the past. While exhibition venues are the subject 

of study from multiple points of view (e.g. economics, urban policy, leisure studies) their spatial quality 

and urban characteristics stay somewhat aside and a theoretical frame for their all-encompassing 

description and assessment of their possible impact on the urban development of cities is missing. 

Comparison of exhibition centres from various European regions and countries is further complicated 

by the existence of language barriers which have an impact on the accessibility of relevant and 

comparable data. 

The thesis submits information about the previous and current form of European exhibition centres 

and the processes that shaped their form are described in detail. The FFF theory proposed by the 

author herself is employed to analyse the relation between form, function and financial subjects with 

the aim to arrive at conclusions which could be applied within the current conditions in the Czech 

Republic. 

Summarized knowledge about European exhibition centres and venues helps to understand the role 

they play within the cities and the necessity to protect their historical value upon future 

transformations. It is also needed to predict their possible further development and unfold their urban 

potential. 

 

 

Key words: 
 

exhibition centres, fair grounds, world expos, urban design, spatial features, transformation processes, 

venues, cities, development, Europe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografická citace: 
 

ŠTĚPÁNKOVÁ, Lenka. Transformace evropských výstavních a veletržních areálů. Brno, 2021. Dizertační 

práce. Vysoké učení technické Brno, Fakulta architektury, Ústav urbanismu. Vedoucí práce Maxmilian 

Wittmann. 

 

  



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o původnosti práce: 

 

Prohlašuji, že jsem dizertační práci na téma Transformace evropských výstavních a veletržních areálů 

vypracovala samostatně, a veškerou použitou odbornou literaturu jakož i všechny další informační 

zdroje, z nichž jsem vycházela, jsem uvedla v seznamu referencí připojeném v závěru této práce. 

 

Dále prohlašuji, že jsem všechna převzatá vyobrazení v obrazové příloze této práce použila podle svého 

nejlepšího vědomí v souladu s aktuálně platnou legislativou týkající se ochrany autorských práv a řádně 

jsem v seznamu referencí uvedla zdroje použitých ilustrací. 

 

Fotografie v této práci, u kterých je v seznamu referencí uvedeno moje autorství, jsou dostupné k 

dalšímu použití v souladu s licencí CC-BY-SA.  

Plné znění licence dostupné online: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.cs 

[cit. 30.4.2021] 

 

 

 

 

        Ing. arch. Lenka Štěpánková 

  



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 
 

Děkuji svému školiteli a vedoucímu práce, doc. Ing. arch. Maxmilianu Wittmannovi za odborné vedení 

i cenné podněty a připomínky k mému výzkumu a tvorbě dizertační práce. Dále děkuji svému 

nadřízenému ze společnosti Veletrhy Brno, vedoucímu Provozu správy areálu Ing. Vladimíru Piákovi za 

vstřícný a velkorysý přístup v průběhu mého studia i za řadu sdílených poznatků z praxe.  

Kromě toho chci touto cestou poděkovat mnoha dalším kolegům, s nimiž jsem měla příležitost se setkat 

v rámci svého působení na brněnském výstavišti, a jejichž odbornosti a ochotě podělit se o své životní 

zkušenosti vděčím za své povědomí o fungování veletržního areálu a podstatě veletržního podnikání. 

Pracovníkům Muzea města Brna, Domu umění města Brna a okruhu jejich spolupracovníků a přátel 

děkuji za to, že značně rozšířili mé vědomosti o historii brněnského výstavnictví a veletržního areálu, i 

za podporu a povzbuzení, kterého se mi od nich vždy dostávalo. 

Velmi si vážím také pomoci a laskavého přijetí při návštěvách výstavišť v zahraničí. Mé vřelé díky si 

zaslouží především paní Bronislava Matkovitz z Messe Düsseldorf, Nikolett Tanarki ze společnosti 

Hungexpo, architekt Flavio Coddou ze společnosti Fira Barcelona a architekti milánské společnosti 

Arexpo, pánové Marco Chiodi a Michele De Santis. 

V neposlední řadě děkuji své rodině za trpělivost a pochopení po dobu mého studia a psaní dizertační 

práce a Zbyšku Foldánovi za záchranu dat.  

 

 

  



7 
 

OBSAH 
Abstrakt .......................................................................................................................................... 2 

Abstract .......................................................................................................................................... 3 

Bibliografická citace ...................................................................................................................... 4 

Prohlášení o původnosti práce .................................................................................................... 5 

Poděkování ..................................................................................................................................... 6 

1. Úvod .................................................................................................................................... 9 

2. Shrnutí dosavadního poznání .......................................................................................... 10 

2.1. Literatura věnovaná světovým výstavám jako kulturnímu a společenskému fenoménu 10 

2.2. Literatura věnovaná jednotlivým výstavám a výstavním areálům ................................... 11 

2.3. Literatura zkoumající urbánní transformace a dopad velkých akcí na hostitelská města 11 

2.4. Literatura věnovaná československé účasti na světových výstavách ............................... 12 

2.5. Meziválečné období a reflexe výstav v dobovém tisku .................................................... 13 

2.6. Materiály z okruhu brněnského výstaviště ....................................................................... 15 

2.7. Materiály o současné podobě a fungování veletržních areálů ......................................... 16 

2.8. Ostatní zdroje a související tematické okruhy .................................................................. 17 

3. Metodika........................................................................................................................... 19 

3.1. Rozlišení výstavních a veletržních areálů .......................................................................... 19 

3.2. Teorie FFF .......................................................................................................................... 21 

3.3. Charakteristiky areálů ....................................................................................................... 22 

3.3.1. Formální charakteristiky a vazby.................................................................................... 22 

3.3.2. Funkční charakteristiky a vazby...................................................................................... 23 

3.3.3. Finanční charakteristiky a vazby .................................................................................... 28 

4. Práce se zdroji ................................................................................................................... 32 

4.1. Získávání aktuálních informací .......................................................................................... 33 

4.2. Přehled organizací a institucí působících v oboru ............................................................. 33 

5. Historický vývoj a proměny výstavních areálů ................................................................ 36 

5.1. Před vznikem prvních výstavišť ......................................................................................... 37 

5.2. Světové výstavy a vznik prvních stálých areálů ................................................................. 38 

5.3. Meziválečné období a hromadný rozvoj areálů v Evropě ................................................. 40 

5.4. Počátky specializace a stabilizace veletržní sítě v poválečném období ............................ 42 

5.4.1. Výstavy v poválečném období ........................................................................................ 42 

5.4.2. Veletržní areály v poválečném období .......................................................................... 44 

5.5. Industrializace veletržního výstavnictví v 70. a 80. letech ................................................ 45 

5.6. Období globalizace ............................................................................................................ 46 

5.7. Alternativní periodizace .................................................................................................... 47 



8 
 

6. Typologie výstavních a veletržních areálů ...................................................................... 49 

7. Transformace výstavních a veletržních areálů ................................................................ 51 

7.1. Veletržní areály a jejich proměny, přestavby a transformace .......................................... 51 

7.1.1. Vznik veletržního areálu .................................................................................................. 51 

7.1.2. Proměna veletržního areálu ........................................................................................... 53 

7.1.3. Přestavba veletržního areálu .......................................................................................... 54 

7.1.4. Přesun veletržního areálu ............................................................................................... 59 

7.1.5. Transformace veletržního areálu ................................................................................... 62 

7.2. Dočasné výstavní areály a jejich transformace ................................................................. 67 

7.3. Výstava jako prostředek tvorby města ............................................................................. 74 

7.4. Výstaviště v době válek a krizí ........................................................................................... 77 

8. Aktuální situace a budoucí trendy ................................................................................... 80 

8.1. Dopady epidemie covid-19 ............................................................................................... 80 

8.1.1. Dopad epidemie covid-19 na veletržní průmysl v Evropě .......................................... 80 

8.1.2. Dopad epidemie covid-19 na pořádání výstav ............................................................. 83 

8.2. Predikce budoucích trendů ............................................................................................... 84 

9. Shrnutí poznatků .............................................................................................................. 88 

10. Závěr a diskuse ................................................................................................................. 90 

Použité zkratky ............................................................................................................................ 92 

Ediční poznámka ......................................................................................................................... 93 

Reference: zkoumané výstavní a veletržní areály, významné veletrhy a výstavy .............. 95 

Reference: použitá literatura .................................................................................................. 100 

Reference: seznam webových stránek firem a institucí ...................................................... 108 

Reference: internetové zdroje ................................................................................................ 109 

Reference: zdroje ilustrací a vyobrazení ................................................................................ 111 

Reference: tabulky .................................................................................................................... 117 

 

  



9 
 

TRANSFORMACE EVROPSKÝCH 
VÝSTAVNÍCH A VELETRŽNÍCH AREÁLŮ  
 

1. ÚVOD  
Tato práce se zabývá zvláštním typem městského prostoru, který představují veletržní a výstavní 
areály. K volbě tématu mě vedlo především mé osobní profesní spojení s brněnským výstavištěm a 
veřejná debata, týkající se smyslu jeho existence, přínosů pro město Brno a způsobu jeho fungování, 
která se rozproudila v době převzetí veletržní společnosti a tím také výstaviště do vlastnictví města 
Brna.1 Hledání odpovědí na otázky, jaký je současný význam veletržních a výstavních areálů, jaké je a 
jaké by mělo být jejich postavení v rámci měst a v čem spočívá jejich budoucí potenciál, se stalo zvlášť 
naléhavé také v souvislosti s vypuknutím koronavirové pandemie a celospolečenskými změnami 
v důsledku jejího průběhu v letech 2019-2021. 
Při zkoumání výstavních a veletržních areálů v České republice vyvstává zásadní problém, kterým je 
malá četnost jejich výskytu. V současnosti existuje v České republice právě jeden veletržní areál, 
splňující kritéria Asociace veletržního průmyslu (UFI) pro mezinárodní výstaviště, a tím je brněnské 
výstaviště. Dále existuje jediný dosud fungující výstavní areál, pocházející z období zlatého věku velkých 
světových výstav – výstaviště v Praze-Holešovicích, založené v roce 1891. Dva další významné výstavní 
a veletržní areály pocházející z druhé poloviny dvacátého století najdeme v Českých Budějovicích a 
v Olomouci; zcela moderní veletržní areál dokončený v letech 2001-2002 se nachází v Praze-Letňanech. 
Kromě toho v České republice existují také bývalá výstaviště, která sloužila po značnou část dvacátého 
století a postupně zanikla nebo byla zrušena až v souvislosti s hospodářskou transformací a změnami 
ekonomiky po roce 1989. Příklady takovýchto areálů najdeme v Plzni, Liberci, Přerově a v řadě dalších 
měst. I když do srovnání zahrneme menší regionální výstaviště, která úspěšně fungují ve stávajících 
podmínkách (Ostrava, Kroměříž, Louny, Litoměřice), nebo výstaviště ve Slovenské republice 
(Bratislava, Nitra, Trenčín), stále se celkově jedná o velmi malý počet areálů, z nichž prakticky každý 
vzhledem k odlišné historii i dnešní podobě představuje de facto samostatnou kategorii. V České 
republice ani na Slovensku se také nenachází žádné významnější moderní výstavní areály. Proto je 
nutné fenomén výstavišť zkoumat v měřítku Evropy, kdy teprve začnou zřetelně vyvstávat 
charakteristické rysy historických výstavních areálů, velkých mezinárodních areálů i regionálních 
výstavišť. V jiných evropských zemích také najdeme příklady úspěšných i méně zdařilých současných 
případů využití velké výstavní akce jako prostředku rozvoje města. 
 
Hlavním cílem této práce je stanovit, v čem v dnešní době spočívá hodnota výstavišť pro města a jejich 
obyvatele, a to na základě analýzy historického vývoje výstavních areálů v rámci Evropy, a dále 
s přihlédnutím k detailnějšímu popisu jednotlivých případů transformací těchto areálů v minulosti i v 
současnosti.  
Dále si tato práce klade za cíl vyvodit z podrobného zmapování fenoménu výstavních a veletržních 
areálů napříč Evropou konkrétní závěry platné pro situaci v České republice a naznačit způsob, jakým 
by v budoucnu měla k výstavnictví jako oboru přistupovat veřejná správa, aby mohla plně využít jeho 
potenciál v oblasti tvorby města. 
 
 

 
1 Jednání mezi představiteli města Brna a zástupci Messe Düsseldorf probíhala v letech 2011-2015. Kompletně 
byla transakce dokončena v roce 2016, kdy se Statutární město Brno stalo 100 % vlastníkem akciové 
společnosti Veletrhy Brno. Zdroj: Veletrhy Brno. Konsolidovaná výroční zpráva Veletrhy Brno, a.s. Brno: 
Veletrhy Brno, 2016. [s. 8]. Dostupné online: 
https://www.bvv.cz/_sys_/FileStorage/download/6/5760/2016_bvv_vyrocni-zprava_cz.pdf [cit. 08.2.2020] 

https://www.bvv.cz/_sys_/FileStorage/download/6/5760/2016_bvv_vyrocni-zprava_cz.pdf
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2. SHRNUTÍ DOSAVADNÍHO POZNÁNÍ  
V současnosti existuje množství odborné literatury věnované různým aspektům výstavnictví, 
veletržního průmyslu i historii oboru, zejména světovým výstavám. Lze se také opřít o literaturu ze 
souvisejících oborů nebo věnující se blízkým tématům; například urbánním transformacím v obecné 
rovině. V českém prostředí však v současnosti poněkud překvapivě zcela chybí literatura, která by se 
věnovala přímo a konkrétně teoretické reflexi výstavních a veletržních areálů jako zcela zvláštního typu 
vysoce specializovaného městského prostoru, plnícího rámci města určité společenské a kulturní 
funkce, které v plném rozsahu nelze realizovat v běžných veřejných budovách nebo ve veřejném 
prostoru. Také v zahraniční literatuře se téma stálých veletržních výstavišť jako specifického 
urbanistického fenoménu objevuje spíš okrajově. V 90. letech se mu věnovali Juan Cuadrado-Roura a 
Luis Rubalcaba-Bermejo, kteří v souladu s dobovým paradigmatem vnímali veletržní výstaviště jako 
prostředek, pomocí kterého si města konkurují na mezinárodní scéně.2 Nověji na jejich práci navázal 
Rick Vermeulen, který se ve svých pracích zabýval především otázkami lokace veletržního areálu 
v rámci města. V evropském prostoru nepochybně k fragmentaci poznatků o veletržních areálech 
přispívá geografický faktor, tj. rozptýlení těchto areálů v rámci krajů, regionů a států a s tím související 
jazykové bariéry. V řadě evropských zemí je situace obdobná jako v České republice, tj. v zemi existuje 
pouze omezené množství výstavišť a minimum nebo žádné mezinárodní areály (například v Norsku, 
Finsku, Maďarsku, Rumunsku, Slovinsku, Dánsku nebo pobaltských zemích). V těchto státech je proto 
zájem o širší kritickou reflexi fenoménu výstavních a veletržních areálů logicky velmi malý.  
 

2.1. Literatura věnovaná světovým výstavám jako kulturnímu a 
společenskému fenoménu 

Historie světových výstav je téma dobře zdokumentované ve světové i české literatuře. Kompletní 
přehled všech v minulosti pořádaných světových výstav a základní informace o nich lze čerpat 
z oficiálních webových stránek Mezinárodního úřadu pro výstavnictví (BIE), který na pořadatelství 
světových a mezinárodních výstav dohlíží. Tamtéž je možné získat informaci o různých typech velkých 
mezinárodních výstav, konaných pod záštitou BIE v současnosti (světové výstavy, specializované 
výstavy a zahradní výstavy). Autoři píšící souhrnně o starších světových výstavách3 zpravidla věnují 
pozornost primárně obsahu výstav a jejich ohlasům a dopadům. Často jsou zmiňovány jednotlivé 
významné pavilony a konkrétní exponáty, podrobně bývá líčený probíhající program a kulturní a 
společenský život, organizovaný v rámci výstavy, účast významných osobností a podobně. Přesto se 
v této literatuře objevují i popisy výstavních areálů a okolností provázejících přípravu výstavy nebo 
zmínky o pozdějším osudu jednotlivých výstavních hal nebo výstavního areálu. Tímto způsobem pojatá 
publikace věnovaná nejvýznamnějším světovým výstavám vyšla také v českém jazyce.4 Kromě této 
práce věnované světovým výstavám existují i publikace českých a slovenských autorů, věnované 
souhrnně výstavám na území bývalého Československa nebo jednotlivým významným výstavním 
akcím.5 Důležitým zdrojem informací o významných výstavních akcích (historických i současných) jsou 

 
2 CUADRADO-ROURA, Juan a Luis, RUBALCABA-BERMEJO. Specialization and competition amongst European 
cities: A new approach through fair and exhibition activities. In: Regional Studies 32(2). Taylor & Francis, 1998. 
ISSN: 0034-3404 [p. 133-147]. Dostupné online: DOI: 10.1080/00343409850123026 [cit. 26.3.2020] 
3 Přehledová literatura věnovaná světovým výstavám: FINDLING, John E. a Kimberly D. PELLE, Encyclopedia of 
World´s Fais and Expositions. McFarland, 2008; JACKSON, Anna. Expo: International Expositions 1851-2010. 
V&A Publishing, 2008; GREENHALGH, Paul. Fair World: A history of World´s Fairs and Expositions from London 
to Shanghai 1851-2010. Papadakis Dist A C, 2011. 
4 HALADA, Jaroslav a Milan HLAVAČKA. Světové výstavy od Londýna 1851 po Hannover 2000. Libri, 2000. ISBN 
80-7277-012-8. 
5 KOMORA, Pavol. Hospodárske a všeobecné výstavy 1842-1940. Svetové výstavy. Výstavy v Uhorsku. Výstavy 
na Slovensku. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Historické múzeum, 2016; KOLÁŘ, František. Jubilejní 
výstava 1891. Praha – Melantrich, 1991; MÜLLER, Zdeněk. Výstava soudobé kultury. Brno: Veletrhy Brno, 2008; 
AUGUSTA, Pavel a František HONZÁK, Sto let Jubilejní. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1991. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=John+E.+Findling&text=John+E.+Findling&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Kimberly+D.+Pelle&text=Kimberly+D.+Pelle&sort=relevancerank&search-alias=books
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také memorabilia v podobě průvodců, plánků výstavních areálů, pohlednic6 a podobně, která jsou ve 
velkém množství dohledatelná na internetu. I když ne vždy je možné kvůli ochraně autorských práv 
vyobrazení dále reprodukovat, představují cenný studijní materiál, který umožňuje získat o podobě 
výstavních areálů i průběhu jednotlivých výstav přesnější představu.  
 

2.2. Literatura věnovaná jednotlivým výstavám a výstavním areálům 
Kromě přehledové literatury zabývající se světovými výstavami jako fenoménem existuje velké 
množství publikací, věnovaných jednotlivým velkým výstavním akcím, a to jak starším, tak současným.7 
Zajímavé jsou rozdílné přístupy jednotlivých autorů; zatímco některé monografie akcí jsou 
koncipované jako průvodce akcí a městem v době jejího konání,8 jiné propagují projekt a byly vydané 
už v době přípravy akce. 9  Některé publikace akce retrospektivně shrnují a s časovým odstupem 
hodnotí jejich význam.10 Postupně v průběhu času lze zhruba od 90. let dvacátého století pozorovat při 
kritickém hodnocení akcí rostoucí důraz kladený na celkové urbanistické řešení výstavních areálů a 
plánovanou proměnu hostitelského města, a to v souvislosti s aplikací konceptu udržitelného rozvoje 
(sustainable development) na pořadatelství akcí (podrobněji viz kapitola 7.2. Dočasné výstavní areály 
a jejich transformace). Komplexně se tématu výstavních areálů připravovaných pro výstavy Expo 
věnuje série bulletinů BIE, do nichž v průběhu uplynulých dvou dekád přispěla řada autorů z různých 
evropských zemí.11 
 

2.3. Literatura zkoumající urbánní transformace a dopad velkých akcí na 
hostitelská města 

Další tematický okruh relevantní literatury z případů jednotlivých světových výstav vychází, zkoumá 
však podrobněji také jiné typy velkých mezinárodních akcí, jejich urbanistické řešení a celkový vliv na 
hostitelská města. Jedním z prvních autorů, na jehož práci se dále odvolává řada dalších teoretiků, byl 
Maurice Roche, který pro světové výstavy a velké mezinárodní sportovní akce jako olympijské hry a 
světové šampionáty zavedl pojem mega event.12  Kromě světových výstav a sportovních akcí tato 
kategorie zahrnuje také velké kulturní festivaly nebo náboženské slavnosti. I když neexistuje všeobecně 
přijímaná definice, jaká tvrdá kritéria musí akce splňovat, aby mohla být posuzována jako mega event,13 
světové výstavy Expo pod patronátem BIE obecně rozšířenou představu o akci typu mega event 
rozhodně naplňují. Autoři prací věnovaných vlivu mega events na hostitelská města se v některých 

 
6 Při příležitosti výstav byly především v 1. polovině 20. století obvykle vydávané pohlednice, zachycující 
výstavní areál. Bohužel mezi tematickými výběry historických pohlednic, které jsou dnes vydávané knižně, 
výstavní areály jako samostatný žánr nefigurují. Dobrý způsob, jak získat přehled o počtu a podobě výstavních 
areálů na území České republiky, proto představují sběratelské portály, umožňující vyhledávání pohlednic podle 
klíčových slov (výstaviště, výstava); například aukce-pohlednic.com, pofila.cz, starepohledy.cz, 
ansichtskartenversand.com a další. 
7 Např. COTTER, Bill. Montreal´s Expo 67. Charleston: Arcadia Publishing, 2016. ISBN 978-1-4396-5810-9 
[ebook]; MONCLÚS, Javier. International Exhibitions and Urbanism: The Zaragozza Expo 2008 Project. Ashgate 
Publishing Ltd., 2009; CO, Francesco Dal a Felipe GONZALEZ. Expo '92 Seville: Architecture and Design. Electa, 
1993.  
8 Např. BAGIOLI, Massimiliano a Manuela VILLANI. Milan 2015 World´s Fair. Milano: Rizzoli International 
Publications, 2014. ISBN: 9780847842858. 
9 Např. William McDonough Architects. The Hannover Principles: Design for Sustainability : Prepared for EXPO 
2000, the World's Fair, Hannover, Germany. McDonough Architects, 1992. 
10 Např. PLUVINAGE, Gonzague. Expo 58: Between Utopia and Reality. Lannoo Uritgeverij, 2008. 
11 Seznam bulletinů, které BIE vydává každoročně od roku 1996 je dostupný online: https://www.bie-
paris.org/site/en/publications/annual-bulletin/annual-bulletin-archive [cit. 16.3.2021]. 
12 ROCHE, Maurice. Mega-events and urban policy. Annals of Tourism Research [online]. 1994, 21(1). ISSN 
01607383. [p.1-19]. Dostupné online: DOI: 10.1016/0160-7383(94)90002-7. [cit. 28.2:2020]. 
13  MÜLLER, Martin. What makes an event a mega-event? Definitions and sizes. In: Leisure Studies, 34(6). 
Routledge, 2015. Dostupné online: DOI: 10.1080/02614367.2014.993333. [cit. 23.2.2020]. 

https://www.ansichtskartenversand.com/
https://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Francesco+Dal+Co%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
https://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Felipe+Gonzalez%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
https://www.megaknihy.cz/852224__bagioli-massimiliano-villani-manuela
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případech zaměřují podrobněji na světové výstavy nebo sportovní akce, častěji však zkoumají tyto akce 
souhrnně, srovnávají jejich přínosy i negativní dopady na jednotlivá města a vyvozují ze svých poznatků 
obecně platné závěry. Kořeny tohoto způsobu uvažování je možné vystopovat do doby rozpadu 
ekonomických bloků z období studené války a nástupu globalizace v 90. letech, kdy začala být města 
vnímaná jako konkurující si subjekty na mezinárodní scéně, soupeřící mezi sebou o zájem investorů a 
turistů a s ním spojený příliv investic. Typicky jsou takto v odborné literatuře interpretovány například 
případy regenerací městského území pro olympijské hry v Barceloně 1992 nebo výstavy Expo Sevilla 
1992, Expo Lisabon 1998, Expo Hannover 2000 a Expo Zaragoza 2008, přičemž tyto případové studie 
najdeme řazené v oborech jako urban studies, regional studies nebo european planning po boku prací 
zabývajících se rozvojem měst, transformacemi území a urbánními strategiemi, ale také v oborech jako 
event management nebo event marketing. Boom tohoto typu literatury věnované mega events časově 
odpovídá obnovenému zájmu o světové výstavy a pořadatelství globálních akcí v 90. letech a na 
počátku jednadvacátého století. V souvislosti s pořadatelstvím akcí se zpočátku řešila témata jako 
financování, dopravní nároky, zhodnocení dopadů akce a podobně. 14  Postupně v průběhu druhé 
dekády nového milénia nastal (přinejmenším v akademické sféře) určitý odklon od vnímání mega 
events jako pouhého nástroje k odstartování rozvoje spojeného s investicemi do infrastruktury a 
regenerace zanedbaných oblastí. Místo toho začalo být pořadatelství velkých akcí intenzivněji vnímáno 
také jako prostředek k řešení sociálních otázek (např. rozvoj místních komunit, vytváření pracovních 
příležitostí nebo začleňování sociálně vyloučených skupin) nebo obecněji prosazování určité politické 
nebo ideologické agendy. Souběžně s touto změnou paradigmatu postupně narůstá počet prací, které 
se věnují kritické teoretické reflexi mega events,15 a stále se rozšiřují i oblasti studia, jejichž autoři se 
tématem pořadatelství globálních akcí zabývají (v rámci existujících zavedených oborů v oblastech 
urbanismu, ekonomie a sociologie tak dnes existují i specializované podobory jako event research, 
leisure studies, mega event planning, globalizing sport studies nebo critical studies in sport). Někteří 
autoři tak například mluví o komodifikaci eventů jako důsledku globalizace,16 zabývají se genderovou 
a sexuální politikou ve sportu, postojem LGBT hnutí ke sportovním globálním akcím a anti-koloniálními 
protesty proti nim,17 nebo se kriticky vyslovují k nedostatečné angažovanosti pořadatelů mega events 
v lokální sociální politice.18 
 

2.4. Literatura věnovaná československé účasti na světových výstavách 
Pozornost věnovaná účasti Československa na světových výstavách Expo po druhé světové válce se 
soustřeďuje především na trojici výstav Expo Brusel 1958, Expo Montreal 1967 a Expo Ósaka 1970. 
Národní prezentace na těchto výstavách byla a je považována za vrchol československé výstavní tvorby 
ve dvacátém století, kdy se prezentovaný obsah a forma dokázaly prolnout v unikátním synergickém 

 
14 Např. CARTER, Jaqueline Yvonne. Transport Planning for Mega-events. University of Queensland, 1999; 
REITER, Christoph L. Mega-Events and Their Impact on the Economy: A Tourism and Economics Analysis. 
Luu.com, 2010; VIEHOFF, Valerie a Gavin POINTER. Mega-event Cities: Urban Legcies of Global Sport Events. 
Routedge, 2015; DI VITA, Stefano a Corinna MORANDI. Mega-Events and Legacies in Post-Metropolitan Spacies: 
Expos and Urban Agendas (Mega Event Planning). Palgrave Macmillan, 2018; EVANS, Graeme [editor]. Mega-
Events: Placemaking, Regeneration and City-Regional Development. Routledge, 2019.  
15 Např. ROCHE, Maurice. Megaevents and Modernity: Olympics and Expos in the Growth of Global Culture. 
Routledge, 2002; VAINER, Carlos et al. Mega-events and the city – Critical Perspective. Letra Capital Editora 
LTDA, 2017; BRITTAIN, Ian et al. Legacies and Mega Events: Fact or Fairy Tales? [Routledge Advances in Event 
Research Series] Routledge, 2017; ROCHE, Maurice. Mega-events and Social Change: Spectacl, Legacy and 
Public Culture. [Manchester University Press Series, Globalizing Sport Studies]. Manchester University Press, 
2017. 
16 SPRACKLEN, Karl a Ian R. LAMOND. Critical event studies: a guide for critical thinkers. Routledge, 2016. [s.76-
80]. 
17 SYKES, Heather. The Sexual and Gender Politics of Sport Mega-Events: Roving Colonialism. [Routledge Critical 
Studies in Sport]. Routledge, 2016. 
18 SMITH, Andrew. Events and Urban Regeneration: The Strategic Use of Events to Revitalise the Cities. 
Routledge, 2012. ISBN 9780415581486. 

https://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Routledge+Advances+in+Event+Research+Series%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Routledge+Advances+in+Event+Research+Series%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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spojení.19  Existuje řada dobových materiálů,20  jejichž autoři usilovali o přiblížení atmosféry výstav 
domácímu publiku, a to jak běžným občanům, tak oborníkům z oblasti architektury, výstavnictví, 
propagace a dalších oborů. 21  Kromě tištěných periodik informovaly o výstavách obrazem také 
reportáže Československé televize nebo filmové týdeníky. 22  Urbanistickému řešení a celkové 
organizaci světových výstav bylo v době příprav i v jejich průběhu věnováno relativně málo pozornosti, 
zájem autorů se vesměs soustřeďoval na vystavené exponáty nebo výstavní architekturu, případně 
usilovali o vykreslení atmosféry probíhající akce. Častěji než komentáře k urbanistickému řešení 
výstavního areálu se objevovaly zmínky o logistických výzvách spojených s konáním akce (odbavení a 
obsluha velkého množství návštěvníků), dopravním řešení (přeprava návštěvníků do místa konání akce 
a po rozlehlém areálu) nebo o rychlosti výstavby a době potřebné k vybudování výstaviště. V případě 
Expo Montreal se v tomto ohledu dostalo zvláštní pozornosti vybudování umělého ostrova pro 
umístění výstaviště. 
Po určitém útlumu zájmu o světové výstavy v 70. a 80. letech dvacátého století následovalo se změnou 
globální geopolitické situace od 90. let období jejich nového rozmachu. Série úspěšných výstav na 
evropském kontinentu23 odstartovala novou vlnu zájmu o fenomén Expo a dala vzniknout řadě prací, 
věnovaných historii československé účasti na světových výstavách a jejich kritické reflexi. 24 
K popularitě tématu přispěl i fakt, že v době na přelomu milénia širší kulturní veřejnost „objevila“ 
kvality moderní poválečné architektury, která je v českém prostředí jednoznačně asociovaná právě se 
světovou výstavou v Bruselu. 
 

2.5. Meziválečné období a reflexe výstav v dobovém tisku 
Dalším významným zdrojem informací o vzniku a původní podobě evropských výstavních areálů jsou 
v českém prostředí dobová periodika a literatura z meziválečného období v Československu. Ve 
dvacátých a třicátých letech představovalo výstavnictví etablovaný a velmi důležitý komunikační 

 
19 DAVIDOVÁ, Jarmila. Veletržní profily. Brno: Brněnské veletrhy a výstavy, 1988. [s. 31]; Výstavy a jejich tvůrci. 
Dvacet let národního podniku Výstavnictví 1947–1967, Praha 1967. 
20 Např. SANTAR, Jindřich a František CUBR. EXPO 58 - Světová výstava v Bruselu. Praha: Státní nakladatelství 
krásné literatury a umění, 1961. Dostupné online: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:bbfebdb0-
4645-11e5-8851-005056827e51; HORNÍČEK, Miroslav. Javorové listy. Praha: Olympia, 1969. 2. vyd., 137 stran, 
černobílé fotografie.  
21 Např. Architektura ČSR (9-10) XVII 1958. [tematické číslo věnované Expo Brusel 1958] ISSN 0300-5305; ŘEPA, 
Miroslav a Vladimír PÝCHA et. al. Československý pavilón na světové výstavě v Montrealu. In: Architektura ČSR. 
10(26). 1967. ISSN 0300-5305. [s.647-650]; RŮŽIČKA, Vratislav. Československý pavilón na světové výstavě 
v Montrealu. Ibidem. [s.652-665]; POLÁČKOVÁ, Eva. Československý národní pavilón [rozhovor s ing. arch. 
Josefem Vránou]. In: Architektura ČSR. 4(46). 1987. ISSN 0300-5305. [s.360] 
22 Např. KOPÁČ, Zdeněk [režisér]. Sousoší pro Brusel In: ČS filmový týdeník 13/1958 [4:45-5:34]. Dostupné 
online: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1130615451-ceskoslovensky-filmovy-
tydenik/208562262700009/; MRÁZEK, Jiří [režisér]. ČS filmový týdeník 19/1958 [6:28- 7:29]. Dostupné online: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1130615451-ceskoslovensky-filmovy-tydenik/208562262700015/; 
KAVAN, Jan [režisér]. [procházka ČS pavilonem]. ČS filmový týdeník 20/1958 [3:12-4:24]. Dostupné online: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1130615451-ceskoslovensky-filmovy-tydenik/208562262700016/; 
KAŇKA, Pavel [režisér]. [reportáž z Expo Montreal]. ČS filmový týdeník 27/1967. Dostupné online: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1130615451-ceskoslovensky-filmovy-tydenik/217562262700023-
ceskoslovensky-filmovy-tydenik-1967/. 
23 Sevilla 1992, Lisabon 1996, Hannover 2000, Zaragozza 2008. Československo se zúčastnilo s vlastním 
pavilonem na Expo v Seville, v Hannoveru už se prezentovala samostatná Česká republika. 
24 Např. BENEŠOVÁ, Emilie a Karolína ŠIMŮNKOVÁ. EXPO '58: příběh československé účasti na Světové výstavě v 
Bruselu. Praha: Národní archiv, 2008. 1. vyd., 165 stran, ilustrované. ISBN 978-80-86712-64-2; HAVRÁNEK, 
Vít. Bruselský sen: československá účast na světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60 let 
[výstava]. Galerie hlavního města Prahy, 14.5.2008-21.9.2008. Moravská galerie v Brně, 21.11.2008-1.3.2009. 
Praha: Arbor vitae, 2008 [katalog výstavy]. ISBN 978-80-87164-03-7; NEKVINDOVÁ, Terezie et al. Automat na 
výstavu: československý pavilon na Expo 67 v Montrealu. Cheb: Galerie výtvarného umění, 2017. 1. vyd., 298 
stran. ISBN 978-80-87395-31-8. 
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prostředek (podrobněji viz kapitola 5. Historický vývoj a proměny výstavních areálů) a informace o 
připravovaných výstavách, reportáže z jejich průběhu a bilancující shrnutí se proto pravidelně 
objevovala tisku. V této souvislosti stojí za zmínku, že zatímco například sportovní akce nebo informace 
z kulturní sféry mívaly své ustálené formáty a rubriky, zprávy ze světových i významných mezinárodních 
a domácích výstav a veletrhů se objevovaly v tisku průřezově, podle okolností, na které byl právě 
kladený důraz. Mohly tak být řazené mezi politické zprávy (vládní podpora nebo rozhodnutí o účasti 
na výstavě), ekonomické zpravodajství (např. informace o uvolnění finančních prostředků na výstavu 
nebo výstavbu výstaviště, informace o nákladech a ziscích pořadatelů a vystavovatelů), zprávy z oblasti 
kultury (vystavované umění nebo kulturní doprovodný program), z oblasti vědecko-technologické 
(zprávy o prezentovaných technologiích nebo vynálezech), nebo mezi zprávy společenské (účast 
významných osobností, tipy pro návštěvníky výstav). Podstatné je, že zprávy z výstav a o výstavách 
vycházely v dobovém odborném tisku,25  v časopisech určených širokému publiku26 a průběžně také v 
denním tisku. 27  Značný ohlas měla Mezinárodní výstava moderní uměleckoprůmyslové 
výroby (Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes) konaná v Paříži v roce 
1925, které se Československo účastnilo s pavilonem podle návrhu Josefa Gočára a v časopise Výtvarná 
práce vyšel k výstavě obsáhlý komentář z pera Pavla Janáka.28 Pozornosti se v odborném tisku dostalo 
také výstavbě veletržního paláce v Praze a plánu na vybudování rozlehlého moderního areálu pro 
Pražské vzorkové veletrhy v sousedství staršího holešovického výstaviště, který však nakonec nebyl 
v plném rozsahu realizován.29 
V letech 1927-1928 vycházely prakticky ve všech tiskovinách v republice informace a zprávy o budování 
Zemského výstaviště v Brně a přípravě Výstavy soudobé kultury, vyšla i řada tematicky zaměřených 
čísel věnovaných této výstavě. Zvláštní číslo věnoval Výstavě soudobé kultury časopis Typografia, ve 
kterém se v témže roce objevila také podrobná reportáž z kolínské výstavy Pressa.30 Relativně málo 
pozornosti věnoval československý tisk světové výstavě v Barceloně v roce 1929, které se 
Československo neúčastnilo s vlastním pavilonem, nýbrž pouze s proexportně zaměřenou expozicí 
v Průmyslovém paláci.31 Poněkud stranou zájmu stál také československý pavilon na Expo v Bruselu 
v roce 1935, i když zprávy o něm i o novém výstavním areálu v parku Heysel se v odborném tisku 
objevily.32 Značné pozornosti se naopak dostalo československé účasti na Expo v Paříži v roce 1937.33 
V témže roce byla v odborných kruzích diskutovaná také zamýšlená jubilejní výstava, která se měla 

 
25 Časopisy zaměřené na architekturu a stavitelství jako Styl (měsíčník pro architekturu, stavbu měst a umělecký 
průmysl vydávaný Společností architektů v Praze), Stavba (vydávaný Klubem architektů v Praze), Stavitel () nebo 
Architektura (vzniklý v roce 1939 sloučením tří předešlých časopisů) přinášely podrobné informace o světových 
i domácích výstavách, výstavních pavilonech a také analýzy a úvahy o přestavbách měst, souvisejících 
s výstavami.  
26 Např. časopisy Salon, Pestrý týden, kulturní revue Horizont nebo časopis Přítomnost. 
27 Především Lidové noviny, Národní listy. 
28 JANÁK, Pavel. Výstava v Paříži, umělecký průmysl a život. In: Výtvarná práce 7(IV). březen 1925. [s. 207-233]. 
29 BAUER, František. Obchod a veletrhy. In: Světozor 1(25) 1924. Praha: J. Otto, 1924. [s.18]; LOUDA, Vlastimil. 
Dvacet veletrhů a veletržní palác v Praze. In: Salon 2(9) 1930. [s.35]; Ohlas soudobé inženýrské práce: Sborník 
vydaný k 10. sjezdu československých inženýrů v Praze 1930. Praha: Odbor spolku československých inženýrů, 
1930. [s.242]. 
30 Kromě časopisu Typografia přinesl informaci o zahájení výstavy Pressa s fotografiemi kolínského výstaviště a 
některých expozic také Pestrý týden In: Pestrý týden 21 (3). 1928. 
31 Pestrý týden přinesl informace o zahájení výstavy a československé. účasti formou rozhovorů s komisařem 
výstavy L. Turnovským a ministrem obchodu L. Novákem. In: Pestrý týden 20(4) 1929 a 23 (4) 1929. 
32 Např. HEYTHUM, Antonín. Československý pavilon v Bruselu 1935. Zpráva projektanta stavby a interiérů 
pavilonu ing. arch. Ant. Heythuma. In: Stavba 1936; HOVORKA, Jaroslav. Světová výstava v Bruselu 1935. In: Styl 
(XV) [XX]. 1936-1937. 
33 Např. BENŠ, Adolf. Paříž 1937. Poznámky o architektuře výstavy francouzských i cizích pavilonů. In: Stavba 
(XVI) 1937; KREJCAR, Jaromír. Čsl. Státní pavilon v Paříži 1937 na mezinárodní výstavě techniky a umění 
v moderním životě. In: Stavba (XVI) 1937; [s. 78-80]; KREJCAR, Jaromír. Kam přenésti čsl. Pavilon. In: Stavba 
(XVI) 1937. [s. 80]; SOUMAR, B. Československá průmyslová účast na mezinárodní výstavě v Paříži. In: Stavba 
(XVI) 1937. 
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konat v Praze v roce 1942 a v souvislosti s ní bylo uvažováno o rozsáhlé přestavbě pražského výstaviště 
i souvisejících částí města.34  
 
Kromě významných světových, mezinárodních a celonárodních všeobecných výstav přinášel tisk také 
informace o kulturních výstavách, z nichž nejvýznamnější byla zřejmě opakovaná československá účast 
na bienále v Benátkách a trienále v Miláně. V případě zdařilých výstav jiných národů přinášel 
československý tisk informace také o těchto akcích.35 V dobovém denním tisku najdeme časté zmínky 
o československé účasti na zahraničních průmyslových veletrzích, jmenovitě veletrhu milánském, 
lipském, bělehradském, hamburském nebo záhřebském; dále poznámky o významných výstavách 
v Drážďanech, Kolíně nad Rýnem, Poznani, Rize a dalších městech. Vycházely teoretické úvahy a 
kritické reflexe umělecké a propagační výstavní tvorby a obecné úvahy o vhodné koncepci výstavních 
areálů,36 a v tiskovinách určených obchodníkům byly publikovány rady ohledně úspěšné účasti na 
veletrhu.37 Za zmínku stojí i fakt, že u příležitosti společenských událostí, jakými velké národní nebo 
mezinárodní výstavy byly, vycházely v zábavných časopisech také tematické karikatury nebo povídky. 
Celkově byla pozornost věnovaná výstavám a veletrhům značná a pestrost forem a způsobu 
informování o nich plně odpovídá jejich společenskému významu v meziválečném období.  
 

Obrazová příloha 1: Karikatury v dobovém meziválečném tisku 
 

2.6. Materiály z okruhu brněnského výstaviště 
Velmi cenný zdroje informací o podobě československého i evropského výstavnictví a veletržního 
průmyslu ve druhé polovině dvacátého století představují materiály spojené tematicky a personálně 
s podnikem zahraničního obchodu Brněnské veletrhy a výstavy (BVV). Brněnské výstaviště od konce 
50. let dvacátého století převzalo roli výkladní skříně národního hospodářství38 a veletržnímu areálu i 
jeho provozu byl proto přikládaný odpovídající význam a věnována mimořádná pozornost. Vědomí 
vlastních úspěchů na poli mezinárodní obchodní spolupráce i intenzivní kontakty se zahraničím 
podněcovaly také teoretické a kritické úvahy o výstavnictví a veletržním provozu. Areál byl rozvíjený a 
přestavovaný podle průběžně aktualizovaných odborníky vypracovaných generelů. 39  Při různých 
příležitostech vycházely propagační publikace, které zpravidla shrnovaly aktuální stav a technické 
parametry výstaviště. Na přelomu 60. a 70. let se v podniku začaly testovat konstrukční systémy pro 

 
34 Výstaviště v roce 1942. Praha sama nejkrásnější výstavní podívaná. In: Styl (XV) 1936-1937. [s.118-122]; 
KARBAN Josef a Bohumil HÜBSCHMANN. Rozšíření výstaviště s přeložením Vltavy v délce asi 1600 m. Studie z r. 
1928. In: Styl (XV) 1936-1937. [s.123]; JURKOVIČ Dušan. Celoštátna výstava 1942. Ideová magistrála 
československá. In: Styl (XV) [XX]. 1936-1937. [s.133-134]; STYL [redakce]. Československá výstava 1942. In: Styl 
(XV) [XX]. 1936-1937; HODIN, J. O švédském paviloně na Expo a všeobecné úvahy o světových výstavách. In: 
Styl 1 (XXI). 1938. [s.3-6-, dokončení s.14-15]. 
35 Např. KUBÍČEK, Alois. Švédská cesta. In: Styl 1(IV). 1923. [s. 59-60]; KALIVODA, František. Výstava švýcarské 
země v Curychu 1939. In: Architektura (1-12) 1939. ISSN 1803-5574. [s.265-269].  
36 Např. LHOTA, Karel. Výstavy. In: Architekt SIA (4). 1933. [s.49-54]. Převzato z knihy Karel Lhota Nejen slova: O 
divadle, architektuře, bytové kultuře. Praha: Mladá fronta a Národní technické muzeum, 2010. ISBN: 978-80-
204-2221-7. [s. 91-97]. 
37 Např. Jak na to, abyste měl z veletrhu opravdu zisk. In: Typ. Ilustrovaný magazín pro moderní podnikání. 2 
(12). 1938. [s.65-66]. 
38 KORYČÁNEK, Rostislav. Brno, město veletrhů In: Na prahu zítřka: Brněnská architektura a vizuální kultura 
období socialismu = On the Threshold of Tomorrow: Architecture and Visual Culture in Brno during the 
Communist Era. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2014. ISBN 978-80-214-5092-
9. [s.17-56]. 
39 První poválečné rozvojové plány zpracovával Státní projektový ústav Brno (kolektiv Zdeňka Alexy); 
publikováno v Architektura ČSR (3-4) XVII 1958. Svaz architektů ČSR, 1958. ISSN 0300-5305. [s. 184]. Později 
agendu generelů převzalo podnikové projekční oddělení BVV.  
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výstavnictví,40 z nichž se do praxe prosadily skladebné systémy Combi a Monti.41 V letech 1973-1975 
byl v podniku postupně implementován jednotný vizuální styl, který pro BVV navrhl Jan Rajlich.42 
Později byly zavedené tzv. technicko-hospodářské ukazatele, používané k hodnocení výkonnosti a 
efektivity provozu, které umožňovaly také vzájemné srovnávání veletržních areálů.43 Řada inovací, 
které se v podniku zaváděly, zaujala i v mezinárodním prostředí prostřednictvím výměny informací 
v rámci UFI44. Díky spolupráci v rámci UFI byla také zaručená účast zahraničních expertů na dvou 
mezinárodních sympóziích o budoucnosti výstavnictví, která podnik BVV uspořádal v letech 1975 a 
1978.45 V prostředí veletržního města bylo možné přivést k životu i prestižní mezinárodní akci, jakou 
bylo bienále grafického designu, jehož iniciátorem a dlouhodobým organizátorem byl už od roku 1963 
zmíněný Jan Rajlich. Pod názvem Defilé pořádal podnik od 60. let vlastní přehlídky, kde byla 
prezentovaná tvorba architektů, grafiků a designérů z okruhu BVV. V 80. letech probíhaly ve spolupráci 
podniku BVV a brněnské Fakulty architektury kurzy postgraduálního studia, určené profesionálům 
z oblasti výstavnictví; pro potřeby těchto kurzů byl vydaný sborník přednášek,46 do nějž přispěli mimo 
jiné architekti, zabývající se dlouhodobě profesně výstavními areály a jejich urbanistickým řešením 
(Zdeněk Denk, Zdeněk Müller, Zdeněk Lang). Po roce 1989 byla v souvislosti se změnou režimu tato 
spolupráce ukončena a tím bohužel zanikla unikátní teoretická platforma, která umožňovala 
reflektovat veletržní a výstavní areály jako svébytný urbanistický typ. V 90. letech zprvu navazoval na 
dřívější širší společenskou debatu o veletržní a výstavní tvorbě časopis Expoforum;47 ve změněných 
společenských a hospodářských podmínkách se však začala architektonická a výtvarná tvorba určená 
pro komerční veletrhy a obchodní propagaci vzdalovat muzejnímu a galerijnímu výstavnictví a 
souběžně s tím se diskuse o veletržním výstavnictví postupně přesunula z kulturní sféry do oblasti 
ekonomické teorie. Můžeme konstatovat, že ucelený přístup k výstavnictví jako k samostatné 
umělecké disciplíně a současně mimořádně významnému nástroji komunikace a propagace, který se 
formoval v meziválečném období a ve druhé polovině dvacátého století dominoval teoretické debatě 
o veletrzích i výstavách (ať už propagačních, obchodních, popularizačních nebo uměleckých), byl na 
přelomu milénia postupně opuštěn. Podle mého osobního názoru se tak stalo ke škodě obou 
zmiňovaných oblastí. 
 

2.7. Materiály o současné podobě a fungování veletržních areálů 
Informace o současné podobě a fungování veletržních areálů i přípravě areálů pro velké výstavní akce 
jsou dostupné především prostřednictvím internetu. Vydatným pramenem jsou oficiální webové 
stránky jednotlivých veletržních správ, dále oborové statistiky a analýzy organizací a institucí, 
působících v oboru. Z těchto materiálů lze čerpat především základní informace o poloze, velikosti a 
vybavenosti areálů, jejich vlastnické struktuře, charakteru a počtu pořádaných akcí nebo údaje o 
návštěvnosti areálu. Jednotlivé společnosti prostřednictvím webových stránek zpravidla zveřejňují také 

 
40 Defilé 1960-1965 [katalog výstavy]. Brno: Brněnské veletrhy a výstavy, 1965 [redakce KALIVODA, František]. 
[s.11]. 
41 DENK, Zdeněk. Výstavnictví a veletržní tvorba pro předmět Interiér a výstavnictví [učební text]. Brno: VUT, 
1984. [s. 40, 56-58]. 
42 VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Image a firemní identita. Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2790-5. [s.20]; 
SVOBODA, Václav. Jednotný vizuální styl BVV. In: Defilé IV tvůrčí skupina BVV 1975-1980 [katalog výstavy]. 
Brno: Svaz architektů ČSR a BVV Brno, 1980. [s.45-47]. 
43 Informace o technicko-hospodářských ukazatelích pochází od architekta Zdeňka Müllera, který působil jako 
architekt výstaviště v letech 1962-2000. Tabulky s THP ukazateli byly zpracovávány v podniku BVV v roce 1976.  
44 Podnik BVV se stal členem UFI krátce po svém založení v roce 1961. 
45 LANG, Zdeněk [editor]. Veletrhy v roce 2000: mezinárodní sympozium. 3.-5. října 1978 v Brně [sborník 
přednášek]. Brno, 1979; LANG, Zdeněk [editor]. Sborník sympozia o výstavní tvorbě: Brno 3.-4. prosince 1975. 
Brno: Svaz architektů ČSR, 1975. 
46 DENK, Zdeněk. Výstavnictví a veletržní tvorba pro předmět Interiér a výstavnictví [učební text]. 2. vyd. Brno: 
VUT, 1989. ISBN 80-214-1015-9. 
47 Unie výtvarných umělců České republiky [korporativní autor]. Expoforum: Mezinárodní revue pro veletrhy, 
výstavy a komerční akce. Ostrava: Atelier Milata, 1991-1998. 
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stručné informace o historii areálu a společnosti a o svých aktuálních rozvojových plánech. Podrobněji 
je způsobu získávání informací z internetu věnovaná kapitola 4. Práce se zdroji. 
Kromě konkrétních informací vztahujících se k jednotlivým výstavištím je pro zkoumání výstavních a 
veletržních areálů jako specifického urbanistického typu relevantní také aktuální odborná literatura 
z oboru plánování a tvorby měst, pořadatelství akcí, regionálního rozvoje, infrastruktury sídel (včetně 
dopravní infrastruktury). Dále je při studiu veletržních areálů nutné přihlížet k literatuře z oborů jako 
ekonomie, marketing a propagace, které se nezabývají urbanistickou formou výstavních areálů, nýbrž 
primárně jejich funkcí a provozem. Pochopitelně pokud jde o formu jednotlivých výstavních hal a 
pavilonů v minulosti i dnes, je třeba věnovat pozornost také historii architektury a sledovat tištěná i 
digitální média věnující se současné architektuře. 
 

2.8. Ostatní zdroje a související tematické okruhy 
Na tomto místě chci zmínit několik dalších pramenů, v nichž jsem narazila na zmínky o významu výstav 
ve vztahu k formování městského prostředí, které mě osobně zaujaly. Vzhledem k množství 
mezioborových přesahů zkoumaného fenoménu nejde v žádném případě o reprezentativní výčet, spíš 
o rozšíření okruhu úvah nebo naopak těsnější propojení tématu s obecnou teorií a historiografií 
územního plánování. 
Sigfried Giedion ve svém klasickém díle Space, Time and Architecture zmiňuje světové výstavy druhé 
poloviny 19. století a vyzdvihuje jejich nezastupitelnou roli v architektuře jako místa experimentu. 
Podle Giediona měli architekti a konstruktéři příležitost na stavbách, které byly koncipované jako 
dočasné, zkoušet nová pokroková řešení na hraně technických možností, která by nebylo možné 
realizovat u staveb trvalých.48 Toto jeho tvrzení podle mě platí i pro mnohé stavby realizované při 
příležitosti současných světových výstav. Dále se Giedion zmiňuje (spíš kriticky) také o mimořádném 
vlivu, který měla na vývoj architektury v USA světová výstava v Chicagu v roce 1893.49 Gideonovu tezi 
o významu výstav dále rozvíjí Javier Monclús,50 podle něhož velké světové výstavy v minulosti nejen 
reflektovaly současný stav městského plánování, 51  ale v některých případech naopak předjímaly 
budoucí trendy a i v oblasti urbanismu přicházely s futuristickými vizemi. To platí především o Expo 
Montréal a Expo Osaka, kde se podle Monclúse uplatnil zcela nový urbanistický trend, reprezentovaný 
megastrukturami, které vycházely z modernistického pojetí urbanismu, ale současně svým 
organizovaným charakterem představovaly určitý návrat k tradičnímu urbanismu stylu beaux-art. 
Monclús tento styl popisuje jako technologický urbanismus, který se krátce prosadil na mezinárodní 
scéně v období mezi absolutní dominancí modernistického urbanismu Corbusierova typu, a jeho 
odmítnutím a rehabilitací tradiční městské blokové zástavby spojeným s nástupem postmoderny. 
Technokratické a megalomanské pojetí tvorby města ovšem narazilo krátce po svém nástupu na scénu 
během 60. let na své ekonomické limity, když ropná krize roku 1973 prakticky znemožnila z podstaty 
věci energeticky náročné megastruktury v městském prostředí skutečně realizovat. Monclús se ve své 
práci nevěnuje veletržním areálům, respektive nerozlišuje veletržní areály jako zvláštní typ městského 
prostoru. Přitom však právě při přestavbách a výstavbě nových veletržních areálů v 70. a 80. letech 
tento druh urbanistického myšlení přetrval a byl skutečně realizovaný v praxi, o čemž svědčí například 
podoba výstavišť v Lyonu, Paříži (Nord-Villepinte), Norimberku nebo Düsseldorfu. 
 

Obrazová příloha 2: Výstaviště realizovaná jako megastruktury 
 

 
48 GIEDION, Sigfried. Space, Time and Architecture. The Growth of a New Tradition. [5th revisited and enlarged 
edition]. London: Harvard University Press, 2008. ISBN 978-0-674-03047-3. [p.243-248]. 
49 Ibidem. [p.275-277, p.393-396]. 
50 MONCLÚS, Francisco Javier. International Exhibitions and Urban Design Paradigms. In: Exhibitions and 
Development of Modern Planning Culture. [editors FREESTONE, Robert and Marco AMATI]. London: Routledge, 
2016. ISBN: 978-1-138-24774-1. [p. 225-241] 
51 Výrazu urban design používanému v angličtině v této souvislosti lépe odpovídá termín tvorba města, který 
ovšem v češtině zejména v historickém kontextu působí poněkud nezvykle. 
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Podobně jako Monclús argumentuje Deyan Sudjic, který tvrdí, že to byly právě futuristické expozice na 
světových výstavách (konkrétně Geddesova Futurama na Expo 1939 v New Yorku nebo Habitat a monorail 
na Expo Montréal 1967), které nastolily mentální klima, v němž byl určitý typ intervencí do městského 
prostředí považovaný za možný. 52  Kromě toho Sudjic trefně glosuje spektakulární charakter vlastní 
prakticky všem světovým výstavám od jejich počátků, když pařížskou světovou výstavu roku 1889 označuje 
jako Disneyland, který předešel samotného Mickey Mouse.53 
Pokud jde o související témata, která považuji za zvlášť důležitá ve vztahu k výstavním areálům a jejich 
transformacím v městském prostředí, zaujímají čelné místo výstavy bydlení, stavební výstavy a zahradní 
výstavy a festivaly. Historicky se zahradní výstavy a výstavy bydlení postupně vydělily z všeobecných 
průmyslových výstav a jejich samostatná historie se začíná psát na přelomu 19. a 20. století. Tvůrci těchto 
výstav měli vždy ambici přímo měnit městské prostředí nebo o změny usilovat, proto při mapování proměn 
evropských měst v souvislosti s výstavami nelze opominout materiály a prameny z tohoto okruhu. S tím 
úzce souvisí také oblast zahradní architektury a tvorby krajiny, tvorba veřejného prostoru a památková 
péče, respektive teoretická reflexe zmíněných disciplín. 
Další oblastí poznání důležitou pro pochopení vnitřní logiky a uspořádání areálů historický vývoj výstavnictví 
a jeho prostorových požadavků včetně rámcové obeznámenosti s trendy v současném výstavnictví, 
marketingu a propagaci. Poučné analogie k vnitřnímu uspořádání a fungování výstavišť lze hledat také u 
jiných zvláštních areálů v městském prostředí54 nebo u specializovaných výstavních areálů.55 
 
  

 
52 SUDJIC, Deyan. E is for Expo. In: B is for Bauhaus. An A-Z of the Modern World. Particular Books [published by 
the Penguin Group], 2014. ISBN: 987-0-140-51593-0. [p.169-177]. 
53 Ibidem. [p.174] V originále: It was Disneyland before the animated cartoon, let alone Mickey Mouse, had 
been thought of. [překlad autorka] 
54 Např. sportovní areály, univerzitní kampusy, muzejní čtvrti, nemocnice, výrobní závody, logistická centra a 
obchodní centra, případně dopravní terminály. 
55 Např. zoologické zahrady, botanické zahrady, muzea v přírodě, výstavy vzorových domů, technická muzea 
dopravních prostředků nebo rozsáhlé archeologické lokality a krajinné parky. 



 
 

Obrazová příloha 

Obrazová příloha 1 

Karikatury v dobovém meziválečném tisku 
 

           
 
Obr. 1a  
Série anekdot z humoristického týdeníku Komár kritizuje nepřipravenost města Brna na pořadatelství 
Výstavy soudobé kultury v roce 1928, konkrétně neupravené ulice a nedostatek ubytovacích kapacit. 
 
 

 
 
Obr. 1b 
Karikatury převzaté časopisem Pestrý týden z francouzského tisku poukazují na nedostatky při 
organizaci světové výstavy Expo 1937 v Paříži, jmenovitě neupravené ulice, nedokončené výstavní 
pavilony v době zahájení výstavy a časové prodlevy obecně. 
  



 
 

Obrazová příloha 

Obrazová příloha 2 

Výstaviště realizovaná jako megastruktury 
 

          
 
Obr. 2  
Podoba moderních veletržních areálů realizovaných ve formě megastruktur, konkrétně nová 
výstaviště v Düsseldorfu (Düsseldorf 1971), Norimberku (Nürnberg 1973), Paříži (Paris Nord Villepinte 
1982) a Lyonu (Lyon 1984).  
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3. METODIKA 
Jako východisko úvah o budoucí podobě a vývoji výstavišť je nezbytný teoretický základ, který definuje 
jednotlivé typy areálů, jejich charakteristické rysy a specifika a poukáže na rysy, které veletržní a 
výstavní areály odlišují od jiných druhů areálů v městské zástavbě, a které vlastnosti naopak výstavní a 
veletržní areály sdílejí s jinými typy areálů a městskými prostory. Hned v úvodu je nutné podotknout, 
že výstaviště jako objekt studia se do určité míry vzpírají klasické kategorizaci podle jednoznačně 
definovaných kritérií, a jejich vzájemná podobnosti mezi sebou a s ostatními typy areálů nebo jinými 
typy konferenčních a shromažďovacích komplexů (convention venues) je mnohem lépe uchopitelná za 
pomoci konceptu family resemblance categories, který s odvoláním na Wittgensteina popisuje Steven 
Pinker. 56  Tento koncept pomáhá přijmout skutečnost, že i když pro zjednodušení a přehlednost 
rozlišujeme jednotlivé typy areálů a mluvíme o jejich vzájemných odlišnostech, platí současně, že i 
v rámci jednoho typu se od sebe jednotlivé areály liší a naopak u areálů různých typů nacházíme 
shodné rysy. Jinak řečeno mezi jednotlivými typy neexistují zcela ostré hranice, jedná se spíš o plynulé 
přechody.  
 

3.1. Rozlišení výstavních a veletržních areálů 
Jak naznačuje již samotný název práce, nelze klást rovnítko mezi výstavní a veletržní areály, přestože 
oba typy areálů vykazují základní společné znaky a v určitém kontextu je možné pro ně používat shodně 
obecný název výstaviště. Je také fakt, že dnešní specializované veletržní areály často vznikaly 
postupnou transformací z výstavních areálů, jak je podrobněji popsáno v kapitole 5. Historický vývoj a 
proměny výstavních areálů. Přesto mezi oběma typy areálů současně existují zásadní odlišnosti a 
použití předem definované terminologie proto napomáhá mezi nimi v případě potřeby rozlišovat. 
Základní rozdíl je ten, že výstavní areály jsou určené pro jednorázové pořádání déletrvajících, avšak 
časově omezených výstav, zatímco veletržní areály jsou místem pravidelného opakovaného konání akcí 
krátkodobých. Objasnit tento rozdíl pomohou i definice, používané institucemi působícími v oboru. 
Asociace veletržního průmyslu Union des Foires Internationales (UFI)57  definuje veletržní areál (v 
anglickém originálu textu je použito označení exhibition venue) jako jakýkoliv soubor veřejných budov 
s celkovou vnitřní výstavní plochou minimálně 5000 m2, kde jsou pravidelně pořádány různé typy akcí 
jako jsou výstavy, veletrhy nebo předváděcí akce pro veřejnost. Může jít o budovy primárně určené pro 
výstavní účely nebo mohou být výstavní prostory součástí komplexu budov, sloužícího i jiným účelům 
(hotely, arény, sportovní areály nebo zábavní parky). 58  Mezinárodní úřad pro výstavnictví Bureau 
International des Expositions (BIE)59 oproti tomu definuje standardy, které musí splňovat pořádaná 
akce, aby mohla být označena za světovou výstavu. Mezi důležitá kritéria patří tematické zaměření 
akce, jasně daná a ohraničená doba trvání (v případě světových výstav maximálně 6 měsíců) a role 
organizátora, které se může zhostit stát nebo město. O pořadatelství důležitých mezinárodních nebo 
světových výstav se vždy uchází více měst a států a jsou také dané intervaly mezi konáním po sobě 
jdoucích výstav, z čehož explicitně vyplývá, že areál pro velkou výstavní akci je vždy nutné pro konkrétní 
akci vybudovat a po skončení akce jej pro jakékoliv další využití výrazně přestavět. Hlavní 
charakteristiky veletržních a výstavních areálů ukazuje přehledně tabulka 1.60 V souladu s konceptem 

 
56 PINKER, Steven. Words and Rules: The Ingredients of Language [Chapter 10. A Digital Mind in an Analog 

World]. Basic Books, 2015 [e-book]. 
57 Viz Seznam použitých zkratek a kapitola 4.2. Přehled organizací a institucí působících v oboru. 
58 Zdroj: UFI. World Map of Exhibition Venues. UFI, 2017 [revisited December 2018]. Dostupné online: 
https://www.ufi.org/wp-content/uploads/2018/12/UFI_World_Map_of_Venues_2017_revDec18.pdf [cit. 
17.8.2019]. [překlad autorka]. 
59 Viz Seznam použitých zkratek a kapitola 4.2. Přehled organizací a institucí působících v oboru. 
60 Tabulka je převzatá z vlastního konferenčního příspěvku věnovaného charakteristikám evropských 
veletržních areálů: ŠTĚPÁNKOVÁ, Lenka. Charakteristiky evropských veletržních areálů. In: 8th Annual 
Conference on Architecture and Urban Design. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Architecture, 
2019. [s.96-104]. ISBN: 978-80-214-5802-4. 

https://www.ufi.org/wp-content/uploads/2018/12/UFI_World_Map_of_Venues_2017_revDec18.pdf
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naznačeným v úvodu této kapitoly je na tomto místě třeba poukázat na fakt, že existují i areály, které 
nezapadají zcela přesně ani do jedné z kategorií, a přitom vykazují některé znaky obou. Jako příklad lze 
uvést výstaviště v Benátkách, které funguje jako stálý areál, ale po formální stránce má blíž 
k jednorázovým výstavním areálům a jeho finanční a institucionální ukotvení je zcela specifické. Dalším 
takovým zvláštním případem je areál, který byl připravovaný v Římě pro světovou výstavu, která se 
nakonec neuskutečnila, konkrétně Expo Rome 1942. Dodnes dochované výstavní budovy tvoří zvláštní 
okrsek, který může být srovnávaný s místy, kde se výstava v minulosti skutečně odehrála nebo 
s některými transformovanými historickými veletržními areály. 
 

 
Tab. 1 Základní znaky výstavních a veletržních areálů 
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3.2. Teorie FFF 
Během shromažďování informací o evropských veletržních a výstavních areálech jsem si uvědomila, že 
k pochopení jejich podstaty nestačí pouhý popis formy a funkce, ale je potřeba postihnout také jejich 
institucionální a organizační zázemí, vlastnické vztahy, ekonomickou výkonnost nebo efektivitu 
provozu a obdobné charakteristiky, protože právě tyto faktory hrají významnou roli při transformacích 
areálů. Zformulovala jsem proto FFF teorii, 61  která představuje modifikaci teorie udržitelnosti 
(sustainability), a lze ji aplikovat na urbánní celky, koncepty a plány. Podle teorie udržitelnosti musí být 
pro dosažení trvalé stability jakéhokoliv obecného systému v rovnováze tři pilíře: ekonomický, sociální 
a ekologický. Podle teorie FFF musí být také v rovnováze tři pilíře, a to forma, funkce a finance. Pokud 
tyto tři složky nejsou v rovnováze, území není stabilní a směřuje ke změně. V případě urbanistického 
plánu nebo koncepce se nedaří se dosáhnout jeho realizace nebo dochází při jeho uskutečňování 
k problémům a modifikacím. Vztahy mezi jednotlivými pilíři popisuje tabulka 2.62 O teorii FFF jsem se 
průběžně opírala při shromažďování a třídění informací.  
 

 
Tab. 2 Schéma vztahů mezi formou, funkcí a financemi. 
 

 
61 Teorie byla poprvé představená v rámci krátkého příspěvku na kolokviu Neplánované plánované mestá 
Slovenské Akadémie Vied v Bratislavě v listopadu 2017. Zdroj: ŠTĚPÁNKOVÁ, Lenka. Vize a realita: 
Uskutečňování rozvojových plánů v historii brněnského výstaviště. In: Neplánované plánované mestá. 
Bratislava, 2017. Dostupné online: https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/IlxbckSBaRPF51 
[cit. 09.2.2020]. 
62 Převzato z: ŠTĚPÁNKOVÁ, Lenka. Transformace evropských výstavních a veletržních areálů. [Teze dizertační 
práce]. Brno: VUT Brno, 2019. 
  

https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/IlxbckSBaRPF51
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3.3. Charakteristiky areálů 
Výstavní a veletržní areály jako zvláštní typ městského prostoru mají své specifické charakteristiky. 
Jejich existence je podmíněná také vazbami na hostitelské město nebo jeho metropolitní oblast. Tyto 
charakteristiky a vazby na město jsou různého druhu a pro přehlednost jsou dále v souladu s teorií FFF 
popisovány v rámci tří okruhů: vazby společenské a kulturní (formální), vazby provozní a prostorové 
(funkční), a vazby ekonomické, institucionální a organizační (finanční). 
 

3.3.1.  Formální charakteristiky a vazby 
Primárním formálním znakem výstavního nebo veletržního areálu je jeho architektonické a 
urbanistické řešení. Architektura výstaviště může být homogenní (u jednorázově založených areálů, 
které dosud neprošly zásadní transformací); potom je třeba posuzovat architekturu celku.63 Častěji 
jsou však areály tvořené objekty různého stáří a architektonické kvality a formálním znakem je 
přítomnost stavebních a architektonických dominant a výjimečných staveb. Při budování výstavišť 
bývala zpravidla věnovaná pozornost ústřednímu pavilonu a také vstupům, zdůrazněným obvykle 
branami nebo vstupními oblouky. Oblíbenou součástí výstavišť byly také vyhlídkové věže. První a 
nejznámější výjimečnou stavbou v tomto smyslu byl Křišťálový palác (1851), následovala řada 
výstavních hal zbudovaných v centru Paříže: Palais du Trocadéro (1878), Galerie des Machines (1889), 
Grand Palais a Petit Palais (1890), Palais de Chaillot a Palais Tokyo (1937). Dodnes nejslavnější 
památkou na světové výstavy vůbec je Eiffelova věž (1889). V Budapešti byl při výstavě v roce 1896 
zbudovaný mimo jiné monumentální Millenniumi emlékmű (Památník tisíciletí) na Náměstí Hrdinů. 
V Bruselu byly postupně pro výstavy v letech 1880 a 1897 v parku Cinquantenaire vystavěné 
triumfálním obloukem spojené velké výstavní haly, které dnes slouží jako muzeum, stejně jako ústřední 
palác světové výstavy v Barceloně (1929). V polské Poznani byl pro celonárodní výstavu v roce 1929 
zbudovaný ústřední pavilon s výmluvným názvem Hala Reprezentacyjna. V Bruselu bylo nové 
výstaviště založeno pro Expo 1935; jeho centrální hala v Art-deco stylu slouží dodnes svému 
původnímu účelu jako hala 5 a představuje architektonickou dominantu veletržního areálu. 
 

Obrazová příloha 3: Formální charakteristiky – historické výstavní haly 
Obrazová příloha 4: Formální charakteristiky – vstupy 
 
Na tradici výstavby monumentálních dominant a vyhlídkových věží brilantně navázali tvůrci Atomia pro 
bruselské Expo 1958. Stavba původně zamýšlená jako dočasná se stala nesmírně populární a její 
ponechání po skončení výstavy tak představuje trvalý památník pořadatelského úspěchu města. Tytéž 
tendence zdůrazňovat význam celého výstaviště nebo jeho částí prostřednictvím architektonických 
dominant pozorujeme u veletržních areálů. Jedním takovým případem byla přestavba výstaviště 
v Kolíně nad Rýnem pro výstavu Pressa v roce 1928, kdy bylo několik starších hal sjednoceno do 
monumentálního celku s plasticky pojednanou fasádou a doplněno vyhlídkovou věží Messeturm. 
Výstavišti v Brně otevřenému v témže roce dominoval ústřední Palác průmyslu a obchodu a jedna 
z výstavních promenád byla ukončená vyhlídkovou věží. V moderní době zaujaly místo vyhlídkových 
věží výškové stavby: administrativní budovy nebo hotely. V případě brněnského výstaviště byl jeho 
hlavní vstup doplněný o výškovou administrativní budovu při přestavbě na konci 50. let. Také u 
veletržních areálů v Düsseldorfu, Stuttgartu nebo Kolíně nad Rýnem sídlí veletržní správa v moderní 
výškové budově umístěné při vstupu na výstaviště. Podobným příkladem je kancelářská budova 
Messeturm u výstaviště ve Frankfurtu nad Mohanem, dvacetipodlažní hotel v sousedství vyhlídkové 
věže Torre Vasco da Gama u lisabonského výstaviště nebo The Skyscraper Center u výstaviště v Bilbau. 
Vstup na výstaviště v Budapešti je architektonicky zdůrazněný výškovou stavbou hotelu s kongresovým 
centrem. Jinde je tradiční prvek, jaký představuje Messeturm (doslova veletržní věž), transformovaný 
do podoby poutače, například u veletržních areálů v Mnichově nebo Hannoveru. 

 
63 Např. moderní výstavní areály Paris Nord Villepinte, Stuttgart, Mnichov nebo Milano-Rho. 
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Obrazová příloha 5: Formální charakteristiky – věže jako architektonické dominanty 
 
Kromě budov, jejichž architektonická dominance vyplývá z prominentního postavení nebo měřítka, 
mají formální význam také jednotlivé výstavní pavilony a objekty mimořádné svou kvalitou. V minulosti 
to byly například Corbusierův Pavillon de l'Esprit Nouveau nebo Melnikovův sovětský pavilon na 
výstavě v Paříži v roce 1925, Miesův pavilon Německa na světové výstavě v Barceloně 1929 nebo 
pavilon Philips na Expo 1958; v současnosti například holandský pavilon na Expo Hannover 2000 
navržený ateliérem MVDVR nebo britský pavilon na Expo Milano 2015.64  Také současné veletržní 
správy rozvíjejí své areály ve spolupráci s předními architekty, například pro výstaviště Milano City 
(dříve Campionaria) v lokalitě Portello pracoval v letech 1993-1997 a 2012 Mario Bellini,65 vstupnímu 
prostoru nového výstaviště Gran Via v Barceloně vtiskl v letech 2006-2009 ikonickou podobu Toyo 
Ito,66 v Norimberku byly v letech 2014 a 2018 dokončeny dvě nové haly podle projektu Zahy Hadid67 a 
v Paříži přestavěl část výstaviště Porte de Versailles v období 2012-2019 Jean Nouvel68. 
 

Obrazová příloha 6: Formální charakteristiky – dominanty a prominentní architektura 
 
Přítomnost architektonických dominant je rozhodně nejvýraznějším formálním rysem výstavních a 
veletržních areálů. Další formální znaky představují prvky urbanistické kompozice, například osová 
symetrie, komponované pohledy a průhledy, opakování prvků, práce s měřítkem budov a objektů, 
úprava prostranství, slavnostní osvětlení, přítomnost zeleně, krajinných úprav a okrasných vodních 
prvků. Důležitým soudobým formálním prvkem je aplikace jednotného grafického designu a vizuálního 
stylu, který areál sjednocuje a záměrně odlišuje od běžného městského prostředí. 
 

Obrazová příloha 7: Formální charakteristiky – grafický design 
Obrazová příloha 8: Formální charakteristiky – grafický design velkého měřítka 
 
Formální vazby na město představují symbolické vztahy, kdy se výstaviště (a pochopitelně provoz na 
něm) stává součástí identity města. Existence výstaviště byla v historii otázkou prestiže a potvrzením 
významu města (ke vzniku veletržního areálu nebo pořadatelství výstavy zpravidla předcházelo období 
usilovných příprav a vyjednávání, často musel být projekt prosazený v konkurenci jiných měst). S 
použitím dnešní terminologie můžeme výstaviště označit za marketingový nástroj a konkurenční 
výhodu města (viz kapitola 5.7. Alternativní periodizace podle Grega Clarka). Příklady, kdy je výstavní 
nebo veletržní akce spojená výrazně nejen s výstavištěm, ale také s pořadatelským městem jako 
takovým, představují například ženevský autosalon, milánský Salone del Mobile, basilejský veletrh 
umění Art Basel, hannoverský veletrh nebo mnichovský festival Oktoberfest. Z historických akcí 
představují v Evropě nejznámější případy barcelonská světová výstava (1929) a bruselské Expo (1958); 
obě tyto akce výrazně formovaly dnešní architektonickou a urbanistickou podobu města a jsou stále 
při výkladu jejich historie intenzivně připomínané.  
 

3.3.2. Funkční charakteristiky a vazby 
Funkcí výstavního nebo veletržního areálu se rozumí jeho schopnost plnit praktický účel. V tomto 
smyslu za hlavní funkci výstavišť považujeme možnost pořádat jednorázově nebo pravidelně výstavy, 
veletrhy a další akce určené velkému počtu návštěvníků. Základní funkční charakteristiky proto souvisí 

 
64 Příklady jsou vybrány pouze pro ilustraci, významných pavilonů vznikla v historii světových výstav řada. 
65 Podrobnosti viz. http://www.bellini.it/architecture/fiera_milano_portello.html [cit. 9.9.2020] a 
http://www.bellini.it/architecture/fiera_milano_congressi.html [cit. 9.9.2020]. 
66 Podrobnosti viz: http://www.toyo-ito.co.jp/ a https://www.firabarcelona.com/en/gran-via/ [cit. 11.5.2020]. 
67 Podrobnosti viz: https://www.zaha-hadid.com/architecture/nurnbergmesse-hall-3a/ [cit. 11.5.2020]. 
68 Podrobnosti viz: http://www.jeannouvel.com/en/projects/paris-parc-des-expositions-de-la-porte-de-
versailles-facade-du-pavillon-6/ [cit. 11.5.2020]. 
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s velikostí, kapacitou, polohou, dostupností a vybaveností areálu. Funkční charakteristiky je převážně 
možné kvantifikovat nebo přesně specifikovat, proto jsou pro přehlednost uvedené ve formě tabulky 3. 
 

 
 

Tab. 3 Funkční charakteristiky areálů69 

 
69 Zpracování autorka. 
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Výčet charakteristik v tabulce 5 umožňuje rámcový popis fungování areálů, přičemž jednotlivé funkční 
charakteristiky by bylo pochopitelně možné dál zpřesňovat. Smyslem této práce však není zpracovat 
detailní analýzu provozu areálů, nýbrž ve smyslu teorie FFF poukázat na jejich vazby na město a vztahy 
mezi jejich formou, funkcí a financemi. V této souvislosti stojí za povšimnutí, které charakteristiky jsou 
sledované v rámci oboru samotného, tj. jaké charakteristiky sledují jednotliví aktéři (viz kapitola 4.2. 
Přehled organizací a institucí působících v oboru). Ze statistik UFI a reportů BIE o proběhlých akcích 
vyplývá, že existují určité klíčové parametry, a to jak pro akce, tak pro výstavní a veletržní areály. 
Jedním z hlavních sledovaných parametrů u výstavních i veletržních akcí je množství účastníků, a to jak 
vystavovatelů, tak návštěvníků. Tento údaj primárně vypovídá o úspěšnosti akce ve smyslu jejího 
informačního a propagačního dopadu a současně je vysoký počet účastníků akce zpravidla indikátorem 
její ekonomické úspěšnosti (byť v tomto smyslu mezi jednotlivými typy akcí existují značné rozdíly). 
V případě areálů návštěvnost úzce souvisí s kapacitou, tzn. maximální kapacita jednotlivých hal a areálu 
jako celku jakož i kapacita obslužné infrastruktury jsou limitujícími faktory pro velikost akce, jakou je 
možné v areálu uspořádat. 
Dalším intenzivně sledovaným parametrem je velikost ve smyslu plošné rozlohy. U jednorázových 
výstavních akcí, kdy je výstavní areál určený k následné celkové přestavbě, hraje roli spíš jeho celková 
rozloha. U komerčních veletržních akcí je oproti tomu zásadním ukazatelem nejen velikost areálu, ale 
také velikost plochy přímo obsazené akcí, tzn. pronajaté jednotlivým vystavovatelům. Tento konkrétní 
údaj (plocha obsazená akcí nebo také prodaná plocha) hraje klíčovou roli v oborových statistikách a do 
určité míry vypovídá o rozvoji nebo stagnaci jednotlivých akcí i areálů, zejména v dlouhodobějším 
srovnání mezi jednotlivými roky. Podobně tento ukazatel může v širších souvislostech vypovídat také 
o vývoji celých průmyslových a odvětví a potažmo veletržních oborů. 
Sledování funkčních charakteristik se může jevit jako cesta k efektivnímu vyhodnocování prostorových 
nároků a predikci budoucích potřeb, a to zejména v případě jednotlivých veletržních areálů. Je proto 
poněkud překvapivé, jak málo pozornosti se těmto parametrům dostává. Několik příkladů pro ilustraci 
ukazují tabulky 4-6. 
 

 
Tab. 4 Analýza ploch evropských veletržních areálů70 

 
70 Tabulka je převzatá z vlastního konferenčního příspěvku věnovaného charakteristikám evropských 
veletržních areálů: ŠTĚPÁNKOVÁ, Lenka. Charakteristiky evropských veletržních areálů. In: 8th Annual 
Conference on Architecture and Urban Design. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Architecture, 
2019. [s.96-104]. ISBN: 978-80-214-5802-4. 
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Tabulka 4 ukazuje vztah mezi výstavní plochou, zastavěnou plochou a celkovou plochou areálu. Obecně 
je u moderních veletržních areálů s velkoprostorovými halami vždy zastavěná plocha o něco větší než 
výstavní plocha, protože část zastavěné plochy připadá na technické a servisní prostory. Stejně tak 
celková plocha areálu je větší než zastavěná plocha, protože část plochy areálu připadá na venkovní 
obslužné komunikace, manipulační plochy nebo venkovní výstavní plochy mezi budovami. Moderní 
veletržní areály nově založené v posledních dekádách vykazují vesměs podobný vzájemný poměr ploch 
(pro srovnání například Milán, Bilbao, Stuttgart). Oproti tomu u některých starších areálů může být 
vzájemný poměr odlišný. U areálů ve Frankfurtu nad Mohanem, Boloně, Kolíně nad Rýnem nebo 
Basileji výstavní plocha dokonce převyšuje celkovou zastavěnou plochu, což je principiálně umožněno 
uspořádáním výstavní plochy ve více podlažích. Tento poměr vypovídá o vysoce efektivním využití 
celkové plochy areálu, současně však indikuje omezenou možnost dalšího plošného rozvoje areálu 
v daném území. 

 
Tab. 5 Analýza prostorové efektivity vybraných evropských areálů71 
 
V případě tabulky 5 byla u vybraných areálů pro srovnání k celkové ploše areálu a celkové výstavní 
ploše akcí doplněná celková plocha akcí vypočtená na základě statistiky UFI. Výpočet vychází 
z deklarované auditované rozlohy všech akcí v areálu v průběhu roku a délky (počtu dnů) jejich trvání. 
Prakticky tedy toto číslo představuje celoroční obsazenost konkrétního areálu. Poměr této celkové 
plochy akcí k dostupné výstavní ploše má velkou vypovídací schopnost o obsazenosti (de facto 
obrátkovosti) areálu a mohl by být zajímavým parametrem pro porovnávání areálů. Použití této 
metody je však limitované dostupností relevantních dat pro analýzu; výsledky mohou být významně 
zkreslené, pokud se v konkrétním areálu pořádají ve větším rozsahu také akce, které nejsou 
certifikované UFI a neobjevují se proto v jednotně zpracovaných reportech.  
 

 
71 Ibidem. [s.98]. 
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Tab. 6 Analýza parkovacích kapacit vybraných evropských areálů72 
 
Tabulka 6 zobrazuje poměr výstavních ploch a parkovacích kapacit, konkrétně na jakou velikost 
výstavní plochy připadá v případě významných veletržních areálů jedno parkovací stání. Podobně jako 
u tabulky 5 hlavní problém spočívá ve získání srovnatelných dat (při zpracování této analýzy se 
nepodařilo získat relevantní údaje o parkovacích kapacitách pro areály Paris Porte de Versailles a 
Vicenza). Další problém představuje skutečnost, že některé veletržní správy poskytují údaj pouze o 
parkovacích kapacitách provozovaných přímo jako součást areálu, zatímco v jiných případech se jedná 
o veškeré kapacity v sousedství areálu sdílené i pro jiné účely. Výsledek analýzy proto může posloužit 
jako referenční hodnota pro posouzení parkovacích kapacit u dalších areálů, je však nutné brát v úvahu, 
že hodnoty jsou pouze orientační. 
 
Uvedené příklady ukazují skrytý potenciál funkčních analýz a současně odhalují hlavní překážku jejich 
širšího využití. Tou je obtížné získávání srovnatelných dat a nejednoznačnost údajů o areálech, které 
oficiálně uvádějí jednotliví provozovatelé. Tyto analýzy mohou být velmi užitečné pro rámcovou 
představu o trendech nebo poměrech ploch a mohou pomoci stanovit širší pásmo, ve kterém se mohou 
pohybovat některé konkrétní hodnoty. Tomu, aby mohly být veletržní areály skutečně takto 
analyzované, brání jejich relativně malý počet a zmíněná nekonzistence vstupních dat, ze které vyplývá 
možnost zkreslení výsledků. Současně však tyto analýzy není potřeba zcela zavrhovat, protože mohou 
upozornit na konkrétní případy areálů, které se v nějakém smyslu vymykají z průměru a důvody této 
odlišnosti stojí za podrobnější prozkoumání. 
Funkční vazby výstavních a veletržních areálů na město jsou dvojího druhu. Jde v prvé řadě o vazby 
provozní, kdy města poskytují výstavním a veletržním areálům rozšířené zázemí. Návštěvníci i 
vystavovatelé využívají služeb místních ubytovacích zařízení, gastronomických provozů, kulturních, 
společenských a volnočasových zařízení. Stálé veletržní areály mívají vazbu na místní podnikatelskou 

 
72 Analýza parkovacích kapacit byla zpracovaná jako interní analytický materiál pro společnost Veletrhy Brno 
(ŠTĚPÁNKOVÁ, Lenka. 2019). 
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sféru, protože zaměstnávají řadu subdodavatelů služeb i zboží. Pro výstaviště je město důležité jako 
zdroj kvalifikované pracovní síly. Organizátoři akcí využívají také služby místního kreativního průmyslu, 
který reprezentují pořadatelské, grafické a mediální agentury, výtvarníci, fotografové a další profese. 
Vzhledem k odbornému charakteru současných veletrhů vzniká přirozeně také vazba mezi 
organizátory akcí a akademickou sférou. V minulosti zpravidla hrála významnou úlohu vazba mezi 
výstavním areálem a místním dominantním sektorem hospodářství; řada výstavišť byla založena buď 
ve městech se silným zastoupením průmyslu nebo v agrárních oblastech se zaměřením na zemědělské 
výstavy.  
Druhý významný typ funkční vazby areálu a města představují dopravní vazby. Shromáždění velkého 
množství osob na jednom místě ve vymezeném čase patří k charakteristickým rysům veletrhů i výstav. 
Areály určené pro tyto akce proto musí mít pro své bezproblémové fungování velmi dobře vyřešenou 
dopravní obslužnost na více úrovních. V historii se materiál pro výstavbu i výstavní exponáty 
dopravovaly převážně po železnici. Zejména starší areály jsou proto často situovány v blízkosti nádraží, 
železničních tratí nebo mají k dispozici vlastní trať (viz kapitola 5.2. Světové výstavy a vznik prvních 
stálých areálů). Dnes, kdy je význam železnice pro nákladní dopravu menší než v minulosti, je většina 
exponátů přepravovaná prostřednictvím kamionové dopravy. S tím dále stoupá význam napojení 
výstavišť na páteřní dopravní síť města, aby nutná dopravní obsluha byla mohla být bezproblémově 
odkloněna přímo k výstavnímu nebo veletržnímu areálu a nepředstavovala zbytečnou zátěž pro okolní 
části města. Návštěvníci se na výstaviště dopravují buď individuálně osobními automobily nebo 
hromadnou dopravou. Podíl těchto druhů dopravy se liší podle charakteru akce. Výstavní areál proto 
musí disponovat dostatečnými parkovacími kapacitami buď v rámci areálu nebo v jeho bezprostředním 
okolí. 
 

Obrazová příloha 9: Parkování 
 
Mezinárodní areály a areály specializující se na pořádání odborných akcí a kongresů musí být dobře 
dostupné také letecky a klíčová je pro ně dobrá dostupnost z mezinárodního letiště. Některá moderní 
výstaviště byla cíleně založena právě v blízkosti letišť, například pařížské výstaviště Nord Villepinte 
nebo výstaviště v Ženevě a ve Stuttgartu. Areál Le Bourget v Paříži vznikl v bezprostřední vazbě na 
letiště primárně pro Salon international de l'aéronautique et de l'espace (SIAE), který se zde pravidelně 
koná od roku 1953. Pro úplnost je třeba zmínit i lodní dopravu; například v Düsseldorfu jsou exponáty 
na přehlídku lodí boot Düsseldorf dopravované na výstaviště přímo po řece Rýnu. 
 

Obrazová příloha 10: Doprava 
 
Samostatnou kapitolou je doprava v rámci rozlehlých areálů nebo mezi těmito areály a městy. V historii 
byla především pro světové výstavy realizována řada zajímavých řešení v podobě elektrických vozíků a 
vláčků, lanovek, visutých drah typu monorail, pohyblivých chodníků, spojovacích krytých chodeb a 
pasarelů. Některé areály byly napojeny také na lodní dopravu nebo byla lodní doprava provozovaná 
v samotném areálu. Právě budování dopravní infrastruktury v souvislosti s velkými výstavami patřilo 
v historii mezi první a nejviditelnější přínosy, které tyto akce měly pro pořadatelská města, a 
představuje významný a viditelný přínos těchto akcí i v současnosti. Příkladem může být výstavba 
rychlodráhy pro Expo ve španělské Seville 1992, výstavba nové linky a stanice příměstské železnice pro 
výstaviště v Hannoveru při Expo Hannover 2000 nebo nové metro vybudované pro Expo Montréal 1967 
a Expo Shanghai 2010. 
 

3.3.3. Finanční charakteristiky a vazby 
Mezi základní finanční charakteristiky areálů patří ekonomické ukazatele jako investiční náklady na 
výstavbu areálu, provozní náklady, efektivita provozu, výnosy z pořádaných akcí a zisk z provozu areálu 
v delším časovém horizontu. Tyto charakteristiky jsou předmětem hodnocení v duchu standardních 
ekonomických teorií. Zejména je takto zpravidla posuzována veletržní činnost provozovaná jako 
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Obrazová příloha 3 

Formální charakteristiky – historické výstavní haly 
 
Dochované historické výstavní paláce i další prvky výstavní architektury jsou dodnes součástí řady 
evropských měst. 
 

 
 
Obr. 3a  
Monumentální výstavní architektura v parku Cinquantenaire v Bruselu byla budována postupně pro 
výstavy v letech 1880, 1897 a 1910. Dnes v bývalých výstavních halách sídlí několik muzejních 
institucí.  
 

 
 
Obr. 3b 
Brusel, park Cinqunatenaire. Jižní z dvojice historických výstavních hal,  
v níž je v současnosti umístěná expozice muzea Auto World.  
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Obr. 3c, 3d 
Palác Trocadéro v Paříži (obr. 3c), jehož autory byli Gabriel-Jean-Antoine Davioud a Jules Bourdais, byl 
vybudovaný pro světovou výstavu v roce 1878. V roce 1937 byl zbořený, aby uvolil místo pro výstavbu 
nové výstavní haly Palais du Chaillot. Dnes v Palais du Chaillot sídlí divadlo a několik muzejních 
institucí. 

     
 
Obr. 3e, 3f 
Historické budovy Palazzine degli Orafi pocházejí z doby výstavby stálého výstaviště v lokalitě 
Campionaria v Miláně v roce 1923. Jejich renovace proběhla v letech 2003-2006 a dnes v nich sídlí 
Fondazione Fiera Milano. V sousedství se nachází nová administrativní a obchodní čtvrt Tre Torri 
(výškové budovy v pozadí). 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gabriel-Jean-Antoine_Davioud
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jules_Bourdais
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Obr. 3g 
Hlavní výstavní palác světové výstavy v Barceloně z roku 1929 v lokalitě Montjuïc, Palacio Nacional. 
Dnes sídlo katalánského národního muzea umění Museu Nacional d´Art de Catalunya. 
 

  
 
Obr. 3h 
Hala 5 bruselského výstaviště v art-deco stylu, původně hlavní pavilon světové výstavy v roce 1935.  
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Obr. 3i, 3j 
Vstupní budova berlínského výstaviště postavená v letech 1956-1957 v místě původní 
Deutschlandhalle z roku 1935 zničené za války. Vlevo Funkturm, rozhlasová věž z roku 1926. 
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Obrazová příloha 4 

Formální charakteristiky – vstupy 
 
Společným charakteristickým formálním znakem výstavních i veletržních areálů je architektonické 
zvýraznění vstupů. 
 

 
 
Obr. 4a 
Historické příklady zvýraznění vstupů do výstavních areálů. Shora po směru hodinových ručiček: Paříž, 
Expo 1937; Paříž, Exposition universelle 1900 (vstup na Pont Alexandre III); Düsseldorf, 
Reichsausstellung Schaffendes Volk 1937; Poznaň, PWK 1929; Paříž, Expo 1937 (vstup na Place de 
l´Alma); Göteborg, Jubileumsutställningen 1923. 

 
 
Obr. 4b 
Součástí výstavy v Brně byl v roce 1928 
také lunapark. Vstup do zábavní části 
areálu byl zvýrazněný dvojicí věží, 
v tomto případě se jednalo o dočasné 
stavby. V pozadí vyhlídková věž pavilonu 
Brněnských vzorkových trhů z téhož roku, 
která je dodnes součástí pavilonu G 
brněnského výstaviště. 
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Obr. 4c, 4d, 4e 
Vstup do areálu světové výstavy v Barceloně 
v roce 1929 vymezovaly dvě věže, tvořící společně 
vstupní portál. Podle svého vzoru, věže zvonice 
Svatého Marka v Benátkách, jsou nazývané Torres 
Venecianes. Celkový pohled na areál výstavy 
v roce 1929 a pohled na vstup do areálu a vstupní 
věže při autosalonu Automobile Barcelona 2019. 
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Obr. 4f 
Vstupní brána pražské jubilejní výstavy z roku 1891, jejímž autorem byl architekt  
Antonín Weihl. Součástí pražského holešovického výstaviště zůstala až do roku 1952,  
kdy musela být stržená z bezpečnostních důvodů. 
 

 
 
Obr. 4g 
Monumentální bránu světové výstavy v Paříži v roce 1900 vybudovanou na Place  
de la Concorde podle návrhu architekta René Bineta charakterizoval dekorativní  
keramický obklad z manufaktury v Sevres. Brána byla po skončení výstavy kompletně  
odstraněná, zachovala se pouze část obkladu druhotně instalovaná v městečku Breuillet. 
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Obr. 4h 
Vstupní brána výstavního komplexu VDNCH (VDNH) v Moskvě pocházejícího z roku 1939. 
 

 
 
Obr. 4i, 4j 
Pořadatelům světové výstavy v Bruselu v roce 1958 se podoba hlavního výstavního paláce z roku 1935 
(Le Grand Palais, dnes hala 5) zdála příliš konzervativní. Proto byl po dobu konání Expo před jeho 
průčelím představený dočasný portál lépe konvenující soudobému výtvarnému cítění a duchu výstavy. 
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Obr. 4k 
Vstupní portál historického veletržního areálu v Lipsku ve formě obřího 27 metrů vysokého zdvojeného 
písmene M byl instalovaný v roce 1965. Tvoří ho konstrukce z oceli opláštěná aluminiem. Z původních 
tří totožných portálů se dodnes dochoval pouze jeden na východní straně areálu. 
 

 
Obr. 4l 
Symbol Dopple-M, který reprezentuje zkratku výrazu 
Mustermesse (vzorkové veletrhy), vytvořil už v roce 
1917 lipský výtvarník Erich Gunter. Veletržní správa 
Leipziger Messe používá dvojité M ve svém logu 
dodnes. 
 
 
 

 
Obr. 4m 
Současné logo společnosti Leipziger Messe GmbH 
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Obr. 4n, 4o 
Vstupní oblouk s elektrickým osvětlením zvýrazňoval vstup do prostoru libereckých trhů. Jeho forma 
korespondovala s používaným výtvarným motivem magnetu. Nedatované záběry z meziválečného 
období. 
 

 
 
Obr. 4p 
Výtvarný motiv magnetu používaný pro liberecký veletrh doplňovala písmena RM značící Reichenberg 
Messe. Dobové propagační materiály. 
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Obr. 4r, 4s 
Portál plzeňského výstavního areálu v meziválečném období a krátce po druhé světové válce. 
 

 
 
Obr. 4t 
Soudobou parafrázi tradiční historické symetrické kompozice představují informační centra tvořící 
symbolickou bránu, která byla instalovaná dočasně po dobu výstavy Expo 2015 v centru Milána. 
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Obr. 4u, 4v 
Vstupy moderního veletržního areálu Milano-Rho jsou architektonicky zvýrazněny  
prostřednictvím zastřešující konstrukce, která prochází celým areálem a tvoří součást  
jeho vizuální identity. 
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Formální charakteristiky – věže jako architektonické dominanty 
 
Součástí výstavních a veletržních areálů bývaly v minulosti pravidelně vyhlídkové věže, později funkci 
výškové dominanty převzaly vysílače a výškové administrativní budovy nebo hotely. 
 

            
 
Obr. 5a, 5b, 5c 
Jedna z nejznámějších dominant svého druhu, Eiffelova věž v Paříži, byla postavena pro světovou 
výstavu v roce 1889 (snímek vlevo). Eiffelovou věží v Paříži byla inspirovaná konstrukce rozhledny 
v Praze na Petříně (uprostřed) postavené pro výstavu v roce 1891. Na snímku vpravo je Funkturm, 
rozhlasová věž u výstaviště v Berlíně, která byla zprovozněná při rozhlasové výstavě (3. Großen 
Deutschen Funk-Ausstellung Berlin) v roce 1926. 
 
Na následující straně: 
Obr. 5d, 5e, 5f 
Součástí přestavby výstaviště v Kolíně nad Rýnem pro výstavu Pressa v roce 1928 byla i vyhlídková 
 věž – Messeturm (vlevo). Vyhlídková věž brněnského výstaviště z roku 1928 (uprostřed). Jedná se 
o unikátní stavbu s jednou z prvních zavěšených skleněných fasád v Evropě. Na snímku vpravo  
věž z roku 1925, která byla součástí starého výstaviště v Mnichově v lokalitě Theresienhöhe. 
 
Obr. 5g, 5h, 5i 
Dnešní formální podoba výškové dominanty – poutač u výstaviště v Hannoveru osazený reklamní 
grafikou a fotovoltaickými panely (vlevo), Messeturm u nového veletržního areálu v Mnichově 
(uprostřed) a Messeturm Wien (vpravo) umístěná na střeše administrativní budovy, v níž sídlí  
veletržní správa. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Funkausstellung
https://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Funkausstellung
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Obr. 5j, 5k, 5l 
Nástupnímu prostoru nového výstaviště v Mnichově v lokalitě Riem dominuje Brainlab Tower Riem 
(na snímku vlevo). Bývalá řídící věž letového provozu byla po zrušení letiště zachovaná, 
rekonstruovaná a konvertovaná v administrativní budovu s kongresovým centrem. Výšková 
administrativní budova Messeturm u vstupu na výstaviště ve Frankfurtu nad Mohanem (uprostřed) je 
jednou z nejznámějších staveb tohoto typu. V popředí historická výstavní hala Festhalle z roku 1907. 
Snímek vpravo zachycuje novou výškovou administrativní budovu a hotel v sousedství vstupu do 
veletržního areálu Gran Via v Barceloně. 
 

         
 
Obr. 5m, 5n, 5o 
K vyhlídkové věži Torre Vasco da Gama v Lisabonu (vlevo) zbudované pro Expo 1998 byla později 
přistavěná dvacetipodlažní budova hotelu. Pro veřejnost hotel otvíral v roce 2012. Uprostřed  
výšková administrativní budova Bilbao Exhibition Centre (BEC) označovaná jako The Skyscraper 
Center nebo BEC Tower, která byla dokončena v roce 2004.Vpravo výšková administrativní budova 
 u vstupu na výstaviště v Brně sloužící jako sídlo veletržní správy. Budova postavená v letech  
1959-1960 byla kompletně rekonstruovaná v roce 1994. 
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Formální charakteristiky – dominanty a prominentní architektura 
 
Kromě významných veřejných budov, které však byly často po formální stránce poplatné převládající 
estetice své doby, vznikla v minulosti v rámci výstavních a veletržních areálů také řada drobnějších 
progresivních staveb. Někdy přišli jejich autoři s unikátním konstrukčním principem nebo funkčním 
konceptem, jindy šlo o snahu bořit zavedené konvence. Pro výstavní architekturu je charakteristická 
existence staveb nebo prvků, jejichž hlavní funkcí je reprezentovat a symbolicky dominovat prostoru, 
proto při jejich realizaci estetické hledisko viditelně převažuje nad praktickým využitím. 
 

      
 

         
 
Obr. 6a, 6b, 6c 
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Notoricky známé příklady progresivních a umělecky hodnotných výstavních pavilonů z první poloviny 
20. století. Glashaus navrhl Bruno Taut pro výstavu spolku Werkbund v Kolíně nad Rýnem v roce 1914, 
avantgardně pojatý sovětský pavilon na pařížské výstavě dekorativního a průmyslového moderního 
umění v roce 1925 byl dílem Konstantina Stěpanoviče Melnikova a autory pavilonu L´Esprit Noveau 
pro pařížskou výstavu v roce 1925 byli Le Corbusier a Pierre Jeanneret. 
 
Poznámka: Replika pavilonu L´Esprit Noveau vznikla v roce 1977 pro výstavu SIAE v italské Bologni 
a na její realizaci se podílela nadace Fondation Le Corbusier. 
 
 

Obr. 6e 
Jednou z výstavních staveb, které se 
svým konstrukčním a výtvarným 
řešením nesmazatelně zapsaly do 
dějin moderní architektury, je i 
němcký pavilon navržený Ludwigem 
von Miesem pro světovou výstavu 
v Barceloně roku 1929. 
 
 
 
 
 

 

 
 
Obr. 6f 
Přestože byl Miesův pavilon pouhý rok po skončení výstavy odstraněný, jeho význam pro vývoj 
architektonického myšlení ve 20. století a jeho umělecká kvalita vedly k tomu, že byl v 80. letech 
dvacátého století obnovený ve stejném místě podle původních plánů. 
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Obr. 6g 
Pavilon Philips pro bruselské Expo 1958,  
který na základě Le Corbusierova konceptu 
navrhl architekt Iannis Xenakis. 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6h 
Atomium, které mělo být původně  
po skončení výstavy Expo 1958 odstraněno, 
 se díky své popularitě stalo trvalou součástí 
výstavní lokality v bruselském parku Heysel.  
Jde o typickou ukázku architektury, jejíž  
význam spočívá v symbolické, nikoliv  
v praktické rovině. 
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Obr. 6i 
Svým inovativním konceptem si celosvětovou 
proslulost i místo mezi ikonickými stavbami 
z přelomu milénia vydobyl holandský pavilon 
na Expo Hannover 2000, jehož autory byli 
architekti z ateliéru MVRDV. 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6j, 6k 
V souladu s celkovým zaměřením Expo 
Hannover 2000 obrátili holandští architekti 
svou pozornost k symbióze přírodního a 
vystavěného prostředí a přišli s konceptem 
vrstvené vnitřní krajiny rozvržené  
do několika pater pavilonu. 
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Obr. 6l  
Jedním z objektů, kterým se dostávalo značné pozornosti při Expo Milano 2015, patřil pavilon 
Velké Británie. Jeho architekt Wolfgang Buttress spolu s týmem spolupracovníků  
složeným z inženýrů a odborníků na stage design představil mezinárodnímu publiku  
unikátní stavbu, jejíž výraz oscilující mezi budovou a skulpturou dokonale  
vystihuje podstatu výstavní architektury. 
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Na architekturu stálých veletržních areálů jsou kladeny jiné požadavky než na dočasné výstavní  
stavby především pokud jde o funkčnost a trvanlivost. Není zde proto tolik prostoru pro 
experimentální koncepty. Veletržní správy však mnohdy volí cestu spolupráce s předními  
světovými architekty jako osvědčenou strategii vedoucí ke zvyšování atraktivity areálu. 
 

 
 
Obr. 6m 
Návrh vstupní haly barcelonského areálu Gran Via vzešel z architektonické soutěže, která  
proběhla v roce 2004. Jejím vítězem se stal japonský architekt Toyo Ito.  
 

 
 
Obr. 6n 
Veletržní správa v Norimberku přizvala ke spolupráci na podobě dvou nových hal 3a a 3c 
realizovaných v letech 2014-2018 první dámu světové architektury Zahu Hadid. 
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Obr. 6o, 6p, 6r 
Koncept nové haly basilejského 
 výstaviště od studia Herzog & de Meuron  
dal vzniknout novému veřejnému prostoru,  
do něhož jsou vstupy do výstavního  
komplexu orientovány. 
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Obr. 6s, 6t 
Novou halu 6 pařížského výstaviště  
Porte de Versailles dokončenou v roce 2019 
ozvláštňuje světelný poutač na vstupní 
fasádě. Návrh pavilonu vznikal v pařížském 
ateliéru Jeana Nouvela.   
 
 
 
 

 

 
 
Obr. 6u 
Celkový pohled ukazuje, jakým způsobem se světelný poutač nového pavilonu uplatňuje v noční 
městské krajině. 
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Formální charakteristiky – grafický design 
 

 
 

 
 
Obr. 7a, 7b  
Výrazné uplatnění jednotného grafického stylu veletržní společnosti v nástupním prostoru výstaviště 
ve Stuttgartu.  
 

 
 
Obr. 7c 
Náhled na webovou prezentaci Messe Stuttgart. 
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Obr. 7d, 7e, 7f, 7g 
Vizuální styl společnosti Koelnmesse a jeho aplikace  
v areálu a bezprostředním okolí. 
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Obr. 7h, 7i, 7j, 7k.  
Společnost Viparis užívá jednotný grafický styl shodně na třech výstavištích v Paříži, která provozuje: 
Porte de Versailles, Nord Villepinte a Le Bourget.  
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Obr. 7l, 7m 
Jednotný vizuální styl se uplatňuje na světelném LED 
poutači v nástupním prostoru výstaviště Porte de Versailles 
i na praktických detailech, jako jsou bezpečnostní dopravní 
betonové zábrany ve veřejném prostoru před výstavištěm. 
 
 
 
 

 
 
Obr. 7n 
Označení jedné z vjezdových bran  
výstaviště Le Bourget. 
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Formální charakteristiky – grafický design velkého měřítka  
jako zvláštní element v městském prostoru a virtuálním prostředí 
 
Specifickým příkladem uplatnění grafického designu na výstavištích je použití velkoformátových prvků 
a motivů, které nejsou primárně patrné návštěvníkům areálu pohybujícím se přímo v městském 
prostředí, ale výrazně se uplatňují například při pohledu na areál ve virtuálním prostoru, konkrétně při 
pohledu na letecké snímky užívané v mapových aplikacích. 
 

 
 

Obr. 8a 
Dláždění na náměstí Messeplatz v Basileji odhaluje 
při pohledu z výšky nebo při pohledu na letecký 
snímek nápis Messe Basel. Úprava náměstí 
navazovala na výstavbu nové haly realizované v roce 
2013 podle projektu architektonického studia  
Herzog & de Meuron. 
 
 
Obr. 8b 
Kromě pohledu ze sousední výškové budovy se nápis 
velmi dobře uplatňuje při vyhledávání veletržního 
areálu v mapové aplikaci. 
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Obr. 8c 
Na pařížském výstavišti Porte de Versailles 
vytvořilo v červnu 2019 umělecké duo Ella+Pitr 
velkoformátové graffiti na střeše haly 3 a 
přilehlé manipulační ploše. Dílo o ploše 2,5 ha 
vzniklo díky dohodě vedení města s organizací 
Art en Ville, která se zaměřuje na podporu umění 
ve veřejném prostoru. Snímek zachycuje pohled 
na graffiti z parkoviště na střeše pavilonu 7. 
 
. 
 
 
 
Obr. 8d 
Na leteckých záběrech je patrná celková rozloha 
graffiti i fakt, že ho stejně jaké celé výstaviště 
Porte de Versailles protíná dálnice velkého 
městského okruhu Boulevard Périphérique. 
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Obr. 8e 
Pohled na graffiti na střeše haly 3 krátce po jeho dokončení. Dílo má na místě zůstat do roku 2022, 
kdy bude hala 3 demolována v rámci rozvojového projektu souvisejícího s přípravou areálu na 
olympijské hry, které mají v Paříži proběhnout v roce 2024. 
 
  



 
 

Obrazová příloha 

Obrazová příloha 9 

Parkování 
 
Veletržní areály situované na okraji města na pomezí zástavby a volné krajiny řeší s výhodou parkování 
extenzivním způsobem, tzn. na plochách kolem areálu. Je patrné, že plocha pro parkování v takovém 
případě přibližně odpovídá vlastní ploše výstavní části areálu. 
 
 

Hannover 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 9a 
Rozsáhlé parkovací kapacity v okolí  
veletržního areálu v Hannoveru jsou  
mimo jiné dědictvím světové výstavy  
Expo 2000, kdy část těchto ploch sloužila 
pro výstavbu dočasných pavilonů. 
Na plánku je vidět také dálniční síť,  
stanice příměstské železnice (S-bahn)  
a tramvajové zastávky (U-bahn). 
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Lipsko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 9b 
Veletržní areál v Lipsku vybudovaný v poloze na okraji města využívá pro parkování volné plochy 
v sousedství areálu. 
 
 
 

 
 
Obr. 9c 
Na leteckém snímku veletržního areálu v Lipsku je patrné, že pro parkování jsou příležitostně 
využívány také plochy zeleně navazující na stálé parkovací plochy (zvýraznění autorka). 
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Obr. 9d 
Využití ploch zeleně pro parkování je při vekých hromadných akcích běžný postup.  
Na snímku parkové plochy v sousedství areálu Palexpo v Ženevě v době konání ženevského 
autosalonu v březnu 2019, kdy dočasně posloužily jako parkoviště pro motocykly. 
 
 

 
 
Obr. 9e 
Na novém výstavišti ve Stuttgartu je kapacitní parkování umístěno v parkovacím objektu ve formě 
mostu nad přilehlou dálnicí A8. Parkhaus Bosch je napojený přímo na dálniční sjezd k výstavišti,  
čímž účinně eliminuje množství aut, zajíždějících do bezprostředního okolí areálu. Na jeho extenzivně 
ozeleněné střeše jsou umístěny fotovoltaické panely. 
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Areály, které se nacházejí v historické poloze v centru města, nebo jsou z jiných důvodů prostorově 
limitovány, řeší potřebu parkování velkého počtu automobilů s využitím různých variant vertikálního 
uspořádání parkovacích ploch. 
 
 

 
 
Obr. 9f 
Při budování výstaviště v Ženevě projektanti umístili parkování v několika podlažích pod výstavními 
halami. Díky svažité konfiguraci terénu výstaviště a jeho podélné celkové dispozici se vjezd do garáží i 
hlavní vstup do areálu s terminálem hromadné dopravy nacházejí na úrovni terénu. Barevné rozlišení 
jednotlivých pater parkovacího objektu usnadňuje návštěvníků orientaci. 
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Obr. 9g 
Výstaviště v Kolíně nad Rýnem využívá pro parkování návštěvníků mimo jiné také parkoviště na střeše 
jedné z výstavních hal.  
 

 
 
Obr. 9h 
V Basileji se přímo v sousedství veletržního areálu nachází několikapodlažní parkovací objekt 
Parkhaus Messe s celkovou kapacitou přes 720 parkovacích míst. 
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Obr. 9i, 9j 
Areál výstaviště ve Frankfurtu nad Mohanem se nachází v centrální poloze a je historicky vrostlý do 
městské struktury. Veletržní správa proto věnuje otázkám plynulosti dopravy v areálu a jeho okolí 
nadstandardní pozornost a na organizaci příjezdu návštěvníků i návozu exponátů intenzivně 
spolupracuje s dalšími institucemi. Za řízení dopravy je zodpovědné samostatné oddělení společnosti, 
Verkehrsmanagement der Messe Frankfurt. Na plánku je podrobně vyznačeno parkování pro 
vystavovatele v areálu a jeho okolí. 
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Obr. 9k 
Do budoucna budou muset veletržní správy i organizátoři hromadných akcí nutně reagovat na 
rostoucí podíl elektromobilů v dopravním mixu a tomu přizpůsobit parkovací kapacity. Na snímku 
dobíjecí stanice pro elektromobily v nástupním prostoru výstaviště ve Stuttgartu. 
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Doprava 
 

 
 

 
 
Obr. 10a, 10b 
Pro dobrou dopravní dostupnost nového veletržního areálu ve Stuttgartu je klíčová zvolená poloha u 
mezinárodního letiště a v přímé vazbě na dálnici A8 vedoucí do Mnichova. Mezi veletržním areálem a 
letištěm prochází linka příměstské železnice, v budoucnu zde bude umístěno nové nádraží Bahnhof 
Flughafen/Messe na vysokorychlostní železniční trati Stuttgart -Ulm. 
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Obr. 10c 
Pohled na model ženevského výstaviště ukazuje, jakým způsobem je výstavní areál bezprostředně 
napojený na dálniční síť a letiště. V místě, kde přípojka dálnice podchází pod výstavním komplexem 
jsou umístěny vjezdy do patrových garáží pod výstavními halami. V jihovýchodní části areálu 
(na obrázku zcela vpravo) je umístěn hlavní vstup do areálu. 
 
 

 
 
Obr. 10d 
V bezprostředním sousedství veletržního areálu v Essenu je možné vidět křížení trati městské kolejové 
dopravy (U-bahn) vedoucí pod úrovní povrchu, městské kapacitní komunikace pro automobilovou 
dopravu a nadzemních lávek pro pěší vedoucích k areálu. Komunikace se protínají ve třech výškových 
úrovních. 
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Obr. 10e 
Městská cyklistika získává na popularitě a zaujímá stále větší podíl celkového objemu dopravy osob ve 
městech. V nástupním prostoru kongresového centra v sousedství veletržního areálu ve Stuttgartu 
(Internationales Congresscenter Stuttgart) jsou osazeny v tomu odpovídajícím počtu stojany na kola. 
 
Typickou součástí vnějšího výrazu veletržního areálu směrem k městu je linie oplocení prolomená 
vjezdovými branami. Servisní brány určené pro návoz exponátů a výstavářského vybavení mají 
charakteristický technicistní výraz. 
 

 
 
Obr. 10f 
Jeden ze servisních vjezdů do areálu výstaviště v Essenu. 
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Obr. 10g, 10h, 10í 
Vjezdové brány výstavišť v Berlíně, Hannoveru a areálu Milano-Rho. 
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podnikání za účelem dosažení zisku, nebo pořádání akcí jako aktivita provozovaná ve veřejném zájmu, 
u které má být primárně sledována efektivita vynaložených prostředků. Pokud však o výstavním nebo 
veletržním areálu uvažujeme jako o specifickém městském prostředí, můžeme dávat do souvislosti 
finanční charakteristiky s formálními a funkčními. Potom například vynaložené prostředky na novou 
výstavbu nebo přestavbu nemusí primárně přinášet zpět zisk, ale mohou mít vliv na žádoucí lepší 
funkčnost areálu a města nebo přinášet novou formální kvalitu, což může být také symbolická hodnota. 
Takto lze posuzovat vznik řady ikonických staveb v minulosti; kromě dříve zmiňované Eiffelovy věže a 
Atomia lze uvést i pražskou petřínskou rozhlednu nebo vyhlídkovou věž brněnského výstaviště, Torres 
Venecianes na barcelonském náměstí Plaça d´Espanya, Space Needle v americkém Seattlu, Fuellerovu 
kopuli realizovanou na Expo Montréal 1967 nebo Albero della Vita (Strom života) na Expo Milano 2015. 
 
Dalším důležitým okruhem finančních charakteristik jsou ty, které popisují majetkoprávní a 
institucionální vztahy. V souvislosti s veletržními areály můžeme definovat klíčové role, kterými jsou 
vlastník areálu, správce areálu, provozovatel areálu a uživatel(é) areálu. Je třeba si uvědomit, že 
jednotliví aktéři působící v oboru (viz kapitola 4.2. Přehled organizací a institucí působících v oboru) 
nemusí vždy zastávat tytéž role. Proto vztahy dále popisuji v obecné rovině a současně uvádím 
konkrétní příklady možných variant institucionálního uspořádání. 
 
Vlastník areálu je majitel veletržního areálu, tzn. konkrétních budov a pozemků. Nejčastěji má areál 
jednoho majitele nebo jeden subjekt vlastní rozhodující část budov a pozemků. Majitelem je zpravidla 
právnická osoba, buď obchodní společnost nebo veřejná instituce. Časté je sdružení více právnických 
osob do jednoho subjektu a účast nebo podíl veřejné instituce (státní správy, regionální samosprávy a 
podobně). Konkrétně například areál výstaviště ve Stuttgartu vlastní společnost Landmesse Stuttgart 
GmbH, v níž má 50 % podíl město Stuttgart, 50 % spolková země Bádensko-Württembersko a tichými 
společníky jsou regionální obchodní a průmyslová komora (Industrie- und Handelskammer Region 
Stuttgart) a místní profesní sdružení (Handwerkskammer Region Stuttgart).73 Výstaviště v Düsseldorfu 
vlastní koncern Messe Düsseldorf, v němž má 56,5% podíl město Düsseldorf, 20 % podíl spolková země 
Severní Porýní-Vestfálsko, 20 % podíl v Düsseldorfu sídlící developerská společnost Industrieterrains 
Düsseldorf-Reisholz AG, 1,75 % místní obchodní a průmyslová komora (Industrie- und Handelskammer 
zu Düsseldorf) a 1,75 % místní profesní sdružení (Handwerkskammer Düsseldorf).74 V tomto případě 
se zdánlivě jedná o partnerství veřejné správy a samosprávy (město a spolková země) se soukromou 
firmou (developerská společnost). Pokud se ovšem na tuto soukromou akciovou společnost zaměříme 
podrobněji, zjistíme, že jejím 100 % vlastníkem je rovněž město Düsseldorf.75 V Barceloně vlastní oba 
veletržní areály ve městě konsorcium Fira de Barcelona, jehož partnery jsou město Barcelona 
(Ajuntament de Barcelona), katalánská regionální vláda (Generalitat de Catalunya) a místní obchodní 
komora (Cambra de Comerç de Barcelona).76 V případě výstaviště v Českých Budějovicích je vlastníkem 
a současně provozovatelem areálu akciová společnost Výstaviště České Budějovice, jejímž jediným 
akcionářem je stát prostřednictvím Pozemkového fondu ČR.77  Brněnské výstaviště vlastní i provozuje 
akciová společnost Veletrhy Brno, vlastněná výhradně Statutárním městem Brnem. Za největšího 
organizátora veletrhů a kongresů s vlastním veletržním areálem se označuje veletržní správa Messe 
Frankfurt.78 V těchto a mnoha dalších případech je vlastník shodný s provozovatelem areálu. Jde o 
nejběžnější uspořádání, které však nemusí být jediné. Například v případě výstaviště v Praze-Letňanech 
je vlastníkem výstavních hal a provozovatelem areálu PVA EXPO privátní subjekt, společnost PVA a.s. 
Společnost ovšem nevlastní pozemky, jejichž majitelem je Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., což 

 
73 Zdroj: www.messe-stuttgart.de [cit. 14.6.2019]. 
74 Zdroj: www.messe-duesseldorf.com [cit. 16.6.2019]. 
75 Zdroj: www.idr.de [cit. 16.6.2019]. 
76 Zdroj: www.firabarcelona.com [cit. 29.7.2019]. 
77 Zdroj: www.vcb.cz/areal-vystaviste/o-spolecnosti [cit. 29.7.2020]. 
78 V originále world's largest trade fair, congress and event organiser with its own exhibition grounds. Zdroj: 
www.messefrankfurt.com [cit. 17.3.2021]. 



30 
 

je nezisková organizace převážně ovládaná státem. 79  Podobně je vlastník areálu odlišný od 
provozovatele v případě výstaviště v Budapešti nebo ve Vídni (viz Provozovatel areálu). 
 
Správce areálu (nezaměňovat s ustáleným spojením veletržní správa, které označuje provozovatele 
areálu nebo organizátora akcí) je organizace, která má na starost provoz areálu ve smyslu správy budov 
(facility management), tj. běžnou stavební údržbu, opravy a provozní opatření. Správu areálu vykonává 
buď vlastník nebo provozovatel areálu, případně může být tato činnost zčásti nebo úplně předmětem 
outsourcingu, tj. delegovaná na specializovanou firmu.  
 
Provozovatel areálu je výstavní nebo veletržní společnost, která areál využívá pro pořádání akcí, 
přičemž provozovatel buď zaujímá roli výhradního pronajímatele a organizátora akcí nebo areál 
v menší míře pronajímá i dalším organizátorům. Nejčastěji je provozovatelem areálu jeho vlastník (viz 
Vlastník areálu), nicméně existují i jiné možnosti uspořádání vzájemných vztahů. Například v případě 
budapešťského výstaviště je jeho provozovatelem společnost Hungexpo Zrt., která se po privatizaci 
stala od roku 2005 součástí francouzského nadnárodního koncernu GL Events. Vlastníkem areálu je 
však 100 % státem ovládaná společnost Expo Park Kft.80 Projekt přestavby a výstavby nových pavilónů 
na budapešťském výstavišti prováděl provozovatel areálu na pokyn a pod dohledem vlastníka.81 Ve 
Vídni je vlastníkem a současně správcem areálu městem ovládaná společnost Wiener Messebesitz 
GmbH (MBG). Areál provozuje mezinárodně působící společnost Reed Exhibitions, respektive její 
pobočka Reed Exhibitions Messe Wien (viz kapitola 7.1.3. Přestavba veletržního areálu). 
V některých případech veletržní správa jako provozovatel působí jako dominantní subjekt v rámci 
města nebo dokonce státu a vlastní a provozuje více veletržních areálů. To je případ holdingu Viparis, 
který provozuje celkem tři veletržní areály a několik kongresových lokací v pařížské metropolitní 
oblasti. Vlastníky dceřinných společností (Viparis Le Palais des Congrès de Paris, Viparis Nord Villepinte, 
Viparis Le Bourget, Viparis SAS, Viparis Palais des Congrès de Versailles a Viparis Le Palais des Congrès 
d’Issy et S.E.S.R) jsou regionální obchodní a průmyslová komora (Chambre de commerce et d'industrie 
de région Paris - Île-de-France) a realitní a developerská akciová společnost Unibail-Rodamco-
Westfield. 82 Podobná je situace v Miláně, kde veletržní správa (Fiera Milano S.p.A.) provozuje veletržní 
areály Milano Rho, Milano City a dvě kongresová centra k těmto areálům přilehlá (Stella Polare a 
MiCo).83 Společnost MCH Group ve Švýcarsku vlastní a provozuje veletržní areál a kongresové centrum 
v Basileji (Messe Basel, Congress Center Basel), v Curychu vlastní a provozuje veletržní komplex (Messe 
Zürich)84 a kromě toho vlastní kongresové a společenské centrum Theatre 11 Zurich v jeho sousedství, 
které má svého vlastního provozovatele. 
 
Uživatel areálu je především organizátor akcí, tj. subjekt, který si od provozovatele areálu pronajímá 
areál nebo jeho část a pořádá konkrétní akci (veletrh, výstavu, kongres, festival nebo sportovní akci). 
Ve většině případů je uživatelem areálu převážně jeho provozovatel a pouze v menším rozsahu je areál 
pronajímaný dalším organizátorům. Je třeba mít na paměti, že organizace eventů (veletrhů, výstav i 
dalších akcí) se odehrává ve vysoce konkurenčním prostředí a provozovatel areálu v určitých případech 
de facto pronajímá prostory své vlastní konkurenci. Z pohledu architekta a urbanisty jsou přirozeně 
uživateli areálu návštěvníci akcí organizovaných v areálu. Pro pochopení vzájemných vztahů 
jednotlivých aktérů je však důležité uvědomit si, že pro provozovatele areálu je zákazníkem (tj. tím, 

 
79 Zdroj: pvaexpo.cz [cit. 25.6.2019] a www.vzlu.cz [cit. 28.7.2019]. 
80 Zdroj: www.hungexpo.hu [cit. 29.7.2020], www.expopark.hu [cit. 29.7.2020] a www.gl-
events.com/en/hungexpo [cit. 29.7.2020]. 
81 Zdroj: www.forbes.hu/uzlet/55-milliard-forintbol-ujul-meg-a-hungexpo-mutatjuk-hogyan/ [cit. 30.7.2020]. 
82 Zdroj: https://www.viparis.com/en/qui-sommes-nous [cit. 10.9.2020]. 
83 V Miláně jsou vlastník a provozovatel areálu formálně dva různé subjekty. Vlastníkem areálů, které provozuje 
společnost Fiera Milano je Fondazione Fiera Milano, oba subjekty však spolu těsně spolupracují. 
84 Výstaviště v Curychu disponuje deklarovanou kapacitou 30 000 m2, ale prakticky se nejedná v pravém slova 
smyslu o areál, nýbrž o halový komplex (budovu). 
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komu nabízí svou službu v podobě pronájmu prostor a specifického know-how) především organizátor 
akce. Proto provozovatel areálu přizpůsobuje svou nabídku (tj. podobu areálu a jeho vybavení) 
zejména potřebám a požadavkům organizátorů akcí, nikoliv primárně požadavkům návštěvníků. 
Skutečnost, že pro provozovatele areálů jsou organizátoři akcí klienty a provozovatelé areálů vůči 
klientům a vůči sobě navzájem vystupují jako konkurující si subjekty, ilustruje případ International 
Motor Show (IAA), jedné z nejvýznamnějších a nejprestižnějších přehlídek automobilového průmyslu 
běžně označované podle místa konání jako frankfurtský autosalon. V minulosti se IAA od svého vzniku 
v roce 1898 konala pravidelně v Berlíně s výjimkou válečných let a několika ročníků uspořádaných 
v Kolíně nad Rýnem (1927), Lipsku (1928) a Hannoveru (1947-1949).85 Od roku 1951 se pořadatelským 
městem stal na téměř sedm desetiletí Frankfurt nad Mohanem. V roce 2020 však byla nečekaně 
ohlášena změna místa konání akce a IAA se od roku 2021 přesouvá do Mnichova.86  
 

Obrazová příloha 11: Institucionální uspřádání 
 
Z uvedených definic a příkladů vyplývá, že dominantním aktérem primárně spojovaným s veletržním 
areálem je jeho provozovatel. Nejčastěji jde přímo o vlastníka areálu, který je zpravidla také hlavním 
uživatelem areálu. Na příkladech vidíme poměrně častou a silnou majetkovou účast státu nebo 
místních samospráv, což vypovídá o významu veletržních i výstavních areálů nejen pro města, ale 
v řadě případů také pro národní ekonomiku. Po formální stránce se zejména v případě veletržních 
areálů jedná nejčastěji o komerční společnosti (akciová společnost, společnost s ručením omezeným), 
které vystupují jako subjekty soukromého sektoru a při své činnosti se pohybují v tržním prostředí. 
Kromě toho, že není zcela snadné stanovit v případě výstavních a veletržních areálů jasnou hranici mezi 
veřejným a soukromým sektorem, je v případě některých areálů a jejich provozovatelů specifický také 
jejich vztah k hostitelskému městu a potažmo státu, a to především kvůli výrazně nadnárodnímu 
charakteru jejich činnosti. Za příklad může sloužit globálně působící koncern Deutsche Messe AG, který 
se prostřednictvím své pobočky Fiera di Hannover   ̶ Hannover Fairs International GmbH podílí na 
organizaci veletržních akcí v Itálii a současně organizuje a podporuje účast italských firem na veletrzích 
v Německu. Podobně společnost Fiera Milano S.p.A. má (mimo jiné) dceřinou společnost Fiera Milano 
Exhibitions Africa, která sídlí v Kapském městě a působí v Jižní Africe. Obě jmenované nadnárodní 
společnosti (Deutsche Messe AG a Fiera Milano S.p.A.) přitom působí ve vzájemné spolupráci na dalších 
světových trzích a za tím účelem vznikl společný podnik (joint venture) Hannover Milano Global 
Germany GmbH, který zastřešuje 17 dalších dceřiných společností, například společnosti Hannover 
Milano Fairs Shanghai, Hannover Milano Fairs China, Hannover Milano Best Exhibitions (Guangzhou), 

Hannover Milano XZQ Exhibitions (Shenzhen) a Hannover Milano Fairs India.87 
 
V případě výstavních areálů určených pro pořádání velkých jednorázových akcí je situace částečně 
podobná, má však také svá specifika. I zde existuje právnická osoba, která je formálně majitelem území, 
na kterém je výstavní areál vybudovaný (vlastník areálu) a právnický subjekt zodpovědný za organizaci 
výstavy (v tomto případě bývá provozovatel areálu současně organizátor akce). Kromě toho však 
v případě výstavních areálů existují i další důležité role. 
Pořadatel akce realizuje jako iniciátor úvodní fázi přípravy akce, což obnáší sestavení výchozího 
konceptu, realizaci kandidatury na pořadatelství včetně mediální kampaně na podporu pořadatelství 
v příslušném městě a zemi, výběr lokality a přípravu urbanistického konceptu a sestavení finančního 
plánu. V průběhu přípravy akce vznikají další právní subjekty, na které pořadatel deleguje úkoly a 
pravomoci. Pořadatelem akce bývá v případě velkých mezinárodních akcí stát, může to však být také 

 
85 Zdroj: www.iaa.de [cit. 23.9.2020]. 
86 Zdroj: RAYNAL, Wes. Germany´s IAA Auto Show Is Moving to Munich. In: Autoweek [published online March, 
4th 2020]. Dostupné online: https://www.autoweek.com/news/auto-shows/a31212598/germanys-iaa-auto-
show-is-moving-to-munich/ [cit. 23.9.2020]. 
87 Zdroj: www.messe.de/en/company/subsidiaries/worldwide [cit. 29.7.2020], www.fieramilano.it/azienda a 
www.fieramilano.co.za/about-us [cit. 30.7.2020]. 
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regionální vláda nebo městská samospráva. Zejména samosprávy velkých metropolí zpravidla 
disponují rozsáhlými pravomocemi a odpovídajícím rozpočtem, který jim umožňuje o pořadatelství 
akce usilovat. Později v průběhu procesu se formuje partnerství s privátním sektorem. Partnerem 
pořadatele akce je od počátku také organizace specializující se nebo dohlížející na pořadatelství akce. 
V případě velkých světových výstav je takovou organizací mezinárodní úřad pro výstavnictví BIE. 
V Německu existuje organizace Deutsche Bundesgartenschau Gesellschaft (DBG), která je určitou 
obdobou BIE na lokální úrovni. Tato organizace uděluje jednotlivým kandidujícím městům nebo 
spolkovým zemím pořadatelství zahradních výstav a následně spolupracuje na přípravě akce a dohlíží 
na dodržování standardů. 
 
Vykonavatel  
Vykonavatele ustavuje iniciátor akce a pověřuje jej buď komplexní organizací akce nebo pouze realizací 
výstavby nebo organizací transformace. Například v Zaragoze vznikla v roce 2005 společnost Expoagua 
Zaragoza 2008, S.A. jejímiž hlavními akcionáři byli španělský stát, regionální vláda a místní samospráva. 
Cílem společnosti byla příprava, organizace a propagace výstavy; kromě toho měla za úkol také 
výstavbu areálu a realizaci souvisejících infrastrukturních projektů. Za tím účelem organizovala 
architektonické soutěže a vybírala projektanty a zhotovitele prací. 
V Miláně byla přípravou světové výstavy a areálu pro ni pověřená společnost Expo 2015 S.p.A. založená 
v roce 2008. Mezi její akcionáře patřilo italské ministersto financí (Ministero dell´Economia e delle 
Finanze), region Lombardie (Regione Lombardia), město Milán (Comune di Milano), samospráva 
metropolitní oblasti (Città Metropolitana di Milano) a regionální obchodní komora (Camerra di 
Comercio Milano Monza Brianza Loza). Společnost ukončila svou činnost v roce 2018.88 Souběžně se 
společností Expo 2015 začala v roce 2015 působit společnost Arexpo S.p.A. jejímiž akcionáři jsou italské 
ministerstvo financí (Ministero dell´Economia e delle Finanze), region Lombardie (Regione Lombardia), 
město Milán (Comune di Milano) a milánská veletržní správa (Fondazione Fiera Milano). Malý podíl má 
také samospráva metropolitní oblasti (Città Metropolitana di Milano) a samospráva obce Rho, na 
jejímž území se nachází Expo areál i veletržní areál Milano-Rho.89 Úkolem společnosti Arexpo byla od 
počátku příprava území pro výstavbu areálu (včetně výkupu potřebných pozemků). Po skončení akce 
je stále vlastníkem bývalého výstavního Expo areálu a nyní je hybatelem a koordinátorem transformace 
území. Za účelem dosažení tohoto cíle uzavírá partnerství s řadou soukromých i veřejných subjektů. 
Podrobněji jsou mechanismy a způsoby transformace výstavního areálu po skončení akce popsány dále 
v kapitole 7.2. Dočasné výstavní areály a jejich transformace. 
 

Obrazová příloha 12: Transformace areálu Expo Milano 2015 
 
Z uvedeného popisu majetkoprávních a institucionálních rolí vyplývá, že výstavní a veletržní areály po 
formální stránce vystupují a fungují jako soukromé subjekty (akciová společnost, společnost s ručením 
omezeným, konsorcium firem a podobně), současně však mají silnou vazbu na města a veřejný sektor 
obecně. To je pro pochopení transformačních procesů důležitý poznatek, protože forma vlastnictví 
ovlivňuje způsoby rozhodování a otázka míry zapojení veřejného sektoru je klíčová pro posuzování 
legitimity podpory přestavbových projektů z veřejných prostředků. 
 

4. PRÁCE SE ZDROJI 
Vzhledem k rozsahu tématu a množství přesahů do jiných oborů vyžadovalo získávání informací o 
současné podobě výstavních a veletržních areálů a plánech na jejich transformace specifický způsob 
práce se zdroji. Běžně je téma zkoumáno do hloubky a práce se zdroji zahrnuje práci s archivními 

 
88 OFFICIAL REPORT EXPO MILANO 2015. Milano: Expo 2015 S.p.A. [in liquidation], February 2018. Dostupné 
online: http://www.expo2015.org/wp-
content/uploads/2019/10/OFFICIAL%20REPORT%20EXPO%20MILANO%202015-PDF-ENG.pdf [cit. 27.9.2020]. 
89 Zdroj: www.arexpo.it/en/company-profile/compagine-societaria [cit. 1.8.2020]. 
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Obrazová příloha 11 

Institucionální uspořádání 

Obr. 11a 
Poměr organizátorů akcí, provozovatelů areálů a dalších aktérů mezi členy UFI. Skupina organizátorů 
akcí provozujících vlastní areál je podle tohoto přehledu relativně malá (celosvětově pouze 15 %). 
Mezi členy asociace sdružující vedoucí veletržní správy v Evropě EMECA (European Major Exhibition 
Centre Association) však jde o převládající model. 
 

 
 
Obr. 11b 
Velikost veletržních areálů a kongresových center v různých regionech. 
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Obrazová příloha 12 

Transformace areálu Expo Milano 2015 

Obr. 12a 
Vlastnická struktura společnosti Arexpo, která spravuje areál světové výstavy  
Expo Milano 2015 a řeší jeho transformaci v inovativní městskou čtvrt. 
 

Obr. 12b 
Časový harmonogram transformace Expo areálu. 
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Obr. 12c 
Koncept rozvržení prvků v území se třemi klíčovými veřejnými investicemi (Public Anchors). 
 

 
 
Obr. 12d 
Masterplan pro území bývalého Expo areálu v Miláně, určeného k proměně v inovativní  
městskou čtvrt.  
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Obr. 12e 
Výstavba nemocnice (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Galeazzi) představuje jednu 
z pilotních veřejných investic v území bývalého Expo areálu. Stav výstavby v listopadu 2019. 
 
 

 
 
Obr. 12f 
Budovu bývalého italského pavilonu (vpravo) využívá vědecké a výzkumné centrum operující pod 
názvem Human Technopole. Do roku 2022 mají přibýt další budovy v sousedství, jedna z nich 
v procesu výstavby v listopadu 2019 (na snímku vpravo). 
. 
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Obr. 12g, 12h 
Centrální komunikace v Expo areálu v době trvání světové výstavy v roce 2015 a po jejím skončení 
v čase probíhající transformace areálu v roce 2019. 
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Obr. 12i, 12j 
Jednou z výstavních architektur, které zůstaly v Expo areálu zachované a čekají na nové využití 
v budoucnu je Pavilon Zero (architekt Michele de Lucchi ) situovaný v západní části areálu poblíž 
příchodu od terminálu příměstské železnice. Na snímcích Pavilon Zero při výstavě Expo v roce 2015 
a v roce 2019. 
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materiály jako primárními zdroji informací. Takto by bylo možné uchopit řadu dílčích témat 
zmiňovaných v této práci (například samostatné téma československé účasti na světových výstavách, 
téma meziválečných výstav bydlení, téma revitalizace brownfieldů, téma zahradních výstav jako 
prostředku tvorby města). Cílem této práce je však v souladu s povahou zkoumaného předmětu 
uchopit téma dostatečně široce a popisem z různých úhlů pohledu vytvořit vrstevnatý a překrývající se 
obraz, který teprve dá vyniknout určitým charakteristickým rysům jednotlivých typů výstavišť. Proto 
jsem jako zdroje informací využívala převážně sekundární zdroje a souhrnné materiály, a smysl této 
práce vidím ve shromáždění velkého množství informací a jejich zasazení do jednotícího kontextu. 
 

4.1. Získávání aktuálních informací 
Převážná většina aktuálních informací i historických údajů pochází z materiálů publikovaných na webu 
a volně veřejně přístupných. Prakticky všechny firmy působící v oboru veletržního podnikání a 
významné veřejné instituce provozují jazykovou mutaci svých webových stránek v anglickém jazyce. 
Standardně jsou tak mezinárodnímu publiku k dispozici informace o poloze a velikosti areálů, 
pořádaných akcích a zpravidla také stručné informace o historii společnosti, firemní struktuře a 
vlastnících. Největší problém v této souvislosti představuje fakt, že převod do angličtiny nikdy není 
zcela komplexní a celá řada důležitých materiálů je k dispozici pouze v jazyce příslušného státu. Typicky 
je to například územně-plánovací dokumentace, podrobnější informace o organizační struktuře firmy 
nebo vlastníka, tiskové zprávy a novinové články věnované rozvojovým plánům areálů, materiály 
institucí zabývajících se památkovou péčí, články v lokálním odborném tisku nebo webové stránky 
jednotlivých měst a obcí. 
Analýzy prostorových charakteristik areálů prezentované v této práci jsou převzaté z dříve 
zpracovaných konferenčních příspěvků a byly provedené na základě dat, shromážděných z otevřených 
zdrojů.90 Pro ověření podkladů a doplňující informace jsem využívala především mapy společnosti 
Google v kombinaci s plánky areálů získanými z webových stránek jednotlivých veletržních správ. 
 

4.2. Přehled organizací a institucí působících v oboru 
Aktéry působící v oboru výstavnictví, veletržního podnikání nebo v oblasti tvorby výstavních areálů, 
z jejichž webových prezentací nebo digitalizovaných archivů jsem čerpala většinu informací, lze rozdělit 
do několika okruhů. U každého okruhu jsou představeni někteří nejvýznamnější aktéři a připojený 
stručný obecný komentář. Podrobný seznam webových stránek konkrétních institucí a firem, z nichž 
jsem přejímala konkrétní údaje pro tuto práci, je připojený na závěr. Tento seznam zahrnuje i řadu 
webových stránek jednotlivých měst a veřejných institucí. 
 
Organizace a instituce zabývající se pořadatelstvím výstav 

Nejvýznamnější institucí v tomto okruhu je Bureau International des Expositions (BIE), mezivládní úřad 
pro výstavnictví zabývající se pořadatelstvím světových a mezinárodních výstav. Organizace sama 
výstavy nepořádá, stanovuje však pravidla a podmínky pro jejich pořádání a vybírá pro jednotlivé 
výstavy hostitelskou zemi. Vznikla v roce 1928 a k dnešnímu dni sdružuje 170 členských států. Pod 
patronátem BIE se konají světové výstavy Expo, specializované mezinárodní výstavy Expo, zahradní 
výstavy Horticultural Expo a Triennale di Milano.91 BIE zaštiťuje také World Expo Museum v Šanghaji 
otevřené od roku 2010, které je oficiálním dokumentačním centrem věnujícím se historii světových 
výstav. Na webových stránkách muzea lze dohledat mj. oficiální dokumenty k proběhlým světovým 
výstavám.92 

 
90 Existuje řada webových stránek a služeb, které uživatelům zpřístupňují mapové podklady a data pocházející 
z open source zdrojů jako OpenStreetMap, NASA nebo USGS. Uživatelům jsou zpravidla menší objemy dat 
dostupné pro stažení zdarma a větší soubory v lepším rozlišení za poplatek. Při práci s daty a pro tvorbu 
mapových výstupů jsem využívala službu www.cadmapper.com a www.mapz.com 
91 Zdroj: www.bie-paris.org [cit. 20.4.2020]. 
92 Zdroj: www.expo-museum.org [cit. 20.4.2020]. 
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Principiálně podobně jako BIE pracuje v Německu Deutsche Bundesgartenschau Gesellschaft (BDG). 
Jde o organizaci, která poskytuje záštitu, podporu a know-how pořadatelům zahradních výstav 
v jednotlivých německých městech, což bývají za účelem pořadatelství konkrétní výstavy vzniklé 
společnosti sdružující městskou samosprávu, profesní spolky a organizace se zástupci státní správy a 
veřejnosti. Kromě toho BDG zprostředkovává veřejnosti prostřednictvím svých webových stránek také 
základní přehledové informace o historii zahradních výstav v Německu, která se (v dnešní formě) 
datuje od časů poválečné obnovy německých měst.  
Kromě stálých dlouhodobě působících organizací patří do tohoto okruhu jednotlivé pořadatelské 
instituce, založené s cílem pořádání konkrétní mezinárodní nebo světové výstavy. Činnost těchto 
organizací bývá časově limitovaná; vznikají v předstihu před příslušnou akcí (zpravidla už v době 
kandidatury pořadatelského města nebo státu) a po skončení akce je jejich působnost s nutným 
časovým odstupem ukončená. 
Dále je do tohoto okruhu aktérů možné zařadit regionálně působící instituce, které příležitostně 
pořádají velké výstavy nebo provozují specializovaný výstavní areál. 
 
Profesní organizace působící ve veletržním průmyslu 

Globální organizace ve veletržním průmyslu Union des Foires Internationales (UFI) byla založená v roce 
1925 v italském Miláně představiteli 20 tehdejších hlavních veletržních správ.93 Dnes stále používá 
zkratku UFI, ale působí pod anglickým názvem The Global Association of the Exhibition Industry. 
Asociace má více než 900 členů a sdružuje jednotlivé veletržní správy i profesní organizace působící 
v oboru. Reprezentuje a komunikuje společné zájmy veletržního průmyslu navenek a svým členům 
poskytuje informační zdroje v podobě oborových analýz, statistik a průzkumů trhu.94 V evropském 
prostoru je významnou asociací také European Major Exhibition Centres Association (EMECA), která 
sdružuje provozovatele 24 největších a nejvýznamnějších veletržních správ v Evropě. V případě členů 
EMECA se jedná o společnosti, které provozují výstaviště, na němž samy organizují veletrhy. To je rozdíl 
oproti UFI, kde část členů představují provozovatelé výstavišť a část organizátoři veletržních akcí. 
Graficky je tato skutečnost zachycená v obrazové příloze 11. 
Deklarovaným posláním EMECA je obracet pozornost k ekonomickým dopadům (economic impacts) 
veletržního průmyslu v Evropě.95 Spolupráce obou předchozích organizací dala vzniknout organizaci 
European Exhibition Industry Alliance (EEIA), která se specializuje na komunikaci zájmů veletržního 
průmyslu směrem k orgánům a institucím Evropské unie.96 
Další důležitou profesní organizací veletržního průmyslu je německá AUMA (Ausstellungs- und Messe-
Ausschuss der Deutschen Wirts založená už roku 1907. Sdružuje 74 německých veletržních správ a 
poskytuje široké spektrum služeb svým členům i vystavovatelům. Mimo jiné spravuje databázi veletrhů 
a Institut der Deutschen Messewirtschaft des AUMA, věnující se oborovému výzkumu a vzdělávání. 
Jeho součástí je Deutsche Messebibliothek, badatelské centrum s 9 800 publikacemi z oboru.97 
Podobnou asociací jako EMECA je Central East European Organisers´ Club neboli CENTREX Union 
(CENTREX), jehož členy jsou významné veletržní správy ze států bývalého východního bloku.98 Stejně 
jako předchozí profesní organizace také CENTREX poskytuje svým členům podporu v podobě 
oborových statistik a analýz. Dalším z jeho cílů je prostřednictvím auditů a deklarovaných standardů 
kultivovat podnikatelské prostředí v oboru, respektive pomáhá tímto způsobem prosazovat zájmy 
svých členů oproti konkurenčním veletržním správám. 

 
93 Mezi zakládajícími členy UFI byla v roce 1925 také Praha; v té době nejvýznamnější výstaviště 
v Československu. 
94 Zdroj: www.ufi.org [cit. 20.4.2020]. 
95 Zdroj: www.emeca.eu [cit. 20.4.2020]. 
96 Zdroj: www.exhibition-alliance.eu [cit.20.4.2020]. 
97 Zdroj: www.auma.de [cit. 20.4.2020]. 
98 Konkrétně z Česka, Polska, Rumunska, Bulharska, Maďarska a Ukrajiny. Zdroj: www.centrexstat.org 
[cit. 20.4.2020]. 
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Uvedené profesní organizace (a mnohé další) hájí primárně zájmy svých členů – subjektů, podnikajících 
v oboru, ale svým vlivem působí do určité míry také jako samosprávný regulační orgán a garantují svými 
certifikáty kvalitu poskytovaných služeb. Kromě nich působí v oblasti veletržního průmyslu také 
nezávislé auditorské a poradenské firmy, poskytující služby klientům, tedy firmám, účastnícím se 
veletrhů jako vystavovatelé. Dále existuje řada profesních organizací, sdružujících např. poskytovatele 
konkrétních služeb v oboru (výstavba expozic, spedice). 
 
Veletržní správy, organizátoři veletrhů a eventů 

Ve vztahu k veletržním areálům jsou nejvýznamnějšími aktéry jejich vlastníci, provozovatelé a 
uživatelé, tedy jednotlivé veletržní správy a organizátoři. V Evropě je podle průzkumu UFI z roku 2017 
téměř 500 výstavišť (exhibition venues), přičemž téměř 200 z nich disponuje výstavní plochou přes 
100 000 m2 a lze tedy v jejich případě hovořit o výstavním areálu. Graficky je tato skutečnost zachycená 
v obrazové příloze 11. 
Geograficky je většina areálů soustředěna v západní Evropě;99 velký počet výstavních areálů je také 
v Turecku.100 Menším počtem areálů celkově disponují země bývalého východního bloku, Skandinávie 
a Balkánu. Toto rozdělení v zásadě reflektuje význam ekonomik jednotlivých evropských regionů (s 
přihlédnutím k historickému vývoji), respektive koncentrace areálů v několika západoevropských 
státech odpovídá těžišti evropské hospodářské spolupráce. 
Kromě organizátorů veletrhů mají vliv na podobu veletržních areálů také pořadatelé kongresů. 
Například aliance Leading Centres of Europe sdružuje 10 významných organizátorů kongresů, kteří 
vesměs působí ve městech, kde existují významné veletržní areály, na něž jsou organizátoři kongresů 
určitým způsobem navázaní. Z těchto kongresových lokalit figuruje šest měst současně v seznamu 
členů EMECA (Amsterdam, Barcelona, Ženeva, Milán, Mnichov a Paříž).101  
Prakticky všechny významné mezinárodní veletržní areály jsou umístěné v hlavních městech států 
(např. Paříž, Brusel, Madrid) nebo důležitých průmyslových aglomeracích (např. Milán, Mnichov, 
Stuttgart, Lipsko, Barcelona, Bilbao). Lze také konstatovat, že téměř všechna významná správní, 
obchodní nebo průmyslová střediska disponují výstavištěm (zpravidla vybaveným také pro pořádání 
kongresů a společenských akcí) jako specifickým a nepostradatelným prvkem městské vybavenosti 
nadregionálního významu.  
 
Státní správa a samospráva 

Při samotném budování výstavišť stejně jako při jejich přestavbách mají kromě veletržních správ nebo 
organizátorů výstav největší vliv představitelé státní správy nebo samosprávy. Státní správu 
reprezentují centrální a regionální vlády a věcně příslušná ministerstva (hospodářství, průmyslu, 
obchodu, stavebnictví, regionálního rozvoje, dopravy, turismu aj. podle zvyklostí v jednotlivých 
zemích). Stát může být přímým aktérem (například spoluvlastníkem veletržního areálu) nebo 
regulátorem, který v procesu výstavby nebo transformace výstavišť určuje pravidla prostřednictvím 
legislativy. Podobně samospráva (zpravidla místní vlády nebo organizace typu obchodních nebo 
profesních komor) může být aktérem přímým, tj. podílet se na vlastnictví, financování nebo provozu 
výstavišť, nebo aktérem nepřímým, který ovlivňuje podobu výstavních areálů prostřednictvím 
rozvojových plánů nebo požadavků na výstavbu. V této souvislosti je třeba zmínit, že mezinárodní 

 
99 Podle statistik UFI se 38 z 62 největších výstavních areálů světa nachází v Evropě. V seznamu 28 států 
seřazených podle celkové výstavní plochy v zemi figuruje 15 evropských států včetně České republiky. 
Světovému žebříčku dominují USA (326) a Čína (110), následované Německem (60), Francií (93), Španělskem 
(44) a Itálií (43). Z celkového počtu 1217 výstavišť evidovaných UFI se v Evropě nachází 499 (41%). Zdroj: UFI. 
World Map of Exhibition Venues. 2017. [Edition 2017, revisited December 2018]. [p.10-11]. Dostupné online: 
https://www.ufi.org/wp-content/uploads/2018/12/UFI_World_Map_of_Venues_2017_revDec18.pdf 
[cit. 21.4.2020]. 
100 Globální statistiky UFI pracují se čtyřmi geografickými regiony (Europe, Americas, Middle East-Africa a Asia-
Pacific). Do regionu Evropa je v těchto statistikách zařazeno také Turecko a evropská část Ruské federace.  
101 Zdroj: www.leadingcentres.com [cit. 21.4.2020]. 

https://www.ufi.org/wp-content/uploads/2018/12/UFI_World_Map_of_Venues_2017_revDec18.pdf
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veletržní průmysl je silně konkurenční prostředí, kde se uplatňují pravidla volného trhu a obchodní 
soutěže, a v příslušném duchu bývají v tomto odvětví také připravovány, posuzovány a realizovány 
přestavbové projekty. Oproti tomu velké mezinárodní i národní výstavy jsou zpravidla financovány 
převážně z veřejných zdrojů, a i když tlak na efektivitu a návratnost vynakládaných prostředků 
dlouhodobě roste a sílí požadavky na větší míru spolufinancování soukromým sektorem, je fakt, že 
mnohé výstavy včetně současných102 byly z finančního hlediska mírně řečeno neúspěšné. Při snaze 
analyzovat míru zapojení veřejného a privátního sektoru jsem několikrát narazila na problematiku 
jejich vzájemného vztahu v různých ekonomikách, respektive na odlišnosti vyplývající z rozdílného 
historického vývoje, právního rámce i zvyklostí v jednotlivých evropských zemích. Komplexní pohled 
na tuto otázku dalece přesahuje téma a možnosti této práce, nicméně některé jednotlivé zjištěné 
skutečnosti zmiňuji v této práci v  příslušných kapitolách, především v kapitole 7 věnované 
transformacím areálů.  
 
Ostatní aktéři 

Transformace výstavních a veletržních areálů by nebylo možné realizovat bez zapojení řady dalších 
aktérů. Je to především finanční sektor, reprezentovaný bankami nebo developerskými společnostmi 
a dále profesionálové z oblasti stavebnictví, dopravy, územního plánování, architektury a souvisejících 
oborů, a to jak projektanti, tak realizační firmy. 
Důležitým aktérem vstupujícím do transformačních procesů v případě areálů v městském prostředí je 
pochopitelně veřejnost, která má zájem jak na proměnách městského prostředí, tak na pořádání akcí 
a kontrole veřejných výdajů s nimi spojených. 
Se zapojením veřejnosti souvisí role médií a kulturních a vzdělávacích institucí. Média hrají v souvislosti 
s transformacemi areálů roli zprostředkovatele informací a (v ideálním případě) moderují veřejnou 
debatu. Kulturní a vzdělávací instituce se zpravidla podílejí na obsahové náplni výstav, ale také často 
zpracovávají různé typy analýz a předkládají odborný názor nebo kvalifikovanou oponenturu ke 
konkrétním záměrům. 
 
Pokud jde o vzájemné vztahy mezi jednotlivými účastníky transformačních procesů, platí, že profesní 
organizace ve veletržním průmyslu se zabývají především analýzami ekonomických a marketingových 
trendů v oboru. Výstavním areálům věnují pozornost pouze jako specifickému výrobnímu 
prostředku.103 Na globální úrovni analyzují např. objem investic do areálů, statistický nárůst výstavní 
plochy nebo počtu výstavišť. Touto svou činností ovšem generují klíčové podklady nezbytné pro 
rozhodování dalších aktérů, jimiž jsou jednotlivé veletržní správy, které spolu s orgány samospráv a 
státní správy představují hlavní iniciátory a realizátory transformačních procesů v jednotlivých 
případech výstavišť v konkrétních městech. Vztahy s ostatními aktéry (finanční sektor, kulturní sféra, 
projektanti a stavebnictví) jsou pak v případě transformací výstavních nebo veletržních areálů v zásadě 
obdobné jako u jiných rozvojových nebo přestavbových projektů. 
 

5. HISTORICKÝ VÝVOJ A PROMĚNY VÝSTAVNÍCH AREÁLŮ 
Vznik stálých areálů určených k pořádání výstav a konání společenských akcí souvisel s rozvojem 
průmyslu a konáním velkých průmyslových výstav ve druhé polovině devatenáctého století. 
Z urbanistického hlediska byl v tomto období významným faktorem rychlý růst měst, která se už v první 
polovině devatenáctého století po skončení napoleonských válek v Evropě začala intenzivně rozšiřovat 
mimo historické hranice dané městským opevněním. V utváření výstavišť sehrál roli vývoj formy, tedy 
městského prostředí, a současně změny funkce, čímž je myšlen vznik nového typu akcí a událostí 

 
102 V kontextu této práce je za současnost označováno zhruba období od konce studené války a nástupu 
globalizace, tj. od 90. let dvacátého století. Podrobněji viz kapitola 5. Historický vývoj výstavních areálů. 
103 Veletržní organizaci jako mediální organizaci a společenskou instituci, která veletržní areál používá jako 
specifický výrobní prostředek v tomto smyslu definuje PAVLŮ, Dušan. Veletrhy a výstavy (kultura, komunikace, 
multimédia, marketing). Příbram: Profesional Publishing, 2009. [1. vydání]. ISBN: 978-80-86946-38-2. [s.87-93]. 
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související s postupnou erozí feudálního uspořádání společnosti a přechodem k moderním formám 
státního zřízení. 
 

5.1. Před vznikem prvních výstavišť 
Evropská města, která byla až na výjimky prostorově definována fortifikačními systémy, byla v průběhu 
historie místy obchodu, ať už místního nebo dálkového. Převážná část obchodní výměny se odehrávala 
ve veřejném prostoru, na náměstích a v ulicích měst, o čemž svědčí dochované názvy jako Uhelný trh 
(Staré město v Praze), Zelný trh, Obilní trh (Brno), Rybí trh, ulice Mezi trhy (Opava), U tržiště (Plzeň), 
Rybné námestie (Bratislava), Kohlmarkt, Bauermarkt (Vídeň). Volná prostranství ve městech (náměstí 
a ulice) sloužící obchodní činnosti zůstávala vždy prostorem do značné míry flexibilním, univerzálně 
využitelným. Postupně je však doplňovaly po typologické stránce specifické stavby, sloužící skladování, 
předvádění zboží i obchodu. Kromě zabezpečení zboží byla jejich hlavní funkcí ochrana před 
nepříznivými vlivy podnebí. Do této kategorie patří krámy a tržnice, například Sukiennice v polském 
Krakově. Podobným účelům sloužila v řadě měst také podloubí lemující náměstí. Později vznikaly 
v tržních městech větší obchodní domy (v saském Lipsku, které bylo od středověku významným 
centrem evropského obchodu jsou tyto obchodní domy významnou součástí stavební historie města). 
V přístavních městech sloužila obchodní činnosti rozsáhlá skladiště v blízkosti nábřeží a doků. Později 
se obdobným způsobem rozvinula zástavba poblíž nádraží a železničních tratí. Dalším vývojovým 
stupněm byly obchodní galerie, které spojovaly více obchodů v komplexech krytých ulic, z nichž 
nejstarší a nejznámější Galleria Victorio Emanuelle II v italském Miláně byla posléze vzorem pro mnoho 
dalších realizací podobného typu včetně dnešních moderních nákupních galerií. Do seznamu staveb, 
které v historii sloužily komerčním aktivitám a ovlivnily určitým způsobem vývoj veletržní a výstavní 
architektury, je třeba doplnit také burzy a banky.  
Přestože je vznik výstavišť dáván do souvislosti především s obchodní činností a potřebou předvádět 
vzorky průmyslového zboží a nové technologie, je stále potřeba mít na paměti, že světové i národní 
výstavy měly od počátku také ambici své publikum vzdělávat a kulturně obohatit. Nedílnou součástí 
všeobecných průmyslových výstav bývaly přehlídky soudobého výtvarného a užitého umění nebo 
přírodopisné a etnografické expozice. Na vývoj výstavní architektury a výstavnictví obecně proto měla 
nezanedbatelný vliv také výstavní a muzejní architektura a galerijní a muzejní činnost.  
První rozsahem menší průmyslové výstavy konaly nejčastěji v budovách sloužících jinému účelu, které 
byly pro předvádění využité pouze dočasně. Například pražská výstava v roce 1791 se odehrála 
v budově Klementina. Tyto první průmyslové výstavy nebyly určeny široké veřejnosti a s pozdějšími 
světovými průmyslovými výstavami souvisí především předváděným obsahem. Formálně se jejich 
podoba blížila spíž sbírkové instalaci a souvisela také se vznikem prvních průmyslových muzeí a 
konstituováním muzejních institucí vůbec.104  
Pokud jde o změny funkční náplně veřejných prostor, je nutné zmínit především nové formy 
společenských vystoupení a interakcí, které se v souvislosti se společenskými změnami objevily a které 
se na formování výstavních areálů podílely. Mezi tradiční způsoby užívání veřejných prostor patřilo 
kromě nakupování a prohlížení zboží na trzích také oznamování zpráv, předvádění novinek, oslavy 
náboženských svátků nebo výročí, společné prožívání významných událostí, ritualizované formy zábavy 
(karnevaly, masopustní průvody) a dobový kulturní život jako takový (pouliční vystoupení). Všechny 
výše jmenované společenské funkce se určitým způsobem promítly do podoby prvních výstav a 
výstavních areálů určených široké veřejnosti. S celkovou změnou životního stylu v období průmyslové 
revoluce souvisel růst vzdělanosti a zájem širších vrstev obyvatel o volnočasové aktivity včetně 
intelektuálních, které byly dříve doménou pouze úzkého okruhu osob (četba, sport, cestování, 
sběratelství); začal být kladený důraz na téma národní identity. Jako příklad takového fenoménu lze 

 
104 JURAČKOVÁ, Simona. Počátek muzeí a galerií na území českých zemí. In: Místa počinu. Historie výstavních 
prostorů u nás od 19. století po současnost. [editor HORÁK, Ondřej]. Komunikační prostor Školská 28, 2010. 
ISBN: 978-80-254-8775-4. [s.15-19]. 
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uvést novodobé olympijské hnutí a obecně mezinárodní sportovní zápasy, nebo masová cvičení pro 
veřejnost jehož organizátory byly spolky jako Deutsches Turnverband nebo Česká obec sokolská.  
 

5.2. Světové výstavy a vznik prvních stálých areálů 
Toto období začíná rokem 1851, kdy se pod názvem Great Exhibition of Industry of All Nations konala 
v Londýně první ze série velkých světových průmyslových výstav, a končí vypuknutím první světové 
války v roce 1914. Charakteristický je imperiální charakter světových výstav, předvádění průmyslové 
produkce a technologií spolu s důrazem na prezentaci výtvarného a užitého umění. Podle Otakara 
Nového byla velkovýroba hmotných statků v 19. století ovládaná až do první světové války estetikou 
rukodělné výroby a ctižádostí strojní reprodukce bohatého uměleckého dekoru.105 
Velikost a návštěvnost vybraných významných výstav ukazuje tabulka 7,106 z níž zřejmé, že pořádání 
velkých světových výstav vzhledem k jejich rozsahu a počtu návštěvníků vyžadovalo celé komplexy 
budov i adekvátní volná rozptylová prostranství.  
 

 
Tab. 7 Rozloha výstavních areálů a návštěvnost vybraných výstav 
 
Milníkem v tomto směru byla Great Exhibition v Londýně v roce 1851, protože právě při ní byl poprvé 
vybudovaný pavilon přímo pro výstavní účely. Šlo o slavný Křišťálový palác Josepha Paxtona, který se 
svou konstrukcí, rozměry a inovativním způsobem výstavby zapsal trvale do dějin architektury. Stavba 
dlouhá přes 500 m byla umístěna v londýnském Hyde parku a po skončení výstavy byla přesunutá do 
jiné lokality. 
I pro následující velké výstavy byla volená dostupná volná místa v rámci pořádajících měst, často parky 
nebo vojenská cvičiště. Například v Paříži se výstavy opakovaně (v letech 1855, 1867, 1889 a 1900) 
konaly na Champ de Mars; původně to bylo místo vojenských přehlídek, které bylo teprve později 
v souvislosti s výstavami proměněné v park. V Barceloně v roce 1888 byla světová výstava umístěná 
v parku Ciutadella vzniklém na místě bývalé pevnosti. Výstava Internationale Elektrotechnische 
Ausstellung ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 1891 se konala v prostoru uvolněném přestavbou 
železničního uzlu a pro Jubilejní všeobecnou zemskou výstavu pořádanou v Praze v témže roce bylo 
výstaviště vybudované v Královské oboře.  
Výstavní areály nebyly zpočátku koncipované jako stálé. Po skončení výstavy zůstaly zachované pouze 
některé pavilony, jiné byly odstraněné nebo přesunuté na nové místo. Stále častější pořádání výstav 

 
105 NOVÝ, Otakar. Vývoj a perspektivy výstavní a veletržní tvorby. In: Veletrhy v roce 2000: mezinárodní 
symposium. 3.-5. října 1978 v Brně. sborník [editor LANG, Zdeněk]. Brno: BVV, veletrhy a výstavy Brno, 1979. 
106 Zpracování autorka na základě www.bie-paris.org a https://en.mandadb.hu/ [cit. 27.9.2020]. 



39 
 

však přispělo k tomu, že mnohá města vyhradila výstavním účelům stálou lokalitu. Například 
zmiňované pražské výstaviště budované v roce 1891 bylo už zamýšlené jako trvalé. V době mezi 
pořádáním jednotlivých výstav však i toto stálé výstaviště sloužilo veřejnosti jako park nebo zábavní 
park. Celý proces přechodu od příležitostně využívaných ploch k stálým výstavním areálům byl 
postupný, někdy se jako stálý areál udrželo výstaviště, které bylo původně postaveno jako dočasné, 
jindy byla pro další výstavu vybraná vhodnější lokalita a starší výstaviště bylo postupně integrované do 
městského prostředí. Například v Bruselu vznikl stálý areál až pro světovou výstavu ve 30. letech, 
předchozí výstavy v letech 1897 a 1910 se konaly každá na jiném místě. Podobně v Barceloně byla 
místo parku Ciutadella, který byl místem konání výstavy v roce 1888, vybrána pro výstavu v roce 1929 
nová lokalita na úpatí kopce Monjuïc. V Miláně se uskutečnila první velká celonárodní průmyslová 
výstava v roce 1881 v zahradách Porta Venezia.107 Pro světovou výstavu v roce 1906 byly zvolené dvě 
nové lokality, které byly po dobu výstavy spojené nadzemní dráhou. V části výstavy věnované 
průmyslovým expozicím umístěné na Piazza d´Armi108 vznikl později stálý veletržní areál, který pod 
názvem Fiera Campionaria (později Fiera Milano City) fungoval až do konce dvacátého století. 
 

Obrazová příloha 13: Formování stálých výstavních areálů 
 
Dědictvím tohoto období jsou v řadě evropských měst buď stálá výstaviště, nebo parky a veřejná 
prostranství s jednotlivými historickými výstavními pavilony, zpravidla využívanými pro kulturní účely 
jako budovy muzeí nebo galerií. Například v Paříži jsou to mimo jiné výstavní paláce Grand Palais a Petit 
Palais, v Bruselu historické výstavní haly sloužící dnes třem muzejním institucím (Musée royal de 
l´armée et de l´historie militaire, Musée Art & Historie a Autoworld) a Velká mešita v parku 
Cinquantenaire, v Miláně budova akvária Aquario Civico di Milano v parku Sempione. 109  Svým 
způsobem unikátní je historie pořádání výstav ve skotském městě Glasgow, kde se v roce 1888 
uskutečnila International Exhibition of Science, Art and Industry. Zisk z pořádání této výstavy byl 
následně použitý k financování výstavby Kelvingrove Art Gallery and Museum v parku Kelvingrove. 
Monumentální budova pak po svém dokončení hostila jako Palace of Fine Arts další velkou mezinárodní 
výstavu, Glasgow International Exhibition (1901).110 
Součástí odkazu období velkých výstav jsou i prvky technické infrastruktury realizované v souvislosti 
s nimi. Například v Praze vznikla při příležitosti Jubilejní výstavy 1891 první elektrická dráha a lanové 
dráhy na Letnou a na Petřín, v Budapešti byla u příležitosti výstavy v roce 1896 uvedená do provozu 
první linka metra na evropském kontinentě, dědictvím pařížské výstavy v roce 1900 byla rovněž linka 
metra, ale také most Alexandra III a nové nádraží Gare d´Orsay, jehož budova dnes slouží jako galerie. 
Základní kámen vlakového nádraží Milano Centrale byl položený při světové výstavě v roce 1906 a v 
Barceloně byla pro výstavu v roce 1888 přebudovaná přístavní část města, kde se jako součást výstavy 
konala námořní přehlídka. Pořadatelství výstav mělo obecně pozitivní vliv na podobu veřejných prostor 
ve městech. Součástí příprav bývalo zavádění veřejného osvětlení, dláždění ulic, budování linek veřejné 
dopravy, výsadba stromořadí, zakládání parků a vodních prvků. K těmto kvalitativním změnám by 
pochopitelně docházelo v každém případě, ale organizace výstav představovala důležitý mobilizační 
prvek. 

 
107 Jak název (porta = brána) napovídá, šlo o lokalitu na okraji intenzivně zastavěné části města, kterou až do 
druhé poloviny 19. století definovaly fortifikační systémy s branami.  
108 Podobně jako v případě Champ de Mars v Paříži šlo původně o místo určené pro konání vojenských cvičení a 
přehlídek. 
109 Informace o architektonickém a urbanistickém dědictví světových výstav jsou převzaté z konferenčního 
příspěvku: ŠTĚPÁNKOVÁ, Lenka et al. Odkaz světových výstav v poválečném urbanismu evropských měst. In: 
Architecture in Perspective: 11. ročník mezinárodní konference věnované architektuře a urbanismu. 2.-3. října 
2019 v Ostravě. sborník [editoři PEŘINKOVÁ, Martina, Sandra JÜTTNEROVÁ a VIDECKÁ Lucie]. Ostrava: VŠB - 
Technická univerzita Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4331-5. [s.137-140]. 
110 Výstava v roce 1901 skončila také značným ziskem, stejně jako následující výstava v roce 1911, z jejíhož 
výtěžku bylo financováno založení Chair of Scottish History and Literature na University of Glasgow.  
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Pokud jde o obecné trendy, už v období budování prvních výstavních areálů pozorujeme několik 
tendencí, které později postupně zesílily. Přestože byly první výstavy koncipované jako všeobecné, 
poměrně záhy se začaly členit na průmyslovou a obchodní část a část kulturní a vzdělávací. Toto členění 
se projevovalo na úrovni jednotlivých hal (například při pařížských výstavách byly pro předvádění 
technických exponátů budované velké výstavní haly – Galerie des machines), některé pozdější výstavy 
byly dokonce záměrně rozdělené do dvou lokalit, z nichž jedna byla vyhrazená průmyslové produkci 
(např. v Miláně v roce 1906 část výstavy na Piazza d´Armi a v Bruselu v roce 1910 lokalita Solbos). Při 
výstavách byl organizovaný doprovodný program typu odborných kongresů, konaly se umělecké 
soutěže a předávala se ocenění vystavených exponátů. O prezentovaných technologických novinkách 
podrobně referoval dobový odborný tisk. Zvláštní význam měly výstavy ve druhé polovině 
devatenáctého století a na počátku dvacátého století také pro vývoj městského plánování.111  Pro 
řadové návštěvníky představovaly výstavy příležitost k načerpání informací, současně ale byly i místem 
rozptýlení a povyražení. Hranice mezi poučením a zábavou přitom nebyla zcela ostrá. Typickým 
exponátem tohoto typu byly například repliky exotických a historických staveb, dioramata významných 
událostí, modely pravěkých zvířat nebo (dnes prakticky nepředstavitelné) koloniální expozice, kde byli 
formou human zoo vystavováni příslušníci domorodých kmenů. V současnosti tento žánr mediální 
komunikace nazýváme s despektem infotainment; je dobré si uvědomit, že se v žádném případě 
nejedná o formát, který by se objevil až se vznikem moderních masmédií. Vidíme tedy, že první 
historické všeobecné výstavy v sobě zahrnovaly několik budoucích forem, které se z nich postupně 
vydělily a vyvinuly se do samostatné podoby: 

- průmyslové veletrhy 
- vzorkové výstavy, obchodní a kontraktační výstavy 
- umělecké výstavy a přehlídky umění 
- popularizační a naučné výstavy 
- odborné kongresy a profesní sněmy 
- festivaly lidové zábavy 
- specializované výstavy (například dopravních prostředků, architektury a bydlení) 

I když se výstavy postupně vyprofilovaly směrem k jasně odlišitelným formátům a dnes mají za sebou 
jednotlivé typy výstav dlouhou samostatnou historii, platí také, že jsou stále do značné míry 
kompatibilní a v rámci konkrétní akce spolu mohou různé formáty koexistovat.  
Už od počátků světových výstav byly také patrné různé formální tendence, které se během pozdějšího 
vývoje uplatňovaly různou měrou v závislosti na okolnostech. Výstavní areály byly v tomto období 
řešené vesměs v klasickém stylu s kompozičními osami, promenádami, často symetrickou kompozicí a 
doplněné množstvím zeleně, květinové výzdoby a fontán, případně slavnostním osvětlením. Pokud jde 
o samotné výstavní pavilony, byly řešené buď jako monumentální veřejné budovy; ty často sloužily 
přehlídkám umění a byly určené k dalšímu využití po skončení výstavy. Nebo byly pavilony jednotlivých 
vystavovatelů navrhované jako drobné solitérní stavby umístěné v parkové úpravě. Třetí formou byly 
rozlehlé velkoprostorové haly, určené pro předvádění celých skupin exponátů od různých 
vystavovatelů. Každá z těchto architektonických forem má v modifikované podobě své místo i na 
dnešních výstavištích. 
 

Obrazová příloha 14: Velkoprostorové haly 
 

5.3. Meziválečné období a hromadný rozvoj areálů v Evropě 
První světová válka pořádání výstav v Evropě na několik let přerušila. Po jejím skončení došlo 
k radikálnímu přepsání politické mapy Evropy a vzniku nových národních států. Je přirozené, že se tyto 
změny odrazily v životě celé společnosti, v kultuře, mezinárodním obchodě a následně i v pořadatelství 

 
111 MELLER, Helen. Imagining the Future of the Cities through Exhibitions 1851-1914. In: Exhibitions and 
Development of Modern lanning Culture. [editors FREESTONE, Robert and Amati MARCO]. London: Routledge, 
2016. ISBN 978-1-138-24774-1. [p.19-34]. 
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výstav. Nicméně současně platí, že vývoj výstavních areálů byl plynulý a některé rysy, které se u výstav 
a výstavišť naplno projevily v meziválečném období, byly ve skutečnosti přítomné už od konce 
devatenáctého století. Stejně tak platí, že některé tendence z počátku dvacátého století doznívaly ještě 
v celém meziválečném období. Důležité je také uvědomit si dominantní roli Paříže, Bruselu a dalších 
měst na západě Evropy, odkud se kulturní trendy do okrajových oblastí šířily s určitým časovým 
odstupem. I když se výstavnictví už dříve napevno etablovalo jako svébytný komunikační a propagační 
výrazový prostředek, jeho charakter se v meziválečném období v evropském měřítku postupně 
proměňoval. Přestože se nadále pořádaly velké všeobecné výstavy, prohluboval se rozdíl mezi 
výstavami jako informačním médiem a veletrhy jako nástrojem obchodní spolupráce, což je zřejmé i 
ze způsobu, jakým o výstavách a veletrzích referoval dobový tisk (viz kapitola 2.5. Meziválečné období 
a reflexe výstav v dobovém tisku). Do meziválečného období se datují počátky mezinárodní oborové 
spolupráce v Evropě. V roce 1925 byla založena asociace UFI. Od roku 1931 působí mezinárodní úřad 
pro výstavnictví BIE, který stanovuje pravidla pro pořádání světových výstav a vybírá pořadatelské 
země a města. Vznik této mezivládní instituce v roce 1928 souvisel s velkým množstvím pořádaných 
velkých mezinárodních výstav; organizace si kladla od počátku za cíl počet světových výstav regulovat 
a přispět tím ke zvýšení jejich kvality. 
Po stránce obsahové došlo u pořádaných výstav k určitému posunu. Ve druhé polovině devatenáctého 
století byla jednoznačně v centru pozornosti průmyslová výroba a její potenciál přispívat masovou 
produkcí předmětů denní potřeby k všeobecnému zvyšování životního standardu. Po válce se 
v souvislosti s celoevropskou bytovou nouzí dostaly do popředí otázky bydlení a s nimi související 
zvýšený zájem o moderní architekturu; obecně také posílila role architektů a plánovačů města ve 
společnosti.112  V architektuře byl nově spatřován prostředek k řešení mnoha sociálních problémů. 
V oblasti výstavnictví se tento trend projevil pořádáním tematických výstav, věnovaných bytové 
výstavbě a spojených s výstavbou vzorových sídlišť. Nejznámější takové výstavy se v meziválečném 
období uskutečnily ve Stuttgartu, Vratislavi113, Vídni a Curychu. V Československu byly inspirací pro 
vznik bytové kolonie Nový dům v Brně, prezentované veřejnosti v rámci Výstavy soudobé kultury 
v roce 1928. 
K posunu došlo v této době také v organizaci velkých mezinárodních a celostátních výstav. Se změnami 
na geopolitické mapě Evropy souviselo pořádání celostátních výstav zaměřených na posílení národní 
identity. Například v Československu proběhla v roce 1928 Výstava soudobé kultury, která si kladla za 
cíl oslavit deset let existence nezávislého státu a předvést dosažené úspěchy na poli kultury i 
průmyslové výroby; pro tuto výstavu byl zbudovaný nový stálý výstavní areál v Brně. Obdobná výstava 
se pod názvem Powszechna Wystava Krajowa uskutečnila v roce 1929 v polské Poznani při příležitosti 
desátého výročí vzniku samostatného polského státu.114 Také výstavní areál v Poznani byl v té době 
nový, provoz zde byl zahájen v roce 1921. Stejně jako brněnské výstaviště i poznaňský areál funguje do 
současnosti. 
Důraz na prezentaci jednotlivých států vzrostl také na mezinárodní scéně. S tím souvisel odklon od 
realizace velkých společných výstavních hal a mezinárodní výstavy byly nadále organizované především 
jako přehlídky jednotlivých národních expozic, tvořených samostatnými pavilony. Tento trend 
vyvrcholil při světové výstavě v Paříži v roce 1937, kde stály proti sobě v přímé konfrontaci 
monumentální pavilony hitlerovského Německa a Sovětského svazu. 

 
112 Srov. WEINER, Richard. Adolf Loos chůvou. In: Řeči do prázdna. [uspořádal MARKALOUS, Bohumil]. Praha: 
Orbis, 1929. [s.224]. Glosa původně vyšla v Lidových novinách, odkud ji přebral také časopis Styl (VII). Weiner 
zde o Loosovi (a postavení architektů ve společnosti) říká: Je z oněch architektů, kteří vytlačují advokáty z jejich 
dávných posic odborníků pro všechno. Čím víc se zákonné stanovení veřejných vztahů lidí dostává ze závislosti 
zkamenělého formalismu striktního práva do závislosti fluktující evoluce sociální reality, tím větší autority 
dostává se stavitelům. 
113 Do druhé světové války německé město Breslau, dnes polská Wroclaw. 
114 O důvodech a významu umístění celostátní výstavy do Poznaně viz LIDOVÉ NOVINY. Tři okna polského 
hospodářství [rubrika Národní hospodář]. In: Lidové noviny (35) [28.8.1927]. ISSN: 1802-6265. 
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Po formální stránce znamenalo meziválečné období postupný příklon k abstraktnímu modernímu 
umění v architektuře, výtvarném umění i grafickém designu. Oproti tomu urbanistické řešení výstav 
zůstávalo zpravidla tradiční. Toto zaostávání urbanistického myšlení za pokrokem v architektuře v první 
polovině dvacátého století konstatuje Javier Monclús115 a jako příklad uvádí barcelonskou světovou 
výstavu roku 1929 s velmi tradiční urbanistickou kompozicí a klasicizujícím hlavním pavilonem. Součástí 
téže výstavy byl přitom avantgardní německý pavilon, který navrhl Mies van der Rohe. Dobře tento 
vývoj ilustruje také československá účast na dvou mezinárodních výstavách v Paříži v letech 1925 a 
1937. Pokud porovnáváme urbanistický koncept obou výstav, vidíme prakticky totožné rozvržení 
pavilonů podél promenád ukončených architektonickými dominantami zbudovanými ještě v minulém 
století. Zato srovnání Gočárova pavilonu ve stylu klasické moderny s Krejcarovým industriálně 
koncipovaným pavilonem v téměř high-tech stylu hovoří výmluvně o tom, k jakému posunu došlo v 
oblasti architektury. 
 

Obrazová příloha 15: Urbanismus a architektura výstav v meziválečném období 
 
V meziválečném období bylo pořádání výstav natolik rozšířené, že se stálé výstavní areály staly součástí 
celé řady tehdejších měst. Z tohoto období pocházejí i některé významné mezinárodní veletržní areály, 
které sice později prodělaly řadu přestaveb, avšak dodnes fungují ve své původní lokalitě. Kromě již 
zmiňovaných výstavišť v Brně a Poznani je to například barcelonské výstaviště v lokalitě Montjuïc, 
pařížské výstaviště Porte de Versailles nebo milánské výstaviště Milano City (dříve Fiera Campionaria). 
Také u výstavišť nebo veletržních společností v Kolíně nad Rýnem, Lipsku, Berlíně nebo Basileji 
představují 20. léta důležitý mezník ve stavebním vývoji areálu. Zajímavý je případ výstaviště ve 
švédském Göteborgu zbudovaného pro jubilejní výstavu (Jubileumsutställningen i Göteborg) v roce 
1923. Jeho část byla po skončení výstavy proměněná v zábavní park, který je v provozu dodnes. 
V Ženevě byl v roce 1926 otevřený Palais des Exposition, komplex hal zbudovaný pro pořádání tamního 
autosalonu. Ve 30. letech vznikly další nové výstavní areály například v Bruselu nebo Bělehradu. Tento 
vývoj na mezinárodní scéně se odrážel v menším měřítku i v tehdejším Československu. 
V meziválečném období vznikla regionální výstaviště nebo nové moderní výstavní pavilony například 
v Liberci, Plzni, Pardubicích, Přerově, Mladé Boleslavi, Jičíně, Litomyšli, Opavě, Turnově, Uherském 
Hradišti, Velkém Meziříčí a celé řadě dalších měst. 
 

Obrazová příloha 16: Výstaviště v meziválečném a poválečném období 
 

5.4. Počátky specializace a stabilizace veletržní sítě v poválečném období 
Vývoj po druhé světové válce byl v Evropě i v celosvětovém měřítku poznamenán soupeřením dvou 
mocenských geopolitických bloků, které ovlivnilo i podobu světových výstav Expo. Důraz na prezentace 
národních států se objevil už v meziválečném období, stejně tak souboj ideologií, který byl zcela zjevný 
už v Paříži v roce 1937. V poválečném období tyto tendence ještě zesílily. Vystoupení jednotlivých zemí 
obou bloků na mezinárodní scéně byla často srovnatelná, pokud šlo o výtvarné a architektonické řešení 
a celkovou úroveň expozic. Odlišné ekonomické, politické a společenské podmínky však měly vliv na 
podobu národního výstavnictví a fungování veletržního průmyslu. Rozdíly mezi výstavními a 
veletržními areály se v tomto období natolik prohloubily, že jim v této kapitole věnuji pozornost 
jednotlivě. 
 

5.4.1. Výstavy v poválečném období 
Světové výstavy se v poválečném období konaly nadále pod patronátem BIE. Pokud jde o jejich 
charakter, BIE zdůrazňuje dva důležité aspekty poválečného vývoje. Prvním z nich je důraz na mírové 
využití techniky a význam mezinárodního dialogu usilujícího o mír; to vše v reakci na válečné události 

 
115 MONCLÚS, Javier. 2016. [p.227]. 



43 
 

a vývoj atomových zbraní. Druhým charakteristickým rysem poválečného vývoje je dekolonizace a 
vznik nových národních států především v Asii a Africe. Světové výstavy se v této době definitivně staly 
především přehlídkou národních expozic a počet účastnických států stále rostl, jak ukazuje tabulka 8.116 
 

 
 

Tab. 8 Počty států účastnících se světových výstav od poválečného období 
 
Kromě výstav Expo a podobných velkých mezinárodních akcí se v poválečném období postupně 
konstituoval nový typ výstav, jejichž pořádání bylo zásadním způsobem spojené s transformacemi 
městského prostředí. Šlo o zahradní výstavy a výstavy bydlení, jejichž pořádání souviselo s nutností 
obnovy válkou zničených měst. Konaly se v řadě evropských zemí, např. v Londýně se v roce 1951 konal 
Festival of Britain and Live Architecture, v Berlíně se v roce 1957 uskutečnila výstava INTERBAU za 
účasti řady osobností mezinárodní architektury. V Československu obdobná výstava pod názvem 
Budujeme osvobozené kraje proběhla v Liberci v roce 1946. 117  V poválečném období se také 
uskutečnila řada výstav, věnovaných urbanismu a modernímu pojetí města; ty se však zpravidla 
odehrávaly v tradičních výstavních prostorách a na formování výstavních areálů měly vliv pouze 
v teoretické, nikoliv praktické rovině. Oproti tomu zahradní výstavy a výstavy bydlení se zejména 
v Německu ukázaly být velmi efektivním praktickým nástrojem transformace města. Modus operandi 
byl následující: v rámci přípravy na výstavu proběhla přestavba části města spojená se založením 
veřejného parku a výstavbou budov veřejné vybavenosti. Takto připravená základní kostra areálu byla 
poté doplněna o dočasné výstavní pavilony a festivalové objekty, v případě zahradních výstav o 
okrasné výsadby, umělecká díla, fontány a podobně. Následně proběhla v letním období roku samotná 
zahradní výstava, kdy se areál oddělil od města a za vstup do něj se vybíralo vstupné. Po skončení 
výstavy byl už kultivovaný prostor vrácen veřejnosti k trvalém užívání. Na totožném principu fungují 
zahradní výstavy v Německu dodnes, s postupem času se pouze důraz přenesl od samotné výstavy 
k přípravné fázi a finální podobě městského prostoru. Jednou z prvních zahradních výstav 
uspořádaných po válce v Německu byla Gartenschau ve Stuttgartu v roce 1950.118  Dědictvím této 
výstavy byl obnovený městský park v lokalitě Killesberg a v jeho sousedství komplex výstavních hal 
tvořících jádro stálého veletržního areálu, který poté na tomto místě fungoval až do konce dvacátého 
století. Následovala BUGA Hannover v roce 1951, při níž byl renovovaný park Stadthallengarten, a poté 
v pravidelných intervalech další spolkové nebo mezinárodní zahradní výstavy (Hamburk 1953, Kassel 
1955, Kolín nad Rýnem 1957, Dortmund 1959, Stuttgart 1961 a další).  
Na plánech výstav pořádaných v poválečném období vidíme odklon od tradičního urbanistického pojetí 
výstavišť jako modelu města s ulicemi a náměstími. Místo toho se výrazně prosadil modernistický ideál 
solitérních budov obklopených zelení. Velmi dobře je to patrné na plánu pro Expo Brusel 1958, kde 
jedna část výstavního areálu světové výstavy byla tvořená předválečným veletržním areálem 
s uspořádanými halami, a druhá část, která byla dočasným rozšířením pro světovou výstavu, byla 

 
116 Zdroj: https://www.bie-paris.org/site/en/past-expos-a-short-history-of-expos [cit. 27.4.2020]. 
117 TECHNIK, Svatopluk. Výstava Budujeme osvobozené kraje v Liberci roku 1946. Liberec: Česká beseda, 2001. 
Zprávy České besedy. 
118 Výstava svým prostorovým rozvržením prakticky kopírovala Reichsgartenschau, která se na Killesbergu 
konala v roce 1939. Hlavním tvůrcem výstavy byl v obou případech významný krajinný architekt Hermann 
Mattern. 
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koncipovaná jako soubor jednotlivých staveb rozmístěných v parku. Podobně jednoznačně vyznívala 
výstava INTERBAU v západním Berlíně v roce 1957, která na nové výstavbě předváděla modernistický 
ideál města v zeleni v praxi.119  
 

Obrazová příloha 17: Expo Brusel 
 

5.4.2. Veletržní areály v poválečném období 
Pokud jde o podobu veletržních areálů, došlo v poválečném období k několika významným posunům. 
Především se stálé veletržní výstaviště definitivně prosadilo jako specifický typ městské vybavenosti, 
ať už místního nebo nadměstského, celonárodního významu. V řadě měst došlo v tomto období 
k dobudování nebo rozšíření staršího výstaviště pro pořádání veletrhů,120 vznikla také některá nová 
výstaviště. Například v Hannoveru bylo založeno výstaviště pro exportní veletrh organizovaný v roce 
1947 na popud britské okupační správy.121 V témže roce byla znovu uvedena do provozu předválečná 
výstaviště v Záhřebu122 a v Poznani; v obou městech se uskutečnily mezinárodní veletrhy na podporu 
exportu a obchodu. V italské Bologni byla v roce 1947 založená veletržní správa Ente Autonomo Fiere 
di Bologna (EAF), která pořádala veletrhy v dostupných existujících prostorách.123 V roce 1947 bylo pro 
pořádání průmyslového veletrhu opraveno také výstaviště v Kolíně nad Rýnem, na kterém poté dál 
probíhaly stavební úpravy až do roku 1950. Ve Frankfurtu nad Mohanem proběhl první poválečný 
veletrh v roce 1948 částečně v provizorních podmínkách, na jeho úspěch navázala další postupná 
přestavba veletržního areálu. Výstaviště v Basileji z roku 1923 bylo přestavěno postupně v rozmezí let 
1952-1965, brněnské výstaviště prodělalo přestavbu na veletržní areál v letech 1957-1959. 
V Bělehradu byl v roce 1957 inaugurován zcela nový veletržní areál pro mezinárodní technologický 
veletrh Sajam Tehnike; jeho hlavní hala byla ve své době největší kupolovitou stavbou na světě. 
Amsterodamská veletržní společnost RAI se dočkala nového výstavního komplexu v roce 1961. V roce 
1964 byla založená veletržní společnost v Mnichově s cílem poskytnout hospodářství Mnichova místo 
pro uskutečňování mezinárodního obchodu, které by podporovalo vzájemné vztahy a kontakty na 
celosvětové bázi124 a k tomu účelu byl vybudovaný nový veletržní areál v historické výstavní lokalitě 
Theresienhöhe. Obnovené a stavebně doplněné byly během 50. let i další evropské veletržní areály, 
např. Fiera Campionaria v Miláně, výstaviště v Lipsku nebo pařížské výstaviště Porte de Versailles.  
Veletržní areály musely být dimenzované pro pořádání hlavního veletrhu sezóny s největšími 
prostorovými nároky. Aby byly kapacity hal a pavilonů smysluplně zaplněné také v průběhu zbývající 
části roku, začalo se pro veletržní areály hledat další využití. Stálá výstaviště se tak v poválečném 
období začala postupně zbavovat sezónního charakteru. Některé veletržní správy se zaměřily spíš na 
pořádání většího počtu odborných oborových veletrhů (např. Frankfurt nad Mohanem nebo Kolín nad 
Rýnem), jiné na spojení veletrhů s pořádáním kongresů (Brusel, Lipsko, Ženeva nebo Amsterdam). 
V řadě případů se na výstavišti pořádaly jak veletrhy, tak jiné akce pro širokou veřejnost. Například 
v Mnichově umožňovaly volné plochy v sousedství výstaviště parkování návštěvníků veletrhů nebo 

 
119 FISCHER, Karl Friedhelm. Berlin´s International Building Exhibitions 1957 and 1984/87. In: Exhibitions and 
Development of Modern Planning Culture. [editors FREESTONE, Robert et AMATI, Marco]. London: Routledge, 
2016. ISBN: 978-1-138-24774-1. [p.261-267]. 
120 Na rozdíl od velkých výstav se veletrhy opakovaly pravidelně každý rok ve stálém termínu. 
121 DEUTSCHE MESSE. 70 Years of Showcasing the Future. Deutsche Messe 1947-2017. Deutsche Messe, 2017. 
[firemní propagační materiál]. Dostupné online: http://www.messe.de/files/000-
fs5/media/downloads/deutsche-messe-geschichte-2.pdf [cit. 26.4.2020]. 
122 Československo se veletrhu v Záhřebu účastnilo s vlastním pavilonem z roku 1938, který byl pro poválečný 
veletrh opravený na náklady československého státu. Zdroj: KRALJEVIČ, Iva and Goran ARČABIČ. Zagreb Fair in 
1947: The First Fair Trade Exhibition in the Post-war Yugoslavia. In: Review of Croatian History 1(2). Hrvatski 
institut za povjest, 2016. [p.153-164]. 
123 Stálou lokalitu pro veletrhy se v Bologni podařilo prosadit až v roce 1964. 
124 Takto popsal cíle společnosti Joachim Hietzig, výkonný ředitel v roce 1966. [překlad autorka]. Zdroj: 
http://history.messe-muenchen.de [microsite společnosti Messe München]. [cit. 15.7.2019]. 
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pořádání velkých zemědělských nebo stavebních výstav; tytéž plochy se přitom každoročně na podzim 
proměňovaly v dějiště festivalu Oktoberfest. Kromě toho byl areál výstaviště využitý také v roce 1972 
při pořádání letních olympijských her. 
V zemích socialistického bloku měly veletržní správy v prostředí plánované ekonomiky výhodu 
monopolního postavení na příslušném národním nebo regionálním trhu. Dostávalo se jim proto 
určitých výsad a podpory ze strany státu ve formě přídělů investičních prostředků na výstavbu. Absence 
konkurenčního prostředí však současně snižovala tlak na inovace a stálý rozvoj, takže v horizontu 
několika desetiletí bylo pro socialistické veletržní a výstavní areály stále obtížnější udržet krok s 
vyspělými zeměmi. V západní Evropě naopak tlak na efektivitu provozu a snaha o maximální využití 
výstavišť vedly postupně v dalších dekádách ke vzniku nové prostorové formy veletržních areálů 
s kompaktní halovou zástavbou.  
 

5.5. Industrializace veletržního výstavnictví v 70. a 80. letech 
Koncem 60. let se na mezinárodní scéně prosadilo nové urbanistické pojetí výstavišť. Především pro 
svou investiční náročnost se do budoucna výrazněji neprosadilo při koncipování výstavních areálů (viz 
kapitola 2.8. Ostatní zdroje a související tematické okruhy), v průběhu 70. a 80. let však byly v tomto 
duchu realizovány některé nové veletržní areály. Hlavní důvod, proč se tento typ areálů 
charakterizovaný těsně propojenými velkoprostorovými halami prosadil, souvisí s funkční proměnou 
veletržního výstavnictví a jeho industrializací. Snaha o intenzivnější využití veletržních pavilonů a 
pořádání více akcí v průběhu roku znamenala tlak na rychlost montáže a demontáže veletržních 
expozic, což bylo umožněno díky intenzivnímu využívání výstavních (také nazývaných výstavářských) 
systémů, tvořených soustavami typových prefabrikovaných opakovaně použitelných prvků, díky nimž 
lze v krátkém čase sestavovat různé variabilní typy konstrukcí. Výstavních systémů vzniklo 
v poválečném období velké množství, 125  některé z nich se užívají dodnes a stále jsou vyvíjeny a 
obohacovány o nové prvky umožňující další funkce (například výstavbu konstrukcí a pódií pro koncerty 
nebo integraci osvětlovacích prvků a LED panelů). Jedna z největších firem globálně působících v tomto 
odvětví —německá společnost OCTANORM-Vertriebs-GmbH — vznikla v roce 1969. Společnost MERO 
(zkratka pro Mengeringhausen Rohrbauseise) vznikla dokonce už v roce 1923 a svůj systém vyvinula 
koncem třicátých let. V československém prostředí se v podniku BVV od 70. let pro výstavbu expozic 
používaly především výstavářské systémy Combi a Monti. Hromadné rozšíření výstavních systémů 
umožnilo zkrácení doby montáže a demontáže expozic a tím i rychlé střídání veletržních akcí spojené 
s intenzivní dopravní obsluhou při návozu exponátů a stálým přemisťováním značného množství 
opakovaně používaného výstavního vybavení. Halové uspořádání s krátkými dopravními trasami se pro 
tyto účely ukázalo jako zvlášť vhodné. Provozní efektivita v tomto případě zjevně vyvážila nutnost 
vyšších počátečních investičních nákladů. Od 70. let bylo tomto duchu přestavěno například výstaviště 
v Kolíně nad Rýnem (1971) a realizovány nové veletržní areály Düsseldorf (1971), Norimberk (1973), 
Madrid (1980), Ženeva (1981), Paříž Nord Villepinte (1982) nebo Lyon (1984). V části kapitoly věnované 
dalšímu vývoji uvidíme, že tento typ urbanistické struktury dominuje veletržním areálům do 
současnosti. 
 

Obrazová příloha 18: Moderní veletržní areály 
 
Kromě samotných výstavních hal vzrostl v případě veletržních areálů význam jejich celkové 
vybavenosti. Projekty dílčích přestaveb se zaměřovaly na rozšíření a zkvalitnění služeb pro 
vystavovatele i návštěvníky, což zahrnovalo například kongresové a shromažďovací kapacity, hotely, 
stravovací provozy, budování tiskových center a informačních středisek. 
 

Obrazová příloha 19: Kongresová centra 
 

 
125 CLASEN, Wolfgang. Ausstellungen und Messestände. Stuttgart: Verlag Gerd Hatje, 1968. [s. 54-55, 190-203]. 
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Velká pozornost byla věnovaná také technické a dopravní infrastruktuře. S rostoucím stupněm 
automobilizace a nárůstem objemu individuální automobilové dopravy souviselo rozšiřování 
parkovacích kapacit (v ploše nebo výstavbou parkovacích objektů). Vysoké nároky na obsluhu 
individuální dopravou jsou pro veletržní areály typické i v současnosti, jak ilustrují obrazové přílohy 9 a 
10. Stejně důležitá ovšem zůstává i kvalita obsluhy veřejnou hromadnou dopravou, především 
kapacitní kolejovou dopravou (vlaky, metro, tramvajové linky); také v tomto období byla v případě 
jednotlivých areálů dopravní obslužnost průběžně zlepšovaná výstavbou nových tratí a budováním 
terminálů, často přímo napojených na veletržní vstupy. 
U výstavních areálů, které jsou budovány pouze pro jednu akci a tím pádem u nich nevzniká potřeba 
opakovaně navážet materiál, exponáty a vybavení, se koncept propojených hal prosadil podstatně 
menší měrou, téměř vůbec. Dalším důvodem může být také institucionální zázemí, respektive způsob 
budování dočasných výstavních areálů, kdy hlavní organizátor přiděluje plochy pro výstavbu expozic 
jednotlivým účastníkům (zpravidla státům, případně firmám), kteří poté realizují na vlastní náklady 
pavilony, které jsou na sobě navzájem provozně a organizačně nezávislé. V případě velké společné haly 
organizátor výstavy musí nést náklady spojené s výstavbou i následnou demolicí nebo adaptací stavby 
sám a řešit i způsob rozúčtování nákladů mezi jednotlivé účastníky. V tomto případě se proto výstavba 
jednotlivých národních pavilonů jeví jako praktičtější řešení (i když pochopitelně ještě důležitějším 
důvodem pro takové řešení je prezentace zemí prostřednictvím architektury národního pavilonu). 
 

5.6. Období globalizace 
Po skončení studené války a rozpadu dvou globálních geopolitických bloků nastalo v 90. letech 
dvacátého století období intenzivního zájmu o výstavy a veletrhy. V této době ještě vzrostl význam 
veletrhů jako marketingového nástroje, komunikačního média a prostředku obchodní spolupráce. 
V době probíhající hospodářské transformace ve značné části evropského prostoru byly veletrhy 
prakticky nenahraditelné (je nutné mít na paměti, že mluvíme o období před masovým rozšířením 
internetu a mobilní komunikace). Tomu odpovídala vlna přestaveb a modernizací veletržních výstavišť 
napříč Evropou. Zvýšená poptávka po veletržní účasti nutila veletržní správy navyšovat výstavní plochu, 
což v řadě případů už nebylo ve stávající lokalitě možné a došlo na výstavbu nového areálu na jiném 
místě. Celková ekonomická výkonnost odvětví také umožňovala tyto velkorysé přestavbové projekty 
financovat. Příklady přesunu areálu do nové lokality představují areály v Lipsku (1996), Miláně (2005), 
Barceloně (2007) nebo Stuttgartu (2007). Současně tyto konkrétní příklady ilustrují, že v případě 
přesunu areálu do nové lokality se mnohdy jedná o déletrvající proces. Například v Barceloně souviselo 
strategické rozhodnutí o nutnosti výstavby nového areálu s ekonomickým boomem a celkovým 
rozvojem města po úspěšném pořádání olympijských her v roce 1992. Konkrétnější podobu dostal plán 
výstavby v roce 2000, kdy do společnosti vystoupila katalánská regionální vláda (Generalitat de 
Catalunya) a poté trvalo ještě dalších 7 let, než byl nový areál dokončený. V Barceloně a v Miláně 
zůstala starší výstaviště v provozu a veletržní správa provozuje oba areály, přičemž do každého z nich 
umísťuje vhodný typ akcí. Oproti tomu ve Stuttgartu bylo starší výstaviště v historické lokalitě 
Killesberg zcela zrušeno a na jeho místě se dnes nachází nová rezidenční čtvrt. Podrobněji je tento typ 
transformací popsaný v kapitole 7.1.4. Přesun veletržního areálu. 
Z urbanistického hlediska navazují nové areály budované na přelomu milénia na už dříve etablovaný 
typ, reprezentovaný megastrukturami, nebo přesněji řečeno velkoprostorovými halami, 
organizovanými na základě geometrizujícího principu. Z funkčního hlediska lze jako nový element při 
výstavbě výstavišť jmenovat snahu o energetickou efektivitu a ohleduplnost k životnímu prostředí. 
V tomto směru některé nově vybudované areály inteligentním způsobem využívají možností vyplývající 
z jejich velkého měřítka. Například v areálech v Mnichově, Stuttgartu a Bilbau je na velkých plochách 
instalovaná fotovoltaika, výstaviště ve Stuttgartu kromě toho disponuje systémem na retenci a využití 
srážkové vody. V menším měřítku jsou podobná opatření postupně zaváděná i u dalších areálů. 
U výstavních areálů budovaných pro velké mezinárodní akce rovněž zesílil důraz na energeticky 
úsporný provoz a ekologii a také začala být věnovaná stále větší pozornost jejich budoucímu využití. Je 
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možné říct, že došlo k celkové změně přístupu a nově jsou výstaviště od samotného začátku 
plánovacího procesu řešená s ohledem na jejich využití po akci. 
 

5.7. Alternativní periodizace 
V předchozí části kapitoly byla rozlišená jednotlivá historická období, ve kterých procházela 
urbanistická podoba výstavišť charakteristickým a identifikovatelným vývojem. Je nutno dodat, že jiní 
autoři zabývající se historií výstav a výstavišť používají vlastní periodizaci s různě detailním členěním a 
používají přitom odlišná kritéria (téma výstav, architektura výstav, vztah k hostitelskému městu). 
Srovnání těchto přístupů mezi sebou pomáhá uvědomit si vztahy mezi obsahem a formou akcí 
v průběhu času. 
Členění světových výstav podle BIE 
Světové výstavy Expo a jejich vývoj představují samotnou významnou kapitolu v historii výstavnictví i 
urbanismu. Někteří autoři jim proto věnují samostatnou pozornost nebo se zabývají pouze jimi. BIE 
rozděluje historii světových výstav na jednotlivá období podle jejich agendy, hlavního tématu:126 
Od roku 1851 do poloviny dvacátého století: V tomto období byla hlavní nosnou ideou víra 
v technologický pokrok a nadřazenost západní civilizace. Kromě průmyslové produkce a nových 
technologií předváděly jednotlivé země na světových výstavách také své koloniální pavilony a 
etnografické prezentace. Přesvědčení, že technologie představuje zdroj pokroku a záruku 
mírumilovného soužití národů, bylo následně zpochybněno oběma světovými válkami. 
Po druhé světové válce: Technologie zůstala důležitou součástí prezentací na světových výstavách, 
celkově se však jejich zaměření a vyznění obrátilo k člověku. Spolupráce lidstva měla být zárukou proti 
zneužívání technologií a světové výstavy usilovaly o vytvoření platformy pro mezinárodní dialog i 
v časech bipolárního rozdělení světa.127 V tomto období probíhajícího procesu dekolonizace se zvýšil 
počet členských států BIE, a tím i států, účastnících se světových výstav (viz tabulka 3). 
Od roku 2000: V 21. století se pozornost organizátorů upírá ke globálním problémům lidstva, tématem 
je udržitelný rozvoj světové civilizace. S tím souvisí dílčí témata jako výživa lidstva nebo život ve 
městech. Těžiště aktivit se přesouvá ze zemí atlantického okruhu do Asie.128 
 
Další autoři rozdělují světové výstavy následovně: 
 
Greg Clark v historii světových výstav identifikuje tři fáze.129 Období industrializace podle něj pokrývá 
léta 1851-1945. Období kulturní výměny spadá do let 1945-1991 a období po roce 1992 je nazváno era 
of national branding. V tomto kontextu je třeba national chápat jako státní a brand ve smyslu obchodní 
značky. Jde tedy o období, kdy jednotlivé státy prostřednictvím světových výstav de facto provozují 
marketing na mezinárodní scéně a posilují svůj image a svou značku. Přibližný ekvivalent by tedy mohl 
znít období státního marketingu. 
Lawrence G. Zimmerman přihlíží ve své periodizaci k typické výstavní architektuře nebo stylu daného 
období130 a rozlišuje období Křišťálového paláce (1851-1876), období stoletých výstav (1876-1889), 

 
126 Zdroj: www.bie-paris.org [cit. 20.4.2020]. 
127 V období studené války byly za místa konání světových výstav EXPO vybrána města: Port-Au Prince (1949), 
Brusel (1958), Seattle (1962), Montreal (1967), Osaka (1970). V zemích východního bloku se uskutečnily pouze 
menší specializované mezinárodní výstavy (Specialised EXPOs) a to v Budapešti (1971) a v bulharském Plovdivu 
(1981, 1985). 
128 Po roce 2000 se v Asii konaly tyto světové a specializované výstavy EXPO: Aichi (2005), Chiang Mai (2006), 
Shanghai (2010), Yeosu (2012), Antalya (2016), Astana (2017). Proběhnout mají výstavy Beiing (2019) a Dubai 
(plánováno na rok 2020, přeloženo na rok 2021 kvůli pandemii Covid-19). EXPO Museum představující historii 
světových výstav se od roku 2010 nachází v Šanghaji (Shanghai). 
129 CLARK, Greg. Local Development Benefits of Staging Global Events. Paris: OECD, 2008. In: SMITH, Andrew. 
Events and Urban Regeneration. The strategic use of events to revitalise cities. Routledge, 2012. ISBN: 978-0-
415-58147-9. [p. 41-42]. 
130 ZIMMERMAN, Lawrence G. In: HALADA, Jaroslav a Milan HLAVAČKA. 2000. [s. 108]. 
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období neoklasicismu (1889-1890), období secese (1890-1925), období modernismu (1925-1940), 
období atomové (1940-1967), období Expo (1967-1976) a období dvousetletých výstav (1976-2000). 
Toto rozdělení ukazuje, že členění výstav výhradně podle jednoho kritéria je obtížné a může vést 
k diskutabilním výsledkům – zde například řazení výstav podle architektonických stylů naráží na absenci 
jednoznačně přijímaných definicí stylů a autor proto nekonzistentně některá období charakterizuje 
podle architektonického stylu a jiná podle agendy výstav. 
 
Javier Monclús rozděluje světové výstavy jednoduše na historické (1851-1929), moderní (1930-1989) 
a postmoderní (od roku 1989 do současnosti).131 Podle jeho periodizace jsou historické světové výstavy 
charakteristické tím, že představovaly cíl samy o sobě, moderní výstavy byly plánovány s přihlédnutím 
k rozvoji města a u postmoderních akcí pak výstava i s ní spojený urbánní rozvoj slouží především jako 
prostředek k propagaci města na mezinárodní scéně.  
 
Andrew Smith vytváří pro výstavní areály periodizaci založenou na formách vazeb velkých akcí na 
město a způsobech jejich realizace.132 Do roku 1945 podle něj směřovalo hlavní úsilí spojené s velkými 
mezinárodními akcemi k budování a rozšiřování měst. V poválečném období zhruba do počátku 70. let 
se pozornost pořadatelů akcí zaměřovala na rekonstrukci a modernizaci. 70. a 80. léta podle Smithe 
představují období, kdy bylo pořádání akcí využíváno jako prostředek k rekultivaci rozsáhlých částí 
měst postižených deindustrializací. 90. léta jsou charakteristická důrazem na spolupráci s privátním 
sektorem (v této době se předpokládalo, že ekonomické přínosy akce následně nastartují rozvoj 
města). Na počátku jednadvacátého století jsou už při úvahách o možném pořádání akcí zvažovány 
způsoby jejich využití ve prospěch města, přičemž se neposuzuje pouze hmotný přínos, ale také 
možnost zapojení místních komunit, vytvoření pracovních příležitostí a podobně. Tento přístup, kdy je 
pořadatelství velkých akcí vnímáno primárně optikou jejich dopadu na hostitelská města, je velmi 
užitečný pro pochopení přínosů i negativ výstavních akcí pro město. Časové zařazení konkrétních akcí 
do určitého období přitom nemusí být vždy striktně v souladu se Smithem naznačeným členěním. 
Například fáze deindustrializace měst, která proběhla v západní Evropě v 70. a 80. letech, se v zemích 
střední a východní Evropy odehrála s časovým odstupem až v 90. letech v souvislosti s hospodářským 
propadem po kolapsu socialistického bloku. 
 
Ve vztahu k veletržním areálům je podnětná periodizace, kterou předkládá Dušan Pavlů. Ve své knize 
zabývající se vývojem výstav a veletrhů jako komunikačního média 133 uvádí následující členění na 
generace trhů, výstav a veletrhů: 

1. generace: zhruba od dvanáctého století; předmětem nabídky na trhu je celý objem produkce 
výrobce 

2. generace: zhruba od sedmnáctého století; předmětem výstavy je soubor vzorků výrobce 
(výrobců), výstava není určena široké veřejnosti, ale zástupcům obchodníků, šlechtě, panovníkovi 

3. generace: od roku 1851; výstava vzorků průmyslové produkce je určena široké veřejnosti, 
součástí výstavy je doprovodný program, přítomný je záměr edukace veřejnosti 

4. generace: od 60. let dvacátého století; od fyzických exponátů se přesouvá zájem k prezentaci 
idejí, systémů a patentů, součástí veletrhů jsou odborné kongresy, semináře a konference 

Pokud vyjdeme z této periodizace a doplníme ji s přihlédnutím k chápání veletržních areálů jako 
specifické formy městského prostoru lze konstatovat, že první generace trhů se odehrává ve veřejném 
prostoru měst a specializované stavby, které v této době vznikají jsou rázu obchodního spíš než 
výstavního; typicky například městské tržnice a krámy. Ve druhé generaci se objevuje vazba mezi 
obchodní činností a vystavováním vzorků, ukázek. Zde se komerční výstavnictví (ve smyslu výstavy 

 
131 MONCLÚS, Javier. Barcelona 1992. In: Olympic Cities: City Agendas, Planning and the World Games, 1896-
2012. [editors GOLD, John and Margaret GOLD]. London: Routledge, 2007. [p. 218-235]. In: SMITH, Andrew. 
2012. 
132 SMITH, Andrew. 2012.  
133 PAVLŮ, Dušan. 2009. [s.29-36]. 
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Formování stálých výstavních areálů 
 

 
 
Obr. 13a 
Na plánu areálu světové výstavy ve Vídni z roku 1873 je patrná centrální část se symetrickou 
urbanistickou kompozicí. Východní okrajová část areálu (na plánu vlevo) je řešená jako park  
se stavbami drobného měřítka rozmístěnými volně v prostoru. V místě konání světové výstavy  
poblíž zábavního parku Prater vzniklo později stálé výstaviště pro průmyslový vzorkový veletrh. 
 
 

 
 
Obr. 13b 
Pohled na areál světové výstavy v Paříži v roce 1867. Ústřední stavbu monumentální výstavní haly 
Koloseum obkopují menší stavby a pavilonky rozmístěné v parkové úpravě. Ve stejné lokalitě  
v centru Paříže se uskutečnily další výstavy v letech 1889, 1900, 1925 a 1937. 
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Obr. 13c, 13d 
Světová výstava v Miláně v roce 1906, která byla tematicky věnovaná dopravě, se konala ve dvou 
lokalitách spojených navzájem tramvajovou tratí vedenou po dřevěném viaduktu. V části výstavy na 
Piazza d´Armi vyhrazené průmyslovým expozicím (na plánu vlevo) vidíme velkorozměrné haly, část 
výstavy určená pro prezentaci umění byla situovaná v parku Sempione (vpravo). 
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Obr. 13e, 13c (detail)  
V lokalitě světové výstavy v Miláně roku 1906 na Piazza d´Armi vzniklo později ve dvacátých letech 
stálé výstaviště Fiera Campionaria. Na snímku veletržní areál Campionaria v meziválečném období. 
 
 

 
 
Obr. 13f 
Výstaviště v Praze-Holešovicích vybudované pro jubilejní výstavu v roce 1891 je jedním z nejstarších 
stálých evropských výstavních areálů dochovaných ve své původní poloze. Jeho urbanistická 
kompozice je stejně jako u dalších výstavišť z tohoto období založená na klasické osové symetrii  
a vidíme zde střídání velkých výstavních hal se stavbami drobného měřítka. 
Letecký snímek pochází z 30. let dvacátého století. 
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Velkoprostorové haly 
 
Od počátků světových výstav patřily do repertoáru architektů navrhujících výstavní areály 
velkoprostorové haly, určené zpravidla pro předvádění strojů, dopravních prostředků  
a průmyslových exponátů obecně. 
 

 
 

 
 
Obr. 14a, 14b 
Interiér prosklené haly zbudované pro světovou výstavu v londýnském Hyde parku  
v roce 1851. Křišťálový palác (Crystal Palace) architekta Josepha Paxtona je  
považovaný za archetyp velkoprostorové výstavní architektury.   
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V Lyonu byl zbudovaný rozlehlý areál pro mezinárodní výstavu urbanismu (L'Exposition internationale 
urbaine), která se konala v roce 1914. Krátce poté bylo výstaviště využito pro pořádání průmyslového 
veletrhu, jehož první ročník proběhl v roce 1917 a v reakci na probíhající válečný konflikt měl za cíl 
konkurovat vzorkovým veletrhům v tehdy nepřátelském Lipsku. Výstaviště sloužilo pro konání veletrhu 
Foire de Lyon až do roku 1985, kdy byla akce přesunuta do nového veletržního areálu Eurexpo Lyon. 
 

 
 
Obr. 14c 
Interiér jedné z hal lyonského výstaviště, Paláce výživy (Palais de l´Alimentation). 

 
Obr. 14d 
Celkový pohled 
na staré lyonské 
výstaviště na břehu 
Rhony. Na snímku 
je hlavní palác 
(Palais de la Foire), 
jehož výstavba 
probíhala v letech 
1918-1930. Celkem 
budovu tvořilo 24 
propojených hal a 
svou koncepcí tato 
stavba předjímala 
moderní veletržní 
komplexy. 
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Obr. 14e 
Veletržní palác (Oldřich Tyl, Josef Fuchs) měl být součástí rozlehlého komplexu Pražských vzorkových 

veletrhů. Další haly však nakonec nebyly realizovány. Snímek je z konce 20. let dvacátého století. 

 

 
 
Obr. 14f 
Pavilon Z na brněnském výstavišti postavený pro mezinárodní strojírenský veletrh (Mezinárodní 
veletrh Brno) v roce 1959. 
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Obr. 14g 
Veletržní a kongresový komplex Westfalenhallen v Dortmundu. Hlavní hala byla vybudovaná 
v poválečném období na místě starší haly zničené bombardováním. 
 

 
 
Obr. 14h 
Pavilony bělehradského výstaviště inaugurovaného v roce 1957 byly stavěné pro hlavní průmyslový 
veletrh (Sajam tehnike). 
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Obr. 14i 
Veletržní areál v Düsseldorfu 
tvoří komplex jednotně 
pojednaných ortogonálně 
uspořádaných výstavních hal. 
V současnosti veletržní správa 
areál revitalizuje a součástí 
projektu je postupná 
modernizace obvodového  
pláště jednotlivých hal.  
Na snímku hala 9 před 
rekonstrukcí s původním 
odvodovým pláštěm. 
 
 

 
 

 
 
Obr. 14j, 14k 
Nová hala 1 düsseldorfského výstaviště, která nahradila starší haly 1 a 2. V pozadí hala 3  
s původním obvodovým pláštěm. Haly 11 a 12, které už prošly renovací, mají fasádu  
vizuálně shodnou s fasádou nové haly 1 z roku 2019. 
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Obr. 14l, 14m 

Pohled do interiéru výstavní haly při veletrhu ukazuje, že architektura samotné stavby  

se v případě utilitárně koncipované veletržní haly uplatňuje minimálně. Na horním snímku  

moderní hala 1 v Düsseldorfu z roku 2019 při veletrhu Euroshop 2020, na spodním snímku  

starší hala 8 v Bruselu z roku 1957 při veletrhu Busworld 2019. V obou případech prostoru 

jednoznačně dominuje dočasná architektura veletržních expozic. 
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Urbanismus a architektura výstav v meziválečném období 
 
 
 
Obr. 15a 
Plán světové výstavy v Paříži 
z roku 1900 ukazuje rozložení 
pavilonů a expozic  
ve dvou výstavních lokalitách  
na obou březích Sieny  
První z nich se nacházela na 
Champ de Mars a před palácem 
Trocadero (na plánu nahoře), 
druhá na východním konci Avenue 
des Champs Ēlysées, kde byly pro 
výstavu postaveny dva nové 
pavilony Grand Palais a Petit 
Palais (vpravo dole).  
S prostranstvím před Invalidovnou 
(vlevo dole) spojil toto místo  
při příležitosti výstavy nově 
otevřený most Pont Alexandre III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 15b 
Pohled na obě lokality pařížské 
světové výstavy v roce 1900. 
V popředí tehdy nově zbudovaný 
Grand Palais a Petit Palais 
s mostem Pont Alexandre III. 
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Obr. 15a (zmenšeno a otočeno), 15b, 15c, 15d 
Srovnání plánu světové výstavy v roce 1900 s plány výstavy 
dekorativního umění z roku 1925 a světové výstavy Expo 1937 
ukazuje prakticky totožné rozložení pavilonů a expozic po obou 
březích Sieny a ve dvou lokalitách: na Champ du Mars a před 
palácem Trocadero (na plánech vlevo) a na prostranství před 
Invalidovnou a východním konci Champs Ēlysées (na plánech 
vpravo). 
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Srovnání dvou oficiálních pavilonů, s nimiž se Československo zúčastnilo výstav v Paříži v roce 1925  
a v roce 1937, názorně ilustruje, že zatímco urbanistické řešení výstav v meziválečném období stále 
reflektovalo historizující klasická schémata, československá architektura dospěla ve svém vrcholném 
projevu od zděných a zdobených staveb klasické moderny ke zcela nové estetice s tvaroslovím 
vycházejícím z možností nových materiálů jako je ocel a sklo a s uplatněním prvků abstraktního 
umění nebo grafického designu.  
 

 
 
 
 
 
 
Obr. 15e 
Československý pavilon na výstavě 
v Paříži (Exposition internationale 
des arts décoratifs) v roce 1925 
navržený Josefem Gočárem.  
Pohled na průčelí pavilonu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 15f 
Československý pavilon na světové 
výstavě v Paříži Expo 1937. Pavilon 
navržený Jaromírem Krejcarem měl 
ocelový nosný skelet a fasádu 
z tabulí z thermoluxového skla. 
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Obr. 15g 
Další příklady československé účasti na světových výstavách a veletrzích v meziválečném období. 
Shora po směru hodinových ručiček: národní pavilon na světové výstavě v Rio de Janeiro navržený 
Pavlem Janákem v roce 1922 s výrazným uplatněním stylizovaných lidových motivů v duchu tzv. 
rondokubismu. Československý pavilon na milánském výstavišti Fiera Campionaria podle návrhu 
Kamila Roškota uvedený do provozu v roce 1927 (snímek vpravo nahoře, průčelí pavilonu). Na 
veletržním výstavišti v Bělehradu inaugurovaném v roce 1937 bylo Československo jednou z pěti zemí 
(spolu s Německem, Itálií, Rumunskem a Maďarskem), které zde realizovaly vlastní národní pavilon. 
Architekt československého pavilonu v Bělehradu není obecně známý. Podle dochovaných snímků se 
jednalo o jednoduchou ortogonální stavbu s bazilikálním osvětlením výstavní plochy a zvýrazněným 
centrálním vstupem na delším průčelí (dole). 
 

 
 
 
 
 
Obr. 15h 
Přehled československých pavilonů 
z meziválečného období by nebyl 
kompletní bez zmínky o stálém 
výstavním pavilonu realizovaném  
pro bienále v Benátkách v roce 1926 
podle návrhu Otakara Novotného. 
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Obr. 15i 
Československý pavilon na mezinárodní průmyslové výstavě v Liege v roce 1930.  
Svými jednoduchými tvary a čistými liniemi se pavilon výrazně architektonicky  
odlišoval od řady jiných staveb realizovaných pro tutéž výstavu. 
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Výstaviště v meziválečném a poválečném období 
 

 
 
Obr. 16a 
Výstaviště v Lipsku představovalo v meziválečném období jeden z nejvýznamnějších veletržních 
areálů v Evropě a vzor pro ostatní veletržní správy. Tvořilo ho okolo dvaceti velkoprostorových  
hal, které byly budovány postupně, proto měla každá z nich unikátní architektonické a konstrukční 
řešení. 
 

      
 
Obr. 16b 
V dobovém meziválečném 
československém tisku se v roce 1928 
objevila fotoreportáž z lipského výstaviště  
dokumentující mj. průběh výstavby nové 
haly 19, která byla dokončená pro jarní 
veletrh v roce 1929.  
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Obr. 16c, 16d 
Na horním leteckém snímku z roku 1924 je patrná starší podoba výstaviště v Kolíně nad Rýnem před 
velkou přestavbou areálu pro mezinárodní výstavu Pressa v roce 1928. V pozadí snímku jsou volné 
plochy, na něž areál expandoval později v průběhu 20. století. Na dolním záběru z 60. let vidíme 
historickou část areálu se sjednocenou fasádou a vyhlídkovou věží po přestavbě z roku 1928 a počátky 
výstavby veletržních hal v lokalitě, kterou veletržní areál zaujímá v současnosti. Most v popředí 
snímku spojuje výstaviště na pravém břehu řeky s historickým centrem města na levém břehu Rýna. 
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Obr. 16e 
Areálu světové výstavy v Barceloně  
v roce 1929 dominovaly historizující 
architektonické formy. Hlavní výstavní 
palác (vyvýšená stavba v ose  
promenády) se po skončení výstavy 
proměnil v katalánskou národní galerii, 
další výstavní haly podél hlavní 
komunikace (dnes Avinguda de la  
Reina Maria Cristina) se o několik let 
později staly součástí stálého  
veletržního výstaviště Fira Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
Obr. 16f 
Výstavní areál v Berlíně s novými halami, pohled z 30. let 20. století. 
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Obr. 16g, 16h, 16i 
Ne všechny areály výstav vzniklé 
v meziválečném období se staly později 
stálými veletržními areály. Mnohé z nich 
byly využívány pouze dočasně. 
Nahoře areál výstavy GeSoLei 
(Gesundheitspflege, soziale Fürsorge und 
Leibesübungen) v Düsseldorfu v roce 1926. 
Uprostřed a dole pohled na výstavní areál 
v Pardubicích vybudovaný pro Celostátní 
výstavu tělovýchovy a sportu v roce 1931. 
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Obr. 16j 
Výstaviště v Poznani při celostátní výstavě PWK (Povšechna wystawa krajowa) v roce 1929, 
pro kterou byl areál z počátku dvacátých let rozšířený a upravený. V poválečném období se na témže 
místě konstituovalo stálé veletržní výstaviště, dnes Międzynarodowe targi poznańskie (MTP). 
 

 
 
Obr. 16k 
Výstaviště v Brně bylo nově vybudováno pro celostátní Výstavu soudobé kultury v roce 1928. Areál 
zůstal po skončení výstavy v provozu jako stálé veletržní výstaviště, v padesátých letech byl výrazně 
rozšířený a přebudovaný pro konání velkých průmyslových veletrhů. Dnes funguje jako areál 
společnosti Veletrhy Brno (BVV). 
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Obr. 16l, 16m 
Záběry výstaviště v Basileji (nahoře) a 
veletržního areálu v Hannoveru (dole) 
pocházejí v obou případech z poválečného 
období. Ilustrují rozdíl mezi komplexem 
budov historicky vrostlým do městské 
struktury v centrální poloze (Basilej) a 
výstavištěm budovaným extenzivně 
v poloze na okraji města (Hannover). 
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Expo Brusel 
 

 
 
Obr. 17a 
Plán světové výstavy Expo 1958 Brussels. Na plánu vlevo jsou patrné výstavní haly vzniklé pro 
světovou výstavu v roce 1935, které tvoří základ dnešního veletržního areálu Brussels Expo. 

 
 
Obr. 17b 
Schematický plán veletržního areálu Brussels 
Expo, který v současnosti používá veletržní 
správa.  
Ze srovnání s plánem světové výstavy z roku 1958 
(nahoře) je patrné, jak velká část výstavního 
areálu byla v roce 1958 vybudovaná jako 
dočasná a sloužila pouze po dobu trvání výstavy. 
Kromě toho lze také porovnávat dva různé typy 
zástavby, konkrétně těsně navázané 
velkoprostorové haly a drobnější solitérní stavby 
volně rozmístěné v parkově upraveném areálu. 
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Moderní veletržní areály 
 

 
 
Obr. 18a 
Výstaviště v Kolíně nad Rýnem začalo do stávající lokality expandovat při přestavbě areálu v 70. 
letech dvacátého století. Na snímku je na břehu Rýna viditelná historická část areálu z 20. let s 
vyhlídkovou věží, která v současnosti slouží jako administrativní komplex. Zcela vpředu je na fotografii 
zachycena nejnovější výstavní hala 8 a vstup (Eingang Nord) dokončený v roce 2006. 
 

 
 
Obr. 18b 
Areál v Norimberku byl vybudovaný počátkem 70. let a od té doby je stále doplňovaný o další objekty. 
Z novější doby jsou to především vstupy Eingang Ost a Eingang Mitte a dvě nové haly 3a a 3c (na 
snímku vpředu vlevo a vpravo) realizované podle návrhu Zahy Hadid. 
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Obr. 18c 
Koncepce veletržního areálu v Düsseldorfu je založená na využití utilitárních velkoprostorových hal 
jednotného vzhledu. Výrazné prvky v celé kompozici představují například výškové administrativní 
objekty nebo kongresové centrum s výrazně hexagonálně členěnou hmotou. V okolí areálu je patrná 
rozvolněná zástavba navazujícího sportovního komplexu (v pozadí) a volné plochy rekreační zeleně. 
 

 
 
Obr. 18d 
Moderní veletržní areál v Mnichově vybudovaný v 90. letech tvoří jednotně pojaté výstavní haly, 
jejichž konstrukci dominuje ocel a sklo. Na střechách hal je instalovaná fotovoltaická elektrárna. 
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Obr. 18e 
Barcelonské výstaviště Gran Via se nachází mimo širší centrum města, ale přesto v jeho urbanizované 
převážně zastavěné části. V okolí vidíme administrativní a obchodní stavby, v menší míře je přítomná 
také obytná zástavba. Samotný areál je tvořený těsně propojenými halami. 
 

 
 
Obr. 18f 
Pohled na veletržní areál ve Stuttgartu. V pozadí snímku je patrný parkovací objekt (Bosch Parkhaus), 
vlevo vzadu technický a manipulační dvůr. Koncepce velkoprostorových hal uspořádaných kolem 
centrálního atria umožňuje budoucí prostorový rozvoj areálu. V roce 2018 byl areál doplněný o halu 
10 (snímek je staršího data), v Masterplanu 2025 veletržní správa uvažuje se stavbou další haly 11. 
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Kongresová centra 
 
Kongresová centra představují neodmyslitelnou součást dnešních veletržních areálů. Často jsou 
situována v blízkosti vstupů a v některých případech jejich výrazné architektonické řešení také oživuje 
a dynamizuje jinak střídmou architekturu veletržních hal. 
 

 
 

 
 
Obr. 19a, 19b 
Spektakulární architektura jednoho kongresových center realizovaných v nedávné době. Výstavba 
objektu Milano Convention Centre (MiCo) dokončeného v roce 2012 byla součástí celkové revitalizace 
areálu Milano City v lokalitě Portello. Za návrhem stavby označované podle svého tvaru jako kometa 
(la cometa) stojí architekt původního řešení veletržního komplexu, architekt Mario Bellini.  
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Obr. 19c, 19d, 19e 
Kongresové centrum na výstavišti 
v Hannoveru se nachází v centrální 
část areálu. Bylo vybudováno při 
příležitosti pořádání Expo 2000 
 a představuje tedy příklad  
úspěšného využití pořadatelství  
akce ke zlepšení infrastruktury 
stávajícího veletržního areálu.  
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Obr. 19f 
Kongresové centrum Nuernberg Convention Center (NCC) situované při jednom z hlavních vstupů 
(Eingang Ost) do veletržního areálu v Norimberku. 
 

 
 
Obr. 19g 
Vstup do kongresového centra na výstavišti ve Stuttgartu. 
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Kongresové centrum na pařížském výstaviště Porte de Versailles vzniklo rekonstrukcí staršího 
pavilonu 7. Architektům studia Valode et Pistre se podařilo vytvořit soudobé a plně vybavené 
prostory, aniž by potlačili ráz původní brutalistní stavby.  

 
 

 
 
Obr. 19h, 19i 
Fasáda kongresového 
centra Paris Convention 
Centre v pavilonu 7. 
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Obr. 19i, 19j 
Pavilon 7, v němž se v současnosti nachází kongresové centrum, pochází z roku 1970 a původně 
disponoval celkem 72 000 m2 výstavní plochy v několika podlažích. Zadní a boční fasáda pavilonu 
si i po přestavbě zachovává původní brutalistní charakter.  
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Obr. 19k, 19l 
Veletržní správa v Basileji 
využívá starší kongresové 
centrum z roku 1984 
v bezprostředním sousedství 
areálu (horní snímek)  
a především konfereční  
a kongresové kapacity v nové 
hale 1 navržené studiem  
Herzog & de Meuron (dole). 
Obě budovy mají vstupy přímo 
z městské třídy, ale současně 
jsou navzájem propojeny krytou 
spojovací chodbou vedenou 
přes ulici v úrovni prvního 
patra. Provoz kongresů je tak 
možné od veřejného prostoru 
zcela oddělit. 
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Obr. 19m 
Plánované Convention Centre Süd na výstavišti v Norimberku navazuje na už realizované nové haly  
3a a 3c. Celý tento velkorysý přestavbový projekt je prezentovaný pod německo-anglickým názvem 
„The new Süd“ a avizované náklady na výstavbu kongresového centra činí 200 milionů euro. Podle 
původního harmonogramu představeného před vypuknutím epidemie covid-19 byla výstavba 
plánovaná na období 2021-2024. 
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obchodovatelného zboží) poprvé dostává do vztahu s muzejní a galerijní činností. Třetí generace je po 
celou dobu svého trvání specifická prolnutím obchodní činnosti, kulturních aktivit, ambice vzdělávat 
veřejnost a komunikovat a prezentovat technologický pokrok; po formální stránce v tomto období 
výstavnictví přejímá a integruje řadu uměleckých postupů a disciplín, některé nové pomáhá vytvářet a 
zpětně je obohacuje. V této době vznikají první specializované výstavní areály jako forma městského 
prostoru a vybavenosti; nejprve dočasné, později stálé se sezónním využitím, v poslední fázi jako stálé 
celoročně využitelné komplexy. Ve čtvrté generaci se výstaviště definitivně rozdělují podle svého účelu 
na výstavní a veletržní areály; nositelem tradic třetí generace zůstávají světové výstavy Expo, konané 
v rozsáhlých areálech přizpůsobených masové návštěvnosti. 
 

6. TYPOLOGIE VÝSTAVNÍCH A VELETRŽNÍCH AREÁLŮ 
Na základě rozboru formálních, funkčních a finančních charakteristik je možné přistoupit k ustavení 
typologie areálů. Je však nutné mít na paměti, že jednotlivé typy mají (aktuální terminologií řečeno) 
nebinární charakter, tzn. jedná se spíš o zařazení na škále než o exaktní hodnocení. Tento problém 
ilustruje například otázka rozlišení mezi historickým a moderním veletržním areálem. Areál výstaviště 
ve Frankfurtu nad Mohanem se nachází ve své poloze od konce devatenáctého století, jeho nejstarší 
budovou je Festhalle z roku 1909. Přestože byl areál v průběhu své historie postupně téměř kompletně 
přebudovaný, jedná se zcela nepochybně o historický areál. Stejně tak můžeme jako historický areál 
označit například výstaviště v Praze-Letňanech nebo barcelonské výstaviště Montjuïc. Oproti tomu 
areály vybudované od konce 20. století například v Mnichově (1998), Barceloně (2006) nebo Stuttgartu 
(2007) jsou jednoznačně areály současné. U výstavišť vzniklých v poválečném období zhruba do 
sedmdesátých let však není zcela jednoznačné, zda jde o areály současné nebo historické, protože 
záleží na tom, které kritérium při posuzování upřednostníme. Osobně považuji za historické veletržní 
areály takové, které byly budované jako sezónní a jejich pavilony a haly mají individuální 
architektonický ráz. Současné veletržní areály jsou ty, které byly koncipované jako celoročně 
provozované a výrazně u nich převažuje halová zástavba.  
S vědomím limitů zvoleného přístupu (viz předchozí odstavec a také úvod kapitoly 3. Metodika) je 
možné zavést pro popis transformačních procesů typologii areálů: 
 
Podle hlavního účelu se areály dělí na výstavní areály a veletržní areály (viz definice v tabulce 1 v 
kapitole Úvod). Výstavní areály zahrnují areály světových výstav, zahradních výstav, výstav bydlení, 
výstav techniky a dopravních prostředků, lidové nebo historické architektury (skanzeny) a areály 
archeologických nalezišť. Veletržní areály jsou určené primárně pro pořádání veletrhů nebo se mohou 
specializovat na kongresy a eventy. 
 
Podle majetkoprávních vztahů se areály dělí na soukromé areály a veřejně vlastněné areály. Jak bylo 
objasněno v kapitole 3.3.3. Finanční charakteristiky a vazby, je potřeba v této souvislosti vnímat formu 
vlastnictví a status vlastníka. Řada komerčních areálů je vlastněna a provozována obchodní 
společností, kterou ovládá samospráva nebo veřejná správa. 
 
Podle cíle provozovatele lze areály rozdělit na komerční a veřejné. U komerčních areálů je primárním 
cílem jejich provozovatele zisk z podnikatelské činnosti, zatímco u veřejných areálů může mít zisk 
provozovatele také jinou podobu; typicky může být považován za nepeněžní zisk rozvoj území a města 
spojený s existencí areálu nebo pořadatelstvím akce. 
 
Podle okruhu působnosti rozlišujeme areály regionální, mezinárodní, globální. Regionální areály mají 
význam pro město nebo oblast a slouží k pořádání lokálních veletrhů a výstav. Konají se zde rozsahem 
přiměřené společenské, sportovní a kulturní akce. Mezinárodní areál je veletržní nebo výstavní areál 
většího rozsahu, kde se pravidelně konají mezinárodní akce. Aby veletržní akce mohla být označovaná 
jako mezinárodní, musí splňovat kritéria některé z oborových institucí, přičemž tato kritéria se vztahují 
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především k procentuálnímu podílu zahraničních účastníků (vystavovatelů, návštěvníků). 134  Jako 
globální areály je možné označit areály světových výstav nebo nejvýznamnější a největší mezinárodní 
areály. 
 
Podle urbanistického řešení rozeznáváme areály s klasickou kompozicí, modernistickou kompozicí a 
megastruktury. Příklady klasické urbanistické kompozice představují areály s hlavními kompozičními 
osami, náměstími a promenádami; často se zde také uplatňuje formální symetrie. Moderistickou 
kompozicí je myšleno volné rozmístění solitérních pavilonů v parkové úpravě. Pojem megastruktury 
slouží jako souhrnné označení pro geometricky organizovanou propojenou halovou zástavbu (viz 
kapitola 2.8. Ostatní zdroje a související tematické okruhy). 
 
Podle doby trvání rozlišujeme stálé areály, příležitostné areály a jednorázové areály. 
 
Podle délky existence rozlišujeme areály historické a současné, přičemž v kontextu více než sto 
padesát let trvajícího vývoje výstavních areálů lze za současnost považovat také poslední dekády 
dvacátého století. Do této kategorie spadá i rozlišení areálů na bývalé (výstavní haly slouží jinému 
účelu), zrušené (výstavní haly byly zcela zrušené a území prošlo transformací) a dosud fungující. 
Zvláštním případem trvání areálu je jeho přesun do nové lokality. V takovém případě se sice 
z urbanistického hlediska jedná o zrušený a nově vzniklý areál, reálně však takto přesunuté areály 
fungují kontinuálně ve staré a nové lokalitě (podrobněji o přesunech areálů viz kapitola 7 Transformace 
výstavních a veletržních areálů). 
 
Podle architektonického řešení lze výstaviště rozdělit na areály s individuální architekturou a areály 
s typizovanou architekturou. Areály s individuální architekturou jsou především výstavní areály, kde 
pavilony realizují jednotliví vystavovatelé; případně může být individuální architektonické pojetí 
jednotlivých budov důsledkem historického vývoje areálu a jeho postupných přestaveb. Oproti tomu 
areály s typizovanou architekturou tvoří (jak název naznačuje) převážně typizované haly. 
Architektonické řešení představuje významný a velmi charakteristický rys výstavních i veletržních 
areálů, málokdy se však vyskytuje ve zcela ryzí formě. Zpravidla i u areálů s typizovanou architekturou 
najdeme architektonicky odlišné a zvýrazněné budovy. Stejně tak u areálů s individuálně řešenými 
pavilony bývají přítomné typizované prvky.  
 
Podle polohy areálu ve městě hovoříme o areálech v centrální poloze a areálech v okrajové poloze. 
  
Podle způsobu užívání se areály člení na sezónní a trvale celoročně užívané. 
 
Ze zaměření práce vyplývá, že ze všech uvedených typů areálů jsou přednostně předmětem zájmu ty, 
které procházejí přestavbami a transformacemi. Velká pozornost je věnovaná komerčním veletržním 
areálům, které se jako typ vyvinuly z příležitostných výstavních areálů a jejich přestavby v průběhu 
desetiletí odrážejí dlouhodobé trendy v přístupech k tvorbě města i proměny oboru výstavnictví. Dále 
se tato práce intenzivně zabývá přeměnami jednorázových nebo dočasných areálů po skončení akce a 
využitím výstavních areálů jako specifického prostředku tvorby města. 
 
  

 
134 Tato kritéria týkající se počtu zahraničních účastníků mají význam především při hodnocení areálů v rámci 
Evropy. Ve Spojených státech, Číně nebo Rusku mohou místní regionální výstaviště rozlohou a významem 
odpovídat evropským mezinárodním areálům. 
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7. TRANSFORMACE VÝSTAVNÍCH A VELETRŽNÍCH AREÁLŮ 
V této kapitole jsou popsány jednotlivé typy změn, které veletržní a výstavní areály prodělávaly a stále 
prodělávají. Tyto změny mohou být obecně popsány pojmy jako přestavba, proměna a transformace, 
běžně užívanými jako synonyma. V této kapitole však pro přehlednost mezi těmito pojmy exaktně 
rozlišuji, abych mohla podrobně popsat procesy změn typické pro určitá období nebo situace. Proměny 
areálů, přestavby areálů, přesuny areálů a jejich transformace jsou tak popsány jednotlivě jako zvláštní 
jevy. 
 

7.1. Veletržní areály a jejich proměny, přestavby a transformace 

7.1.1. Vznik veletržního areálu 
Existují dva základní způsoby vzniku areálu. Prvním z nich je jednorázové založení areálu pro pořádání 
velké výstavní nebo veletržní akce nebo pro pravidelný veletržní provoz.135 V řadě případů byl areál 
sice původně vybudovaný pro konkrétní výstavu, avšak už při jeho založení se počítalo s jeho 
zachováním a pravidelným provozem v budoucnu.  
Druhým způsobem vzniku areálu je postupný růst. Protože i jednorázově založené areály prodělávaly 
ve své historii řadu stavebních změn, považuji za nutné zdůraznit, že základní rozdíl mezi oběma 
způsoby vzniku areálu v tomto případě spočívá ve vztahu k městskému prostředí. Jednorázově 
založené areály vznikly na rozlehlém území, vyčleněném od počátku pro výstavní funkci. Oproti tomu 
postupně rostlé areály vznikaly adicí, kdy se k původnímu menšímu území nebo objektu připojovaly 
postupně další budovy a plochy. 
Výstaviště v Praze-Holešovicích je jedním z nejstarších výstavních areálů v Evropě dochovaných ve své 
původní poloze; bylo založené pro Jubilejní výstavu v roce 1891. V Kolíně nad Rýnem vzniklo stálé 
výstaviště v parku Rheinpark v roce 1914, přičemž první zde pořádanou akcí, pro kterou bylo výstaviště 
původně vybudované, byla Deutsche Werkbund Ausstellung (výstava spolku Werkbund), jejíž konání 
předčasně přerušilo vypuknutí první světové války. Provoz areálu byl obnovený v roce 1924, ale 
výraznou architektonickou podobu získalo kolínské výstaviště až o několik let později v souvislosti 
s velkorysou přestavbou pro mezinárodní výstavu Pressa v roce 1928.  
Mezi areály, které byly založené pro konkrétní akci, patří také veletržní areál v Brně vybudovaný 
původně pro Výstavu soudobé kultury (VSK) v roce 1928. Na příkladu brněnského výstaviště je přitom 
možné poukázat výsledek nerovnováhy mezi formou, funkcí a financemi podle teorie FFF. Areál pro 
VSK byl budovaný jako částečně trvalý; po skončení výstavy měly být některé pavilony odstraněné a 
jiné ponechané na místě, aby areál nadále sloužil městu jako stálé veletržní výstaviště. 136  Při 
projektování i samotné realizaci výstaviště byl kladený zvláštní důraz na formální výraz – mělo jít (a 
skutečně také šlo) o manifestaci kulturní vyspělosti československého národa v samostatném státě 
prostřednictvím progresivní současné architektury. Nicméně nesoulad těchto formálních ambicí 
s provozními potřebami (funkce) a realitou veletržního provozu v době hospodářské krize (finance) 
způsobil, že o necelou dekádu později bylo výstaviště pouze omezeně využité a projevoval se na něm 
negativně nedostatek řádné údržby.137 Trvalo ještě celá dvě desetiletí, než v polovině 50. let dvacátého 
století výkonnost národní ekonomiky (a tedy i veletrhů) opět dosáhla úrovně, pro kterou byl brněnský 
výstavní areál původně koncipovaný. 
Další areály, které byly v minulosti založené pro konkrétní veletržní nebo výstavní akci, jsou zmiňované 
v kapitolách 5.3. Meziválečné období a hromadný rozvoj areálů v Evropě a 5.4. Počátky specializace a 
stabilizace veletržní sítě v poválečném období. Je to například barcelonský areál Montjuïc, vybudovaný 
pro světovou výstavu v roce 1929, bruselské výstaviště založené pro Expo 1935, výstaviště 

 
135 V tomto kontextu je třeba rozlišovat také jednorázově pořádané akce typu světová výstava, pravidelně 
každoročně pořádané akce typu všeobecný průmyslový veletrh a systematické pořádání více akcí v průběhu 
roku, typické pro moderní veletržní areály. 
136 RÖSSLER, Jaroslav. Výstava soudobé kultury v Brně. In: Styl (XI) 1928. [s. 159-166]. 
137JIRÁSEK, František. Jak oživiti brněnské výstaviště. In: Lidové noviny (43) [23.11.1935]. ISSN: 1802-6265. 
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v Hannoveru zřízené v roce 1947 pro pořádání průmyslového veletrhu Deutche Messe nebo staré 
výstaviště ve Stuttgartu v lokalitě Killesberg, jehož první haly byly vystavěny pro zahradní výstavu 
v roce 1950. Zajímavý je případ konání The British Empire Exhibition (koloniální výstavy britského 
impéria) v roce 1924 v londýnském Wembley.138 Pro výstavu zde nevznikl klasický výstavní areál, nýbrž 
výstavní stadion, doplněný několika rozměrnými halami; ty měly být po skončení výstavy odstraněné, 
avšak vzhledem k výši nákladů se demolice nakonec neuskutečnila. Některé z hal byly zbourané až o 
půl století později v 70. letech, samotný stadion sloužil pro konání sportovních a kulturních akcí až do 
roku 2000.  
Ve druhé polovině dvacátého století už byla síť výstavních areálů v Evropě natolik hustá, že velké 
mezinárodní výstavy, které se na kontinentu konaly, byly zpravidla umísťovány do již existujících 
výstavních areálů (Brusel 1958, Hannover 2000) nebo se od počátku uvažovalo o transformaci území 
po skončení akce (Sevilla 1992, Zaragoza 2008, Milano 2015). Výjimku představuje lisabonský areál 
vybudovaný pro Expo 1998, jehož část byla po skončení výstavy plánovaně ponechaná v provozu jako 
stálé výstaviště pro veletrhy a kongresy. 
Areály, které byly zakládány a budovány primárně pro veletržní provoz, můžeme rozdělit do dvou 
kategorií. Zhruba do 60. let dvacátého století byly i stálé veletržní areály zřizované jako sezónní. 
Počítalo se s jejich využitím od jara do podzimu a výstavní haly nebyly nijak vytápěné. Takto byla 
koncipovaná všechna výstaviště, vzniklá v meziválečném období a v prvních desetiletích po druhé 
světové válce. Mezi nejvýznamnější veletržní areály z této doby, patří (nebo v minulosti patřily) 
například starší výstaviště v Lyonu (1918) a Lipsku (1920), milánský areál Fiera Campionaria (1920), 
pařížské výstaviště Porte de Versailles (1923), nebo výstaviště v Dortmundu (1925). Výstaviště v polské 
Poznani vzniklo rovněž ve dvacátých letech jako stálý veletržní areál; už o několik let později však bylo 
výrazně rozšířeno a opraveno pro celonárodní výstavu PWK, konanou v roce 1929. V Bělehradu byl 
moderní veletržní areál slavnostně otevřený v roce 1937. Mezi později vybudované sezónní veletržní 
areály patří kromě už zmiňovaného hannoverského výstaviště také další areály vzniklé v poválečném 
období, jako například výstaviště v Zaragoze z roku 1941, veletržní areál v Záhřebu kompletně 
obnovený v roce 1947 na místě předválečného výstaviště, nový areál vybudovaný v Bělehradu, kde byl 
provoz zahájený v roce 1957, nebo výstaviště v Mnichově z roku 1964 v lokalitě Theresienhöhe. 
Poté, co s rozvojem veletržního průmyslu došlo k překonání sezónního charakteru veletrhů, byly 
zhruba od 70. let dvacátého století nově zřizované veletržní areály koncipované pro celoroční provoz, 
jak je uvedeno v kapitole 5.5. Industrializace veletržního výstavnictví v 70. a 80. letech. Takto byla 
vybudována například výstaviště v Düsseldorfu (1971), Norimberku (1974), Madridu (1980), Ženevě 
(1981), Paříži (Nord Villepinte, 1982), Lyonu (1984) nebo Zaragoze (1986). Specifikem nových areálů 
budovaných v současnosti je jejich institucionální ukotvení ve stávajících strukturách. Někdy se jedná 
o výstavbu nového areálu, jako tomu je v případě areálu v Praze-Letňanech (2002) nebo Bilbau (2005). 
Častěji však jde o přesun areálu do nové lokality v rámci města, kdy nový (a případně i starý) areál 
nadále spravuje původní provozovatel. Tak je tomu například v případě veletržních areálů v Lyonu, 
Mnichově, Zaragoze, Barceloně, Stuttgartu, Lipsku nebo Miláně. Tomuto zvláštnímu typu vzniku 
výstaviště je věnovaná samostatná kapitola 7.1.4. Přesun areálu. 
Mezi evropskými veletržními areály najdeme i takové, které vznikaly postupným rozšiřováním a 
zabíráním okolního území. Do této kategorie patří například berlínské výstaviště. První stavbou na jeho 
dnešním území byla výstavní hala, zbudovaná v roce 1914. Další pavilony byly přistavené v roce 1924 
a teprve v roce v roce 1937, tedy téměř o čtvrt století později, vznikla výstavní hala v místě dnešního 
hlavního vstupu. Podobným způsobem se konstituoval veletržní areál ve Frankfurtu nad Mohanem; 
kde první stavbou pro výstavní účely byla Festhalle z roku 1909. Ve švýcarské Basileji byl impulsem ke 
vzniku výstaviště Švýcarský vzorkový veletrh (Schweizer Muster Messe) poprvé pořádaný v roce 1917. 
Pro nedostatek vhodných prostor se první ročník veletrhu konal v městském kasinu; o rok později 
v roce 1918 už akce proběhla v lokalitě, kde se veletržní areál nachází dodnes. Jako rok vzniku 
výstaviště se uvádí rok 1923, první stálá výstavní hala ovšem vznikla až v roce 1926, další následovaly 

 
138Přestože tato výstava nefiguruje na oficiálním seznamu světových výstav organizovaných pod záštitou BIE, 
bývá rovněž označovaná jako světová. V době jejího konání bylo součástí britského impéria více než 50 zemí. 
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v letech 1954 a 1965. V roce 1984 přibylo kongresové centrum, v roce 1991 další výstavní hala a zatím 
poslední počin při budování areálu představuje nový halový komplex definující veletržní náměstí od 
architektonického studia Herzog & de Meuron z roku 2013.139 
Pro areály ve Frankfurtu nad Mohanem a Basileji je typická centrální poloha v rámci města a 
nepravidelná zástavba vrostlá do městské struktury. Podobný charakter má také starší pařížský areál 
Porte de Versailles; toto výstaviště sice patří mezi areály, které byly pro pořádání veletrhů přímo 
založené, pozdější stálý růst prostorových nároků a jím vyvolané přestavby však zapříčinily, že i tento 
areál je unikátním a zcela charakteristickým způsobem zapouzdřený v okolní městské tkáni. 
 

Obrazová příloha 20: Výstaviště Paříž Porte de Versailles 
 

7.1.2. Proměna veletržního areálu 
Jako proměnu veletržního areálu v této práci označuji změnu jeho formy, funkce nebo způsobu 
provozování, ke které dochází pozvolna a plynule. Jak ukazují příklady uvedené v kapitole 5. Historický 
vývoj a proměny výstavních areálů, docházelo v minulosti nejdříve k proměně příležitostně 
využívaných dočasných výstavních areálů na stálá výstaviště a později k proměně stálých sezónně 
využívaných výstavišť na celoročně provozované veletržní areály. 
Proměna míst využívaných příležitostně pro konání výstav ve stálé výstavní nebo veletržní areály 
představovala změnu především v kontextu veletržního (výstavního) města. Podoba samotných 
výstavišť zůstávala v zásadě stejná a první stálé areály se svou architekturou a urbanistickým 
uspořádáním příliš nelišily od areálů, které byly dříve budované jako dočasné pouze pro jednu výstavní 
akci. Rozdíl byl především v efektivitě provozu; stálé areály disponovaly hotovou infrastrukturou a 
měly vyřešené dopravní napojení na město, nemluvě o vybudovaných stálých halách. To vše 
dohromady výrazně šetřilo náklady při opakovaném pořádání akcí. Zatímco dříve jednotlivé akce 
pořádaly k této příležitosti ustavené výstavní výbory, spolky nebo sdružení institucí, vznik stálých 
výstavních areálů vyžadoval a současně podmiňoval existenci stálých veletržních správ. Vidíme tedy, 
že zatímco forma (tj. architektonická a urbanistická podoba výstavišť) i funkce (ve smyslu jejich využití 
pro organizaci jednotlivých výstavních a veletržních akcí) zůstaly v zásadě beze změny, došlo ke 
kvalitativní změně institucionálního ukotvení výstavišť. Tento posun lze doložit několika příklady 
z historie: jedna z nejstarších veletržních správ v Evropě, frankfurtská společnost Messe Frankfurt 
GmbH byla pod názvem Ausstellungs- und Festhallen GmbH založená už v roce 1907 právě v souvislosti 
s výstavbou první stálé výstavní haly v místě dnešního veletržního areálu. V Barceloně se veletrhy 
konaly pravidelně od roku 1920; díky světové výstavě v roce 1929 vznikl v tehdy rozvojové lokalitě 
Montjuïc nový veletržní areál140 a několik let nato byla v roce 1932 ustavena veletržní správa Fira de 
Barcelona, která provozuje tento areál dodnes. Podobně v Bruselu byla v roce 1935 v návaznosti na 
vznik nového stálého výstaviště založena organizace Brussels Expo, která se dnes jako součást holdingu 
Brussels Expo Group stále zabývá správou veletržního areálu a pořadatelstvím akcí. Dlouhou 
nepřerušenou tradici má také veletržní správa v Miláně. Tamní pořadatelská společnost Ente 
Autonomo Fiera Internazionale di Milano vznikla v roce 1922 a jedním z jejích prvních kroků bylo 
zakoupení pozemků pro nové stálé výstaviště v lokalitě Piazza d Armi.141  
Proměna stálých veletržních areálů ze sezónních na celoročně provozované se odehrála v naprosté 
většině případů postupně, pod taktovkou jednoho provozovatele. Stejně jako v případě proměny 
dočasných areálů na stálé nedošlo ani v tomto případě k zásadní změně formy a výstavní areály si 

 
139 Podrobnosti viz https://www.herzogdemeuron.com/index/projects/complete-works/201-225/213-messe-
basel-new-hall/image.html [cit. 7.9.2020]. 
140 Výstava se původně měla konat v roce 1917, kvůli vypuknutí světové války byla přeplánována na rok 1923. 
V souvislosti s převratem Primo de Rivery byla znovu odložena, aby nakonec proběhla až v roce 1929. 
141 V roce 2000 byla společnost transformována na nový subjekt Fondazione Fiera Milano. Tato nadace je i 
nadále vlastníkem veletržního areálu, avšak pořadatelem akcí je nyní její dceřinná společnost Fiera Milano SpA, 
která si prostory pronajímá (srov. kapitola 3.3.3. Finanční charakteristiky a vazby). 
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v průběhu této transformace zachovaly svůj vzhled. Změnila se však jejich funkce, a to v závislosti na 
financování; tlak na celoroční využití areálů byl podmíněn primárně snahou o jejich efektivní využití. 
Třetím typem proměny areálů, který se v minulosti odehrával postupně a v delším časovém horizontu 
je proměna z výstavních areálů na veletržní areály. Tento typ proměny ilustruje případ starého 
výstaviště v Mnichově. V lokalitě Theresienhöhe se konala jubilejní výstava v roce 1908, později místo 
sloužilo jako zábavní park. Ve dvacátých letech se zde uskutečnily jednotlivé akce, jako byl veletrh 
Deutsche Gewerbeschau München (1922) nebo výstava dopravy Deutsche Verkehrsausstellung 
(1925). V poválečných letech bylo místo využíváno především pro pravidelně pořádaný Oktoberfest a 
teprve v 60. letech zde vznikl stálý veletržní areál. Proměna výstavního areálu ve veletržní často 
souvisela s celkovou přestavbou areálu, jako tomu bylo například v případě brněnského výstaviště, 
přestavěného pro pořádání průmyslového veletrhu v letech 1957-1959. 
 

7.1.3. Přestavba veletržního areálu 
Přestavbou veletržního areálu je myšlena stavební intervence, která významným způsobem mění 
charakter, rozsah nebo architektonickou podobu areálu. Prakticky všechny dochované historické 
areály prošly přestavbovou fází buď v období poválečné obnovy nebo v 70. a 80. letech, kdy veletržní 
výstavnictví získalo svůj dnešní charakter. V této fázi vývoje také řada výstavišť budovala kongresové 
kapacity a nová konferenční centra, například v Amsterdamu v roce 1965 (krátce po dokončení nového 
areálu v roce 1961), v Kolíně nad Rýnem v roce 1977 (a znovu v roce 2006; v obou případech současně 
se zásadní modernizací celého areálu), v Berlíně v letech 1975-1979 (International Congress Center), 
v Basileji v roce 1984 (a znovu v roce 2013), v Brně v roce 1989, v Hannoveru v roce 2000 (v souvislosti 
s pořádáním Expo 2000), v Barceloně v roce 2001 (Palau de Congress de Barcelona), v Norimberku 
v roce 2005 (NCC Ost). V Ženevě bylo původní kongresové centrum z 80. let renovováno v roce 2009, 
v Miláně byla výstavba kongresového centra MiCo při areálu Milano City dokončená v roce 2012 a je 
dávána do souvislosti s přípravou města na pořadatelství Expo 2015. Z uvedených příkladů je patrné, 
že výstavba kongresových kapacit při veletržních areálech je téma aktuální od konce 60. let, kdy se 
veletrhy produktů změnily v místa „prezentace idejí, systémů a patentů“142 a s tím související poptávka 
po konferenčních a kongresových prostorách je trvale přítomná dodnes. 
V této kapitole je dále podrobněji popsáno několik přestavbových projektů, které byly nedávno 
dokončené nebo aktuálně probíhají, případně jsou plánované pro blízkou budoucnost. 
 
Kolín nad Rýnem 
Výstaviště v Kolíně nad Rýnem je historický areál, který byl v průběhu dvacátého století už několikrát 
přestavěný. První zásadní přestavba proběhla ve 20. letech, druhá významná přestavba byla 
realizovaná v 70. letech, kdy se výstaviště rozšířilo východním směrem a vzniklo nové kongresové 
centrum (Congress-Centrum Ost). Přesto však výstaviště na prahu jednadvacátého století ztrácelo na 
atraktivitě a konkurenceschopnosti a veletržní správa se proto rozhodla pro zásadní investici do 
komplexní přestavby celého areálu. Projekt byl představený veřejnosti jako Masterplan 2006. 143 
Nejprve byla v severní části areálu v roce 2004 zahájená výstavba čtyř nových výstavní hal a v roce 2006 
bylo otevřeno nové kongresové centrum Congress-Centrum Nord. To umožnilo kompletně uvolnit 
historický komplex hal Rheinhallen, jehož součástí bylo také kongresové centrum Congress-Centrum 
West, a přesunout aktivity do severní moderní části areálu. Následně celý objekt Rheinhallen převzalo 
město Kolín,144 aby jej v letech 2005-2009 rekonstruovalo pro administrativní účely se zachováním 
historické fasády z režného zdiva a vložením nových kancelářských prostor do původního stavebního 
objemu. Poté přišel na řadu rozvoj jižní části areálu, konkrétně prostoru mezi veletržním areálem, 

 
142 PAVLŮ, Dušan. 2009. 
143 Původně byl projekt s celkovým rozpočtem 260 milionů euro označovaný jako Masterplan 2010. Zahájení 
prací na projektu urychlilo nalezení strategického partnera pro pronájem poloviny původního komplexu 
historických budov Rheinhallen, kterým se stala mediální skupina RTL. Zdroj: 
http://officebit.com/progetti/koelnmesse-masterplan-2006 [cit. 11.9.2020]. 
144 Zdroj: https://www.kuladig.de/Objektansicht/O-19826-20111107-2 [cit. 10.9.2020]. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Gewerbeschau_M%C3%BCnchen
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Verkehrsausstellung_1925
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Verkehrsausstellung_1925
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vlakovým nádražím Köln Messe/Deutz a terminálem veřejné dopravy Köln Bf Deutz/Messeplatz. 
V tomto prostoru od roku 2016 probíhá výstavba administrativní čtvrti MesseCity Köln, jejíž součástí je 
také nový reprezentativní vstup na výstaviště (Eingang Süd). Celkem tvoří okrsek MesseCity šest 
administrativních budov s hotely, restauracemi a obchody.145 
Z pohledu města představuje přestavba výstaviště a vznik nové kancelářské čtvrti strategicky významný 
projekt, který je klíčový pro transformaci širšího okolí výstaviště na pravém břehu Rýna.146 Čtvrt Deutz 
je postindustriální lokalita určená k celkové regeneraci, přímo v sousedství výstaviště se nachází bývalé 
doky a loděnice Mülheimer Hafen, kde má v budoucnu vzniknout rezidenční čtvrt.147  
 

Obrazová příloha 21: Výstaviště Kolín nad Rýnem 
 
Düsseldorf 
Veletržní správa v Düsseldorfu v současnosti realizuje projekt celkové modernizace výstaviště, který 
spočívá primárně v postupné renovaci jednotlivých hal. V zásadě jde o zlepšení technických parametrů 
hal a výměnu obvodového pláště, přičemž se do budoucna počítá s vizuálním sjednocením fasád. 
V některých případech jsou staré haly nahrazovány novými; například velkoprostorová hala 1 
dokončená v roce 2019 nahradila dvě původní menší haly 1 a 2. Součástí nové haly 1 jsou konferenční 
prostory a vstupní hala pro jeden ze vstupů na výstaviště (Eingang Süd).148 Spolu s výstavbou nové haly 
byl velkoryse přestřešený nástupní prostor a počítá se také s modernizací kongresového centra (CCD 
Süd) přilehlého k tomuto vstupu. 
 

Obrazová příloha 22: Výstaviště Düsseldorf 
 
Paříž Porte de Versailles 
Pařížské výstaviště Porte de Versailles patří mezi historické areály, které procházejí změnami prakticky 
po celou dobu své existence (podobně jako například výstaviště v Kolíně nad Rýnem nebo ve 
Frankfurtu nad Mohanem). V současnosti se zde realizuje dlouhodobý přestavbový projekt zahájený 
v roce 2015, jehož dokončení je plánováno na rok 2025.149 Plány pro výstaviště Porte de Versailles 
počítají s postupnou obnovou jednotlivých hal za účasti renomovaných architektů. V první fázi, která 
proběhla v letech 2015-2017, byla renovovaná hala 7, jejíž součástí je nyní kongresové centrum Paris 
Convention Centre.150 Na střeše haly je parkoviště doplněné o prvky zeleně a odpočinkové plochy. 
Současně s renovací haly 7 proběhla v první fázi také remodelace fasády haly 1 orientované do bulváru 
v sousedství výstaviště (architekt Dominique Perrault) a vznikly nové prvky obohacující venkovní 
prostranství v areálu, jako například promenáda u haly 4 a nový komunikační portál s LED obrazovkou 
v nástupním prostoru výstaviště. Ve druhé fázi vzniká nová hala 6 (v místě původních hal 6 a 8) 
s výrazným architektonickým akcentem v podobě soustavy grafických poutačů na průčelí (architekt 
Jean Nouvel). Na střeše nové haly je umístěná užitková zahrada (urban farm), která má mimo jiné 
přispět ke zlepšení klimatu ve městě.151 V této fázi se počítá také s výstavbou dvou hotelů a další 

 
145 Celková plocha v MesseCity určená k pronájmům po dokončení má být 135 000 m2, rekonstrukcí Rhienhallen 
bylo získáno celkem 160 000 m2 kancelářské plochy. Zdroj: https://messecity-koeln.de/ [cit. 10.9.2020]. 
146 Historické centrum města se nachází na levém břehu, výstaviště vzniklo na pravém břehu v tehdy volné 
rozvojové lokalitě za řekou. Dnes se tudíž nachází v reprezentativní poloze v blízkosti centra a současně 
v průmyslové oblasti s brownfieldy. 
147 Zdroj: https://www.muelheimerhafen.com/morgen/ [cit. 10.9.2020]. 
148 Zdroj: https://www.messe-duesseldorf.de/cgi-
bin/md_home/lib/pub/tt.cgi?oid=43&lang=1&ticket=g_u_e_s_t [cit. 12.9.2020]. 
149 Zdroj: https://en.convention.parisinfo.com/latest-news/paris-headlines/modernization-paris-expo-porte-de-
versailles [cit. 12.9.2020]; https://www.renovation-portedeversailles.com/en/le-projet [cit. 12.9.2020]. 
150 Zdroj: http://www.v-p.com/en/projects [cit. 12.9.2020]. 
151 Zdroj: https://www.theguardian.com/cities/2019/aug/13/worlds-largest-urban-farm-to-open-on-a-paris-
rooftop [cit. 12.9.2020]; https://www.theguardian.com/cities/2020/jul/08/the-future-of-food-inside-the-
worlds-largest-urban-farm-built-on-a-rooftop [cit. 12.9.2020]. 
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komerční vybavenosti, která má sloužit návštěvníkům výstaviště i rezidentům z jeho okolí. Ve třetí 
etapě celkové přestavby areálu, jejíž začátek je plánovaný na rok 2021, proběhne renovace hal 2 a 3 
(architekt Christian de Portzamparc). Celkem bude výstaviště po dokončení prací disponovat cca 
220 000 m2 výstavní plochy, a kromě toho také 72 000 m2 zelených ploch. Areál má v budoucnu sloužit 
především výstavnictví a kongresové turistice, ale současně také obyvatelům Paříže jako rekreační a 
vycházková oblast.152 Podrobněji viz obrazové přílohy 20 a 24. 
 
Barcelona Gran Via 
Veletržní správa v Barceloně provozovala ještě v 90. letech pouze jedno výstaviště. Historický areál 
Montjuïc byl využitý mimo jiné v roce 1992 při olympijských hrách, které představovaly významnou 
etapu v moderní historii Barcelony a jsou uváděny jako jeden z příkladů úspěšného využití velké 
mezinárodní akce (mega event) pro rozvoj města a regeneraci postindustriálních území.153 V průběhu 
následující dekády začalo vycházet najevo, že i přes dostavbu nového kongresového centra historický 
areál nevyhovuje potřebám moderního veletržního provozu. Barcelona v tomto období čelila 
konkurenci ostatních veletržních měst ve Španělsku,154 čímž se potřeba plnohodnotně vybavených 
výstavních prostor stávala ještě naléhavější. Důležitý moment představoval rok 2000, kdy byl 
ustanovený nový model vedení společnosti a do řídících orgánů se dostali zástupci regionální vlády, 
města a obchodní komory. V témže roce byla založená společnost Fira 2000 SA, jejímž posláním byla 
výstavba nového moderního areálu v lokalitě Gran Via. V roce 2003 proběhla mezinárodní 
architektonická soutěž155 a v roce 2007 byl nový areál uvedený do provozu. O rok později byla na střeše 
hal instalovaná fotovoltaická elektrárna. Dnes veletržní správa v Barceloně provozuje oba areály, 
přičemž akce umísťuje na jednotlivá výstaviště podle jejich charakteru. Od roku 2019 se plánuje 
rozšíření výstaviště Gran Via do sousední lokality,156 které má být dokončeno do roku 2024. Souběžně 
se ve spolupráci města a veletržní správy připravuje celková revitalizace výstavního areálu Montjuïc, 
jejímž cílem je podpořit ekonomickou aktivitu v lokalitě a přinést sem nové rozvojové příležitosti. 
Důležitou součástí projektu má být reorgnizace dopravy v okolí výstaviště a přeměna stávající centrální 
dopravní tepny Avinguda de la Reina Maria Cristina v pěší zónu. 157  Pro kulturní účely má být 
rekonstruovaná jedna z historických výstavních hal (Palau Victòria Eugènia, v současnosti hala 7).158 
Dokončení celého projektu revitalizace je směřováno k roku 2029, kdy proběhnou oslavy stoletého 
jubilea světové výstavy. 
 

Obrazová příloha 23: Výstaviště Barcelona Montjuïc a Gran Via 
 
 

 
152 Výstaviště je během dne volně otevřené veřejnosti, kontrolovaný je pouze přístup do jednotlivých hal, 
v nichž probíhají veletržní akce nebo montáž expozic. Vstup je však možný výhradně na vstupních místech, 
areál je kompletně oplocený a na noc se uzavírá. I v průběhu dne je na místě stále přítomná ostraha areálu. 
Zaznamenáno na základě osobní návštěvy v říjnu 2019. 
153 SMITH, Andrew. 2012. Extended Case Study 2: Barcelona, a Tale of Three and a Half Mega-Events. 
154 Starší veletržní areály v Madridu a ve Valencii procházely od konce 90. let intenzivní modernizací, v Zaragoze 
byl ve stejné době v provozu moderní areál z roku 1986 a v Bilbau se připravovala výstavba nového veletržního 
areálu, který byl uvedený do provozu v roce 2005. 
155 Vítězem soutěže a autorem návrhu vybraného k realizaci byl architekt Toyo Ito. 
156 V bezprostředním sousedství výstaviště má vzniknout nová dvoupodlažní hala s celkovou plochou 60 000 m2  
spojená mimoúrovňově se stávající halou 1. Zdroj: https://www.firabarcelona.com/en/news/-
/pressnews/14137694/The-Gran-Via-and-Montjuic-fairgrounds-will-undergo-an-extensive-expansion-and-
remodelling-process [cit. 22.9.2020]. 
157 FIRA BARCELONA. Expansion: + Gran Via, + Montjuic. In: FiraNews [internetový firemní zpravodaj]. Fira 
Barcelona, 2019. Dostupné online: http://firanews.firabarcelona.com/en/the-fira-and-the-city/expansion-gran-
via-montjuic/ [cit. 22.9.2020]. 
158 Zdroj: https://ajuntament.barcelona.cat/turisme/en/noticia/a-new-cultural-venue-in-montjuic_539974 [cit. 
30.9.2020]. 
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Norimberk 
Výstaviště v Norimberku pochází ze 70. let. Podobně jako jiné veletržní areály bylo i norimberské 
výstaviště průběžně renovováno, aby vyhovovalo zvyšujícím se nárokům uživatelů. Mezi poslední 
realizované akce patří výstavba kongresového centra CCN Ost (Congress Center Nürnberg Ost) v roce 
2005 a NCC Mitte/West (Nürnerg Convention Centre Mitte/West) v roce 2010. Při realizaci posledně 
jmenovaného projektu bylo vytvořeno také nové přestřešené vstupní náměstí u centrálního vstupu 
(Eingang Mitte). Dvě nové velkoprostorové haly podle návrhu Zahy Hadid byly dokončené v letech 
2014 (hala 3A) a 2018 (hala 3C).159 Na příkladu norimberského výstaviště je jasně patrné, že potřeba 
modernizovat a inovovat budovy a prostory je u veletržních areálů stále přítomná i v současnosti. 
 
Essen 
Výstavnictví má v německém Essenu ve spolkové zemí Porýní-Severní Vestfálsko dlouhou tradici 
sahající až do období před první světovou válkou. Zdejší veletržní areál sice nepatří svou velikostí mezi 
největší evropské areály, 160  avšak nejvýznamnější akce v portfoliu společnosti mají výrazně 
mezinárodní charakter. Společnost Messe Essen GmbH je ve vlastnictví města Essen, proto zde 
strategická rozhodnutí nejsou přijímána pouze na úrovni managementu společnosti, ale podléhají také 
souhlasu městské rady, respektive volené politické reprezentace. V roce 2012 byl veřejnosti 
představený záměr celkové přestavby veletržního areálu; setkal se však s kritikou části politické 
opozice, která následně vyvolala referendum o realizaci tohoto plánu. 161  Předmětem kritiky byla 
především avizovaná výše nákladů 123 milionů euro. Po odmítnutí v referendu byl rozvojový plán 
přepracovaný a celkový rozpočet snížený na 88,6 milionů euro.162 Následně byl projekt modernizace 
areálu ve čtyřech etapách v letech 2016-2019 postupně realizovaný při současném zachování plného 
veletržního provozu. Z pohledu provozovatele výstaviště bylo nejdůležitější součástí plánu nahrazení 
většího počtu menších dvoupodlažních hal moderními velkoprostorovými halami a vybudování nového 
vstupu z veletržního náměstí s napojením na veřejnou dopravu. Pozornost byla věnovaná také 
vizuálnímu propojení výstavních prostor se sousedním městským parkem a víceúčelovou halou.163 
Modernizovaný areál charakterizuje kompaktní halová zástavba a sofistikovaným způsobem vertikálně 
rozvržené přístupové komunikace. 
 
Stuttgart 
Moderní veletržní areál ve Stuttgartu byl uvedený do provozu v roce 2007. Okolnosti jeho výstavby, 
respektive přesunu z původní lokality Killesberg, jsou podrobněji popsány v kapitole 7.1.4. Přesun 
veletržního areálu. Pouhých osm let po uvedení do provozu začalo být výstaviště rozšiřováno a v letech 
2015-2018 proběhla výstavba nové haly (Halle 10 Paul Horn). V současnosti buduje Deutsche Bahn 
(DB) v sousedství výstaviště novou vlakovou stanici, která napojí stuttgartské výstaviště a letiště kromě 

 
159 Zdroj: https://www.nuernbergmesse.de/ [cit. 28.9.2020]. 
160 S celkovou výstavní plochou 110 000 m2 kryté plochy a 20 000 m2 venkovní plochy v celkem 8 
velkoprostorových halách patří areál do první desítky výstavních areálů v Německu. 
161 Kampaň před referendem probíhala v roce 2013, při samotném hlasování v lednu 2014 byl plán celkové 
modernizace veletržního areálu odmítnutý 50,4% voličů při 28,8% účasti občanů. Zdroj: 
https://www.waz.de/staedte/essen/buergerbegehren-kippt-geplanten-umbau-der-messe-essen-
id8889010.html; https://reifenpresse.de/2014/05/06/status-als-weltleitmesse-nicht-gefaehrdet-nrz-interview-
mit-messe-essen/ [cit. 22.9.2020]. 
162 BORSTEL, Peter. Germany 2015: Upgrading the fairground. In: Trade Fairs International (6) 2014. Dostupné 
online: http://www.trade-fairs-international.com/tfi-en/focus/Upgrading-the-fairground.php [cit. 22.9.2020]. 
163 Městský park s botanickou zahradou Grugapark z roku 1927 byl dějištěm několika zahradních výstav v letech 
1929, 1938 a 1952. Jeho současná podoba je dědictvím spolkové zahradní výstavy BUGA 1965. Zdroj: 
http://www.grugapark.de/geschichte-des-parks.html [cit. 3.10.2020].  Víceúčelová hala Grugahalle pochází 
z roku 1958 a od roku 2000 je zapsaná na seznam kulturního dědictví jako jedna z nejvýznamnějších stavebních 
památek města. Zdroj: https://www.essen.de/meldungen/pressemeldung_1260530.de.html [cit. 3.10.2020]; 
https://bigbeautifulbuildings.de/objekte/grugahalle [cit. 3.10.2020]. 
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příměstské železnice (S-bahn) také na síť regionálních i dálkových rychlotratí.164 Veletržní správa má 
zpracovaný rozvojový plán Masterplan 2025, který prověřuje možnosti budoucího rozvoje v rámci 
daného omezeného území.165 Plán předpokládá výstavbu jedenácté haly, nového kongresového centra 
na západě areálu, navýšení parkovacích kapacit (mimo jiné výstavbou podzemních garáží) a 
v neposlední řadě zlepšení dopravní situace úpravou místních komunikací a výstavbu hasičské stanice 
pro vlastní jednotku požární ochrany. 
 
Společným znakem uvedených aktuálně probíhajících nebo nedávno dokončených přestavbových 
projektů je úsilí o doplnění areálu o kvalitní výstavní nebo konferenční prostory a snaha o kultivaci 
nástupních prostoru, někdy spolu se zlepšením přístupu a dopravního spojení. Často provozovatel 
areálu usiluje o posílení prestiže a zvýšení atraktivity areálu prostřednictvím výjimečné architektury. 
 

Obrazová příloha 24: Veletržní areály a současné rozvojové projekty 
 
Oproti tomu je výrazně menší pozornost věnovaná technickému zázemí a infrastruktuře, a pokud ano, 
jde často o projekty mající za cíl úsporu energie nebo opatření směřující ke zmírnění klimatických 
dopadů (solární elektrárny, management srážkových a odpadních vod, urban farming nebo e-mobilita). 
Specifickým prostředkem k modernizaci nebo zkvalitnění areálu je jeho prostorová redukce. Jde o 
cílené zmenšení rozlohy areálu, kdy finanční prostředky získané uvolněním pozemků a objektů pro jiné 
účely jsou cíleně reinvestovány do přestavby zbývající zmenšené části areálu. Tento přístup ilustruje 
příklad vídeňského výstaviště (Messe Wien). 
 
Vídeň 
Ve Vídni jakožto bývalém hlavním městě rakousko-uherské monarchie má výstavnictví podobně jako 
v ostatních evropských metropolích dlouhou tradici sahající až do poloviny devatenáctého století. 
V roce 1873 Vídeň hostila rozlohou gigantickou světovou výstavu (viz tabulka 7 Rozloha výstavních 
areálů a návštěvnost vybraných výstav). V roce 1906 usilovaly místní obchodní kruhy o pořádání 
vzorkových veletrhů podobných těm v Lipsku; projekt se však tehdy nesetkal s podporou 
v dolnorakouské obchodní komoře (Niederösterreichischen Gewerbekammer) a vídeňský veletrh 
koncipovaný jako všeobecný průmyslový veletrh se začal pravidelně pořádat až později 
v meziválečném období. V lokalitě v blízkosti Prátru, kde se o půl století dříve konala světová výstava, 
se v této době začalo stabilizovat stálé výstaviště. Po druhé světové válce byl výstavní areál značně 
poničený osvobozovacími boji, ale v letech 1946-1951 proběhla jeho obnova. Vídeňský veletrh byl 
organizovaný dvakrát ročně (na jaře a na podzim) a během 80. let začaly všeobecný veletrh postupně 
nahrazovat specializované oborové veletrhy. Veletržní správa byla do této doby v rukou města, v 80. 
letech bylo výstaviště privatizováno. 166  O dekádu později však bylo zřejmé, že veletrhy ztrácí na 
atraktivitě a zaostávají za zahraniční konkurencí a vedení města se rozhodlo pro aktivní přístup v celé 
věci. V letech 1998-1999 si městská správa přizvala externí konzultanty, kteří pomohli odborníkům na 
plánování a finance vypracovat strategický plán. Ten byl pod názvem Messe Wien Neu představený 
veřejnosti v roce 2001. Za účelem celkové revitalizace výstaviště město areál vykoupilo zpět a začlenilo 
jej do majetkové struktury města. V současnosti areál spravuje městská společnost Wiener 
Messebesitz GmbH (MBG), která je součástí holdingu městských firem WSE Wiener Lageentwicklung 
GmbH. Cílem společnosti MBG je udržovat výstavní areál stále v souladu s aktuálními trendy a tím 

 
164 Zdroj: https://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/projekt/stuttgart-filder-s21/neue-bahnhoefe/bahnhof-
flughafenmesse/ [cit. 22.9.2020]. 
165 The Master plan demonstrates which building projects could possibly be carried out on the Messe Stuttgart 
premises in the years to come. Zdroj: https://test.messe-stuttgart.de/en/our-company/about-us/master-plan-
2025/ [cit. 22.9.2020]. 
166 CZEIKE, Felix. Historisches Lexikon Wien : in 6 Bänden [heslo internetové encyklopedie zpracované na 
základě převzatých informací]. Wien: Kremayr & Scheriau / Orac, 1992-1997. Dostupné online: 
https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Wiener_Messe [cit. 24.9.2020]. 

http://www.wse.at/
http://www.wse.at/
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přispívat k živému veletržnímu a kongresovému provozu organizovanému provozovatelem 
výstaviště.167 Při přestavbě, která proběhla v letech 2001-2004, byly zbudované čtyři nové veletržní 
haly s celkovou kapacitou 70 000 m2 výstavní plochy a integrovanými kongresovými prostory 
s kapacitou až 25 000 účastníků. Inaugurace areálu proběhla v roce 2004 a jeho provozovatelem je od 
téhož roku pobočka mezinárodní společnosti Reed Exhibitions Messe Wien. V roce 2008 byla 
v bezprostřední blízkosti výstaviště otevřená nová stanice metra (U2 Messe-Prater). V sousedství 
nového areálu byl na polovině plochy původního areálu v roce 2013 uvedený do provozu nový 
univerzitní kampus Wirtschaft Universität Wien (WU). Prostorová redukce areálu tak umožnila 
zkvalitnit a zatraktivnit jeho bezprostřední zázemí a nastartovat revitalizaci širšího okolí. V současnosti 
je veletržní správa velmi úspěšná především v pořádání velkých kongresů, což souvisí i s atraktivitou 
Vídně jako destinace pro mezinárodní klientelu. 168  Veletržní akce v areálu jsou oproti tomu spíš 
regionálního charakteru. Zpětně je vzhledem ke komplexnosti problematiky těžké soudit, zda úpadek 
veletržního výstavnictví ve Vídni souvisel se změnami uspořádání ekonomických vztahů po konci 
studené války, kdy Vídeň přišla o své exkluzivní postavení mostu mezi východem a západem,169 nebo 
zda pokles atraktivity města jako destinace pro velké mezinárodní veletržní akce souvisel 
s dlouhodobým zanedbáváním rozvoje veletržního areálu, kterému bylo možné předejít. Jinými slovy 
řečeno je otázka, zda město Vídeň v případě redukce výstaviště úspěšně a adekvátně reagovalo na 
vzniklou globální situaci, nebo řešilo problém, který původně samo vytvořilo. 
 
Podobným příkladem prostorové redukce areálu je transformace areálu Milano Campionaria po 
přesunu veletržního provozu na nové výstaviště Milano Rho, která je popsaná podrobněji 
v následujících kapitolách (7.1.4. Přesun veletržního areálu a 7.1.5. Transformace areálu). 
 

7.1.4. Přesun veletržního areálu  
V historii řady velkých významných evropských veletržních areálů se objevuje moment, kdy dosavadní 
areál kapacitně nebo svými parametry už nevyhovuje potřebám provozovatele. Pokud současně není 
možné areál rozšiřovat do okolí, je možným řešením jeho přesun do nové lokality. Čistě technicky vzato 
se jedná o zvláštní případ výstavby nového areálu a navazující přestavbu nebo transformaci původního 
areálu. Specifický je přesun areálu v tom, že nový veletržní areál provozuje stejná veletržní správa jako 
původní areál a přesouvá do něj už etablované veletržní akce z původního areálu. Vznikají nové 
prostorové a funkční vazby, avšak současně existuje kontinuita finančních vazeb a obchodních vztahů. 
Stejně tak se prostřednictvím veletržní správy díky přesunu akcí uchovává historická kontinuita. 
Problematikou rozvoje a veletržních areálů a jejich přesunů v rámci měst do nových lokalit se ve své 
práci170 zabývá Rick Vermuelen, který na téma urbánního rozvoje nově aplikuje teorii závislosti na 
zvolené cestě (path dependence theory) modifikovanou o koncept zlomových momentů (critical 
juncture). Na vývoj veletržních areálů zahrnující případně také jejich relokaci do nových prostor mají 
podle Vermeuelena vliv čtyři hlavní proměnné: forma, funkce, prostorová ukotvenost (spatial 
embeddedness) a institucionální zázemí (institutional setting). Osobně považuji v této teorii 

 
167 The task of the MBG is to keep the exhibition center always up to date - and thus to contribute to the lively 
exhibition and congress operations by the exhibition operator Reed Exhibitions Vienna. Zdroj: 
https://www.mbg.at/Das-Unternehmen/883 [cit. 25.9.2020]. 
168 HAUSER, Marion. History of Success. In: Very Vienna – Premium Congress Magazine for Vienna [internetový 
magazín]. Wien: VWZ Zeitschriftenverlag, 2017. Dostupné online: https://www.veryvienna.eu/en/edition-
2/history-of-success/ [cit. 25.9.2020]. 
169 RESCH, Andreas. Austrian Foreign Trade and Austrian Companies’ Economic Engagement in Central and 
Eastern Europe (CEE) since 1989. In Austria's International Position after the End of the Cold Warf [editors 
BISCHOF, Günter and Ferdinand KARLHOFER]. [p. 198-224]. University of New Orleans Press, 2013. Dostupné 
online: http://www.jstor.org/stable/j.ctt1n2txd9.11 [cit. 25.9.2020]. 
170 VERMEULEN, Rick. Exhibition Centre Development in Europe: A Multidimensional Historical Analysis. 
In: Tijdschrift voor economische en sociale geografie [online]. Oxford, UK: Blackwell Publishing, 2011. 102(4). 
[p.441-454]. ISSN: 1467-9663. Dostupné online: DOI: 10.1111/j.1467-9663.2010.00645.x 
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prostorovou ukotvenost za nadbytečnou proměnnou, kterou by bylo možné popsat jako aspekt formy 
a funkce. V zásadě však lze souhlasit s Vermeuelenovým konstatováním, že pokud jsou tyto proměnné 
v rovnováze, areály se harmonicky rozvíjejí (harmonious facility), zatímco když nejsou v souladu, 
můžeme identifikovat různé typy problémů, například areál, jehož podoba neodpovídá kvůli zanedbání 
rozvoje a investic pořádaným akcím (highjacked facility), nebo areál, který není dostatečně organicky 
zapojen do okolní městské tkáně (disconnected facility).171  
 
Vermeuelenovy další práce 172  pomáhají objasnit, proč v některých evropských městech došlo 
k přesunu areálu do nové lokality (Mnichov, Barcelona, Stuttgart), zatímco jinde se areál stále rozvíjel 
ve své historické poloze (Frankfurt nad Mohanem, Basilej, Kolín nad Rýnem). Vermeulen dává vlnu 
přestaveb a relokací veletržních areálů na přelomu milénia do souvislosti s globalizací evropské 
ekonomiky, kdy byly veletrhy původně koncipované jako přehlídky národních ekonomik postupně 
nahrazeny specializovanými oborovými mezinárodními akcemi, jejichž rozmach druhotně vyvolat 
potřebu růstu veletržních kapacit. Tam, kde už nebylo areál rozvíjet v původní lokalitě, došlo k jeho 
přesunu; jednalo se však vždy o strategický projekt, ve kterém se kromě veletržní správy zásadním 
způsobem angažovala také místní samospráva a případně i další partneři. Důležité je vnímat také 
časovou dimenzi projektu, kdy od strategického rozhodnutí o nutnosti přesunout veletržní areál do 
nové lokality po jeho inauguraci uplynulo v některých případech více než 10 let. 
 
Mnichov 
V Mnichově padlo rozhodnutí o výstavbě nového areálu v roce 1986 v souvislosti s postupující 
internacionalizací a růstem veletrhů, kterým už tehdy přestávalo dosavadní výstaviště z roku 1964 
v lokalitě Teresienhöhe postačovat.173 Pro přesun výstaviště byla vybrána lokalita letiště Riem (poblíž 
stejnojmenné obce na okraji města). V roce 1992 byl ukončený provoz letiště a v roce 1994 započala 
výstavba nového výstaviště a obchodní a rezidenční čtvrti v jeho sousedství. Jako součást projektu 
přestavby takto rozsáhlého území proběhla v Mnichově v lokalitě Riem na ploše 200 ha zahradní 
výstava BUGA 2005, pro níž byl v roce 2002 založený rozsáhlý moderní krajinářský park Riemen Park 
s umělým jezerem, který dnes slouží obyvatelům nové rezidenční čtvrti Messestadt v sousedství 
výstaviště.174 Na okraji této rezidenční čtvrti se poblíž hlavního vstupu na výstaviště (Eingang West) při 
stanici metra (U-bahn Messestadt West) nachází také obchodní čtvrt Riem Arcaden. Na protilehlé 
straně sousedí veletržní areál s technologickým parkem a administrativní čtvrtí. V rámci revitalizace 
oblasti bývalého letiště byla zachována původní věž řízení leteckého provozu a proměněna 
v kongresové centrum, čímž byla naplněna potřeba existence architektonické dominanty. Samotný 
nový veletržní areál tvoří ortogonálně uspořádaná halová zástavba, zvýrazněná jsou vstupní místa a 
kongresové objekty navázané na vstupy. Na střechách hal je instalovaná fotovoltaická elektrárna.175 
Přesun veletržního areálu do nové lokality byl v případě Mnichova pouze jedním z dílčích projektů 
realizovaných jako součást dlouhodobé revitalizace rozlehlého území bývalého letiště, kterou po celou 
dobu řídil mnichovský odbor územního plánování a výstavby (Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung Landeshauptstadt München). První mezinárodní urbanistická soutěž řešící podobu území 

 
171 Typicky areály s nedostatečným dopravním spojením nebo areály vzniklé v důsledku nevhodné investice, 
které nedokázaly naplnit očekávání, pokud jde o ekonomický přínos pro jejich okolí (white elephant). 
172 VERMEULEN Rick, SALET Willem and MAJOOER Stan. Locating Exhibition Centers. In: The Planning Review. 
Routledge, Taylor & Francis, 2014. [online] 50(2). [p.6-17]. Dostupné online: 
DOI: 10.1080/02513625.2014.945307; VERMEULEN, Rick. Pursuing the Peripheral Path? A Path-Dependent 
Analysis of the Frankfurt and Munich Fairs. In: European Planning Studies. Routledge, Taylor & Francis, 2015. 
23(2). [p.332-348]. ISSN: 1469-5944. Dostupné online: DOI: 10.1080/09654313.2013.867318 
173 Zdroj: https://messe-muenchen.de/de/unternehmen/ueber-uns/messehistorie/ [cit. 28.9.2020]. 
174 Zdroj: https://www.bundesgartenschau.de/buga-iga/bisherige-gartenschauen/buga-muenchen-2005.html 
[cit. 28.9.2020]. 
175 Zdroj: https://www.rmd-consult.de/de/referenzen/photovoltaik-neue-messe-muenchen [cit. 28.9.2020]. 
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včetně nového veletržního areálu proběhla v letech 1990-1991, další následovaly v letech 1993, 1995-
1996, 1998, 2008 a 2017. Na tyto soutěže pak navazovaly podrobnější rozvojové plány.176 
Na místě původního výstaviště v lokalitě Teresienhöhe vznikla po přesunu areálu v uvolněném místě 
rezidenční výstavba (viz kapitola 7.1.5. Transformace areálu). 
 
Barcelona 
Nový veletržní areál v Barceloně v lokalitě Gran Via inaugurovaný v roce 2007 doplnil historický areál 
Montjuïc, který se nachází v blízkosti centra v místě konání světové výstavy v roce 1929. Na rozdíl od 
jiných měst nebylo v Barceloně starší výstaviště zrušeno nebo transformováno, nýbrž zůstalo v provozu 
a veletržní správa organizuje akce v obou areálech. O přesunu výstaviště lze v případě Barcelony 
hovořit především z toho důvodu, že do areálu Gran Via byla přesunutá převážná část akcí z veletržního 
porftolia provozovatele. Podrobně je vznik nového areálu popsaný v kapitole 7.1.3. Přestavba 
veletržního areálu.  
 
Milán 
Jako metropole průmyslového regionu má italské město Milán dlouhou veletržní tradici. Stálé veletržní 
výstaviště zde bylo založeno v meziválečném období v lokalitě, kde se už dříve v roce 1906 konala 
světová výstava. Následně procházel veletržní areál v průběhu druhé poloviny dvacátého století 
obdobnými proměnami, jako ostatní evropská výstaviště – nejprve se zbavil sezónního charakteru a 
později byl doplněný o kongresové a konferenční prostory. Pokud jde o charakter pořádaných 
veletržních akcí, nahradily postupně národní přehlídku průmyslové produkce specializované odborné 
mezinárodní veletrhy. Naposledy byl historický veletržní areál rozšiřovaný v 90. letech, kdy přibyly nové 
haly v přilehlé lokalitě Portello v místech bývalé továrny Alfa Romeo. V letech 1999-2000 začala 
transformace veletržní společnosti. Nejprve bylo vlastnictví a správa areálu odděleno od obchodní 
činnosti, a později se obchodní společnost pořádající veletrhy výrazně internacionalizovala (viz kapitola 
3.3.3. Finanční charakteristiky a vazby). Celý přesun výstaviště do lokality Rho proběhl v Miláně ve 
srovnání s jinými veletržními městy výjimečně rychle. Stavba nového výstaviště byla zahájená v roce 
2002 a v roce 2005 byl už nový areál s celkovou kapacitou 350 000 m2 kryté výstavní plochy uvedený 
do provozu. 177  Od prvotního rozhodnutí o přesunu areálu, které padlo na přelomu milénia, do 
zprovoznění nového areálu tedy v Miláně uplynulo pouze několik let. Následovala transformace velké 
části původního historického areálu na rezidenční čtvrt, která je popsaná dále v kapitole 7.1.5. 
Transformace areálu. 
 
Stuttgart 
Ve Stuttgartu byly limity možného rozvoje historického veletržního areálu a potřeba výrazně zvětšit 
kapacitu výstaviště pociťovány od počátku 90. let dvacátého století. Vzhledem k poloze stávajícího 
výstaviště Killesberg mezi parkem a rezidenční čtvrtí byl extenzivní rozvoj areálu komplikovaný, přesto 
se o jeho rozšíření zprvu uvažovalo. V roce 1993 však padlo strategické rozhodnutí o výstavbě 
moderního areálu v nové lokalitě, a proto byly další investice do rozšiřování historického výstaviště 
v lokalitě Killesberg pozastavené. Už tehdy byla také pro výstavbu nového areálu jako nejvhodnější 
vybrána lokalita v blízkosti letiště s dobrým dopravním spojením. Trvalo však více než deset let, než 
mohla být výstavba areálu vůbec zahájená. Záměr vystavět nové výstaviště na zemědělské půdě totiž 
zpočátku narazil na intenzivní odpor ze strany místních hospodařících zemědělců a obcí vlastnících 
půdu, podporovaných občanskými iniciativami a enviromentálními aktivisty.178 V roce 1998 byl proto 

 
176 Zdroj: https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadtplanung-und-
Bauordnung/Projekte/Messestadt-Riem.html [cit. 29.9.2020]. 
177 Zdroj: https://www.designbuild-network.com/projects/fieradimilano/ [cit. 30.9.2020] 
178 SCHULTHEISS, Götz. Anfangs war der Protest groß: 10 Jahre  Landesmesse am Flughafen. In: Stuttgarter-
Nachrichten [online 23.2.2017]. Dostupné online: https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.10-jahre-
landesmesse-am-flughafen-anfangs-war-der-protest-gross.33d86e5f-6ad8-405b-ba4d-a2153db50986.html 
[cit. 28.9.2020] 
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přijatý zvláštní zákon (Landesmessegesetz), v jehož preambuli byla výstavba nového veletržního areálu 
označená za infrastrukturní projekt mimořádného významu pro zemskou ekonomiku.179 Teprve tento 
zákon umožnil dokončit přípravu projektu, respektive na jeho základě bylo možné vyvlastnit i ty 
pozemky, které jejich vlastníci odmítali prodat. Protestní akce probíhaly ještě při zahájení výstavby 
areálu (skrývce ornice a přípravě staveniště) v roce 2004. Samotná výstavba nového veletržního areálu 
poté proběhla během pouhých dvou let v období 2005-2007. Bezprostředně po inauguraci nového 
veletržního areálu bylo historické výstaviště v lokalitě Killesberg zrušeno a započala demolice 
veletržních hal. Následná transformace území na rezidenční čtvrt je popsána v kapitole 
7.1.5. Transformace areálu. 
 
Srovnání úspěšně realizovaných přesunů veletržních areálů v Mnichově, Barceloně, Mnichově a 
Stuttgartu potvrzuje, že hlavním motivem série přesunů veletržních areálů, kterým v Evropě na konci 
milénia a počátku nového milénia došlo, byla potřeba udržet veletržní areály na odpovídající úrovni 
pro velké mezinárodní akce, což v zásadě odpovídá i závěrům, ke kterým dospěl ve své práci Rick 
Vermeulen.180 V případě Mnichova započala internacionalizace veletrhů dokonce už v 80. letech, tedy 
o dekádu dřív, než Vermeulen uvádí. Jiné srovnání se nabízí mezi městy, kde došlo k přesunu 
veletržního areálu, a případem Vídně (viz kapitola 7.1.3. Přestavba veletržního areálu). Ve Vídni bylo 
rovněž v 90. letech zjevné, že stávající areál nevyhovuje potřebám velkých mezinárodních 
specializovaných veletrhů. Veletržní správy v Mnichově, Barceloně, Miláně nebo Stuttgartu řešily tento 
problém ve spolupráci se správou města a regionální vládou výstavbou nového areálu. Upřednostněno 
zde tedy bylo řešení výhodné pro veletržní podnikání. Vídeň však na velké mezinárodní akce 
rezignovala a vydala se cestou specializace na kongresovou turistiku. Celkové zmenšení areálu uvolnilo 
pozemky pro další rozvojové projekty a přestavba výstaviště odstartovala regeneraci širší oblasti, bylo 
tedy zvoleno řešení výhodné především z pohledu tvorby města. Současně však Vídeň tímto krokem 
reálně zmizela z veletržní mapy Evropy.181 
 

7.1.5. Transformace veletržního areálu  
Pojem transformace areálu v této práci označuje kompletní změnu účelu a nové využití území pro jinou 
funkci než výstavnictví. V případě veletržního areálu připadá transformace území v úvahu po přesunu 
areálu do nové lokality. De facto jde o obdobný proces jako v případě jiných transformací území 
v městském prostředí, například revitalizaci postindustriálních území (brownfieldů). Oproti 
brownfieldům však mají bývalé veletržní areály některé specifické pozitivní rysy. V případě přesunu 
areálu do nové lokality je jednoznačně daný moment ukončení provozu původního výstaviště, kdy 
může být transformace zahájená. Území je majetkově scelené, s existující infrastrukturou a bez 
ekologických zátěží. Díky charakteru veletržního výstavnictví jsou zpravidla bývalé výstavní haly 
relativně snadno a bez velkých nákladů odstranitelné. V důsledku historického vývoje jsou rušené 
veletržní areály téměř vždy situovány v dnes intenzivně zastavěné centrální části měst nebo 
metropolitních oblastí a jde proto o hodnotné pozemky. Díky všem těmto okolnostem je s transformací 
veletržního areálu možné začít velmi rychle po ukončení jeho provozu a tato transformace má všechny 
předpoklady být úspěšná. 
 

 
179 V originále ein Vorhaben von herausragender Bedeutung für die Infrastruktur und die Wirtschaftskraft des 
gesamten Landes [překlad autorka]. Zdroj: LANDTAG VON BADEN-WÜRTTEMBERG. Gesetzentwurf der 
Landesregierung 12/3361: Landesmessegesetz. 20.10.1998. Dostupné online: https://www.landtag-
bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP12/Drucksachen/3000/12_3361_D.pdf  
180 VERMEULEN, Rick et al. 2014. 
181 Podle statistik UFI plocha auditovaných veletržních akcí v Barceloně (celkem 679 426 m2) v roce 2018 více 
než šestinásobně převyšovala plochu akcí pořádaných ve Vídni (celkem 95 941 m2). Největší akce v témže roce 
(veletrh mobilní techniky Mobile World) obsadila v Barceloně celkem 110 000 m2, největší akce ve Vídni se 
odehrála na ploše 22 500 m2. Zdroj: UFI. Euro Fair Statistics. UFI, 2018 [revisited September 2019]. Dostupné 
online: https://www.ufi.org/archive-research/euro-fairs-statistics-2018-september-2019/ [cit. 29.9.2019]. 
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Jako příklady, na nichž lze poukázat na různé aspekty procesu transformace, slouží výstaviště Killesberg 
ve Stuttgartu, Theresienhöhe v Mnichově, Alte Messe v Lipsku a Milano Campionaria v Miláně. 
 
Stuttgart, Killesberg 
Výstavba rezidenční čtvrti na místě historického výstaviště v lokalitě Killesberg může sloužit jako 
modelový příklad úspěšné transformace území. Zatímco přesun stuttgartského výstaviště do nové 
lokality narážel zpočátku na odpor veřejnosti (viz kapitola 7.1.4. Přesun veletržního areálu), 
transformace areálu starého výstaviště po ukončení provozu probíhala hladce. Veletržní areál v lokalitě 
Killesberg byl v provozu od 50. let dvacátého století a podobně jako jiné veletržní areály prodělal za 
půlstoletí své existence proměnu ze sezónního výstaviště pro všeobecný průmyslový veletrh na 
moderní veletržní areál pro mezinárodní odborné akce; za tím účelem byl areál průběžně rozšiřovaný 
a přestavovaný. Jeho vzniku v 50. letech předcházely dvě zahradní výstavy, které měly velmi podobnou 
koncepci. V obou případech byly v místě budoucího výstaviště umístěné výstavní haly a přilehlý 
pahorek Killesberg byl upravený jako krajinářský park.182 Součástí projektu přesunu výstaviště do nové 
lokality byl také plán výstavby rezidenční čtvrti v sousedství zmiňovaného krajinářského parku 
Killesberg, v místě uvolněném demolicí výstavních hal. Předběžná debata o budoucí podobě lokality 
probíhala paralelně s přípravou výstavby nového areálu, v roce 2004 byla vypsaná první 
architektonická soutěž na celkovou koncepci řešení nové výstavby.183 Navazující architektonická soutěž 
řešila v souladu s urbanistickým plánem (Ackermann + Raff, Stuttgart) podobu nové obytné čtvrti.184 
Developer (Fürst Developments, Salzburk), který pro město v roli klienta realizoval výstavbu, přizval ke 
spolupráci čtyři renomované architektonické kanceláře (O&O Baukunst, David Chipperfield, KCAP a 
Baumschlager Eberle). Na přípravnou fázi navazovala v letech 2011-2013 výstavba. Po obytné čtvrti 
Killesberghöhe tvořené apartmánovými domy a obchodním centrem následovala v bezprostředně 
přilehlé lokalitě výstavba rodinných domů. Městu se řízeným procesem výstavby podařilo vybudovat 
obytný okrsek v nadstandardní kvalitě185 a vyvarovat se přitom vzniku uzavřeného rezidenčního areálu 
(gated community). Lokalita zůstává průchozí, s obchody a službami přístupnými běžným obyvatelům 
i studentům blízké akademie. 
 

Obrazová příloha 25: Transformace bývalého veletržního areálu Stuttgart Killesberg 
 
Milán, Milano Campionaria 
V Miláně vznikl stálý veletržní areál v lokalitě Campionaria už ve 20. letech a byl úspěšně provozovaný 
do konce dvacátého století. V 90. letech proběhlo významné rozšíření do sousední lokality Portello (viz 
kapitola 7.1.4. Přesun veletržního areálu) spojené s pozdější výstavbou kongresového centra MiCo. 
Tato menší a modernější část výstaviště zůstala v provozu jako areál Milano City. Větší část původního 
historického výstaviště Milano Campionaria byla po výstavbě nového areálu Milano Rho v roce 2005 
určena k transformaci na moderní městskou čtvrt. Z pohledu města šlo o jedinečnou příležitost ulevit 
okolí bývalého výstaviště od nadměrné dopravní zátěže, kterou generovaly velké veletržní akce, a 
transformovat v městskou čtvrt cenné území v blízkosti centrální části města. Prvotním iniciátorem 
transformace byla veletržní správa, konkrétně Fondazione Fiera Milano, která je formálně vlastníkem 
všech veletržních areálů a kongresových center provozovaných v Miláně společností Fiera Milano 

 
182 Autorem koncepce Reichsgartenschau v roce 1939 i Deutsche Gartenschau v roce 1950 byl významný 
zahradní architekt Hermann Mattern. Pro výstavu v roce 1950 musel být celý výstavní areál obnoven, protože 
byl v roce 1944 masivně poničený kobercovými nálety. O téměř půl století později byl krajinářský park 
Killesberg znovu kompletně revitalizovaný při výstavě IGA v roce 1993. 
183 KILLESBERG RELOADED: Die Zukunft der Alten Messe Stuttgart [Ausstellungskatalog]. Ippolito Fleitz Group, 
2009. ISBN-10: 3887783433.  
184 Zdroj: https://www.e-architect.co.uk/stuttgart/killesberg-urban-quarter [cit. 4.10.2020]. 
185 Mimořádná pozornost věnovaná architektonickému řešení souboru a důraz na kvalitu byly reakcí města na 
blízkost světově proslulého obytného souboru Weissenhofsiedlung vybudovaného pro výstavu moderního 
bydlení v roce 1927. 
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S.p.A. Pro transformaci území si za partnera zvolila svou dceřinou společnost Sviluppo Sistema Fiera 
Spa,186 kterou jako první krok v roce 2004 pověřila organizací mezinárodní soutěže na Masterplan. 
Vítězný projekt CityLife vznikl díky partnerství několika mezinárodních architektonických kanceláří; 
podíleli se na něm Daniel Libeskind, Zaha Hadid a Arata Isozaki. Samotná transformace území o celkové 
rozloze 36 ha začala v letech 2007-2008 demolicí 20 výstavních hal. Na svém místě zůstalo pouze 
několik památkově chráněných objektů, například Palazzo delle Scintille (bývalý pavilon 3 pocházející 
z roku 1923), dvojice budov Palazzine degli Orafi 187, nebo Velodromo Vigorelli, historický velodrom 
z roku 1935 v sousedství výstaviště. V letech 2009-2017 postupně vznikla rezidenční výstavba, 
administrativní okrsek se třemi výškovými budovami (Tre Torri) a nákupní centrum (CityLife Shopping 
District). Celý rezidenční a komerční komplex je napojený na stanici metra (U5 Tre Torri) a má parkovací 
kapacity o celkovém počtu 7000 parkovacích míst kompletně umístěné v podzemí. Velkou část území 
na povrchu zaujímá veřejný park, jehož součástí jsou i městské zahrádky, sportoviště a komunitní 
budovy. 188  Díky beze zbytku využité příležitosti k reorganizaci dopravy vznikl jeden z největších 
současných obytných souborů určených primárně pro pěší (car-free zone) v Evropě. Celkově byl při 
výstavbě kladený velký důraz na ekologii; v roce 2007 byla ve spolupráci s městem (Comune di Milano), 
regionální vládou (Regione Lombardia), regionální enviromentální agenturou (ARPA Lombardia) a 
zdravotnickým orgánem (ASL) ustavena dozorující instituce Osservatorio Ambientale Permanente, 
dohlížející v průběhu všech stádií transformace na enviromentální aspekty a dopady výstavby. 
Nejnovějším projektem připravovaným do budoucna v území je avizovaná rekonstrukce Palazzo delle 
Scintille pro kulturní účely.189 
 
Lipsko, Alte Messe Leipzig 
Lipsko má jako jedno z tradičních historických center evropského obchodu také dlouhou veletržní 
tradici a zdejší vzorkové veletrhy (Muster Messe) byly na počátku 20. století zdrojem inspirace pro 
ostatní města. Areál výstaviště se ve své lokalitě vyvíjel od roku 1913, kdy byl založený pro stavební 
výstavu Internationale Baufach-Ausstellung. Ve 20. letech bylo lipské výstaviště značně rozšířeno. Za 
války bylo poškozeno bombardováním, ale některé ze starších hal unikly zkáze a dochovaly se 
dodnes.190 V čase studené války bylo Lipsko nejvýznamnějším veletržním městem ve východním bloku 
a zdejší výstaviště bylo průběžně přestavováno a doplňováno, především pro potřeby hlavního 
průmyslového veletrhu. Po znovusjednocení Německa v roce 1990 převzala v roce 1991 veletržní 
správu místo státního podniku nově vzniklá společnost Leipziger Messe GmbH a v témže roce padlo 
rozhodnutí o přesunu výstaviště do nové lokality. Po pouhých dvou letech projekčních příprav byly 
v roce 1993 zahájeny stavební práce a nový moderní veletržní areál byl inaugurovaný v roce 1996. 
Transformace historického areálu o rozloze 48 ha oproti tomu probíhala po dílčích krocích a zpočátku 
jen velmi zvolna. Postupně byly vypisovány soutěže a tendry na renovaci jednotlivých výstavních hal a 
vypracovávány projekty, které do lokality bývalého výstaviště přivedly řadu veřejných institucí a 

 
186 FIERA MILANO FONDAZIONE. Bilancio Sociale Luglio 2004– giugno 2005. Fiera Milano S.p.A., 2006. [p. 45-
46]. Dostupné online: https://www.fondazionefieramilano.it/upload/b/bilancioffm_bassa.pdf [cit. 6.10:2020]. 
187 Obloukové budovy v tzv. liberty stylu (stile liberty je italské označení secesní architektury) vymezují nástupní 
prostor do území na Via Anna Maria Ortese. Dnes v nich sídlí vedení společnosti Fondazione Fiera Milano. 
188 Ačkoliv se CityLife popisuje jako městská čtvrt, nejedná se o veřejné prostory v pravém smyslu slova. Oba 
rezidenční areály (pojmenované po svých architektech Hadid a Liebeskind) jsou oplocené a přístupné pouze 
přes stanoviště ostrahy (jde tedy o gated community), park je rovněž oplocený a pro veřejnost se v nočních 
hodinách uzavírá. 
189 SILVESTRANI, Valentina. A Milano Generali si prende il Palazzo delle Scintille per 30 milioni. Che ci farà? In: 
Artribune [online 18.12.2019]. Dostupné online: 
https://www.artribune.com/progettazione/architettura/2019/12/milano-generali-palazzo-scintille-30-milioni-
che-ci-fara/ [cit. 6.10.2020]. 
190 Kromě výslovně památkově chráněných hal 12 (1923-1924) a 16 (1913) se dochovaly také haly 11 (1924), 15 
(1927-1928) a 17 (1920-1921).  
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poboček firem.191 Dlouho trvalo, než se našlo vhodné využití také pro památkově chráněné historické 
objekty.192 V průběhu více než dvě dekády probíhající transformace území zaznívaly i kritické nebo 
pochybovačné hlasy, ale nakonec se záměr proměnit bývalé výstaviště v místo vědy, kultury a sportu, 
v němž bude prostor také pro volnočasové aktivity a bydlení, podařilo naplnit. 
 
Mnichov, Teresienhöhe 
Mnichovská lokalita Teresienhöhe byla místem konání příležitostných výstav a festivalů už od roku 
1810, kdy se zde poprvé konala lidová slavnost na počest sňatku korunního prince Ludvíka Bavorského. 
Původně se jednalo o planinu před městskými hradbami, která se během extenzivního rozvoje města 
v průběhu 19. století ocitla v jeho širším centru. Haly pro veletrhy vznikly v části lokality v roce 1964, 
velká část území však stále zůstávala nezastavěná. Mohla tak v průběhu následujících dekád sloužit pro 
tradiční každoročně konaný festival Oktoberfest. Po zbytek roku sloužila tato volná plocha jako místo 
pro volnočasové aktivity, ale bylo ji možné využívat také pro některé velké veletrhy, buď jako parkovací 
plochu nebo přímo výstavní plochu pro expozice, například při veletrhu BAUMA.193 Kromě toho se 
veletržní haly i volná plocha v jejich sousedství nabízely jako vhodná lokalita pro využití při zvláštních 
příležitostech, jako tomu bylo při olympijských hrách v roce 1972.194 Po relokaci veletržního areálu do 
nové lokality Riem na místo bývalého letiště byla většina veletržních hal stržena a následovala 
přestavba celé lokality. Nová výstavba zahrnovala rezidenční objekty i kancelářské a komerční 
prostory.195  Výstavy a bývalé výstaviště připomíná několik památkově chráněných budov a prvků, 
především socha Bavarie a Ruhmeshalle, obnovená výstavní hala z roku 1908196, v níž od roku 2003 
sídlí muzeum dopravy (Deutsches Museum Verkehrszentrum), dále pak kongresová hala z roku 1953, 
která byla původně rovněž součástí veletržního areálu. Bavaria park vzniklý v devatenáctém století a 
veřejnosti poprvé zpřístupněný v roce 1872 se stal se vznikem veletržního areálu jeho součástí. Po 
ukončení provozu starého výstaviště byl park nejprve v roce 1999 opět zpřístupněn veřejnosti a 
v letech 2007-2008 prošel celkovou rekonstrukcí.  
 
  

 
191 Například Deutsche Nationalbibliotek, Bio City Leipzig, Deutsche Bundesbank, Fraunhofen-Institute für 
Zelltherapie umd Immunologie, Max-Planck-Institute, Hit Markt, BMW AG Niederlassung Leipzig, Volkswagen 
Automobile Leipzig GmbH. Zdroj: https://www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/stadtentwicklung/projekte/die-
alte-messe/ [cit. 7.10.2020]. 
192 V bývalé hale 12 (1924, po roce 1950 Sovětský pavilon) sídlí od roku 2019 Stadtarchiv (městský archiv). 
Architektonická soutěž proběhla v roce 2015, renovace haly byla zahájena v roce 2017. Zdroj: 
https://www.alte-messe-leipzig.de/news/neueroeffnung-des-stadtarchivs-auf-der-alten-messe/ [cit. 
6.10.2020]. Hala 15 (1928) byla v roce 2019 rekonstruována jako velkoprodejna jízdních kol firmy Stadler. Zdroj: 
https://www.westphalarchitekten.de/projekt/messehalle-15-leipzig/ [cit. 6.10.2020]. 
193 Veletrh stavebních technologií BAUMA pořádaný od roku 1954 je jedním z největších veletrhů světa (v roce 
2016 se konal na ploše přes 600 000 m2). V lokalitě Theresienhöhe byl veletrh organizovaný v letech 1954-1961 
a 1967-1988. Zdroj: https://bauma.peri.com/en/news/bauma-history.html [cit. 13.10.2020]. 
194 Při olympijských hrách v roce 1972 byla v lokalitě Theresienhöhe umístěna dočasná stavba haly pro wrestling 
a vzpěračské soutěže. Zdroj: The official report of the Organizing Committee for the Games of the XXth 
Olympiad Munich 1972, [Volume 1 The organization]. pro Sport München, 1972. [p. 102]. Dostupné online: 
https://web.archive.org/web/20090205141212/http://www.la84foundation.org/6oic/OfficialReports/1972/19
72s1pt1.pdf [cit. 13.10.2020]. 
195 Na ploše 47 ha vzniklo celkem 1800 bytových jednotek. Přibližně třetina plochy zůstala nezastavěná a byla 
vyhrazena zeleni. Zdroj: https://www.muenchen.de/stadtteile/schwanthalerhoehe.html [cit. 13.10.2020]. 
196 Výstavní hala byla postavena v roce 1908 pro výstavu oslavující 750. výročí založení města. V 60. letech byla 
v souvislosti s výstavbou nových výstavních hal zbořena a znovu postavena pro muzeum dopravy po roce 2000. 
Zdroj: https://www.tz.de/muenchen/stadt/alte-messe-grosse-baufinale-276912.html [cit. 13.10.2020]. 
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Ze srovnání uvedených příkladů transformací areálů vyplývá, že pro transformace území bývalých 
výstavních nebo veletržních areálů po ukončení jejich činnosti platí určitá obecná pravidla, která 
s přihlédnutím k teorii FFF můžeme shrnout následovně: 
 

- Po formální stránce je patrná snaha připomenout historii místa ponecháním významných 
staveb, pro které se hledá nové vhodné uplatnění. Někdy dochází také k jejich obnově (viz 
případ Mnichova). Toto připomínání historie se však zpravidla omezuje na pozitivně vnímaná 
období a události (podrobněji k tomuto tématu viz kapitola 7.4. Výstaviště v době válek a krizí). 
V novém prostorovém uspořádání jsou vytvářeny hmotové a architektonické dominanty pouze 
tehdy, pokud je to v souladu s funkcí budov, což je typicky případ veřejných institucí nebo 
firemních sídel. Běžná rezidenční zástavba se obejde bez výrazných architektonických prvků, i 
když pochopitelně může být realizovaná jako architektonicky hodnotný celek ve vysoké kvalitě.  

- Z hlediska funkce jsou území nejčastěji transformována v typické městské polyfunkční území 
se smíšeným využitím.197 Zastoupeno bývá bydlení, obchod, služby a administrativa. Veřejná 
vybavenost je typicky reprezentovaná stavbami pro kulturu, sport nebo vzdělávání. Často jsou 
právě veřejné instituce umísťovány v historických budovách. Poměr těchto jednotlivých funkcí 
se může lišit (například v Lipsku je bydlení doplňkovou funkcí, ve Stuttgartu naopak rezidenční 
výstavba představuje hlavní využití). Území bývalých výstavišť při přestavbách profitují 
z existující infrastruktury, zejména dobrého dopravního napojení. Oproti bývalým 
průmyslovým areálům je výhodou absence ekologické zátěže. 

- Pokud jde o finance a institucionální zázemí, ukazují uvedené příklady význam přístupu města 
nebo veletržní správy, charakterizovaného především cílevědomým proaktivním plánováním. 
Příklady také naznačují, že určitá forma nebo míra kapitalizace (zejména prodej realizované 
bytové výstavby nebo výstavba objektů jednoznačně komerčního charakteru) může proces 
přestavby značně urychlit oproti situaci, kdy jsou do území umísťovány převážně nekomerční 
veřejné funkce. Naopak ale platí, že přítomnost veřejných funkcí v území zvyšuje 
v dlouhodobém horizontu jeho atraktivitu a kvalitu. 

 
Situace velmi podobná transformaci území po zrušení veletržního areálu nastává také v případě 
transformace území po skončení jednorázové akce, jíž je věnována následující kapitola. 
  

 
197 Využití území souvisí také se vzdáleností od centra a vztahem k centrální jádrové oblasti města. Převaha 
jiných funkcí nad bydlením je důsledkem blízkosti centra nebo snahy o vytvoření nového satelitního centra.  
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Obrazová příloha 20 

Výstaviště Paříž Porte de Versailles  
 
Pařížský areál Porte de Versailles založený v meziválečném období během desetiletí  
svého prostorového vývoje unikátním způsobem vrostl do městské struktury. Vidíme zde  
v koncentrované formě řadu prvků, které najdeme i u dalších areálů v městském prostředí. 
 

 
 
Obr. 20a 
Celkový pohled na areál pařížského výstaviště Porte de Versailles. Jeho středem prochází formou 
víceproudé rychlostní komunikace obvodový bulvár Périphérique, další městský bulvár Boulevard 
Lefebvre (Boulevards des Maréchaux) s tramvajovou tratí vede v bezprostřední blízkosti areálu 
a je na něm umístěn hlavní vstup do areálu s nástupním předprostorem (v pravé části snímku). Další 
veřejná městská komunikace Avenue Ernest Renau s tramvajovou tratí odděluje halu 1 od ostatních 
částí areálu, přičemž vzájemné provozní spojení je zajištěno podchodem a podjezdem pod ulicí. 
V přední části snímku je viditelný kruhový objezd (Place des Insurgés de Varsovie) v úrovni nad 
bulvárem Périphérique, na němž je umístěna jedna z postranních vjezdových bran do areálu. Ze 
záběru je patrné, že hala 4 a hala 3 jsou přímo přetnuty bulvárem Périphérique, který je v těchto 
místech vedený po estakádě nad výstavním areálem. 
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Obr. 20b, 20c, 20d 
Nástupní prostor před hlavním vstupem do areálu (nahoře), pohled přes historickou vstupní bránu na 
uliční frontu na protější straně ulice (prostřední snímek) a pohled z Boulevards des Maréchaux 
(Boulevard Lefebvre) na oplocení areálu a výstavní haly (dole). 
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Obr. 20e, 20f 
Pohled na Avenue Ernest Renau s tramvajovými zastávkami, která rozděluje areál na dvě části 
(nahoře) a pohled na vnitroareálovou komunikaci vedenou pod úrovní terénu této ulice, která spojuje 
haly 1 a 2 (spodní snímek). 
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Obr. 20g, 20h 
Pohled na bulvár Périphérique procházející výstavištěm. Na horním snímku je patrná vnitroareálová 
komunikace mezi halami 3 a 4, kterou bulvár Périohérique formou mostu přetíná, na spodním  
snímku je vidět, jak víceproudá městská rychlostní komunikace protíná střešní krajinu haly 4. 
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Obr. 20i, 20j 
Pohled na vjezdovou bránu do areálu umístěnou na Place des Insurgés de Varsovie nad úrovní  
bulváru Périphérique. Brána se nachází nad úrovní víceproudé komunikace, která přitom  
o pouhých několik desítek metrů dál stoupá nad úroveň střechy výstavních hal 3 a 4. 
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Obr. 20k 
Komplikované dopravní řešení, při němž od vjezdu do areálu (brána s poutači) stoupá jedna 
nájezdová rampa na střechu haly 7, zatímco druhá klesá na úroveň terénu v okolí hal 3 a 4. 
(obě rampy v pravé části snímku). Vlevo na snímku je vidět, jak se bulvár Périphérique zvedá  
z místa, kde podchází vjezd do areálu, nad střechy hal. 
 

 
 
Obr. 20l 
Manipulační technický prostor mezi halami 3 a 7. Na snímku je patrná nájezdová rampa haly 7  
a navazující městská zástavba v sousedství výstaviště za Avenue Ernest Renau (se stromořadím). 



 
 

Obrazová příloha 

Obrazová příloha 21 

Výstaviště v Kolíně nad Rýnem 
 
Podoba dnešního veletržního areálu v Kolíně nad Rýnem se utvářela téměř sto let. V současnosti 
probíhá už poněkolikáté v historii zásadní transformace areálu, která má potenciál ovlivnit také širší 
okolí výstaviště; především postindustriální lokality v jeho sousedství. 
 

 
 
Obr. 21a 
Veletržní areál v Kolíně nad Rýnem a jeho širší okolí. V přilehlém Rheinparku se konala v roce 1914 
významná výstava spolku Werkbund (Deutsche Werkbundausstellung). Krátce po první světové válce 
v roce 1924 bylo na témže místě založeno stálé výstaviště, jehož haly byly v roce 1928 architektonicky 
sjednoceny a doplněny pro výstava Pressa. Dochované stavby z tohoto období (komplex Rheinhallen  
a Staathaus) dnes slouží pro kulturní a administrativní účely, kompletní rekonstrukce Rheinhallen 
proběhla v letech 2005-2009.  
Po skončení druhé světové války se veletržní areál se začal rozšiřovat mimo původní umístění, 
v 70. letech pak při celkové přestavbě vznikly haly, které tvoří jádro dnešního areálu. V Rheinparku 
proběhly v letech 1957 a 1971 spolkové zahradní výstavy BUGA. Dědictvím těchto dvou výstav  
je řada prvků drobné architektury a volnočasové vybavenosti v lokalitě. 
Při nedávné přestavbě se areál dál rozšířil severním směrem a v letech 2004-2009 vznikly nové haly  
a vstup Eingang Nord. Posléze byla zahájena přestavba protilehlé, jižní části areálu, kde od roku  
2016 probíhá výstavba nového okrsku MesseCity, zahrnujícího administrativní a obchodní prostory  
a komerční vybavenost typu hotely a restaurace. 
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Obr. 21b 
Pohled na veletržní areál v Kolíně nad Rýnem od severu. V popředí jsou patrné nové výstavní haly  
a objekt vstupu Eingang Nord přiléhající k rychlostní komunikaci vedené po estakádě (Zoobrücke). 
 

 
 
Obr. 21c 
Pohled na prosklenou obloukovou fasádu vstupu Eingang Nord po dokončení. 
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Obr. 21d 
Pohled na vznikající obchodní a administrativní okrsek MesseCity. Na snímku zcela vlevo vstup do 
veletržního areálu Eingang Sud. V pravé části snímku nádraží Messe/Deutz. 
 

 
 
Obr. 21e 
Vstup Eingang Sud z pohledu vstupujících návštěvníků areálu. 
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Obr. 21f, 21g 
Charakter stávající zástavby v postindustriálních lokalitách v bezprostředním sousedství areálu. 
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Obr. 21h 
Historická fasáda původního komplexu výstavních hal Rheinhallen, 
v současnosti rekonstruovaného a využívaného jako administrativní prostory. 
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Obr. 21i 
Nově přestřešené vnitřní atrium rekonstruovaného komplexu Rheinhallen. 
 

 
 
Obr. 21j 
Veletržní haly realizované v průběhu 70. let svým pojetím navazovaly na historickou fasádu komplexu 
Rheinhallen, který v té době ještě stále sloužil výstavním účelům. 
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Výstaviště Düsseldorf 
 
Moderní veletržní areál v Düsseldorfu byl založený v okrajové poloze. Bezprostředně na něj navazuje 
sportovní zóna s multifunkční arénou (Merkur Spiel-Arena). V širším okolí převažují plochy rekreační 
zeleně a rozptýlená zástavba individuálními rodinnými domy v zahradách. 
 

Obr. 22a 
Umístění veletržního areálu v blízkosti Rýna. 
 

 
 
Obr. 22b 
Pohled do centra veletržního areálu v Düsseldorfu. Vpravo na snímku původní podoba veletržních hal, 
vlevo haly po modernizaci s novým obvodovým pláštěm. 
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Obr. 22c 

Starší pohled na veletržní areál od jihu, v popředí místo určené pro výstavbu nového vstupu (Eingang 

Sud) v sousedství objektu kongresového centra (s charakteristickou šestiúhelníkovou strukturou). 

 

 
 

Obr. 22d 

Vizualizace nového vstupu do areálu (Eingang Sud) s velkorysým přestřešením nástupního prostoru. 

Na vstup bezprostředně navazuje nová hala 1 nahrazující dvě starší menší haly 1 a 2. 
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Výstaviště Barcelona Montjuïc a Gran Via 
 
V Barceloně provozuje společnost Fira Barcelona dva veletržní areály. Starší výstaviště v lokalitě 
Montjjuïc bylo původně součástí areálu světové výstavy v roce 1929. Moderní veletržní areál Gran Via 
s halovou zástavbou byl uvedený do provozu v roce 2007. 
 

 
Obr. 23a 
Barcelonské výstaviště Montjuïc se nachází na úpatí stejnojmeného kopce na straně přivrácené 
k městu, s nástupním prostorem orientovaným do kruhového náměstí Plaça d'Espanya. Z části 
rozsáhlého areálu světové výstavy vznikl po jejím skončení stálý veletržní areál. Od roku 2007 
disponuje veletržní správa Fira Barcelona také novým areálem v lokalitě Gran Via, který se nachází 
přibližně 2,5 km od starého výstaviště směrem k letišti El Prat. 
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Obr. 23b 
Pohled na moderní veletržní areál Gran Via. Ikonickou organicky tvarovanou vstupní budovu v popředí 
navrhl Toyo Ito. Vychází z ní vnitřní komunikační osa procházející areálem, na níž se jednotlivé haly 
napojují. Na venkovních prostranstvích mezi halami se nacházejí úzké manipulační a montážní dvory; 
areál prakticky nedisponuje volnými výstavními plochami charakteristickými pro starší areály. 
 

 
 
Obr. 23c 
Na leteckém snímku je zakresleno plánované rozšíření areálu Gran Via na plochy v sousedství areálu. 
Nová dvoupodlažní hala s kapacitou 60 000 m2 má být se stávající halou 1 spojená lávkou vedenou 
přes ulici Avinguda de Joan Carlos I a navazovat na stávající komunikační trasu vedenou areálem. 
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Obr. 23d 
Starší výstaviště Montjuïc je jedním z nemnoha veletržních areálů, které v důsledku svého historického 
vývoji nejsou zcela uzavřené, nýbrž mají mezi halami prostupné veřejné komunikace. I přes tuto 
charakteristiku tvoří hlavní části areálu uzavřené bloky. V bezprostředním sousedství areálu se 
nacházejí významné architektonické monumenty, které jsou dědictvím světové výstavy z roku 1929. 
Kromě vstupních věží Torres Venecianes je to také dobový hlavní výstavní palác (Palau Nacional), 
který je dnes sídlem katalánského národního muzea umění (Museu Nacional d'Art de Catalunya). 
Dalším pozůstatkem světové výstavy nacházejícím se v blízkosti veletržního areálu je turistická 
atrakce Poble Espanyol, čili vesnička tvořená ukázkami lidové a historické architektury z různých 
regionů Španělska. V ose hlavní komunikace se nachází další památka na světovou výstavu v podobě 
světelné fontány (Font màgica). V neposlední řadě je součástí historického výstaviště také slavný 
barcelonský pavilon, původně navržený jako pavilon Německa, jehož autorem pro světovou výstavu 
byl Mies van der Rohe. 
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Obr. 23e, 23f, 23g 

Shora: centrální komunikace barcelonského výstaviště Montjuïc v době konání výstavy v roce 1929, 

při běžném provozu v současnosti (uprostřed) a při veletržní akci. Snímek dočasně uzavřené ulice 

zastavěné expozicemi (zcela dole) byl pořízený při veletrhu Automobile Barcelona 2019. Podle plánů 

města se má v budoucnu tato veletržní ulice proměnit v pěší zónu s vyloučením dopravy. 
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Veletržní areály a současné rozvojové projekty 
 
Současný prostorový i kvalitativní rozvoj veletržních areálů napříč Evropou charakterizuje několik 
společných rysů. Po funkční stránce jsou veletržní areály doplňovány především o konferenční a 
kongresové kapacity; pokud jsou řešeny širší vazby na výstaviště na okolí, děje se tak ve spolupráci se 
správou města. Technickou infrastrukturu mají stávající areály v zásadě vyřešenou, proto zlepšení v 
tomto směru je zpravidla pouze dílčí. Nově roste podíl ekologicky šetrných řešení zaměřených na 
úspory energie nebo kultivaci prostředí ve městě obecně, což zahrnuje i postupnou adaptaci na 
nastupující elektromobilitu. Po formální stránce je patrná snaha zvýšit prestiž a atraktivitu místa 
prostřednictvím realizace kvalitní současné architektury. 
 

 
 
Obr. 24a 
Interiér nové haly 3A výstaviště v Norimberku navržené ateliérem Zahy Hadid (realizace 2014). 
 

Obr. 24b 
Nový vstup  
(Eingang Mitte) 
výstaviště v Norimberku 
(realizace 2010). 
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Obr. 24c 
Nový vstup (Eingang Mitte) 
výstaviště v Norimberku  
(realizace 2010). Nástup  
do areálu avizuje  
velkorozměrné přestřešení 
nástupního předprostoru. 
 
 
 

 

 
 
Obr. 24d 
Nový vstup (Eingang Sud) výstaviště v Düsseldorfu charakterizuje podobně jako v případě 
norimberského výstaviště (na snímku nahoře) velkorozměrné přestřešení nástupního prostoru.  
Tato venkovní střešní konstrukce zakrytá transparentním plastem poskytuje nástupnímu prostoru 
ochranu před povětrnostními vlivy, a přitom díky své výšce a prosvětlení zůstává lehká a vzdušná 
(realizace 2019). 
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Obr. 24e 
Pohled na nový vstup düsseldorfského výstaviště z perspektivy příchozího v nástupním prostoru. 
 

 
 
Obr. 24f 
Nový vstup (Eingang Nord) výstaviště v Essenu (realizace 2019). Součástí přestřešeného nástupního 
prostoru je přístup k nástupištím zastávky podpovrchové hromadné dopravy (U-bahn Messe 
Ost/Gruga) a výstup z podzemního prakoviště Messe Parklpatz P1 umístěného pod náměstím. 
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Obr. 24g 
V Kolíně nad Rýnem proběhla v rámci rozsáhlé modernizace veletržního areálu výstava nových 
veletržních hal a vstupu Eingang Nord (na snímku vlevo). Historické výstavní haly Rheinhallen 
(v pravém dolním rohu snímku) byly rekonstruované pro administrativu, v jižní části území (na snímku 
vpravo) vzniká v sousedství vstupu Eingang Sud nový městský okrsek s administrativními a 
obchodními prostory MesseCity. Ze schématického zákresu je patrné, že areál má být dále doplněný o 
nové haly a vstup směrem k historické výstavbě v Rheinparku (popředí snímku), parkovací objekt 
(zcela vzadu) a dále budou postupně modernizovány některé starší haly a kongresové kapacity. 
 
 

       
    
Obr. 24h, 24j 
Vizualizace nové plánované haly 1 a vstupu směrem k Rheinparku (Eingang Mitte). 
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Obr. 24k, 24l 
Výstaviště ve Stuttgartu má  
být podle rozvojového plánu 
(Masterplan 2025) v budoucnu 
rozšířeno o další výstavní halu 
(Halle 11). Po obvodu výstaviště 
mají být doplněny parkovací 
kapacity a na severní straně  
(na plánech nahoře) posíleno 
technické zázemí. Počítá se také 
s výstavbou vlastní požární  
stanice. 
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Obr. 24m, 24n 
Veletržní areál v Budapešti pochází z roku 1967 a jeho poslední renovace proběhla okolo roku 2005. 
V roce 2019 jeho vlastník představil plán další kompletní renovace výstaviště, podle kterého mají být 
postupně rekonstruovány starší haly A, B, D, G a F a postaveny dva zcela nové pavilony s plochou 
7500 m2 a 9500 m2. Výstaviště kromě toho doplní nová vstupní hala s konferenčními prostory 
(vizualizace dole). 
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Obr. 24o, 24p 
Plány rozvoje pařížského výstaviště Porte de Versailles jsou rozděleny do několika etap. V první etapě 
realizované do roku 2019 byla renovována hala 7, ve které vzniklo moderní kongresové centrum, 
postavena nová hala 6 podle projektu Jeana Nouvela, starší hala 1 byla opatřena novou fasádou 
směřující ven z areálu a celkově byl zkultivován nástupní prostor s využitím masivního LED poutače  
a prvků drobné architektury. Vizualizace zachycují plánovanou podobu areálu po dokončení poslední, 
třetí fáze, s jejímž dokončením se počítá před olympijskými hrami v roce 2024. Starší hala 3 má být 
nahrazena novou výstavbou s ozeleněnou střešní krajinou a v bezprostředním sousedství areálu má 
vyrůst kontroverzní Tour Triangle – 143 pater vysoká komerční stavba, která podle svých příznivců 
přinese do oblasti další funkce a pracovní příležitosti, zatímco podle odpůrců projektu stavba naopak  
v okolí prohloubí dopravní problémy, poškodí genia loci a zohyzdí panorama města. 
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Transformace bývalého veletržního areálu Stuttgart Killesberg 
 

 
 
Obr. 25a 
Historie lokality Killesberg ve Stuttgartu je s výstavami neodmyslitelně spojená. Na plánku je 
vyznačena rozloha areálu zahradních výstav konaných zde v roce 1939 (Reichsgartenschau),  
1950 (Gartenschau) a 1993 (IGA Stuttgart). Veletržní areál se svým zázemím v podobě parkovacích 
ploch je vyznačený červeně. V blízkém okolí se nacházejí také sídelní okrsky, vzniklé jako vzorová 
sídliště při výstavách bydlení. Nejmladší z nich je areál výstavy Wohnen 2000, který vznikl při 
 IGA 1993 (na dnešních adresách v ulicích Sarweyrstrasse a Störzbecherstrasse).  
Z roku 1933 se dochovaly objekty sídliště Kochenhofsiedlung a z roku 1927 světově proslulý  
soubor staveb výstavy Die Wohnung tvořící sídliště Weissenhofsiedlung.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 25b 
Obytný soubor Weissenhofsiedlung na dobové pohlednici. 
  



 
 

Obrazová příloha 

 
 
 

 
 
Obr. 25c, 25d 
Staré výstaviště ve Stuttgartu v posledním roce svého provozu v roce 2006 (nahoře) a po demolici 
výstavních hal v roce 2011 (dole). 
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Obr. 25e, 25f 
Lokalita Killesberg po transformaci centrální části území bývalého výstaviště v park v roce 2013 
(nahoře) a po úplném dokončení nové výstavby v roce 2017 (dole). 
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Obr. 25g 
Letecký pohled na nový obytný soubor Killesberghöhe realizovaný v místě bývalého  
veletržního areálu. 
 

 
 
Obr. 25h 
Pohled na veřejný prostor v nově realizovaném obytném souboru Killesberghöhe. 
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7.2. Dočasné výstavní areály a jejich transformace 
Výstavní areály vybudované pro jednorázové pořádání akce sdílejí určité charakteristiky s veletržními 
areály (viz tabulka 1 Základní znaky výstavních a veletržních areálů). Proces jejich výstavby a následné 
transformace území po skončení akce má však také svá specifika. Především je potřeba pohlížet na celý 
proces ideové a projektové přípravy akce, výstavbu a užívání areálu a jeho závěrečnou transformaci 
nebo pokračující využití jako na jeden celek. 
Jak je popsáno v kapitole 5.7. Alternativní periodizace, představuje podle Javiera Monclúse198 přístup 
k pořadatelství velkých výstav natolik významný rys, že na něm lze založit charakteristiku jednotlivých 
období v historii výstavnictví. Monclúsem navržené dělení na dobu historickou, moderní a 
postmoderní je možné mírně zpřesnit s přihlédnutím ke kritériím, která používají další autoři. Podle 
Monclúse začaly být v moderní době (1930-1989) velké mezinárodní akce cíleně využívány jako 
prostředek tvorby města a při jejich plánování se už předem počítalo s přínosy v podobě vybudované 
infrastruktury a veřejných staveb. V současnosti (od roku 1990) podle něj slouží akce především jako 
marketingový nástroj a prostředek propagace města na mezinárodní scéně. Osobně považuji toto 
rozdělení za v zásadě funkční a Monclús správně identifikuje nejvýraznější tendenci dané epochy. 
Současně však platí, že i v historickém období akce sloužily jako prostředek propagace města a 
příležitost k jeho rozvoji prostřednictvím budování prvků infrastruktury. Stejně tak v dnešní 
postmoderní době jsou akce někdy především cílem samy o sobě, zatímco jindy jsou využívány nejen 
jako prostředek k propagaci města, ale i jako nástroj jeho transformace a stavebního rozvoje. Když se 
na využití pořadatelství akcí jako prostředku tvorby města zaměříme, lze vysledovat postupnou genezi 
tohoto přístupu. V počátcích šlo o jednoduché pojmenování potřeb města, k nimž by bylo možné 
pořadatelství výstavy využít. Ukázkou tohoto přístupu jsou například nerealizované plány na 
pořadatelství velké výstavy v Praze, které byly diskutovány v odborném tisku v roce 1937.199 Tento 
přístup se začal formovat už v době označované Monclúsem jako historické období (tj. před první 
světovou válkou a ve dvacátých letech). Trvalo poté několik dekád, než se postupně začalo cíleně 
plánovat přímo využití výstavního areálu po skončení akce včetně jeho transformace. Z poválečného 
období stojí na úvod za zmínku dva příklady z historie světových výstav mimo evropský kontinent, 
konkrétně ze světových výstav Expo v kanadském Montrealu a japonské Ósace.  
 
Expo Montreal 1967 vstoupilo do dějin světových výstav jako jedna z nejnavštěvovanějších 200  a 
nejrozsáhlejších expozic vůbec. Pro pořádání výstavy byl ve velmi krátkém čase201 vybudovaný na řece 
Svatého Vavřince umělý ostrov Île Notre-Dame o rozloze 120 ha. Souběžně s přípravou výstavního 
areálu o celkové rozloze 311 ha byly vybudovány parkovací plochy pro více než 24 000 vozidel, 
vystavěno několik nových mostů spojujících části areálu na ostrovech a na březích řeky a jednokolejná 
nadzemní železnice (monorail) sloužící pro přepravu návštěvníků po výstavním areálu. Souběžně 
s těmito přípravami byly také v Montrealu uvedeny do provozu první dvě linky metra.202 Výše celkových 
nákladů na přípravu akce se podle různých zdrojů značně liší,203 což vypovídá o tom, jak obtížné je u 

 
198 MONCLÚS, Javier. 2007. 
199 Tyto úvahy byly nepochybně také určitou formou reflexe v témže roce probíhající světové výstavy Expo Paris 
1937. Podrobnosti viz kapitola 2.5. Meziválečné období a reflexe výstav v dobovém tisku; o plánech přestavby 
Prahy pro výstavu plánovanou na rok 1942 psal v roce 1937 časopis Styl. 
200 Celkový počet návštěvníků výstavy přesáhl 50 milionů. 
201 Práce na budování ostrova byly zahájeny v srpnu 1963, v červnu 1964 byl Île Notre-Dame předaný 
společnosti pro přípravu výstavy, aby mohla být zahájená výstavba pavilonů a expozic.  
202 Zdroj: https://thecanadianencyclopedia.ca/en/article/montreal-metro [cit. 21.10.2020]. Materiál získaný při 
ražbě linek metra byl využitý pro budování souběžně vznikajícího umělého ostrova. 
203 LAMBERT, Maude-Emmanuelle. Expo 67. In: Encyclopædia Britannica [online 7.5.2020]. Dostupné online: 
https://www.britannica.com/event/Expo-67 [heslo internetové encyklopedie]. [cit. 21.10.2020]. Lambert udává 
celkové náklady 283 milionů dolarů. COTTER, Bill uvádí, že avizované náklady na akci 168 milionů dolarů 
narostly na 218 milionů dolarů a některé (necitované) zdroje podle něj zmiňují celkovou částku až 439 milionů 
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akce financované z veřejných rozpočtů odlišit přímé náklady na pořádání akce a související investice 
do infrastruktury a rozvoje města. V souladu s požadavky BIE na omezenou časovou délku trvání akce 
bylo konání výstavy naplánováno v délce šesti měsíců. Těsně před jejím ukončením zveřejnil starosta 
Jean Drapeau prohlášení, že výstava bude příští rok znovu otevřena a provozována jako trvalá expozice. 
Řada vystavovatelů byla následně požádána, aby své pavilony věnovali pro tento účel, čemuž mnozí 
ochotně vyhověli, protože tím ušetřili náklady na demolici. Výstava byla skutečně následujícího roku 
znovu otevřená a zůstala v provozu až do roku 1981. Kromě toho byla část Expo areálu v roce 1976 
využitá pro pořadatelství olympijských her.204 V tomto případě vidíme cílenou a převážně úspěšnou 
snahu o využití areálu po skončení akce; jde však především o jeho využití v podobě, v jaké byl 
postaven, tedy (převážně) pro výstavní účely a volnočasové aktivity. Nejedná se v tomto případě ještě 
o řízenou transformaci za účelem nového využití území. 
 
Pro Expo Osaka 1970 byl podobně jako v Montrealu vybudovaný rozsáhlý areál o celkové rozloze 330 
ha. Dominantním architektonickým prvkem charakterizujícím tento areál se stala megastruktura 
zastřešující hlavní náměstí (Festival Plaza), kterou navrhl hlavní architekt areálu Kenzo Tange. 
Pozoruhodným projektem souvisejícím s výstavním areálem a jeho transformací po skončení akce je 
plán na proměnu 100 ha území na lesopark s druhovým složením blízkým původní vegetaci. Hlavním 
cílem bylo opětovné vytvoření ploch přírodní zeleně v silně urbanizované oblasti, která prošla 
v poválečném období masivním odlesňováním. Během půl století, které od pořádání akce uplynulo, 
bylo území přírodního parku několikrát podrobeno výzkumu, na jehož základě byly provedeny 
dodatečné pěstební zásahy. 205  Zde už vidíme místo pouhé snahy o využití výstavního areálu po 
skončení akce přímo jeho účelovou transformaci, naplánovanou v předstihu ještě před samotnou akcí. 
 
Ve druhé polovině dvacátého století byly velké mezinárodní akce umísťovány převážně mimo Evropu, 
především do jihozápadní Asie a severní Ameriky. K obnovení zájmu o velké výstavy došlo v Evropě od 
90. let dvacátého století v souvislosti se sérií velkých mezinárodních výstav uspořádaných na přelomu 
milénia. Vzájemné srovnání těchto akcí umožňuje některé specifické rysy tvorby areálů pro velké akce 
pojmenovat a zobecnit problémy, které se v současnosti v souvislosti s transformacemi výstavních 
areálů objevují. V souladu s ambicemi této práce přitom stojí v centru pozornosti především dopad a 
vliv těchto akcí na hostitelská města. V Seville se konala světová výstava v roce 1992, v Lisabonu 
proběhlo Expo v roce 1998. Nabízí se proto možnost srovnání, jak úspěšně se tato města s organizací 
velké mezinárodní akce vypořádala.206 Jak uvádí Lea Krajnik,207 bylo už v 80. letech zamýšlené využití 

 
dolarů. Webový portál JDP Econ uvádí na stránce věnované Expo Montréal 1967, že celkové náklady na akci 
dosahovaly 415 milionů dolarů. Zdroj: http://jdpecon.com/expo/expo67.html [cit. 21.10.2020]. 
204 Montreal 1976: Games of the XXI Olympiad Montreal 1976. Official report of the Summer Olympic Games 
Montreal 1976. [ed. COJO 76 ].3. vol. Ottawa, 1978. Dostupné online: 
https://library.olympic.org/Default/doc/SYRACUSE/31001/montreal-1976-games-of-the-xxi-olympiad-
montreal-1976-official-report-ed-cojo-76?_lg=en-GB#_ga=2.138472499.1045700414.1603319695-
1471702122.1603319695 [cit.22.10.2020]. 
205 Oblast byla studovaná po deseti letech a následně po dvaceti až třiceti letech. Předmětem výzkumu byla 
především druhová skladba porostů ve vztahu k jejich udržitelnosti ve smyslu budoucí schopnosti přirozené 
obnovy; srovnání bylo prováděno s původními přírodními vegetačními systémy v dané oblasti. Zdroj: 
MORIMOTO, Yukihiro et al. Role of the EXPO ´70 forest project in forest restoration in urban areas. In: 
Landscape Ecol Eng [online 19.9.2006]. Springer: 2006. Dostupné online: DOI: 10.1007/s11355-006-0007-7 
[cit. 25.10.2020]. 
206 Pořadatelství Expo (stejně jako konání letních olympijských her 1992 v Barceloně) souviselo s politickými 
změnami po pádu fašistického režimu ve Španělsku a Portugalsku a snahami o integraci zemí pyrenejského 
poloostrova do mezinárodních struktur. Obě země se v roce 1986 staly členy Evropské unie; počátkem 90. let 
proto měly status nových členských zemí, s čímž souvisela zvýšená míra mezinárodní pozornosti a podpory. 
Rozhodnutí o pořadatelství Expo 1992 Sevilla padlo v roce 1983, Lisabonu bylo pořadatelství Expo 1998 Lisbon 
přiděleno v roce 1994. 
207 KRAJNIK, Lea Petrovič. Changes in the urban landscape of Euro cities. In: BIE Bulletin 2018: Expo Cities Urban 
Change [online July 2019]. Bureau International des Expositions, 2019. Dostupné online: https://www.bie-
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Expo areálu po skončení výstavy jedním z důležitých kritérií při rozhodování o udělení pořadatelství 
akce. Přesto se – jak uvidíme – tomuto aspektu ne vždy dostalo dostatečné pozornosti.  
 
Expo 1992 Sevilla se konalo v areálu o rozloze 215 ha areálu na ostrově La Cartuja. Vzhledem 
k očekávané hromadné návštěvnosti byla při přípravě na akci věnována velká pozornost především 
dopravě. V souvislosti s výstavou vznikl nový mezinárodní letištní terminál, linka rychlodráhy a několik 
mostů spojujících ostrov s historickou částí města. Zvláštní péče se dostalo také architektonickému 
dědictví. V rámci přípravy na Expo byl například renovovaný historický klášter,208 v němž bylo následně 
umístěno muzeum moderního umění (Centro Andaluz de Arte Contemporáneo). V samotném areálu 
výstavy byla aplikována řada pozoruhodných řešení přispívajících k moderaci klimatu prostřednictvím 
stínění veřejných prostranství a práce s vodou a zelení. V době konání výstavy byly Expo areál a podoba 
města obecně vnímané pozitivně ve smyslu přehlídky dosažených úspěchů; už v této době však 
zaznívaly hlasy, vyjadřující obavu z budoucího vývoje především kvůli megalomanskému měřítku akce 
a vztahu jednorázově vybudovaného moderního areálu k historickému městu. Martin Němec, jeden 
z autorů československého pavilonu, k tomu napsal: „Toto místo je varovným příkladem toho, jak 
významné investice, nejsou-li rozloženy v čase, nemají.li možnost zpětné kontroly, odstupu, případně 
vyváženého střídání politických vlivů a především náhody, působí na své historické okolí destruktivně. 
Osvícení panovníci města sice zakládali… ale nikdy je nedokončovali. Při současném, stále se spirálovitě 
zrychlujícím střídání pohledů na architekturu je nezodpovědné a surové rozhodnout v tak krátkém 
časovém úseku o - v tomto případě konečném - stavu města v téměř shodném architektonickém 
projevu.“209 Následný vývoj dal těmto kritickým hlasům víceméně za pravdu. Ginès Aparicio Soto, 
projektový manažer zodpovědný za výstavbu areálu s časovým odstupem v roce 1997 konstatoval, že 
při tvorbě Masterplanu nebyla budoucí podobě areálu věnovaná dostatečná pozornost. Jako další 
problémy jmenoval přehnaně idealizovaná očekávání ohledně budoucího využití místa, nízkou úroveň 
následných investic do transformace, které dával do souvislosti s ekonomickou krizí, a problémy 
týkající se vlastnictví pozemků. 210  Výstavní areál byl postupně zčásti proměněn ve vědecký park, 
částečně ponechán jako volnočasová zóna. Po téměř třiceti letech od konání akce stále ještě nejsou 
všechny původní pavilony zcela využité, na druhou stranu jsou však vnímané částí veřejnosti jako svého 
druhu historické monumenty, což vyvolává protesty proti záměrům jejich přestavby nebo 
odstranění.211 Celkově lze sevillské Expo 1992 označit za příklad akce, kde se veškeré úsilí pořadatelů 
soustředilo na rozvoj města a regionu související s přípravou a zdárným průběhem samotné akce, a 
následná nutná transformace výstavního areálu byla oproti tomu hrubě podceněná. Situaci zhoršil i 
problém neadekvátního měřítka, kdy velikost výstavního areálu přizpůsobená masové návštěvnosti212 
naprosto nekorespondovala s budoucími prostorovými a funkčními potřebami města. 
 
Expo 1998 Lisbon lze oproti tomu považovat za jeden z příkladů úspěšného využití velké akce pro rozvoj 
města a jeho propagaci na mezinárodní scéně. Protože se jednalo o specializovanou výstavu 

 
paris.org/site/en/component/easyblog/entry/changes-in-the-urban-landscape-of-expo-cities?Itemid=1009 
[cit. 28.10.2020]. 
208 NEIL, Barry. Expo 92: A look back at Seville's City of the Future. [online 25.2.2015]. Dostupné online: 
https://edition.cnn.com/travel/article/seville-expo-cnngo/index.html [cit. 28.10.2020]. 
209 NĚMEC, Martin. Sevilla očima Pavla Štechy, Martina Němce a Jano Stempla. In: Architekt: nezávislý 
čtrnáctideník architektů. 14(3). Praha: Panorama, 1992. [s. 4]. 
210 SOTO, Ginès Aparicio. The Cartuja site five years after Expo´92. In: BIE Bulltein 1997. Bureau International 
des Expositions, 1997. [p.5-25]. Dostupné online: https://bie-
paris.org/site/images/bulletins/BIE_BULLETIN_1997.pdf [cit. 28.10.2020]. 
211  Např. v červenci 2020 svolala občanská iniciativa Asociación Legado Expo Sevilla protest proti odstranění 
budovy bývalého pavilonu OSN za účelem výstavby nových univerzitních rezidencí. Zdroj: Concentración frente 
al Pabellón de la ONU para llamar a la “conciencia patrimonial“ [nota de prensa, online 6.7.2020]. Asociación 
Legado Expo Sevilla, 2020. Dostupné online: https://legadoexposevilla.org/concentracion-frente-al-pabellon-
de-la-onu-para-llamar-a-la-conciencia-patrimonial/ [cit. 28.10.2020]. 
212 Celkový počet návštěvníků Expo 1992 byl 41 milionů a přesahoval počet obyvatel celého Španělska. 
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(Specialized Expo podle kategorizace BIE), byla tato akce rozsahem menší než světová výstava, konaná 
o šest let dříve v Seville. Celkem ji navštívilo 10 milionů návštěvníků, samotný výstavní areál měl 
rozlohu 50 ha a území, které v souvislosti s výstavou prošlo celkovou revitalizací, mělo rozlohu přibližně 
350 ha. Pro konání Expo byla vybrána bývalá průmyslová lokalita v příbřežní oblasti na východě města. 
Protože byla budoucímu využití po skončení akce věnovaná dostatečná pozornost už v době příprav,213 
podařilo se Expo areál následně organicky začlenit do městského prostředí. 214 Část výstavních pavilonů 
byla ponechána, aby sloužila jako kongresové a veletržní centrum, dále byla v oblasti cíleně doplněná 
komerční a rezidenční výstavba. Celkově bylo zhruba 45 % území renovovaného v souvislosti s Expo 
předem určeno pro komerční aktivity, 45 % pro rezidenční účely a zbývajících 10 % pro občanskou 
vybavenost. Následný prodej nemovitostí byl důležitým zdrojem příjmů, který přispěl k finanční 
úspěšnosti Expo, jehož organizaci i realizaci výstavby měla na starost veřejná společnost Parque EXPO 
98 S.A. Plány byly natolik podrobné, že se uvažovalo o budoucím využití každé jednotlivé významné 
budovy. 215  V současnosti je oblast bývalého Expo areálu součástí samostatného administrativního 
okrsku nazývaného Park národů (Parque das Nações), v němž trvale žije více než 20 000 obyvatel. 
K atraktivitě oblasti přispívají přírodní podmínky vhodné pro volnočasové aktivity a rekreaci (blízkost 
moře a ústí řeky Tagus). 
Ze srovnání obou výstav a přístupu organizátorů v Seville a Lisabonu je zřejmé, že v Seville pořádání 
Expo sice podle očekávání přispělo významně k celkové modernizaci města a přineslo řadu benefitů, 
současně však nebylo jako nástroj transformace území využito trvale udržitelným způsobem. V tomto 
případě nelze říct, že by problémy s následným využitím areálu výstavy byly důsledkem nerovnováhy 
mezi formou, funkcí a financemi, ale spíš vyplynuly ze zcela neadekvátního měřítka. Město primárně 
nemělo pro areál o skončení výstavy vhodnou funkční náplň a jeho kompletní transformace do jiné 
formální podoby pro jiné funkční využití nebyla možná z důvodu finanční náročnosti. Proto je dnes 
sevillské Expo vnímáno spíš jako odstrašující příklad a ukázka toho, že velká výstava (nebo jiná velká 
mezinárodní akce) může pořadatelskému městu přinést prakticky stejné množství problémů, jaké 
původně pomáhala řešit. Na zasedání BIE byla v roce 1994 přijatá rezoluce apelující na budoucí 
udržitelnost (sustainability) Expo akcí;216 šlo bezpochyby mimo jiné o reakci na problémy Expo v Seville. 
Lisabonský přístup v duchu této rezoluce naopak potvrzuje, že pořadatelství akcí je při správném 
uchopení vhodným a mimořádně účinným nástrojem rozvoje města. Primárním předpokladem 
úspěchu je přitom právě důsledné plánování „od konce“, tj. začínající správným pojmenováním potřeb 
města a určením vhodné rozvojové strategie. V Lisabonu byla takto implicitně pojmenována nutnost 
rozvoje bývalé industriální čtvrti na východě města, a proto byl Expo areál umístěný právě do této 
oblasti. Důležitou roli při novém využití Expo výstaviště v Lisabonu také sehrála předem naplánovaná 
proměna areálu z monofunkčního území na plnohodnotnou polyfunkční městskou čtvrt s podílem 
bydlení. Na příkladu Lisabonu lze demonstrovat úspěšné pojetí velké mezinárodní akce jako prostředku 
k dosažení cíle,217 nikoliv jako cíle samotného, jako tomu bylo v Seville. 

 
213 SALGADO, Manuel [architect of Expo´98]. Lisbon, the river and urban renovation. In: BIE Bulltein 1997. 
Bureau International des Expositions, 1997. [p.27-49]. Dostupné online: https://bie-
paris.org/site/images/bulletins/BIE_BULLETIN_1997.pdf [cit. 28.10.2020]. 
214 KRAJNIK, Lea Petrovič. Landscape architecture of the EXPO'98 project: transformation factor of the eastern 
coastal zone of Lisbon. In: Prostor 1(21) [online January 2013]. Cengage Learning, 2013. ISSN: 1330-0652. 
[p.129]. 
215 SALGADO, Manuel. [p.44]. 
216 Among the topics of the resolutions adopted by the [115th] General Assembly on June 8th 1994, future Expos 
must respect the environment and strive to become innovative and educational laboratories for sustainable 
development. Zdroj: LOSCERTALES, Vincente Gonzáles. BIE: 80 years of existence, 160 years of tradition. In: 
Progression [BIE newsletter no. 18]. Bureau International des Expositions, 2011. [p.1]. Dostupné online: 
file:///D:/Dokumenty/Sta%C5%BEen%C3%A9%20soubory/Newsletter_18_ENG%20(2).pdf [cit. 30.10.2020]. 
217 MONCLÚS, Javier. International Exhibitions and urban design visions. In: BIE Bulltein 2018: Expo Cities Urban 
Change. Bureau International des Expositions, 2018. [p.21]. Dostupné online: https://www.bie-
paris.org/site/images/bulletins/BIE_BULLETIN_2018.pdf [cit. 30.10.2020]. 
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Další příklady velkých výstav realizovaných v Evropě představují Expo 2000 Hannover a Expo 2015 
Milan. Na rozdíl od Sevilly a Lisabonu jsou Hannover i Milán významná veletržní města s fungujícími 
mezinárodními veletržními areály. Kromě vztahu k samotnému městu je proto v obou těchto 
případech možné porovnat také způsob koexistence výstavního a veletržního areálu v rámci jednoho 
města. 
 
Expo 2000 Hannover lze s časovým odstupem zařadit mezi výstavy, které zcela nenaplnily očekávání 
pořadatelů,218 a to přesto, že jeho koncepční příprava probíhala s příslovečnou německou důkladností. 
Na prahu jednadvacátého století začal být kladený velký důraz na ekologická řešení a efektivitu i využití 
výstavního areálu po akci. Fakt, že pro konání akce byl k dispozici existující areál s vyřešenou dopravní 
infrastrukturou, 219 hrál proto při rozhodování o udělení pořadatelství Hannoveru významnou roli.220 
Ředitel oddělení pro plánování a výstavbu Expo areálu Hubertus von Bothmar dokonce označil 
existenci podrobného plánu na využití areálu po akci už v přípravné fázi za revoluční přístup v historii 
světových výstav,221 ačkoliv v době přípravy Expo 2000 byl už tento přístup souběžně úspěšně uváděný 
do praxe v Lisabonu. V rámci přípravy na Expo byla v Hannoveru podobně jako v případě jiných 
světových výstav výrazně zlepšena dopravní infrastruktura města, v samotném sousedství areálu Expo 
vzniklo nové nádraží příměstské železnice a rozsáhlé parkovací plochy. V souladu s úsilím o 
minimalizaci investic spojených pouze s konáním akce však šlo o projekty, které byly plánovány bez 
ohledu na pořadatelství Expo, pouze byl vhodně přizpůsobený harmonogram jejich realizace. Podobně 
jako v Bruselu v roce 1958 byla i v Hannoveru část areálu světové výstavy tvořena existujícími 
veletržními halami. V nich byly umístěné expozice těch účastníků, kteří nechtěli realizovat vlastní 
pavilon. Kromě toho byla dočasně k výstavišti připojená další plocha, na níž byly vystavěné tematické 
pavilony a národní pavilony jednotlivých účastnických zemí, přičemž pro každou oblast existovaly 
podrobné plány na využití po akci. Pavilony umístěné v návaznosti na vstup Eingang Ost při nové stanici 
Messe/Ost na východní straně Expo areálu u veletržního náměstí Expo plaza měly po skončení akce 
zůstat v provozu a vytvořit základ budoucího business parku. Do budoucna zde byly plánované také 
zábavní a vzdělávací aktivity, přičemž se předpokládala těsná spolupráce investora, vystavovatele a 
budoucího uživatele jednotlivých pavilonů už ve fázi projekční přípravy stavby.222 Pro dočasné národní 
pavilony byly určené dvě zóny. První z nich, tzv. Pavillons West, byla umístěná v sousedství stálých 
veletržních hal na místě parkovacích ploch veletržního areálu; po skončení výstavy byly pavilony 
demontované a plocha znovu vrácena svému původnímu účelu.223  Druhá část areálu s národními 
pavilony nazvaná Pavillions Ost vybíhala od Expo plaza jihovýchodním směrem do parkově upravené 
krajiny. Tato oblast byla určená k budoucí přestavbě na vzorovou rezidenční čtvrt, přičemž v souladu 
s celkovým zaměřením a ambicemi Expo 2000 mělo jít při realizaci výstavby pro výstavu i pozdějších 
adaptacích o přehlídku nových ekologických konceptů a technologií. Jednou z ikon Expo 2000 v tomto 
smyslu byl holandský pavilon navržený ateliérem MVRDV. 

 
218 Především celková návštěvnost akce 18 milionů zůstala daleko za očekáváním organizátorů. Pro srovnání 
návštěvnost předešlých světových výstav: Expo 1958 Brusel – 41 milionů, Expo 1967 Montreal – 50 milionů, 
Expo 1970 Osaka – 64 milionů, Expo 1992 Sevilla – 41 milionů osob. Pouze Expo 1962 Seattle bylo rozsahem 
menší a navštívilo jej pouhých 9 milionů osob. 
219 V době přípravy a konání Expo 2000 byl veletržní areál v Hannoveru největší na světě. Od roku 2010 je 
největším veletržním areálem světa areál v Šanghaji, který vznikl v souvislosti s Expo 2010 Shanghai. 
220 BOTHMER, Hubertus von. EXPO 2000 Hannover – The world Exposition Site. In: BIE Bulltein 1997. Bureau 
International des Expositions, 1997. [p.56]. Dostupné online: https://bie-
paris.org/site/images/bulletins/BIE_BULLETIN_1997.pdf [cit. 28.10.2020]. 
221 Ibidem. [p.52]. V originále: …the existence of post-utilization concept right from the innitial planning stage 
represents revolutionary new departures in the history of World Expositions. [překlad autorka]. 
222 Ibidem. [p.58]. 
223 Der EXPO-Guide. Offizieller Führer durch die EXPO 2000. Hannover: EXPO 2000 Hannover GmbH, 2000. 
[s.20]. 
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Hlavním důvodem, proč je hannoverské Expo obecně označované za neúspěšné a některými zdroji 
dokonce za největší zklamání v historii Expo,224 je především jeho nízká návštěvnost225 a z ní plynoucí 
finanční problémy na straně organizátora. K tomu se ovšem připojily další komplikace. Gina Memenga 
ze společnosti Expo Grund226 v rozhovoru pro Deutsche Welle227 v roce 2010 uvedla jako další důvod 
institucionální překážku v podobě územního plánu, který znemožňuje v místě bývalého Expo areálu 
realizovat komerční výstavbu pro bydlení nebo retail, a kromě toho zavazuje nové uživatele původních 
budov uvést tyto do souladu s aktuálně platnými ekologickými standardy a požadavky na výstavbu. 
Kromě toho zmínila také nepříznivou situaci v IT oboru po roce 2000.228 Po dalších deseti letech od 
tohoto rozhovoru byl v oblasti bývalého Expo areálu v provozu kromě hannoverského veletržního 
výstaviště obklopeného rozsáhlými parkovacími plochami také menší business park kolem Expo plaza 
a stanice Messe/Ost zahrnující i TUI Arénu pro 14 000 diváků. V části původního Expo areálu 
označované jako Pavillions Ost zůstávalo ještě v roce 2019 v provozu několik bývalých národních 
pavilonů druhotně využitých jako sídla firem. 229  Známky oživení po dvaceti letech, během nichž 
nedošlo k plánované transformaci území, představovaly v roce 2019 dokončený projekt studentského 
bydlení a kanceláří na okraji území při Chicago Lane, ale především avizovaná rekonstrukce původního 
holandského pavilonu, jehož torzo stálo na místě po dvě dekády jako trvalá připomínka pořadatelského 
neúspěchu. Přestavby této výjimečné stavby na co-workingové kanceláře by se měli zhostit přímo její 
původní autoři z ateliéru MVRDV.230 
 

Obrazová příloha 26: Transformace areálu Expo Hannover 2000 
 
Expo 2015 Milan je akce, od jejíhož konání uplynula zatím kratší doba a není proto možné srovnání 
úspěšnosti transformace Expo areálu v delším časovém horizontu. Nicméně některé základní principy 
jsou patrné už nyní. Stejně jako v případě Hannoveru byl kladený už při kandidatuře na pořádání akce 
důraz na plánované využití výstavního areálu po skončení výstavy; tento princip je ostatně od roku 
1994 zakotvený přímo v požadavcích BIE. Pro světovou výstavu v italském Miláně však nebylo na rozdíl 
od jiných velkých výstav na evropském kontinentu uvažováno s využitím existujícího veletržního 
areálu. Místo toho byla pro konání akce vybrána volná plocha v sousedství nového výstaviště, 231 což 
mimo jiné znamenalo, že toto místo už disponovalo dobrým dopravním napojením a pozornost 
pořadatelů se tak mohla zcela soustředit na samotnou podobu areálu. Je také potřeba připomenout, 
že město Milán připravovalo kandidaturu na pořadatelství akce od roku 2006 a samotná příprava akce 
po úspěšné kandidatuře probíhala od roku 2008, tedy v době globální ekonomické krize. Tento fakt 
zřejmě přispěl ke střídmosti a podpořil rozpočtovou disciplínu, takže se organizátorům Expo 2015 nejen 
podařilo plánovaný rozpočet akce dodržet, ale dokonce realizační náklady o 15% snížit, 232 což je o to 

 
224 V originále: There's no getting around it. Hannover's Expo 2000 may have been the most disappointing 
world's fair in history. Zdroj: http://jdpecon.com/expo/wfhannover2000.html [cit. 11.11.2020]. 
225 Místo očekávaných 40 milionů navštívilo Expo 2000 Hannover pouze 18 milionů návštěvníků. 
226 Společnost Expo Grund GmbH je pověřená správou technologického parku EXPO PARK HANNOVER, 
provozovaného v lokalitě bývalého areálu výstavy Expo 2000 Hannover. Zdroj: http://www.expo-park-
hannover.de [cit. 11.11.2020]. 
227 JANSSEN, Hilke. Revisiting Hanover 10 years after Expo 2000. In: Deutche Welle [online 28.4.2010]. 
Dostupné online: https://p.dw.com/p/N7Xj [cit. 11.11.2020]. 
228 Tím je míněna událost označovaná jako dot-com bubble neboli propad nadhodnocených akcií firem z oboru 
IT technologií na americké burze. Zdroj: HAYES, Adam. Dotcom Bubble. In: Investopedia [online, last update 
25.6.2019]. Dostupné online: https://www.investopedia.com/terms/d/dotcom-bubble.asp [cit.11.11.2020]. 
229 Včetně pavilonu České republiky sloužícího jako sídlo firmy zabývající se realizací interiérů [zaznamenáno na 
základě osobní návštěvy v červenci 2019]. 
230 Zdroj: https://www.mvrdv.nl/projects/432/expo-pavilion-20 [cit. 11.11.2020]. 
231 Areál Milano-Rho byl v době přípravy Expo krátce po otveření, viz kapitola 7.1.4. Přesun veletržního areálu. 
232 OFFICIAL REPORT EXPO MILANO 2015. Milano: Expo 2015 S.p.A. [in liquidation], February 2018. [p.16]. 
Dostupné online: http://www.expo2015.org/wp-
content/uploads/2019/10/OFFICIAL%20REPORT%20EXPO%20MILANO%202015-PDF-ENG.pdf [cit. 27.9.2020]. 
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pozoruhodnější, že výstavbu areálu průběžně provázely i kompetenční spory a korupční skandály.233 
V první verzi Masterplanu akce bylo místo s výstavbou tradičního výstavního areálu počítáno s realizací 
obrovské botanické zahrady, kde by byly v souladu s tématem výstavy prezenovány i ukázky 
zemědělství.234 V roce 2009 byl dodatečně projekt změněný ve prospěch více konvenční podoby areálu 
s jednotlivými pavilony. Pokud jde o plány na využití areálu po akci, existoval ještě v roce 2015 po 
skončení akce záměr transformovat celé území za finanční podpory vlády a regionálních výzkumných 
center v inovativní hub Human Technopole Italia 2040. 235  Realizace tohoto záměru měla být 
odpovědností společnosti Arexpo, založené už v roce 2011 během příprav výstavy. 236  Z důvodu 
procesních průtahů a nevyjasněného financování se však provedení tohoto původního záměru několik 
let oddalovalo a posléze došlo k jeho dílčí modifikaci, i když hlavním záměrem stále zůstává původně 
deklarovaná proměna bývalého Expo areálu na oblast pro vědu, výzkum a inovativní technologie. 
Společnost Arexpo si v tendru vybrala jako strategického partnera silnou mezinárodně operující 
developerskou společnost Lendlease.237 Následně byl zpracován nový koncept transformace, podle 
kterého bylo území reorganizováno se zachováním prvků původní urbanistické kompozice. Do 
budoucna má centrální podélná osa v území tvořit zelenou komunikační osu pro pěší a k obsluze území 
bude sloužit (stejně jako v průběhu výstavy) obvodová komunikace. Z funkčního hlediska je areál 
rozdělený v podélném směru na tři oblasti. V první z nich (na západní straně území přivrácené 
k původnímu hlavnímu vstupu na výstavu) představuje hlavní veřejnou funkci nová nemocnice, 238 
v centrální části areálu tvoří funkční náplň výzkumné centrum umístěné v bývalém italském pavilonu, 
k němuž mají být doplněny nové menší objekty s laboratorními provozy.239 Na nejvzdálenější východní 
straně má v budoucnu vzniknout nový univerzitní kampus. 240  Další klíč, podle kterého společnost 
Arexpo jako organizátor transformace území postupuje, je rozdělení na zóny výstavby organizované 
veřejnými institucemi (nemocnice, výzkumné centrum, kampus) a na zóny, které budou zastavovány 
soukromými developery. Prvně jmenované se nacházejí na sever od hlavní podélné osy a budou 
uskutečněné jako první pilotní investice (anchors) v území, soukromá výstavba na jih od centrálního 
bulváru má následovat v návaznosti na realizované veřejné projekty. Půjde o směs různých typů 
bydlení včetně ubytování pro studenty, obchodních ploch a kanceláří. Celkem má přestavbou bývalého 
areálu o rozloze více než 100 ha vzniknout plnohodnotná městská čtvrt s vyváženou směsí funkcí a 
silným podílem pracovních příležitostí v kvartérním (vzdělanostním) sektoru ekonomiky. Ačkoliv tedy 
v Miláně došlo podobně jako v jiných pořadatelských městech bezprostředně po skončení akce 
k určitému odlivu energie a pozornosti věnované místu výstavy, lze konstatovat, že proces dlouhodobé 
transformace místa je zdárně nastartovaný a je možné očekávat, že bude krok za krokem postupně 
směřovat k cíli. 
 
Na základě srovnání transformace Expo areálu v Hannoveru a Miláně lze přes odlišnosti najít a 
pojmenovat i některé společné prvky a obecnější rysy. Jedním z hlavních problému Expo 2000 
Hannover byla nerealistická očekávání pořadatelů ohledně návštěvnosti a s nimi spojená nadměrně 

 
233 LIZZI, Renata. Expo 2015: An Opportunity to Relaunch Italy against the Background of Local and Global 
Challenges. [translation BULL, David]. In: Italian Politics: Governing under Constraint 31(2016). Berghahn Books, 
2016. [p.213-214]. Dostupné online: DOI: 10.3167/ip.2016.310113 [cit. 28.9.2020]. 
234 Ibidem. [p. 217]. 
235 Ibidem. [p. 220]. 
236 Společnost Arexpo S.p.A. s dominantním majetkovým podílem státu vznikla v roce 2011, aby vykoupila 
potřebné pozemky a zajistila výstavbu, provoz i následnou přestavbu Expo areálu. Organizací světové výstavy 
byla pověřená společnost Expo 2015 S.p.A. založená v roce 2008. 
237 MIND Milano Innovation District: Project Overview 05-2019. Arexpo, 2019 [prezentace projektu získaná při 
osobní návštěvě v listopadu 2019]. 
238 Zdroj: https://www.mindmilano.it/en/galeazzi-hospital/ [cit. 12.11.2020]. 
239 Tato část projektu je realizována pod původně propagovaným označením Human Technopole. Zdroj: 
https://www.mindmilano.it/en/human-technopole/ [cit. 12.11.2020]. 
240 Zdroj: https://www.mindmilano.it/en/university-of-milan/ [cit. 12.11.2020]. 
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komplikovaná organizační opatření ohledně dopravy a vstupného, což celý problém ještě zhoršilo.241 
Tyto pořadatelské omyly následně vyústily ve finanční neúspěch. Transformace území byla 
v Hannoveru naplánovaná velmi podrobně, ale zřejmě právě až příliš konkrétní požadavky a předem 
nastavená pravidla byly tím faktorem, který transformaci území paradoxně spíš komplikoval – 
pochopitelně spolu s nedostatkem financí. Organizátorům světové výstavy v Miláně se podařilo 
zvládnout finanční stránku plánování a přípravy mnohem lépe. Záměr využití areálu po Expo 2015 
Milano přitom existoval spíš v obecné rovině, přičemž muselo být zřejmé, že území Expo areálu je příliš 
rozlehlé, než aby mohlo být obsazeno jednou funkcí (a to i v metropoli velikosti Milána). Organizátoři 
následné transformace areálu však projevili schopnost improvizace a nedělalo jim problém začít 
koncept transformace upravovat směrem k větší rozmanitosti, což také umožnilo do procesu zapojit 
více aktérů. V závěrečné zprávě Expo 2015 Milan je opakovaně vyzdvihována metoda realizace jako 
nejvýznamnější odkaz akce a důkaz fungující spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem. 242 
Zřejmě právě tato schopnost zacházet volně s nastavenými pravidly a improvizovat směrem 
k žádoucímu výsledku (i když v některých případech až za hranici zákona, viz zmínka o korupčních 
skandálech) je to, co v zásadě odlišuje italský přístup od německého. Přestože pořadatelé Expo 2000 
Hannover velmi dbali na využitelnost výstavního areálu po akci a na rozdíl od Milána využili pro výstavu 
už existující veletržní areál, podařilo se zřejmě v Miláně transformaci Expo areálu po skončení akce lépe 
koncepčně a organizačně uchopit. Podrobnosti k tématu transformace milánského Expo areálu viz 
obrazová příloha 12. 
 
Při porovnání akcí v Seville, Lisabon, Hannoveru a Miláně také vidíme, že důležité je pracovat v každé 
fázi plánování a realizace ve správném měřítku, a přitom stále věnovat stejnou míru pozornosti celku i 
detailům území. V Lisabonu a Miláně se osvědčil přístup umožňující v rámci transformace realizovat 
projekty s komerčním potenciálem (bydlení, retail, komerční kancelářské plochy). Celkově tyto čtyři 
příklady organizace velkých jednorázových výstavních akcí v Evropě ukazují, že prostřednictvím 
pořadatelství akce lze dosáhnout trvalých přínosů v podobě transformace městského území, avšak 
jedná se o složitý proces s mnoha riziky a v žádném případě se výsledky nedostaví automaticky 
s pořadatelstvím akce. 
 

7.3. Výstava jako prostředek tvorby města 
Jak je naznačeno v kapitolách 5.3. Meziválečné období a hromadný rozvoj areálů v Evropě a 5.4.1. 
Výstavy v poválečném období, etabloval se v průběhu 20. století specifický typ výstav, zaměřených 
primárně na tvorbu města a městského prostředí, konkrétně výstavy vzorového bydlení a zahradní 
výstavy. Přestože se ve vztahu v tvorbě městského prostředí jedná o svébytný fenomén, kterému by 
bylo možné věnovat podstatně více pozornosti, jsou vzhledem k primárnímu zaměření této práce na 
areály výstavišť zahradní a stavební výstavy zmíněny pouze okrajově, a to s ohledem na paralely a 
odlišnosti mezi areály těchto zvláštních výstav a klasickými výstavními nebo veletržními areály.  
Veletržní areály v současnosti představují stálou součást městského prostředí, která plní určitou 
specifickou funkci, a proto se i formálně odlišuje od běžného městského prostředí. Podobně dnešní 
areály velkých výstav představují zvláštní formu městského prostředí, charakterizovanou kromě jiného 
dočasným trváním. Areál výstavy je typicky nutné po skončení akce cíleně transformovat do nové 
podoby, odpovídající lépe běžnému fungování města. V předchozích kapitolách jsou popsány příklady 
transformací výstavních areálů na polyfunkční městskou čtvrt (Lisabon) nebo městskou čtvrt 
s posílením progresivních funkcí jako je věda, výzkum a vzdělávání (Milán). Existují i příklady 
transformací výstavního areálu na volnočasovou zónu s podílem komerčních aktivit (Zaragoza, Sevilla), 
V případě zahradních a stavebních výstav je situace odlišná v tom smyslu, že je při nich záměrně 

 
241 Zdroj: www.jdpecon.com 
242 The story of Expo Milano 2015 is a best practice of how Italy and the Italian people, working as a team, can 
realize complex projects. It exemplifies the strength of the country system, and of the cooperation between the 
public and private sectors. OFFICIAL REPORT EXPO MILANO 2015 [p. 7], srov. také one of the event’s greatest 
legacies is the method by which Italy achieved its results. Ibidem. [p.11]. 
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vytvářeno nové městské prostředí (například park nebo obytný soubor), které je v počátcích svého 
užívání cíleně z propagačních, edukačních a případně komerčních důvodů zpřístupněno veřejnosti 
formou výstavy nebo festivalu. Podobně jako při přípravě jakékoliv velké akce odehrávající se ve městě 
(sportovní, kulturní nebo výstavní) hraje u zahradních a stavebních výstav důležitou roli prvek 
omezeného časového trvaní a předem daný pevný termín zahájení výstavy, který působí jako 
mobilizační faktor při realizaci výstavby nebo transformaci území.  
Objekty budované pro výstavy vzorového bydlení byly od počátků logicky vzhledem ke svému 
charakteru koncipované pro trvalé bydlení a počítalo se s tím, že se stanou součástí města. Jedním 
z prvních vzorových obytných okrsků byla umělecká secesní kolonie Mathildenhöhe v německém 
Darmstadtu, která byla veřejnosti představená při výstavě v roce 1901 a později při dalších navazujících 
výstavách v letech 1904 a 1908. Po první světové válce se uskutečnila výstav vzorového bydlení celá 
řada, například ve Stuttgartu vznikla v meziválečném období kromě světoznámého funkcionalistického 
obytného souboru Weissenhofsiedlung jen o několik let později kolonie Kochenhofsiedlung tvořená 
domky s dřevěnou konstrukcí v tradičním stylu. 243  Oba tyto obytné soubory byly při dokončení 
zpřístupněny veřejnosti formou výstavy, nicméně poté, co se do nich nastěhovali jejich obyvatelé, 
ztratily ráz výstavního areálu a staly se běžnou městskou čtvrtí. Stejně tak se po svém představení 
veřejnosti změnily v běžné obytné domy mnohé další obytné stavby a soubory, které byly v průběhu 
dvacátého století postavené jako vzorové stavby nebo sídliště. V Československu takto v meziválečném 
období vznikla kolonie Nový dům v Brně, která byla představena veřejnosti při Výstavě soudobé kultury 
v roce 1928.244  Na tradici navázali později v Brně také tvůrci experimentální výstavby, která měla 
prověřit možnosti nových technologických postupů ve stavebnictví. Vzorové obytné domy na 
Křídlovické ulici postavené v letech 1958-1961 byly rovněž veřejnosti představené formou výstavy.245 
Z doby bližší současnosti lze jako příklad uvést výstavu vzorového bydlení Wohnen 2000 realizovanou 
v roce 1993 jako součást zahradní výstavy IGA 1993 ve Stuttgartu. Šlo o výstavbu obytného okrsku 
tvořeného nájemními domy i stavbami pro individuální bydlení, přičemž jednotlivé stavby splňovaly 
také požadavky na ekologicky šetrné bydlení s využitím soudobých dostupných technologií. Rovněž 
tento vzorový obytný soubor se po skončení výstavy stal součástí běžné zástavby. 246  Jedním 
z nejnovějších příkladů je pak vzorový obytný soubor vybudovaný v Heilbronnu pro výstavu BUGA 
v roce 2019. V tomto případě došlo k synergickému propojení přístupů, používaných při realizacích 
vzorových obytných souborů s postupy tvorby města, které byly do té doby doménou především 
zahradních výstav. 
 
Zahradní výstavy mají v Evropě velmi dlouhou tradici sahající do devatenáctého století. Krajinářské a 
zahradní úpravy byly historicky součástí návrhů výstavních areálů pro pořádání průmyslových a 
všeobecných výstav. Kromě toho začaly být s rozvojem výstavnictví pořádané samostatné zemědělské 
výstavy a časem také zahradní výstavy. Podle Louise Wickhamové lze počátky zahradní tvorby v Británii 
vysledovat do časů rozmachu římského impéria;247 v souladu s tímto jejím tvrzením je možné poukázat 
na další evropské země se silnou tradicí zahradní tvorby, jako je Itálie a Francie, ale také Německo (a 

 
243 Soubor Kochenhof vznikal od roku 1927 jako odpověď tradicionalistů na moderní architekturu sídliště 
Weissenhof. K jeho slavnostnímu otevření došlo v roce 1933 a k formálně tradiční podobě bydlení se přihlásil 
právě nastupující národněsocialistický režim. Zdroj: FÜLSCHER, Christiane and Klaus Jan PHILIPP. Stuttgart 
Architecture Guide. Stuttgart: Avedition, 2017. ISBN: 978-3-89986-264-5. [s.82]. 
244 Osada Baba v Praze vznikla rovněž jako vzorové sídliště; protože však jednotlivé objekty vznikaly v režii svých 
stavebníků postupně, nemohla být představena jako ucelený soubor formou výstavy v jeden okamžik. Podobná 
situace panovala i při výstavbě osady bytového družstva Svojdomov v Žilině. 
245 BRNĚNSKÝ ARCHITEKTONICKÝ MANUÁL. Experimentální domy na Křídlovické [heslo internetového 
průvodce]. Brno: Brněnský architektonický manuál, 2019. Dostupné online: 
https://www.bam.brno.cz/objekt/d156-experimentalni-domy-na-kridlovicke [cit. 20.11.2020]. 
246 FÜLSCHER, Christiane and Klaus Jan PHILIPP. Stuttgart Architecture Guide. Stuttgart: Avedition, 2017. ISBN: 
978-3-89986-264-5. [s.212-215] [popis stávajícího stavu na základě osobní návštěvy v červnu 2019]. 
247 WICKHAM, Louise. Gardens in History: A Political Perspective. Oxford: Oxbow Books, 2012. ISBN: 978-1-
905119-43-1. [p.3]. 
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bez ohledu na Římany i Holandsko).248 V těchto zemích jsou zahradní výstavy nebo festivaly velmi 
populární.249 Z historických důvodů přitom mají zahradní výstavy zvláštní postavení a silnou tradici 
především v Německu, kde také došlo v průběhu dvacátého století k proměně zahradních výstav do 
podoby velmi účinného nástroje pro regeneraci a transformaci městského území. Důvod, proč začaly 
zahradní výstavy sloužit k obnově nebo zakládání veřejných parků, je nasnadě. Německá města byla 
po skončení druhé světové války silně poškozená bombardováním. K obnově veřejných prostor i zeleně 
bylo potřeba mobilizovat zdroje a tvůrčí energii a pro tento účel se pořadatelství zahradních výstav 
ukázalo být ideální. První poválečné zahradní výstavy se zaměřovaly primárně na obnovu veřejné 
zeleně. Dědictvím zahradní výstavy tomto období byl typicky renovovaný nebo nově založený park, 
případně veřejné stavby v něm. Později se agenda zahradních výstav začala rozšiřovat a obměňovat. 
Podle DBG250 trvalo období poválečné obnovy zhruba do poloviny 60. let, poté navázala fáze budování 
nových ploch zeleně a rekreačních zařízení; v této fázi byly někdy ve městech renovovány tytéž plochy 
zeleně jako v dřívějších letech. Od poloviny 90. let se těžištěm aktivit staly rozvojové projekty v nově 
připojených spolkových zemích (tj. v zemích bývalého východního Německa). V této době byly zahradní 
výstavy postupně uspořádané v Chotěbuzi (1995), Magdeburgu (1999), Postupimi (2001), Rostocku 
(2003), Geře (2007) a Schwerinu (2009). Často šlo o konverze bývalých průmyslových území. V období 
po roce 2009 zesiluje podle DBG důraz na ekologická témata, propojení s vodou a do budoucna má být 
důraz kladený na Grün in der Stadt (zelená města), čímž není myšlena pouze přítomnost zeleně, ale 
také k přírodě šetrné a dlouhodobě udržitelné rozvojové projekty. Tyto aspekty pořadatelství 
zahradních výstav v Německu a jejich využití jako nástroje transformace území dobře ilustruje příklad 
jedné z posledních v nedávné době realizovaných výstav. 
 
BUGA Heilbronn 2019 
Spolková zahradní výstava pořádaná v Heilbronnu v létě roku 2019 se konala v rozvojové lokalitě 
v blízkosti řeky Neckar. Území se skladišti a nevyužívanými železničními vlečkami bylo dlouhodobě 
považované za rozvojovou lokalitu a město Heilbronn pro ni připravovalo projekty a scelovalo území 
už od 80. let dvacátého století. V roce 2005 získalo 25 ha pozemků od Deutsche Bahn a v roce 2007 
padlo rozhodnutí o pořadatelství výstavy BUGA. V roce 2010 byl vypracovaný koncept transformace 
celého území a vzniku nové čtvrti. Podle tohoto výchozího projektu má být lokalita o celkové rozloze 
40 ha proměněná do roku 2030 v novou městskou čtvrt Neckarbogen pro 3500 obyvatel a s 1000 
pracovními místy.251 Nová rezidenční oblast má být řešena jako tzv. low car zone, počítá se zde tedy 
s omezením individuální automobilové dopravy a pochopitelně zde budou uplatněna nová řešení a 
technologie snižující energetickou náročnost budov i celého obytného okrsku. Součástí projektu nové 
městské čtvrti jsou plochy veřejné zeleně a rekreační vodní plochy, s jejichž realizací výchozí koncept 
počítal hned v první etapě transformace území, aby mohly sloužit už návštěvníkům výstavy BUGA. 
Tvorba ploch veřejné zeleně, které jsou po skončení zahradní výstavy následně doplněné o obytnou 
výstavbu, je osvědčený koncept, který byl při zahradních výstavách BUGA i IGA použitý už v minulosti, 
například při BUGA 2005 v Mnichově (viz kapitola 7.1.4. Přesun veletržního areálu). V Heilbronnu však 
organizátoři zvolili postup unikátní v celé poválečné historii zahradních výstav, a první etapu výstavby 
rezidenční čtvrti se zde podařilo zahájit už v roce 2016 spolu s přípravou území pro výstavu. V době 
konání BUGA 2019 tak byly první obytné bloky koncipované jako vzorové domy nejen dokončené, ale 
také skutečně obydlené prvními nájemníky. Pro prezentaci celkového konceptu výstavby, použitých 

 
248 Např. v Británii pořádá pravidelně zahradní výstavy Royal Horticultural Society (RHS), v Holandsku se 
s desetiletou periodicitou konají velké mezinárodní zahradní výstavy Floriade, v Německu se pravidelně 
v dvouletém intervalu pořádají spolkové zahradní výstavy BUGA a s desetiletou periodicitou velké mezinárodní 
výstavy IGA. 
249 Fenomén zahradních výstav pronikal postupně do dalších evropských zemích, např. tuzemská 
nejvýznamnější zahradní výstava Flora Olomouc se koná pravidelně od roku 1967 a je stále návštěvníky 
oblíbená, podobně jako výstava Zahrada Čech pořádaná každoročně od roku 1972 v Litoměřicích. 
250 Zdroj: https://www.bundesgartenschau.de/ueber-die-dbg/unsere-geschichte.html [cit. 20.11.2020]. 
251 Zdroj: https://www.heilbronn.de/bauen-wohnen/stadtquartier-neckarbogen.html [cit. 22.11.2020]; 
https://woehr.de/en/project/heilbronn-neckarbogen.html [cit. 22.11.2020]. 
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postupů a jednotlivých úsporných a udržitelných technologií byly v průběhu výstavy využité prostory 
v parteru domů, určené po skončení výstavy k transformaci v komerční provozovny obchodů a 
služeb.252  Kromě ploch veřejné zeleně a první etapy rezidenční výstavby vznikly v Heilbronnu pro 
výstavu také stavby veřejné vybavenosti, které po skončení výstavy mají sloužit dál veřejnosti. 
Nejvýznamnější takovou aktivitou v nově transformovaném území je vědecké centrum Experimenta,253 
dědictvím výstavy BUGA je také kapacitní parkovací objekt Experimenta Parkhaus. Po skončení výstavy 
BUGA město Heilbronn plynule pokračuje v realizaci výstavby čtvrti Neckarbogen a v červenci 2020 
zahájilo výběr investora pro druhou fázi realizace.254 Přitom stejně jako v první fázi ponechává prostor 
i pro realizaci výstavby jednotlivými zájemci o bydlení v nové čtvrti sdruženými ve stavebních 
družstvech.  
Příklad spolkové zahradní výstavy v Heilbronnu nejen potvrzuje, že tento typ akcí může být s úspěchem 
využíván jako efektivní nástroj transformace území, ale také ukazuje, že jejich formát lze do budoucna 
i dále rozvíjet. V Heilbronnu unikátní způsob spojení zahradní výstavy s realizací rozvojového projektu 
přitáhl nejen pozornost tradičních návštěvníků zahradních výstav, ale umožnil oslovit také zájemce o 
urbánní rozvoj a obyvatele města, čímž ukázal nový možný směr vývoje tohoto typu akcí.  
 

Obrazová příloha 27: Zahradní výstavy, výstavy bydlení a tvorba města 
 

7.4. Výstaviště v době válek a krizí 
Popis postupně probíhajících proměn i řízených transformací výstavních a veletržních areálů by nebyl 
zcela kompletní bez popisu změn, kterým tyto svébytné části měst byly a jsou vystaveny v časech 
dramatických změn ve společnosti jako jsou války a krize různého druhu.  
V meziválečném období bylo napříč Evropou vybudováno velké množství stálých výstavišť, která však 
za války vesměs nesloužila svému původnímu účelu. Mnoho z nich bylo využito různým způsobem pro 
podporu válečného úsilí jako armádní sklady nebo prostory pro válečný průmysl, například výstaviště 
v Lipsku, kde byly v roce 1940 zřízeny dílny pro armádní výrobu. Při spojeneckém náletu v prosinci 1943 
bylo výstaviště vybombardováno, čtyři výstavní haly byly zcela zničeny a čtrnáct poškozeno. 255 
Obdobně jako lipské výstaviště byl využitý areál v Poznani, kde byla za války umístěna letecká továrna 
Focke-Wulf.256 Také poznaňské výstaviště bylo v roce 1944 spojenci vybombardováno a v roce 1945 
navíc poškozeno při pozemních bojích. Zničeno bylo přibližně 80 % budov. Výstaviště bylo po válce 
urychleně obnoveno a první poválečný veletrh proběhl už v roce 1946. Také v Paříži sloužilo výstaviště 
Porte de Versailles v době okupace potřebám německé armády. V Dortmundu byla roce 1925 
vybudovaná multifunkční hala Westfallenhalle s kapacitou 15 000 osob. Ve své době šlo o jednu 
z největších hal tohoto typu v Evropě; která byla využívána především pro sportovní účely, ale pořádaly 
se zde i veletrhy a kongresy. V roce 1932 halu v rámci své volební kampaně navštívil Adolf Hitler a 
později místo sloužilo nacistické propagandě. Po napadení Polska v září 1939 halu konfiskoval 
wehrmacht a vznikl zde zajatecký tábor. V květnu roku 1944 byla Westfallenhalle zasažena leteckou 
bombou a v jejích troskách zahynulo několik tisíc lidí. O výstavbě nové haly bylo rozhodnuto 

 
252 V provozu byla při výstavě BUGA také občanská vybavenost, např. mateřská školka [zaznamenáno na 
základě osobní návštěvy v červnu 2019]. 
253 Experimenta je výukové a vědecké centrum oficiálně provozované a podporované ministerstvem pro 
kulturu, mládež a sport spolkové země Bádensko-Württembersko (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 
des Landes Baden-Württemberg). Zdroj: https://www.experimenta.science/de/die-
experimenta/entdeckerwelten [cit. 22.11.2020]. 
254 Zdroj: https://www.iav-neckarbogen.machleidt.info/ [cit. 22.11.2020]. 
255 Zdroj: https://www.leipziger-messe.de/unternehmen/geschichte/chronik/Zeittafel/ [cit. 22.11.2020]; 
HOFFMAN, Frank. Die Leipziger Messe - Geschichte und Entwicklungen. München, GRIN Verlag, 2003. ISBN: 
978-363831-805-1. Dostupné online: https://www.grin.com/document/30570 [cit. 22.11.2020]. 
256 SNUSZ, Zbyszek. Poznań: Tajemnice MTP. Zobacz największy bunkier na terenie targów! [online 5.6.2013]. 
Dostupné online: https://poznan.naszemiasto.pl/poznan-tajemnice-mtp-zobacz-najwiekszy-bunkier-na-
terenie/ar/c8-1882915 
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Obrazová příloha 26 

Transformace areálu Expo Hannover 2000 
 

 
 
Obr. 26a 
V sousedství stálého veletržního areálu v Hannoveru byla při konání Expo 2000 vyhrazená plocha pro 
národní pavilony jednotlivých států. Tato plocha je po více než dvaceti letech od konání Expo 
Hannover 2000 stále předmětem transformace. 
 

 
 
Obr 26b, 26c 
Stav národních pavilonů Holandska (vlevo) a Litvy (vpravo) 
deset let po skončení Expo v roce 2010. V této době plocha 
stále čekala na zahájení revitalizace. 
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Obr. 26d 
Holandský pavilon z dílny 
ateliéru MVRDV po téměř 
dvaceti letech od konání  
Expo v létě roku 2019. 
 
 

 
 
 
 
Obr. 26e 
Litevský pavilon se rovněž ani 
po dvaceti letech od Expo 
nedočkal smysluplného 
nového využití. V dubnu 2019 
stavbu navíc poškodil požár. 
Stav objektu v létě 2019. 
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Obr. 26f 
Jedním z mála pavilonů stále 
dochovaných v místě konání 
Expo je i český pavilon.  
Na snímku v roce 2019, kdy 
byl využívaný jako sídlo firmy 
zabývající se návrhy  
a realizací interiérů. 
 
 
 
 
 
Obr. 26g 
Celkový pohled na rozlehlou 
a nevyužitou pláň podél 
Bouleverd der EU (při Expo 
2000 centrální komunikace 
v části areálu určené pro 
výstavbu národních 
pavilonů).  
 
 
 
 
Obr. 26h 
Na okraji území byla v roce 
2019 čerstvě dokončená 
výstavba prvních objektů  
pro bydlení. 
 
 
 
 

 
 
Obr. 26i 
Detailní pohled na rezidenční 
objekty, jejichž výstavbou 
pozvolna po téměř dvou 
dekádách začíná revitalizace 
bývalého areálu světové 
výstavy Expo 2000. 
 
 
. 
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Obr. 26j, 26k 
V létě roku 2020 byla oznámena plánovaná revitalizace torza chátrajícího holandského pavilonu. 
Projekt z dílny původních autorů počítá s jeho proměnou na coworkingové prostory doplněné 
 o nové studentské bydlení a další aktivity.  
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Obrazová příloha 27 

Zahradní výstavy, výstavy bydlení a tvorba města 
 
Historie zahradních výstav je podobně dlouhá a bohatá jako historie všeobecných,  
průmyslových a uměleckých výstav. 
  

 
 
Obr. 27a 
Zahradní výstava v Hamburku (Internationale Gartenbauausstellung) v roce 1869.  
 

     
 
Obr. 27b, 27c 
Japonská zahrada na výstavě ve Vratislavi (Breslau, Wroclaw) v roce 1913. 
 
 
Ve 20. a 30. letech dvacátého století měly velký význam výstavy bydlení. Představovaly důležitou 
komunikační platformu, jejímž prostřednictvím si mezinárodní architektonická obec tříbila  
názory na nové formy moderního bydlení, a současně se díky nim veřejnost seznamovala  
s aktuálními trendy ve stavitelství a podobou moderní architektury vůbec. 
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Obr. 27d 
Jedna z nejznámějších meziválečných výstav bydlení, 
při níž byla vystavěna kolonie Weissenhof ve 
Stuttgartu, měla mimořádný ohlas mezi architekty 
v Československu. 
Její vliv byl opakovaně zmiňován při reflexi 
architektury brněnského výstaviště i návrhů domů 
vzorové kolonie Nový dům v Brně. 

 
 

      
 
Obr. 27e, 27f 
Současný stav kolonie Weissenhof. V domě navrženém Petrem Behrensem (vlevo) je umístěno 
návštěvnické centrum, dům navržený le  Corbusierem (není vyobrazený) slouží jako muzejní expozice. 
Ostatní domy včetně nájemního domu navrženého Miesem van der Rohe (vpravo) jsou obydlené 
nájemníky. Celý soubor je součástí města a volně průchozí. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 27g 
Brněnská kolonie 
Nový dům vznikla 
v roce 1928 jako 
soukromý výstavní 
projekt pořádaný 
souběžně s Výstavou 
soudobé kultury.  
Dnešní situace. 
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Obr. 27h 
V Německu se po druhé světové válce 
stalo pořádání zahradní výstav 
nástrojem k obnově a regeneraci válkou 
poničených měst, zejména ploch veřejné 
zeleně, do nichž byly při výstavách BUGA 
(Bundesgartenschau) vkomponovávány 
také veřejné stavby pro sport nebo 
kulturní vyžití. Na snímku výstava IGA 
(Internationale Gartenbauausstellung) 
Hamburg 1953. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 27i 
Zahradní výstava  
BUGA Dortmund 1959. 
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V Essenu se v roce 1929 uskutečnila 
velká zahradní výstava GRUGA 
(Große Ruhrländische Gartenbau-
Ausstellung), podle níž se rozlehlý 
park, který byl místem konání 
výstavy, dodnes jmenuje Grugapark. 
Další zahradní výstava se v témže 
parku uskutečnila v roce 1938 pod 
názvem Reichsgartenschau, v roce 
1952 byl park obnoven pro druhou 
výstavu GRUGA (2. Große 
Ruhrländische Gartenbau-
Ausstellung).  

Obr. 27j 
Plán zahradní výstavy BUGA 1965 ukazuje kromě parku také novou víceúčelovou městskou halu 
z roku 1958 nazvanou podle parku Grugahalle. Na Grugahalle navazují haly veletržního areálu  
Messe Essen (komplex budov na plánu vpravo nahoře). 
 

 
Obr. 27k 
Grugahalle Essen – víceúčelová městská hala v sousedství veletržního areálu. 
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Od 70. let se důležitým úkolem pořádaných zahradních výstav ukázala být revitalizace městských 
území postižených desindustrializací. Ve Velké Británii se s tímto cílem uskutečnila série zahradních 
festivalů počátkem 80. let. Nejznámějším z nich byl International Garden Festival, konaný v Liverpoolu 
v roce 1984 pod záštitou BIE a AIPH (International Association of Horticultural Producers) jako 
mezinárodní zahradní výstava (Horticultural Expo). Pro tuto akci bylo kultivováno 95 ha území v 
blízkosti řeky Mersey, kde se dříve nacházely doky a překladiště. Pro festival vznikla i výstavní hala, 
která sloužila sportu a rekreaci další dekádu, než musela být pro celkovou zchátralost způsobenou 
zanedbáním údržby odstraněna. 
 

 
 
Obr. 27l 
Liverpool, Festival Gardens - místo, kde při zahradním festivalu stála hlavní hala. Území bývalých 
doků, které bylo v roce 1984 revitalizováno a proměněno v plochy veřejné zeleně, začalo o dekádu 
později vlivem nedostatečné údržby chátrat, až se proměnilo v městskou džungli s troskami drobné 
architektury a vzrostlými náletovými dřevinami. Dnes samospráva města usiluje o další regeneraci 
tohoto území a inzeruje ho jako rozvojovou plochu. 

 
Obr. 27m 
Původní hala vybudovaná pro  
International Garden Festival Liverpool 
 a její umístění v území. 
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Obr. 27n 
Nordsternpark v Gelsenkirchenu byl vytvořený v rámci výstavy BUGA 1997 na místě důlní oblasti, kde 
byla těžba ukončena v roce 1993. Jde o úspěšný příklad využití výstavy jako prostředku revitalizace 
města a současně mistrovskou ukázku soudobé krajinářské tvorby s uplatněním originálních prvků 
industriální architektury. Na návrhu pracoval v letech 1992-1997 tým vedený Wedigem Pridikem. 
 

 
 
Obr. 27o 
Při spolkové zahradní výstavě BUGA München 2005 vznikl v místě bývalého letiště Riem rozsáhlý park 
s umělým jezerem, na který je navázaná obytná čtvrt Messestadt Riem. V sousedství se nachází také 
nový veletržní areál Messe München z roku 1998. 
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Obr. 27p 
Při mezinárodní zahradní výstavě a výstavě bydlení IGA Stuttgart 1993 pořadatelé navázali na dřívější 
tradici výstavby vzorových domů a v rámci výstavy bydlení Wohnen 2000 tak vznikl obytný okrsek, 
demonstrující nové ekologické principy v architektuře; šlo především o možnosti a způsoby využití 
solární energie. Na snímcích je zachycený tento obytný soubor v roce 2019. 
 
 

 
 
Obr. 27r 
Při výstavě BUGA Heilbronn 2019 byla myšlenka využití výstavy jako nástroje tvorby města dotažena 
dosud nejdál. Nejenže pro výstavu vznikl rozlehlý areál ve formě krajinářského parku, který bude 
sloužit veřejnosti po skončení výstavy, ale formou výstavby vzorových domů, demonstrujících nové 
udržitelné principy stavění byla v předstihu před samotnou výstavou zahájena výstavba budoucí 
obytné městské čtvrti. V době konání výstavy už byly vzorové domy obydlené prvními nájemníky  
a v provozu byla i některá z plánovaných komunitních zařízení. 
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bezprostředně po válce v roce 1945 a nová hala, která pro sportovní a shromažďovací účely slouží 
dodnes, byla slavnostně otevřena v roce 1952.257 Ve Stuttgartu byla v roce 1939 uspořádána v lokalitě 
Killesberg říšská zahradní výstava (Reichsgartenschau), při jejíž přípravě byly na práce nuceně nasazeni 
židovští občané. Po této výstavě zůstaly na místě velkoprostorové výstavní haly, které v letech 1941-
1942 sloužily jako sběrné středisko pro osoby židovského a romského původu, a byly odtud 
vypravovány transporty do koncentračních a vyhlazovacích táborů na východě Evropy. 258 V roce 1944 
byla lokalita výstaviště a přilehlého parku kompletně zničena při kobercových náletech mířících na 
blízká nádraží a průmyslové cíle. Po válce zde byla v roce 1950 uspořádána další zahradní výstava, 
jejímž dědictvím bylo výstaviště sloužící jako místo konání veletrhů až do doby otevření moderního 
veletržního areálu v nové lokalitě (viz kapitola 7.1.4. Přesun veletržního areálu). V Praze sloužil za 
německé okupace jako shromaždiště Veletržní palác; od roku 1939 odtud byly vypravovány transporty 
do koncentračních táborů. Také v Záhřebu sloužilo předválečné výstaviště za války jako sběrný tábor, 
odkud byly vypravovány transporty. V Barceloně byl součástí výstaviště pro světovou výstavu v roce 
1929 skanzen tvořený tradičními stavbami z různých oblastí Španělska – takzvaná španělská vesnička 
(katalánsky Poble Espanyol, španělsky Pueblo Español). Po vypuknutí občanské války sloužila tato část 
výstaviště v letech 1936-1939 jako internační a pracovní tábor, kde byli uvězněni odpůrci republiky a 
kde probíhaly také výslechy zadržených osob.259 
Svědkem jednoho z nejtragičtějších příběhů z období druhé světové války se stal veletržní areál Staro 
Sajmiště v Bělehradě. Toto výstaviště bylo slavnostně inaugurováno v roce 1937. Nacházelo se na 
levém břehu řeky Sávy proti historickému centru města a jeho jednotlivé pavilony byly radiálně 
uspořádané kolem centrální dominanty tvořené věží s vysílačem. Funkcionalistický areál v západním 
stylu měl být symbolem modernity a vypovídal o ambicích nového státu – Království Jugoslávie, dokud 
do osudu místa nezasáhl válečný konflikt. Po útoku na Bělehrad v dubnu 1941 a následném rozdělení 
království připadl levý břeh Sávy chorvatskému státu. V areálu bývalého výstaviště byl poté zřízený 
koncentrační tábor, kde byli internováni nejprve občané židovského původu a později i Romové a 
Srbové, především političtí vězni. Prakticky se jednalo o vyhlazovací tábor a celkový počet osob, které 
zde byly zavražděny, se odhaduje na 40 000. Na jaře roku 1944 byl tábor zničený spojeneckým 
bombardováním, zachovalo se pouze torzo centrální věže a jeden z pavilonů, který sloužil jako 
nemocnice. Po válce bylo vzhledem k tragické historii místa rozhodnuto o výstavbě zcela nového 
veletržního areálu na protějším břehu řeky Sávy a bývalé staré výstaviště zůstalo opuštěné až do 60. 
let dvacátého století, kdy sem začaly pronikat provozy jako dílny, sklady nebo ateliéry umělců. V roce 
1987 bylo staré výstaviště prohlášeno za památku, nevznikly však žádné plány jeho budoucí podoby 
nebo projekty úprav. K pokusům o přestavbu nebo zastavění bývalého výstaviště nedošlo dokonce ani 
v období po rozpadu socialistické Jugoslávie a skončení válečného konfliktu v 90. letech, kdy nastala 
v Bělehradu enormní poptávka po rozvojových plochách pro novou developerskou výstavbu. Podle 
některých autorek260 to vypovídá o nesmírně silné historické paměti místa,261 která až do dnešní doby 
brání uchopení bývalého výstaviště jako běžné rozvojové lokality.  
 
Když se od druhé světové války přesuneme do k současnosti, jsme svědky několika způsobů využití 
veletržních hal při mimořádných situacích. V době migrační krize, kdy do Evropy přicházely v důsledku 
válečných konfliktů v Africe a na Blízkém východě statisíce uprchlíků, posloužily v některých případech 

 
257 Zdroj: https://www.ruhr-guide.de/freizeit/industriekultur/westfalenhallen-dortmund/15780,0,0.html 
[cit. 22.11.2020]. 
258 DER KILLESBERG – Ein Volkspark und seine Geschichte. Landhauptstadt Stuttgart, 2011. Dostupné online: 
https://www.akbw.de/fileadmin/download/Freie_Dokumente/Landschaftsarchitektur/Gruene_Fuge_Flyer.pdf 
[cit. 22.11.2020]. 
259 Zdroj: http://memoriabcn.cat/barris/en/sants/3/poble_espanyol_work_camp_no__1 [cit. 22.11.2020]. 
260 VUKOTIČ LAZAR, Marta a Jasmina DJOKIČ. Complex History as a Source of Planning Problems: Old Belgrade 
Fairground. In: Spatium 13-14(2006). [p. 34-39]. Dostupné online: https://doi.org/10.2298/SPAT0614034V 
[cit. 22.11.2020]. 
261 V době existence tábora nebyly oběti řádně pohřbívány a na místě se i dnes stále mohou nacházet lidské 
ostatky v neoznačených hrobech. Ibidem. [p. 37]. 
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haly na výstavištích jako provizorní ubytovny. Takto bylo využité například výstaviště v Záhřebu,262 kde 
v roce 2015 vzniklo přijímací centrum s kapacitou 1200 osob, nebo areál v Düsseldorfu, kde byla pro 
ubytování uprchlíků využitá jedna ze starších hal sloužících jako skladiště. V roce 2016 zde v této 
souvislosti došlo k rozsáhlému požáru, který se naštěstí obešel bez obětí na životech.263 O několik let 
později v roce 2020 bylo ve vícero evropských městech výstaviště využito při řešení problémů 
spojených s pandemií Covid-19. Ve Vídni byla v polovině března 2020 během pouhých několika dnů 
připravena v jedné z hal výstaviště provizorní nemocnice s kapacitou 800 lůžek (s možností rozšíření až 
na 3100 lůžek), která měla za úkol ulevit přetíženému zdravotnímu systému.264 V březnu byla zřízena 
provizorní nemocnice s kapacitou 3000 lůžek také v hale 1 na výstavišti v Bělehradu.265 Ve stejné době 
vrcholila  první vlna epidemie v Lombardii, kde padlo rozhodnutí o vybudování provizorní nemocnice 
na výstavišti v Miláně (Ospedale Fiera a Milano); konkrétně v halách 1 a 2 staršího areálu v lokalitě 
Portello.266 Pouze s malým časovým odstupem kulminovala první vlna epidemie Covid-19 ve Španělsku, 
kde vznikla největší provizorní nemocnice v Evropě s kapacitou 5500 lůžek na výstavišti v Madridu. 
V Barceloně nabídla společnost Fira Barcelona v čase pandemie svoje zázemí gastronomického 
provozu na výstavišti Fira Gran Via. Jeho kapacity za běžných okolností slouží pro přípravu jídel pro 
účastníky kongresů a veletrhů, v krizi byly využité pro dodávku 17 000 jídel pro nemocnice a ústavy 
sociálních služeb.267 Na výstavišti Gran Via byla v polovině dubna v hale 4 také připravená provizorní 
nemocnice s kapacitou 300 lůžek, která mohla být rozšířena až na 700 lůžek a měla ulevit zdravotnímu 
systému v případě mimořádného náporu pacientů. Kromě toho byla na barcelonském starším 
výstavišti Fira Montjuïc proměněná hala 7 (Palau Victòria Eugènia) na ubytovnu pro osoby v obtížné 
sociální situaci.268 Provizorní nemocnice ve výstavních halách vznikly postupně i v dalších evropských 
městech, například v Londýně, Antverpách, Gentu nebo Berlíně.269 V České republice nebyla v průběhu 
první vlny epidemie na jaře roku 2020 podobná opatření potřeba, během podzimu 2020 však bylo při 
druhé vlně epidemie zřízeno na brněnském výstavišti odběrné místo pro testování a podle projektu 
připraveného na jaře vznikla v hale G2 provizorní nemocnice. Později byla přeměněná na očkovací 
centrum. Nemocnice byla s pomocí Armády České republiky v říjnu 2020 vybudovaná také na výstavišti 
v Praze-Letňanech. Všechny tyto příklady společně ukazují, že stálé veletržní areály, jejich haly a jiné 
kapacity mohou být využité flexibilně pro umístění řady funkcí, včetně těch, které nemohly být předem 
plánované, a které jsou vyžadovány na základě náhle vzniklého nouzového stavu. 
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262 Zdroj: https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/velesajam-se-pretvara-u-sticeno-naselje-za-1-200-izbjeglica-
20150917 [cit. 23.11.2020]. 
263 Zdroj: https://www.dw.com/en/massive-blaze-engulfs-refugee-home-in-d%C3%BCsseldorf/a-19312544 
[cit. 23.11.2020]. 
264 Zdroj: https://www.messecongress.at/blog-from-expo-hall-to-hospital-reed-shows-the-way/?lang=en 
[cit. 23.11.2020]. 
265 Zdroj: LIUBCHENKOVA, Natalia. This week in pictures: How coronavirus is dominating the global agenda. In: 
Euronews [online 27.3.2020]. Dostupné online: https://www.euronews.com/2020/03/27/this-week-in-
pictures-how-coronavirus-is-dominating-the-global-agenda [cit. 2.11.2020]. 
266 BOTARRI, Giusy. Come sarà l’ospedale in costruzione alla fiera di Milano. In: Pickline [online 29.3.2020]. 

Dostupné online: https://pickline.it/2020/03/29/coronavirus-come-sara-ospedale-fiera-milano/ 

[cit. 23.11.2020]. 
267 Zdroj: https://www.firabarcelona.com/en/fira-commitment-against-covid-19/ [cit. 23.11.2020]. 
268 Zdroj: https://www.firabarcelona.com/en/press-release/institucional/the-temporary-hospital-in-fira-de-
barcelonas-gran-via-venue-available-to-the-health-system/ [cit. 23.11.2020]. 
269 KULIŠ, Jiří. Zavirované veletrhy [tisková zpráva, online 24.4.2020]. Veletrhy Brno, 2020. Dostupné online: 
https://www.bvv.cz/media/tiskove-zpravy/200422-zavirovane-veletrhy/ [cit. 30.11.2020] 
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8. AKTUÁLNÍ SITUACE A BUDOUCÍ TRENDY  
Historicky byl rozvoj výstavnictví jako důležitého komunikačního nástroje a prostředku výměny 
informací v kulturním a obchodním styku vždy spojený s globálními nebo přinejmenším 
celoevropskými změnami v oblasti politiky a hospodářství, a reflektoval také dosaženou 
technologickou úrovní. V období formování výstavnictví jako samostatné disciplíny ve druhé polovině 
devatenáctého století se jednalo o společenské změny vyvolané vědeckým pokrokem a rozvojem 
průmyslu. Po první světové válce byla patrná fáze formování národních států, po druhé světové válce 
období poválečné obnovy a bipolárního rozdělení Evropy. Po ropném šoku v 70. letech následovala 
fáze enviromentální, po skončení studené války fáze globalizace ekonomiky. Zatím poslední etapou, ve 
které se výstavnictví stále nachází, je fáze digitalizace po nástupu moderních informačních a 
komunikačních technologií. Jak naznačuje závěr předešlé kapitoly, potýká se v současnosti evropské 
výstavnictví s bezprecedentními dopady epidemie covid-19. Vliv této krize na obor výstavnictví, 
veletržní podnikání i provoz a v důsledcích i na fyzickou podobu výstavišť bude možné zhodnotit teprve 
zpětně a s určitým časovým odstupem. Už nyní 270  je však zřejmé, že současná situace vyvolá 
dlouhodobé změny srovnatelné například s ropnou krizí a prohloubí se vliv nových komunikačních 
technologií na obor jako celek. Epidemie covid-19 by také mohla ve svém důsledku přispět i hlubším 
strukturálním změnám ve společnosti a následně v celém evropském hospodářském prostoru; v tuto 
chvíli to však lze predikovat pouze jako jednu z možností budoucího vývoje. Přesto chci v následující 
kapitole popsat situaci, v jaké se výstaviště napříč Evropou aktuálně nacházejí a nastínit některé 
pravděpodobné důsledky probíhající epidemie. 
 

8.1. Dopady epidemie covid-19 
Epidemie onemocnění vyvolaného virem covid-19 se v Evropě rozšířila na jaře roku 2020.271 V reakci 
na exponenciální šíření nákazy a hrozící kolaps zdravotních systémů 272  začaly vlády jednotlivých 
evropských států přijímat radikální opatření jako zákaz shromažďování a omezení pohybu osob. Tato 
opatření se bezprostředně projevila mimo jiné v bezprecedentním poklesu letecké dopravy273 a rušení 
hromadných kulturních, sportovních a společenských akcí včetně výstav a veletrhů. 
 

8.1.1. Dopad epidemie covid-19 na veletržní průmysl v Evropě 
Od března do května 2020 byly postupně rušené veletrhy a kongresové akce ve všech evropských 
zemích, z těch nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších například barcelonský veletrh mobilních 
technologií Mobile World Congress, veletrh cestovního ruchu ITB v Berlíně, autosalon v Ženevě 
(Geneve International Motor Show) a v Paříži (Mondial de l´Automobile, anglicky Motor Show), veletrh 
nábytku Salone del Mobile Milano nebo lipský knižní veletrh Leipziger Buchmesse.274 Kromě těchto 
akcí atraktivních pro širokou veřejnost byly rušeny i méně známé, avšak vysoce prestižní odborné B2B 
akce, například Light and Building ve Frankfurtu nad Mohanem nebo Eisenwarenmesse v Kolíně nad 

 
270 Tato část textu vznikala v období listopad-prosinec 2020. 
271 V lednu 2020 byly v Evropě zachyceny první jednotlivé případy nákazy novým typem viru, na konci února 
2020 bylo potvrzeno několik desítek případů s identifikovanými ohnisky nákazy ve Francii, Německu a mimo 
Evropu, konkrétně v Číně. Zdroj: SPITERI, Gianfranco et al. First cases of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in 
the WHO European Region, 24 January to 21 February 2020. Euro Surveillence, 2020. Dostupné online: 
https://doi.org/10.2807/1560-7917. ES.2020.25.9.2000178 [cit. 24.11.2020]. 
272 V Itálii bylo na konci února potvrzeno 1128 případů nákazy, do konce března 2020 stoupl počet na 105 776. 
Zdroj: https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy/ [cit. 24.11.2020]. Ve Španělsku byl vývoj 
epidemie podobný a na konci března 2020 zde bylo potvrzeno 168 554 případů nákazy. Zdroj: 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/spain/ [cit. 24.11.2020]. 
273 V březnu 2020 klesly počty leteckých pasažérů v jednotlivých evropských státech o 57-73 % a v průběhu roku 
2020 pokles dál pokračoval. Zdroj: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-
20200616-2 [cit. 24.11.2020]. 
274 Akce zrušené v období březen-květen 2020. 
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Rýnem. V Hannoveru byl zrušený mezinárodní veletrh užitkových vozidel IAA a průmyslový veletrh 
Hannover Messe. Zpočátku panovala ohledně doby trvání omezujících opatření optimistická 
očekávání, například milánský Salone del Mobile byl původně přesunutý z tradičního dubnového 
termínu na červen 2020, pouze aby organizátoři následně byli v důsledku vývoje epidemiologické 
situace a trvání restriktivních opatření akci pro rok 2020 zcela zrušit.275 V červenci 2020 vydala UFI 
mimořádný report, shrnující aktuální situaci a dopady epidemie Covid-19 na veletržní průmysl.276 
Z tohoto materiálu lze vyčíst intenzitu dopadů přijatých opatření, na druhé straně ale také vypovídá o 
v té době panujícím očekávání, že se situace v krátké době vrátí k normálu. Po mírném uvolnění 
restrikcí však následovala během podzimu 2020 druhá vlna epidemie a s ní obnovení zákazu pořádání 
hromadných akcí včetně většiny veletrhů. Dopad opatření proti šíření epidemie v průběhu roku 2020 
v České republice ilustruje tabulka 9, která zachycuje stav nejvýznamnějších akcích v pěti veletržních 
areálech v zemi.277 Z této tabulky je patrné, že akcí realizovaných v roce 2020 v řádném termínu bylo 
naprosté minimum a většina veletrhů a výstav musela být zrušená nebo přesunutá do náhradních 
termínů. Analýza zaměřená na konání veletržních akcí v Německu ukazuje na podobný vývoj situace. 
Pouze minimum akcí se podařilo uskutečnit v náhradních termínech, většina akcí v roce 2020 
neproběhla.278 O výsledných dlouhodobých dopadech na podobu veletržních akcí a o možnosti jejich 
částečného nahrazení online formáty lze zatím pouze spekulovat; minimálně ve střednědobém 
horizontu lze ovšem realisticky očekávat útlum investic do prostorového rozvoje veletržních areálů 
z důvodu nutnosti úspor a kompenzace ztrát způsobených epidemií. 
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275 RAVENSCROFT, Tom. Salone del Mobile cancelled until 2021 due to coronavirus. In: Dezeen 
[online 27.3.2020]. Dostupné online: https://www.dezeen.com/2020/03/27/salone-del-mobile-cancelled-
decision/ [cit. 24.11:2020]. 
276 25th UFI Global Exhibition Barometer: Report based on the results of a survey 
concluded in July 2020. UFI [The Global Association of the Exhibition Industry], 2020. Dostupné online: 
https://www.ufi.org/wp-content/uploads/2020/07/25th_UFI_Global_Barometer_july_2020_v1.pdf 
[cit. 24.11.2020]. 
277 ŠTĚPÁNKOVÁ, Lenka. Zpracováno 26.11.2020 na základě aktuálních dat na webovém portálu www.auma.de 
a webových stránkách jednotlivých provozovatelů areálů a organizátorů akcí. 
278 Vlastní analýza autorky zpracovaná dne 26.11.2020 na základě aktuálních dat na webovém portálu AUMA. 
Celkem 18 % akcí pořádaných v Německu (63 z celkového počtu 337 uvedených v přehledu) se uskutečnilo 
online formou, přičemž se ve většině případů jednalo o premiérové převedení zavedené akce do nového 
digitálního formátu. 
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Tab. 9 Nejvýznamnější veletržní a výstavní akce v České republice v průběhu roku 2020 
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8.1.2. Dopad epidemie covid-19 na pořádání výstav 
V roce 2020 měla proběhnout světová výstava Expo 2020 Dubai, pro kterou byl podle původního 
harmonogramu příprav vybudovaný areál o rozloze 438 ha a pořadatelé plánovali návštěvnost 25 
milionů osob. Z termínu říjen 2020 – duben 2021 musela být kvůli epidemii akce odložena na období 
říjen 2021 – březen 2022.279 V Evropě bylo z významných výstavních akcí odloženo například benátské 
bienále architektury (Biennale Architettura) nebo berlínské bienále (Berlin Biennale). Veletrh umění 
Art Basel přišel už na začátku 2020 s novým konceptem virtuálních výstavních prostor, tzv. Online 
Viewing Rooms, kde mohou vystavovatelé v předstihu prezentovat výtvarná díla, která plánují vystavit 
při některé z edicí veletrhu v Basileji, Hong Kongu nebo Miami. Online Viewing Rooms jsou poté 
exkluzivně zpřístupňovány návštěvníkům v termínu krátce před akcí.280 V důsledku vypuknutí epidemie 
covid-19 byla v roce 2020 březnová edice veletrhu v Hong Kongu zrušena a červnová edice veletrhu 
v Basileji byla přeložená na září 2020.281 Následně byl v důsledku vývoje epidemie zrušený i veletrh 
plánovaný v Basileji v náhradním termínu v září 2020. 282  Řadu výstav a festivalů, které byly kvůli 
epidemii zrušeny, organizátoři přeložili do náhradního termínu nebo do virtuálního prostoru. 
V listopadu 2020 se například online formou živého vysílání uskutečnil celosvětově organizovaný 
festival OPEN HOUSE zpřístupňující návštěvníkům zajímavé objekty v jednotlivých městech.283 Tyto 
případy mimo jiné ilustrují, jak důležitý je při pořádání výstav, festivalů nebo veletrhů prvek 
omezeného trvání v čase. Ačkoliv by už jednou vytvořený online obsah bylo možné zpřístupnit trvale, 
organizátoři online akcí záměrně obsah zpřístupňují po omezenou dobu, což přispívá ke koncentraci 
zájmu účastníků. 
 
  

 
279 Zdroj: https://www.bie-paris.org/site/en/news-announcements/expo-dubai-2020-2/bie-general-assembly-
officially-approves-expo-2020-dubai-date-change [cit. 30.11:2020]. Podle rozhodnutí BIE si akce konaná 
v letech 2021-2022 ponechá původní název Expo 2020 Dubai. Na rozdíl od obdobných akcí v Evropě nebo 
severní Americe se výstava s ohledem na místní klima koná v zimním období (tj. na přelomu kalendářního 
roku). 
280 Zdroj: Art Basel. Press Release. Basel, February 2020. Dostupné online: 
https://www.artbasel.com/stories/online-viewing-rooms-announcement [cit. 30.11.2020]. 
281 Zdroj: Art Basel. Press Release. Basel, 26.3.2020. Dostupné online: https://www.artbasel.com/stories/art-
basel-june-edition-postponed-to-september [cit. 30.11.2020]. 
282 Zdroj: Art Basel. Press Release. Basel, 6.6.2020. Dostupné online: https://www.artbasel.com/stories/art-
basel-cancels-upcoming-basel-show-in-september [cit. 30.11.2020]. 
283 Zdroj: https://www.openhouseworldwide.org/festival [cit. 30.11.2020]. 
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V první vlně epidemie covid-19 v Evropě na jaře roku 2020 posloužila řada uzavřených  
veletržních areálů jako ubytovny nebo provizorní nemocnice. 
 

 
 
Obr. 28a 
Jako jedna z prvních byla k 17.3.2020 otevřena provizorní nemocnice na výstavišti ve Vídni. 
 

 
 
Obr. 28b 
Provizorní nemocnice v hale 1 na výstavišti v Bělehradu byla uvedená do provozu 24.3.2020. 
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Obr. 28c 
Na barcelonském výstavišti Montjuïc posloužila hala 7 v první vlně pandemie jako ubytovna  
pro osoby, které se v souvislosti s epidemií ocitly v obtížné sociální situaci. 
 
 

 
 
Obr.28d 
Po budování provizorních nemocnic našly v pozdějších fázích boje proti epidemii velké prostorové 
kapacity dočasně nevyužitých výstavních hal další uplatnění. Na snímku zahájení provozu  
očkovacího centra na výstavišti v Norimberku v prosinci 2020. 
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Obr. 29a 
Pohled na webové stránky společnosti Viparis ke dni 26.4.2020 ukazuje, že v první jarní vlně epidemie 
většina organizátorů akcí počítala s relativně brzkým obnovením provozu a neuskutečněné veletržní 
akce byly přesouvány do druhého pololetí roku 2020. 

 
 
 
 
Obr. 29b 
Zastavení veletržního 
provozu v celé Evropě 
souviselo mimo jiné 
s bezprecedentním 
propadem letecké 
dopravy. 
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Obr. 29c 
Náhledy webových stránek veletrhů, které v roce 2020 musely neplánovaně proběhnout  
pouze virtuálně. 
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8.2. Predikce budoucích trendů 
Na základě řady příkladů proměn a transformací evropských výstavišť v minulosti i nedávné době a 
s přihlédnutím k oborovým analýzám i popsaným dopadům epidemie covid-19 je možné pokusit se 
pojmenovat změny a trendy, jaké lze v souvislosti s výstavními a veletržními areály očekávat 
v budoucnu. 
 
Digitalizace a virtualizace akcí i veřejného prostoru 
Popis průběhu událostí roku 2020 napovídá, že jedním z důsledků epidemie covid-19 bude nárůst 
počtu virtuálních a online akcí. Na přístupu organizátorů konkrétních veletrhů, výstav a eventů bude 
záležet, jestli se online formáty stanou doplněním a rozšířením klasických akcí nebo zda je začnou 
konkurenčním způsobem nahrazovat. V prvním případě lze očekávat, že důsledkem rozmachu online 
akcí bude tlak na příslušné vybavení výstavišť, podobně jako dlouhodobě už od 60. a 70. let dvacátého 
století stále roste poptávka po konferenčních prostorách a kongresových kapacitách. Veletrhy i výstavy 
v dlouhodobém horizontu postupně přestaly být primárně místem prezentace exponátů (ať už 
technologií, staveb, produktů nebo uměleckých děl), a staly se místo toho místem prezentace ideí, 
informací, konceptů a technických řešení. I když online řešení nedokáže některé formy mezilidské 
komunikace nahradit a nedokáže určité informace zprostředkovat, platí zároveň, že v jiných případech 
a při vhodném způsobu nasazení naopak umožňuje komunikovat velmi efektivně, a už proto podíl 
online aktivit do budoucna poroste. Epidemie covid-19 tento trend v průběhu roku 2020 pouze 
urychlila.  
Kromě přesunu aktivit do virtuálního prostředí měla epidemie covid-19 ještě jeden zásadní dopad. 
V jejím průběhu výrazně vzrostla míra sledování pohybu osob ve veřejném prostoru a současně se 
tento trend do jisté míry zviditelnil a narostlo obecné povědomí o míře a rozsahu pronikání 
informačních technologií do každodenního života a možnostech jejich využití i zneužití. 284  Jedním 
z pozitivních důsledků shromažďování a vyhodnocování dat je možnost poskytování relevantních 
informací nebo nabízení vhodných služeb na míru konkrétním osobám. I když lze očekávat intenzivní 
veřejnou debatu o přijatelnosti a nepřijatelnosti konkrétních řešení ve vztahu k občanským svobodám, 
můžeme očekávat, že paralelně s tím se budou řešení založená na plošném sběru dat postupně 
prosazovat ve veřejném prostoru obecně a ve specifickém prostoru, jakým jsou výstavní a veletržní 
areály, zvlášť. Výstaviště mohou v tomto případě v souladu se svým určením představovat místa 
pilotního testování nových řešení nebo laboratoř pro praktické ověřování konkrétních technologií.  
 
Koncentrace versus fragmentace veletržní a výstavní sítě 
Po masivním výpadku akcí v důsledku omezujících opatření v průběhu roku 2020 bude nějakou dobu 
trvat, než se objem aktivit v oblasti výstavnictví a veletržního a kongresového průmyslu vrátí na úroveň 
před epidemií. Je logické předpokládat, že při výrazném snížení objemu aktivit musí v globálním 
měřítku dojít také k redukci prostor pro tyto aktivity určených. V dlouhodobém horizontu lze tedy 
očekávat novou vlnu optimalizace veletržní a výstavní sítě napříč Evropou, která se bude odehrávat 
paralelně dvěma způsoby. Jedním z nich je plošné zmenšování existujících areálů, doprovázené 
adaptací na z epidemiologického hlediska bezpečný provoz a nové formáty akcí s větším podílem 
online řešení, což může v důsledku vést i k většímu počtu menších areálů. Druhým způsobem bude 
větší koncentrace aktivit, ve kterém budou v přirozené výhodě globální a mezinárodní výstaviště 
schopná udržet nebo přitáhnout nejvýznamnější akce. Zjednodušeně řečeno lze očekávat, že postavení 
nejvýznamnějších areálů se upevní, zatímco méně významné regionální areály budou vystaveny 
silnému konkurenčnímu tlaku, který některé provozovatele výstavišť donutí k nalézání nových 
efektivních forem komunikace a pořádání akcí, zatímco jiné může postupně zcela vytěsnit z oboru. 
Významnou roli sehraje v tomto procesu mobilita v rámci Evropy, tj. možnost cestování přes hranice 
států a dostupnost jednotlivých areálů dálkovou (leteckou, vlakovou) dopravou. 

 
284 Typickým příkladem jsou hromadné SMS zprávy rozesílané operátory mobilních telefonů všem, kdo se 
pohybovali v určité oblasti nebo cestovali na území jiného státu. 
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Udržitelný rozvoj a ekologie 
Jednou z oblastí, kde lze s určitostí očekávat v budoucnu změny, je oblast udržitelnosti (sustainability). 
Je zde patrný rozdíl mezi přístupem organizátorů výstav a institucí působících v oboru veletržního 
podnikání, kteří se zaměřují primárně na pořádané akce 285 , a přístupem provozovatelů areálů a 
městských správ, kteří se více zabývají vlastnostmi a způsobem fungování veletržních areálů. Pokud jde 
o udržitelnost, věnuje například UFI této problematice celou sekci své webové prezentace286 a hlásí se 
k cílům udržitelného rozvoje Organizace spojených národů (UN SDG). Podpora těchto cílů spočívá ve 
shromažďování příkladů best practices a reportingu, přičemž se UFI zaměřuje na tři duhy aktivit: téma 
akce, organizace akce a činnost organizátora akce,287  a sledování toho, jak tyto aktivity přispívají 
k naplňování cílů udržitelného rozvoje. Mezi konkrétní sledované okruhy problémů patří například 
hospodaření s odpady (waste management) při akcích, využití čisté energie, snížení objemu přepravy 
prostřednictvím využívání lokálních produktů a dodavatelů nebo nastavení standardů pro 
gastronomii.288 Existují také mezinárodní standardy pro udržitelné pořádání akcí, jejichž implementaci 
UFI podporuje.289 Podobně BIE nejen dlouhodobě usiluje o udržitelnost pořádaných akcí, ale vnímá je 
jako nástroj, jak k udržitelnému rozvoji přispívat nastolením agendy a moderací mezinárodní debaty. 
Poslední světové výstavy tak byly explicitně zaměřené na různé aspekty udržitelného rozvoje. 
Intelektuálním dědictvím světové výstavy Expo 2010 Shanghai konané pod názvem Better City, Better 
Life je dokument s názvem Shanghai Manual: A Guide for Sustainable Urban Development in the 21st 
Century, zaměřený na best practices v oblasti rozvoje města, a to i prostřednictvím pořadatelství 
velkých mezinárodních akcí (mega events). 290  Následující světová výstava Expo 2015 Milano 
s podtitulem Feeding the Planet byla tematicky zaměřená na výživu a produkci potravin, nicméně i při 
této výstavě byla parametrům akce i výstavního areálu z pohledu udržitelnosti věnovaná patřičná 
pozornost zejména pokud šlo o spotřebu energie, hospodaření s odpady a parametry výstavních 
pavilonů i výstavního areálu v průběhu celého jejich životního cyklu. 291  O vzrůstajícím důrazu na 
udržitelnost velkých akcí svědčí i fakt, že od roku 2019 vzniká i pro tento typ akcí příslušná oborová 
norma.292  
U veletržních areálů pozorujeme v současnosti důraz na ekologická řešení především u nově 
budovaných (respektive přesouvaných) areálů, viz kapitola 7.1.4. Přesun veletržního areálu. Do 
budoucna lze v souladu s ambicemi UFI i dalších aktérů očekávat i u stávajících areálů častější 
implementaci řešení, směřujících k úsporám energie, zmírňování dopadů změn klimatu ve městech, 
lepšímu hospodaření s vodou (srážkovou vodou i odpadní vodou v budovách) a obecně podporujících 
různým způsobem UN SDG i národní politiky v oblasti udržitelnosti.293 Výstaviště přitom v tomto směru 

 
285 Kromě veletrhů jde také o kongresy, festivaly, velké koncerty a všechny další typy eventů. 
286 Zdroj: https://www.ufi.org/industry-resources/sustainable-development/ [cit. 2.12.2020]. 
287 V originále Exhibition Theme, Exhibition Operation, Company´s Operation [překlad autorka]. Zdroj: 
https://www.ufi.org/industry-resources/sustainable-development/un-sdg-reporting/ [cit. 2.12.2020].  
288 Mezi UN SDG jsou také explicitně vyjmenovány další okruhy problémů, které se vztahují spíš k sociálnímu 
pilíři udržitelného rozvoje než k ekologii (přinejmenším v prostředí České republiky), jako např. No Powerty, 
Zero Hunger, Gender Equality nebo Decent Work and Economic Growth. 
289 Konkrétně norma ISO 21012 Event sustainability management systems – Requirements with guidance for 
use. vydaná v roce 2012 mezinárodním úřadem pro standardizaci. Dostupné online: https://www.ufi.org/wp-
content/uploads/2016/03/sustainable_events_iso_2012.pdf [cit. 2.12.2020] nebo 
https://www.iso.org/standard/54552.html [cit. 2.12.2020]. 
290 Shanghai Manual: A Guide for Sustainable Urban Development in the 21st Century. BIE, 2010. Dostupné 
online: https://www.bie-paris.org/site/media/k2/attachments/doc_02._ENG_shanghai_manual.pdf 
[cit. 2.12.2020]. 
291 OFFICIAL REPORT EXPO MILANO 2015. [p.286-311]. 
292 Konkrétně norma ISO 22379 Security and resilience – Guidelines for hosting and organizing large citywide 
events. Zdroj: NADEN, Clare. First International Standard for Citywide Events Now in Development. [ISO news, 
online 25.11.2019]. Dostupné online: https://www.iso.org/news/ref2458.html [cit. 2.12.2020]. 
293 V podmínkách České republiky je to Státní politika životního prostředí na období 2012-2020 a aktuálně 
Strategický rámec Česká republika 2030. Dostupné online: 

https://www.iso.org/standard/50281.html
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vzhledem k svému specifickému charakteru a měřítku zástavby ovlivňují rovněž své širší okolí, a to 
pozitivním i negativním způsobem. Mezi zápory patří například zvýšená dopravní zátěž v době konání 
akcí, produkce velkého množství odpadů z výstavní činnosti nebo nevhodná skladba povrchů a s tím 
související vznik teplotních ostrovů ve městech. Na druhé straně lze ovšem tytéž aspekty vnímat jako 
pozitiva. Například dobré dopravní napojení areálů umožňuje sem odklonit dopravní zátěž i při jiných 
příležitostech, než je pořádání veletrhů, a parkovací kapacity využívat pro více účelů. Produkci odpadů 
z výstavní činnosti je možné také proměnit v pozitivní rys. Protože se jedná o specifický typ odpadu 
s velkým podílem neznečištěných složek a z povahy věci jde navíc o odpad nijak nekontaminovaný, 
existuje tedy velký prostor pro jeho druhotné využití jako suroviny nebo pro výrobu energie. Na 
výstavištích je také velký prostor pro postupné zavádění energeticky úsporných opatření v budovách. 
Jak vyplývá z kapitoly věnované historickému vývoji, mnohé evropské veletržní správy provozují 
historické areály, které byly vesměs průběžně modernizované, ale část jejich stavebního fondu stále 
tvoří starší pavilony. I mnohé další areály označované v kontextu této práce jako současné pocházejí 
ze 70. nebo 80. let dvacátého století a z pohledu energetické efektivity mají jejich haly značné rezervy. 
V reálném provozu brání často nasazení úsporných opatření a technologií294 nutnost vysoké počáteční 
investice, někdy v kombinaci se specifickými požadavky provozu.295 Současně však z kapitoly věnované 
proměnám výstavních a veletržních areálů vyplývá, že stálá výstaviště jsou stále průběžně 
modernizována a přestavována. Je proto logické předpokládat, že při budoucích přestavbách bude 
počet projektů zaměřených na úsporu energie a hospodaření s vodou (water management) nebo 
odpady (waste management) stále narůstat. Vzhledem k měřítku a rozloze areálů se nabízí také 
možnost využití rozsáhlých volných ploch nebo střešní krajiny pro doplňující účely jako je instalace 
fotovoltaiky 296  nebo městské farmy, 297  případě využití extenzivních zelených střech zmírňujících 
dopady oteplování ve městech. 
 

Obrazová příloha 30: Životní prostředí a udržitelnost 
 
Smart city, smart governance 
V minulosti byly výstavní areály často budovány jako vzorová města nebo sloužily jako laboratoře pro 
testování budoucí řešení problémů moderních měst. V současnosti takové řešení pro budoucnost 
představuje koncept smart city. I když pro pojem smart city neexistuje všeobecně přijímaná definice, 
běžně se tímto termínem označuje široká škála řešení využívajících současné informační technologie 
pro správu a řízení provozu města a městských systémů ve všech možných měřítcích od metropolitní 
úrovně po jednotlivé budovy.298  Požadavky na provoz města dnes přitom přirozeně zahrnují také 
enviromentální kritéria, jako snížení intenzity dopravy, redukce plýtvání zdroji, energetickou efektivitu. 
Těmto aspektům provozu výstavních a veletržních areálů je v této kapitole věnovaná pozornost 
samostatně, stejně jako předpokládanému budoucímu širšímu uplatnění informačních technologií na 
výstavištích i ve veřejném prostoru měst obecně. Kromě toho je však důležitým aspektem fenoménu 
smart city také nová forma veřejné správy, rozhodovacích procesů a participace veřejnosti označovaná 

 
https://www.mzp.cz/cz/statni_politika_zivotniho_prostredi [cit. 2.12.2020]; https://www.cr2030.cz/strategie/ 
[cit. 2.12.2020]. 
294 Např. úsporná LED svítidla, tepelná izolace obvodového pláště, rekuperace tepla na vzduchotechnických 
zařízeních, tepelná čerpadla pro výrobu chladu, rekuperace tepla z odpadních vod aj. 
295 Především nárazové využití hal s technologickými a provozními přestávkami mezi jednotlivými akcemi a s tím 
související střídání různých provozních režimů vytápění, osvětlení aj. 
296 Viz existující příklady z Mnichova, Stuttgartu, Bibaa aj. v kapitole 7.1.2. Proměna veletržního areálu 
297 Viz příklad pařížského výstaviště Porte de Versaille v kapitole 7.1.2. Proměna veletržního areálu 
298 Podle jedné z definic koncept smart city slouží ke zlepšení života obyvatel. Jedná se o přístup k chytřejšímu 
řízení měst, obcí, regionů a života v nich prostřednictvím zavádění moderních technologií. Zdroj: Smart cities 
[microsite, online]. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 2020. Dostupné online: 
https://mmr.cz/cs/microsites/sc/smart-cities [cit. 3.12.2020]. 
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souhrnně jako smart governance.299 Aplikace principů smart governance bude mít v budoucnu význam 
při realizaci velkých akcí, především výstav a festivalů financovaných z veřejných prostředků, ale do 
určité míry i dalších akcí včetně veletrhů. Z popisu charakteristik areálů a obsahu kapitoly věnované 
proměnám výstavních a veletržních areálů vyplývá, že veletržní areály napříč Evropou jsou nejčastěji 
vlastněné nebo spoluvlastněné městskou a regionální samosprávou nebo přímo státem. Nové formy 
správy souhrnně označované jako smart governance se proto logicky budou postupně promítat do 
způsobu řízení organizací ovládaných veřejnou správou a tím i do správy areálů, a především do 
přípravy a způsobu realizace rozvojových projektů.  
 
  

 
299 Čtyři klíčové oblasti smart governance jsou správa a řízení chytrého města (government of smart city), chytrý 
rozhodovací proces (smart decision making), chytrá administrativa (smart administration) a spolupráce 
v městském prostoru (smart urban collaboration). Zdroj: PRUDIL, Otakar. Smart governance [kurz pro veřejnou 
správu, online]. Envipartner. Dostupné online: http://skolimesesami.cz/course/category.php?id=3 
[cit. 3.12.2020]. 
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Obrazová příloha 30 

Životní prostředí a udržitelnost 
 
Především moderní veletržní areály mohou svým velkým měřítkem a zvláštním charakterem zástavby i 
provozu vytvářet ve městech ostrovy s nepříznivým dopadem na mikroklima. Na druhé straně jsou 
však právě pro své specifické měřítko vhodné k realizaci opatření, která situaci v tomto směru naopak 
zlepšují. 
 

 
 

 
 
Obr. 30a, 30b 
Teplotní mapa Brna pořízená v letním období roku 2015 (snímek 28a). Veletržní areál východně od 
centra v ohybu řeky Svratky se na snímku jasně jeví jako výrazný tepelný ostrov. Pro srovnání totéž 
území v letním období 2019 (snímek 28b), kdy byl vlivem aktuálních podmínek rozdíl méně výrazný. 
I na tomto snímku jsou však patrné rozpálené střechy jednotlivých výstavních hal. 
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Obr. 30c 
Na pařížském výstavišti Porte de Versaille probíhá velkorysý rozvojový projekt, jehož realizace má 
trvat do roku 2025 a součástí je i příprava veletržního areálu na hostování aktivit při olympijských 
hrách v roce 2024. Na střeše jedné z výstavních hal má vzniknout střešní farma (urban rooftop farm)  
o rozloze 14 000 m2.  
 
 

 
 
Obr. 30d 
Jednu z možností využití střešní krajiny hal představuje Bosch Parkhaus ve Stuttgartu, na jehož 
extenzivní zelené střeše jsou umístěné fotovoltaické panely. 
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Obr. 30e, 30f 
Na střeše kongresového centra Paris Convention Centre na výstavišti Porte de Versailles 
doplňují parkoviště pro 450 automobilů odpočinkové plochy se zelení. 
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Jednou z možností, jak zmírnit nepříznivé vlivy veletržního provozu na okolí areálu,  
je intenzivní využití zeleně při řešení parkovacích ploch. 
 

 
 
Obr. 30g 
Rozsáhlé parkovací plochy obklopující veletržní areál v Hannoveru jsou z velké části řešené jako 
přírodě blízké zelené plochy bohatě doplněné vzrostlou zelení. 
 

 
 
Obr. 30h 
Prvky zeleně včetně stínění pomocí popínavých rostlin na konstrukcích, výstaviště Milano Rho. 
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Možnost uplatnit zelené prvky se nabízí také při řešení oplocení areálu. 
 

 
 
Obr. 30i 
Oplocení areálu Milano Rho. 
 

 
 
Obr. 30j 
Ozeleněné oplocení veletržního areálu v Essenu se výrazně uplatňuje v přilehlé ulici. 
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Obr. 30k 
Práce se zelení jako estetickým prvkem v kombinaci s jednotícím grafickým motivem.  
Různé typy oplocení areálu Porte de Versailles, Paříž. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 30l 
Tradiční uplatnění zeleně  
na výstavištích se nabízí při řešení 
odpočinkových ploch. Na snímku 
popínavá zeleň na konstrukci  
u kavárenského objektu v areálu 
výstaviště Porte de Versailles  
v Paříži. 
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9. SHRNUTÍ POZNATKŮ 
Na základě získaných informací o historii, dnešní podobě a fungování výstavišť v Evropě 300  a 
s přihlédnutím k teorii FFF lze definovat tři hlavní úhly pohledu na výstavní a veletržní areály. Různí 
aktéři mají tendenci jednotlivé úhly pohledu upřednostňovat na základě svého profesního zaměření; 
pro plné pochopení významu a podstaty výstavišť jako zvláštního městského prostoru je však důležité, 
aby byly všechny tyto úhly pohledu v rovnováze a vznikl tak plastický a ucelený obraz. 
 
Formální hodnoty 
Z přehledu historického vývoje vyplývá, že se výstavní a veletržní areály postupně zformovaly do své 
dnešní podoby v průběhu mnoha desetiletí, přičemž vždy sloužily jako místa setkávání, poznávání, 
kulturního života, vědecké diskuse a výměny myšlenek, obchodu a prezentace nových technologií. Díky 
tomu hrály v moderních dějinách nezastupitelnou roli a byly takto jako místa zvláštního významu vždy 
vnímány. V moderní době se výstaviště se stala pro města podobným symbolem prosperity a úspěchu, 
jakými byly v minulosti chrámy nebo honosné radniční budovy, a výstaviště nebo kongresové komplexy 
tvoří stejně nepostradatelnou součást městské vybavenosti jako divadla, univerzity, nádraží nebo 
bankovní budovy. O bohaté historii výstavišť a jejich dřívějším i dnešním významu svědčí napříč 
Evropou řada staveb určených pro výstavnictví, z nichž některé stále slouží původnímu účelu, zatímco 
jiné jsou dnes využívány pro nejrůznější veřejné funkce. Podobně jako jednotlivé budovy jsou svědky 
historického vývoje celé výstavní areály, ať už jsou využívány ve své původní podobě nebo prošly 
transformacemi do podoby více vyhovující aktuálním potřebám jejich mateřských měst. Je třeba 
pamatovat i na málokdy připomínaná, avšak pro historickou paměť společnosti důležitá temnější 
období dějin. Představa, že dnešní výstaviště jsou především architektonické památky, často převládá 
u historiků umění a zástupců památkové péče. Výstaviště však jako místa setkávání, prostřednictvím 
kterých jsou jednotlivá města a regiony zapojeny do mezinárodní informační sítě, představují symbol 
prestiže i dnes a řada teoretiků klade právě na tento aspekt jejich existence zvláštní důraz.301 V tomto 
smyslu jsou stálá výstaviště i jednorázově pořádané akce také předmětem zájmu a studia odborníků 
na regionální rozvoj a správu měst. Zvlášť při pořádání velkých výstav je zviditelnění a prosazení města 
na mezinárodní scéně často jedním z hlavních důvodů pro pořadatelství. 
 
Finanční hodnoty 
Provozovatelé veletržních areálů, organizátoři akcí i účastníci veletrhů vnímají výstaviště v první řadě 
jako místo ekonomických aktivit. Touto optikou na areály nahlížejí také oborové profesní organizace, 
sledující ve svých statistikách parametry jako je celková plocha areálu nebo kapacita dostupná pro 
komerční aktivity, množství pořádaných akcí, plocha obsazená akcí a počty návštěvníků. V analýzách 
pak sledují celkovou ekonomickou výkonnost jednotlivých regionů a oborových segmentů, ale také 
například plánovanou míru investic do areálů, jejich prostorového rozvoje nebo vybavení. Tento úhel 
pohledu na veletržní areály je vlastní také teoretikům ekonomických studií nebo marketingu. Z pohledu 
veřejné správy a regionálního rozvoje jsou výstaviště rovněž vnímána jako multiplikátor ekonomických 
aktivit a jsou vyzdvihovány pozitivní dopady v oborech služeb navázaných na veletržní výstavnictví, jako 
jsou ubytovací a restaurační služby, dodávky materiálů, technologií a realizačních služeb a celkový 
pozitivní vliv zaměstnanost v regionu. V této souvislosti je potřeba znovu připomenout, že zatímco 
veletržní správa je prostřednictvím výstaviště ekonomicky svázaná s městem, v němž se areál nachází, 
mohou organizátoři akcí své ekonomické aktivity mezi jednotlivými městy přesouvat. 
Především z ekonomického hlediska jsou také často hodnoceny rozvojové projekty spojené 
s přestavbami a transformacemi veletržních areálů, kdy bývá posuzována výše vynaložených investic a 
sledována jejich návratnost v konkrétním časovém horizontu. Stejně tak u pořádaných jednorázových 
akcí hrají ekonomická kritéria jako náklady a očekávané výnosy hlavní roli při posuzování 
předpokládané prospěšnosti a reálné úspěšnosti akce. Často jsou také rozvojové projekty nebo 

 
300 Viz Reference: zkoumané výstavní a veletržní areály, významné veletrhy a výstavy.  
301 Viz zmínka o era of national branding v kapitole 5.7. Alternativní periodizace. 
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plánovaná pořadatelství akcí předmětem kritiky například ze strany občanských iniciativ, opozičních 
politických stran nebo akademické obce právě s ohledem na finanční aspekty. 
Podle teorie FFF patří do okruhu finančních hodnot také organizační a institucionální zakotvení 
výstavišť. Ve vztahu k městům a městskému prostředí je tedy pro veřejnou správu důležitá možnost 
právě prostřednictvím vlastnictví nebo spoluvlastnictví areálů ovlivňovat budoucí podobu města i 
žádoucí ekonomické aktivity. 
 
Funkční hodnoty 
Z pohledu tvorby města, urbanismu a územního plánovaní je u výstavišť vnímaná jako nejdůležitější 
jejich funkce ve smyslu prostoru vymezeného pro určité aktivity. Architekti, urbanisté a často také 
správa města vnímají výstaviště primárně jako území vyhrazené pro určitou funkci, a zabývají se jeho 
urbanistickými a architektonickými kvalitami jako je struktura, měřítko a charakter zástavby, 
přítomnost zeleně a vodních prvků, nebo provozními vztahy jako je dopravní napojení území a jeho 
technologická obslužnost. Správa města ruku v ruce s protagonisty územního plánování a rozvoje 
ovšem dbá o rozvoj města jako celku, proto někdy mohou být její zájmy i v protikladu se zájmy 
výstavnictví jako podnikatelského odvětví nebo se zájmy kulturních disciplín, především památkové 
péče. Správa města může například upřednostnit rezidenční výstavbu před rozvojem veletržního 
areálu, zanedbat rozvoj areálu kvůli jiným prioritám nebo redukovat prostředky určené na rozvoj 
areálu. Na druhou stranu velmi často městská správa ve spolupráci s veletržní správou nebo jako její 
součást dbá o rozvoj areálu, protože si je vědoma ekonomického potenciálu výstavnictví i jeho 
symbolické hodnoty. Ve vztahu k výstavním areálům pro jednorázově pořádané akce je zvlášť důležité 
pracovat s výstavištěm jako částí města, protože efektivní příprava areálu pro akci a jeho zdařilá 
následná transformace a organické zapojení do okolní městské tkáně a městského organismu jako 
celku zásadním způsobem přispívají k celkovému hodnocení úspěšnosti akce. 
 
Tyto navzájem se doplňující pohledy ze tří různých úhlů společně skládají komplexní obraz evropských 
výstavišť, z nějž je zpětně možné odvozovat zákonitosti platné pro vývoj nebo podobu jednotlivých 
areálů. Z uceleného přehledu historického vývoje evropských výstavních a veletržních areálů také 
vyplývá, že výstaviště jako specifický typ městského prostoru a součást městské vybavenosti 
nezůstávají neměnné, ale stále se průběžně vyvíjejí. Jak konstatuje Vermeulen, minulost v sobě vždy 
nese zárodky kontinuity i budoucích změn,302 což znamená, že změny probíhají plynule a v jednotlivých 
městech nebo regionech jsou vůči sobě časově nebo fázově posunuté. I tato skutečnost umožňuje se 
znalostí vývoje více areálů v různých lokalitách usuzovat na obecné principy, a ty pak aplikovat na 
případy konkrétních jednotlivých výstavišť. 
 
  

 
302 V originále Just like the past carries the seeds of the continuity, it also carries the seeds of change. [překlad 
autorka]. VERMEULEN, Rick. 2011. 
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10. ZÁVĚR A DISKUSE 
Srovnání výstavišť v měřítku Evropy potvrzuje, že je při jejich teoretickém studiu nutné rozlišovat 
zejména mezi dočasnými a stálými areály, a mezi areály veletržními a areály určenými pro výstavy. 
Stálé veletržní areály jako zvláštní typ městského prostoru představují v dnešní době stejně jako 
v minulosti důležitý prvek městské vybavenosti, a to v několika rovinách. Veletržní areály mají 
především praktický význam jako místa přizpůsobená určitému typu aktivit spojenému s hromadnou 
návštěvností. Velkou roli přitom hraje jejich variabilita a flexibilita, tedy schopnost přizpůsobovat se 
různým požadavkům provozovatelů a uživatelů, a to v krátkodobém horizontu při střídání typů různých 
akcí i v dlouhodobém horizontu při postupném přizpůsobování se novým požadavkům kladeným na 
způsob a charakter pořádaných akcí a tím i na areály. Jak ukazuje exkurze do historie evropských 
výstavišť i příklady krizových opatření z několika posledních let, mohou být veletržní areály ze strany 
municipalit operativně využité i pro netypické nebo neplánovaně vzniklé potřeby. Kromě ryze 
praktického významu však mají veletržní areály také význam symbolický. Tím, že se jejich 
prostřednictvím opakovaně setkávají různé profesní a zájmové komunity, se efektivně předávají nebo 
šíří informace mezi regiony. Výstaviště tak představují uzly na nadnárodní komunikační síti 
rozprostírající se mezi městy a státy. Tato jejich úloha jako místa zprostředkování informací je přitom 
obzvlášť důležitá zejména v mezinárodním společenství, jaké představuje současná Evropa. Z tohoto 
titulu jsou také funkční výstaviště mnohými teoretiky považovaná za prostředek posilující postavení 
města v mezinárodní konkurenci ostatních měst, a totéž platí přiměřeně také o soutěži jednotlivých 
zemí a budování pozitivního vnějšího obrazu státu prostřednictvím veletržního výstavnictví. Při tomto 
chápání výstavišť není podstatné, zda a do jaké míry areály využívají místní obyvatelé. Existence 
mezinárodního výstaviště má pro město význam, protože přitahuje uživatele a návštěvníky z jiných 
regionů a s nimi (kromě jejich financí) i nové poznatky a informace. Toto platí beze zbytku pro 
významné veletržní areály v České republice a do určité míry i pro menší regionální výstaviště. Pokud 
jsou výstaviště posuzovaná pouze z praktického hlediska, převládne často dojem, že městu nic 
nepřináší, což vedlo v minulosti v České republice u řady regionálních výstavišť k jejich zanedbávání 
nebo i úplnému zrušení. 
Jednorázové výstavní areály určené pro pořádání velkých výstav nebo festivalů se v současnosti 
v České republice prakticky nevyskytují, stejně jako zde až na nepatrné výjimky neexistují realizace 
obytných celků, městských částí nebo krajinných celků, které by měly (a skutečně naplňovaly) ambici 
být modelovými a vzorovými příklady progresivních řešení pro budoucnost.303 Příklady z Evropy přitom 
ukazují, že důležitým impulsem a nástrojem rozvoje města může být právě pořadatelství významných 
mezinárodních akcí, a to nejen ve velkých a ekonomicky silných zemích, jako je Německo nebo Francie, 
ale i na úrovni menších zemí a územních celků.304 Stejně tak najdeme v zahraničí doklady toho, že 
stavební a zahradní výstavy nepředstavují pouze překonaný formát, který je předmětem studia 
historiků umění a architektury, ale jedná se o stále živý kulturní a společenský fenomén s perspektivou 
dalšího rozvoje a možností výrazně se uplatňovat při tvorbě a rozvoji dnešních měst. Důvod, proč Česká 
republika stojí zjevně mimo tyto aktuální tendence v oblasti tvorby města a strategií regionálního 
rozvoje, je podle mého názoru nutné hledat ve strukturálních problémech současného systému 
územního plánování a stavebního práva v České republice.  
 
Jako disciplína má územní plánování v České republice dlouhou tradici. V minulosti, zejména 
v meziválečném období, byl pro ně charakteristický intenzivní kontakt se světovým děním i aktivní 
veřejná správa. V období socialismu kontakt se světem přetrvával, byť kvůli bipolárnímu rozdělení 

 
303 Realizace s uplatněním modelových současných postupů a technologií (zejména energeticky úsporných 
řešení) v České republice existují nanejvýš v měřítku jednotlivých budov. Srov. např. s výstavbou ve Vídni, kde 
vzniká na zcela nových urbanistických principech městská čtvrt Aspern, určená pro 25 000 obyvatel. 
304 Např. Portugalsko (Expo 1998 Lisbon), Holandsko (specializované zahradní výstavy Floriade) nebo jednotlivé 
spolkové země v Německu (zahradní výstavy BUGA). Akce s charakterem festivalu (Evropské město kultury – 
ECC) se koná každoročně střídavě různých členských státech Evropy nezávisle na jejich velikosti. 
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Evropy v poněkud omezené míře. Také aktivní role veřejné správy zůstala zachovaná, protože 
konvenovala s proklamovanou dominantní rolí státu v ekonomice, tedy i ve výstavbě a územním 
rozvoji. Zlom nastal v postsocialistickém období, kdy zjevné zaostávání až selhání centrálně řízené 
ekonomiky diskreditovalo plánování obecně, a rozvoj měst v 90. letech tak charakterizovala především 
slabě koordinovaná výstavba satelitních čtvrtí pro individuální bydlení se směsí komerčních staveb pro 
obchod a logistiku. Později se pro tento typ prostorového rozrůstání měst ujal Pavlem Hniličkou 
zpopularizovaný termín sídelní kaše, který v českém prostředí zdomácněl jako alternativa k termínu 
urban sprawl. 305  V důsledku kritické reflexe až denunciace tohoto živelného vývoje bylo územní 
plánování počátkem nového milénia jako obor rehabilitováno, začalo se však soustřeďovat na ochranu 
veřejných zájmů (často protichůdných) a postupně tak nabylo silně defenzivní charakter. Kromě toho 
se v praxi zabývá téměř výhradně formou a funkcí, respektive způsoby a mírou jejich regulace, a nijak 
zásadně nereflektuje institucionální a finanční aspekt plánování a rozvoje. Vysoká míra regulace typická 
pro české právní prostředí v kombinaci se snahou o umenšení zodpovědnosti ze strany příslušných 
institucí vedla dosud k delegování dílčích rozhodování na další a další složky systému, čímž se postupně 
spolu s odpovědností rozmělnila i rozhodovací pravomoc a akceschopnost veřejné správy.  
V prostředí Evropské unie je oblast územního plánování předmětem teoretického zkoumání, jehož 
hnacím motorem je snaha o sjednocení institucionálního rámce, což má v důsledku především 
usnadnit realizaci i evaluaci mezinárodních a přeshraničních projektů. Akademické práce však 
poukazují na skutečnost, že tytéž instituty a nástroje územního plánování mohou v různých zemích 
fungovat odlišným způsobem v závislosti na plánovací kultuře (planning culture), jinými slovy výkon 
územního plánovaní a realizace rozvojových způsobů do značné míry ovlivňují kulturní zvyklosti a širší 
institucionální ukotvení oboru.306 Právě odlišnosti v historickém vývoji, právním systému a kulturních 
zvyklostech jsou přes veškerou snahu Evropské unie o postupnou implementaci jednotné legislativy 
v členských zemích důvodem, proč se právě v České republice v současnosti veřejné rozvojové projekty 
potýkají se značnými obtížemi a PPP projekty jsou tu oproti jiným státům minimálně rozšířené. Jak však 
ukazují příklady transformací výstavních a veletržních areálů uvedené v této práci, je pro úspěch 
rozvojových projektů ve městech rozhodující především aktivní přístup veřejné správy nebo 
samosprávy a partnerství se soukromým sektorem.  
Dnes se v České republice se zpožděním oproti Evropě objevují snahy realizovat velké rozvojové 
projekty na úrovni měst s aktivní rolí samospráv. Spolupráci veřejného a soukromého sektoru však 
dosud chybí hlubší ukotvení ve formě právního rámce, ale také nepsaných morálních zvyklostí a tradic. 
Navzdory deklarovaným záměrům exekutivy reformovat zásadně systém stavebního práva307 nelze 
realisticky očekávat, že se situace skokově zlepší. Budování tradic a kulturních zvyklostí je dlouhodobý 
proces, který není možné urychlit. Mohou však při něm být nápomocné dobré příklady ze zahraničí 
(best practices). Jak tato práce ukazuje, řada takových příkladů zahrnuje aktivní tvorbu města 
s využitím eventů (výstav, festivalů nebo výstav bydlení a zahradní tvorby). Je otázkou, zda tento žánr 
tvorby města nezačít v České republice intenzivněji rozvíjet a pěstovat a usilovat o realizaci pilotních 
projektů, zvlášť s přihlédnutím ke skutečnosti, že v důsledku epidemie covid-19 a jejích dopadů na obor 
pořadatelství eventů budou pravděpodpbně na trhu práce k dispozici lidé s know-how v této oblasti, 
jejichž zkušeností by veřejná správa mohla využít. Úspěšným spojením rozvojových projektů s 
pořadatelstvím velkých akcí v režii samospráv bychom se přiblížili zahraničním trendům i navázali na 
vlastní historické tradice.  

 
305 HNILIČKA, Pavel. Sídelní kaše: otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných domů. Brno: ERA, 2005. ISBN 
80-7366-028-8. 
306 KNIELING, Joerg and OTHENGRAFEN, Frank [editors]. Planning Cultures in Europe: Decoding Cultural 
Phenomena in Urban and Regional Planning. Farnham: Ashgate, 2009. ISBN: 978-0-7546-7565-5. Srov. FÜRST, 
Dietrich. Planning Cultures en Route to a Better Comprehension of ʻPlanning Processesʼ? [Part 1, Chapter 1]. 
[p.23-38]. a STANIŪNAS, Eugenijus Kęstutis. Remarks on the Features of Lithunian Planning Culture [Part 3, 
Chapter 7]. [p. 139-149]. 
307 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY. Nový stavební zákon jde do prvního čtení. Zrychlí a 
zjednoduší povolování staveb [tisková zpráva, online 27.10.2020]. MMR ČR, 2020. Dostupné online: 
https://mmr.cz/cs/microsites/nsz/aktuality/novy-stavebni-zakon-jde-do-prvniho-cteni-zrychli [cit. 10.12.2020]. 
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Použité zkratky 
AG Aktiengesellschaft; německy akciová společnost 
ARPA Agenzia Regionale per la Protezione dell´Ambiente; italská regionální agentura pro 

ochranu životního prostředí 
ASL Azienda Sanitaria Locale; italský zdravotnický orgán, součást systému zdravotní péče 

Servizio Sanitario Natzionale 
AUMA Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirts; profesní organizace veletržního 

průmyslu ve Spolkové republice Německo 
B2B Business to Business; akce odborného charakteru určené pouze pro obchodníky 
B2C Business to Customers; komerční akce zaměřené na koncového zákazníka 
Bf Bahnhof; německy nádraží 
BIE Bureau International des Exposition; česky Mezinárodní úřad pro výstavnictví; anglicky 

Bureau of International Exhibitions 
BUGA Bundesgartenausstellung; německy zahradní výstava spolkové země 
BVV Brněnské veletrhy a výstavy; podnik zahraničního obchodu působící v Československu 

v letech 1956-1990; zkratku dnes používá nástupnická společnost Veletrhy Brno, a.s.  
CENTREX Central East Europe Organisers´Club, také CENTREX Union; sdružení veletržních správ ve 

středoevropském regionu 
DB Deutsche Bahn; nejvýznamnější německý železniční dopravce 
DBG Deutseche Bundesgartenschauen Gesellschaft; organizace působící ve Spolkové republice 

Německo, zabývá se pořadatelstvím zahradních výstav 
EXPO, Expo Označení pro světové výstavy nebo výstavy obecně, zkratka z francouzského výrazu 

exposition 
EAF Ente Autonomo Fiere di Bologna; veletržní správa v italské Bologni 
ECC European Capital of Culture; česky Evropské hlavní město kultury 
EMECA European Major Exhibition Centres Association; asociace sdružující provozovatele 

nejvýznamnějších evropských veletržních areálů 
FFF Forma, funkce, finance – vlastní teorie autorky aplikovaná na urbánní celky a procesy 
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung; německy společnost s ručením omezeným 
IAA Internationale Automobil-Ausstellung; autosalon pořádaný v Německu od roku 1898; 

anglicky International Motor Show Germany 
IGA Internationale Gartenbauausstellung; německy mezinárodní zahradní výstava a výstava 

bydlení (doslova stavění) 
ISO International Organization for Standadization; mezinárodní organizace pro standardizaci 
Kft. Korlátolt felellőségű társaság; maďarsky společnost s ručením omezeným 
Ltd. Limited; anglicky společnost s ručením omezeným 
MVRDV Název původem nizozemské globálně působící architektonické a urbanistické kanceláře, 

zkratka jmen jejích zakladatelů 
OSN Organizace spojených národů; anglicky United Nations (UN) 
PPP Private Public Partnership; česky partnerství veřejného a soukromého sektoru; jeden ze 

způsobů realizace rozvojových projektů 
PVA Pražský veletržní areál; výstaviště v Praze-Letňanech, provozovatelem je PVA EXPO, a.s. 
PWK Powszechna vystawa krajowa; výstava konaná v polské Poznani v roce 1929 
SIAE Salon international de l'aéronautique et de l'espace; pařížský letecký salon; anglicky Paris 

Air Show 
S.p.A., Spa Società per Azioni; italsky akciová společnost 
SA Sociedad Anonímo; španělsky akciová společnost (původně doslova anonymní společnost, 

tj. s akciemi na doručitele) 
S.A. Sociedade anónima de responsabilidade limitada; portugalsky akciová společnost 
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UFI Union des Foires Internationales; česky Asociace veletržního průmyslu; anglicky Union of 
International Fairs; organizace v současnosti používá anglický název The Global Associatin 
of the Exhibition Industry 

UN  United Nations; mezinárodní organizace; česky Organizace spojených národů (OSN) 
UN SDG United Nations´ Sustainable Development Goals; česky cíle udržitelného rozvoje 

Organizace spojených národů 
VDNH  alternativní transkripce VDNKh, v originále ВДНХ; Выставка достижений народного 

хозяйства, anglicky Exhibition of Achievements of National Economy, česky Výstava 
úspěchů národního hospodářství; výstavní komplex v Moskvě 

VSK  Výstava soudobé kultury; výstava konaná v Brně v roce 1928 
WU Wirtschaft Universität Wien; ekonomická univerzita ve Vídni; anglicky Vienna University 

of Economics and Business 
Zrt. Részvénytársaság; maďarská obdoba akciové společnosti 
 
 
 
 
 
 
 

Ediční poznámka 
Protože se práce zabývá vztahem výstavišť a měst, jsou pro přehlednost a zjednodušení až na výjimky 
uváděny primárně názvy měst, v nichž se jednotlivá výstaviště nacházejí, nikoliv oficiální názvy 
veletržních společností nebo jednotlivých areálů (srov. výstaviště v Ženevě vs. výstaviště Palexpo, 
výstaviště v Madridu vs. Ifema, poznaňské výstaviště vs. areál společnosti Mięndzynarodowe Targi 
Poznaňskie, olomoucké výstaviště vs. výstaviště Flora Olomouc, hannoverské výstaviště vs. areál 
společnosti Deutsche Messe a podobně). 
S ohledem na plynulost textu a syntax jsou v této práci názvy zemí, regionů a měst běžně uváděny 
v české jazykové verzi (Vídeň, Paříž, saské Lipsko, polský Krakov, Šanghaj). Pokud se však zeměpisné 
názvy vyskytují v názvech světových výstav Expo nebo v oficiálních názvech veletržních společností 
nebo areálů, jsou ponechány v originále nebo v mezinárodně používané anglické transkripci 
(München, Koelnmesse, Paris, Brusseles, Bejing, Shanghai, Geneve, Dubai). V tomto případě je od 
použití českých verzí zeměpisných jmen upuštěno. 
Názvy jednotlivých významných staveb, akcí nebo institucí jsou zpravidla ponechány v originále (Great 
Exhibition, Galleria Victorio Emanuelle II, Weissenhofsiedlung, Werkbund, Fira Barcelona) s výjimkou 
případů, kdy existuje zažitý český název (Eiffelova věž, Expo Brusel, Křišťálový palác) nebo se jedná o 
citaci.  
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Summary: 
 

European exhibition centres and the transformation processes that formed them are described on the 

basis of assembled facts from different areas of study. This thesis draws facts from the history of world 

exhibitions, fair industry resources, planning documents, and sources referring to the historical 

development or present-day state of individual exhibition venues. To connect the facts together, the 

author employs FFF theory according to which an equilibrium must be sought between form, function 

and finance of urban areas or processes to achieve a profound understanding of the subject. 
 

Development of exhibition centres starts with the period when the venues were gradually established 

and gained their permanent locations. This was the era of great universal exhibitions in the second half 

of the 19th century. In parallel with the emergence of permanent exhibition sites appeared the first 

specialised exhibitions. The next stage in the development of exhibition centres was the purposeful 

creation of permanent exhibition venues which could be used repeatedly. The process culminated in 

the interwar period when the foundations of present-day network of exhibition centres in Europe were 

laid. In the first half of the 20th century still persists the strong link between exhibitions and trade fairs, 

and they were often, although not always, organised in the same venues. That changed after the 

Second World War when the post-war boom of industrial trade fairs caused a definite division between 

trade fairs and other types of exhibitions, namely, the world exhibitions. The permanent venues 

started to be used by the trade fair organisers the whole year round and consequently it became 

necessary for the organizers of exhibitions to always create a new temporary exhibition centre for the 

event. The last period in the long-term development of exhibition centres started with the oil crisis in 

1970s. In reaction, the operators of exhibition centres focused on energy and operational efficiency, 

which led to the introduction of a new type of exhibition centre represented by large halls organised 

in a geometrical pattern. Organisers of mega events started to be more avare about the impact of the 

event on its host city and of new use of an exhibition centre or other venue facilities after the event. 

The shift from presenting products to exchanging technological information and ideas, which 

intensified in the last decades of the 20th century, is still the main factor behind the transformations of 

exhibition centres today. The description and analysis of such transformations is based on case studies 

from Cologne, Paris, Düsseldorf, Barcelona, Stuttgart, Essen and Vienna. The other type of 

transformation is move of the exhibition centre to the new location, sometimes followed by 

redevelopment of the original site. This can be demonstrated with examples from Munich, Barcelona, 

Stuttgart and Leipzig. The approach of organisers of mega-events to the whole process of developing 

and redeveloping the exhibition site is shown by the comparison of the examples from Sevilla and 

Lisboa, and Hannover and Milan, respectively. 
 

Eventually is examined the situation in 2020 related to the global pandemic and temporary disruption 

within the entire exhibition industry. After the pandemic, the author predicts the subsequent 

optimalisation of the exhibition network across Europe and further introduction of on-line and digital 

solutions in the entire exhibition industry. Ongoing implementation of smart and green solutions and 

technologies will continue, especially with respect to the specific nature of exhibition centres as a form 

of urban space, which means primarily their size and scale. Finally, the situation in Czech Republic is 

briefly evaluated and the opportunity to use events and especially exhibitions as a tool of urban 

development on the basis of acknowledged best practices is identified.  
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Reference: zkoumané výstavní a veletržní areály,  významné veletrhy a 
výstavy 
 
V době přípravy na doktorské studium a v průběhu shromažďování podkladů pro svou dizertační práci jsem 
osobně navštívila následující výstavní a veletržní areály, veletrhy, výstavy a s tématem dizertační práce 
související akce a lokality: 
 
 
Barcelona, Automobile Barcelona 2019 
Mezinárodní autosalon pořádaný v roce 2019 na výstavišti Fira Montjuïc. Jubilejního 100. ročníku akce se 
účastnilo 700 000 návštěvníků a 45 automobilových značek. Centrální veřejná komunikace vedoucí 
středem areálu byla po dobu konání akce uzavřená a dočasně přičleněná k výstavnímu areálu. 
 
Barcelona, Fira Gran Via 
Moderní veletržní areál z roku 2007 v okrajové poloze, v blízkosti mezinárodního letiště BCN. 
 
Barcelona, Fira Montjuïc 
Historický veletržní areál, původně výstaviště pro světovou výstavu konanou v roce 1929. Součástí 
výstaviště je také kongresové centrum Palau de Congressos de Barcelona. 
 
Barcelona, park Montjuïc 
Park v sousedství veletržního areálu s řadou dochovaných historických staveb, které jsou pozůstatky 
světové výstavy z roku 1929. Nachází se zde mj. replika německého pavilonu od Miese van der Rohe. 
 
Barcelona, park Ciutadella 
Místo konání světové výstavy v roce 1988. 
 
Basilej, Messe Basel 
Historický veletržní areál vybudovaný postupně od 20. let dvacátého století v centrální lokalitě, obklopený 
městskou zástavbou. Součástí je kongresové centrum Congress Centre Basel. 
 
Berlín, Hansaviertel 
Místo konání výstavy bydlení INTERBAU 1957. 
 
Berlín, Messe Berlin. 
Veletržní areál vyrostlý ve své okrajové lokalitě postupně od 20. let dvacátého století. Kromě moderních 
hal jsou součástí areálu i historické budovy z meziválečného období. V sousedství se nachází kongresové 
centrum ICC Berlin. 
 
Brno, kolonie Nový dům 
Místo konání výstavy vzorového bydlení v roce 1928. 
 
Brno, Veletrhy Brno 
Historický veletržní areál vybudovaný původně pro výstavu v roce 1928. 
 
Brusel, Busworld 2019 
Mezinárodní autobusový veletrh s účastí 39 000 návštěvníků. Přesun akce do Bruselu v roce 2019 byl 
spojený s výrazným navýšením obsazené plochy na celkem 60 000 m2. 
 
Brusel, Brussels Expo 
Historický veletržní areál vybudovaný původně pro světovou výstavu Expo v roce 1935 a znovu využitý pro 
výstavu Expo Bruxelles 1958. 
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Brusel, park Heysel 
Místo konání světové výstavy Expo Bruxelles 1958 s budovou nazývanou Atomium, která dnes slouží jako 
muzeum. 
 
Brusel, park Cinquantenaire 
Místo konání výstavy v roce 1880 s dochovanými historickými výstavními pavilony. 
 
Budapešť, Hungexpo 
Veletržní areál z roku 1967. 
 
České Budějovice, Výstaviště České Budějovice 
Veletržní areál na okraji města s množstvím volných ploch, tradičně místo konání velkých zemědělských 
výstav. 
 
České Budějovice, Země živitelka 2019 
Celostátní zemědělská výstava určená široké veřejnosti s účastí 123 000 návštěvníků. 
 
Düsseldorf, Euroshop 2020 
Největší světový veletrh pro obchod a reklamu s účastí 94 000 návštěvníků (70 % vystavovatelů a 
návštěvníků ze zahraničí). 
 
Düsseldorf, Messe Düsseldorf 
Moderní veletržní areál v okrajové poloze na břehu Rýna. Součástí areálu jsou dvě kongresová centra, 
v sousedství se nachází sportovní zóna s fotbalovým stadionem Merkur Spiel-Arena. 
 
Essen, Grugapark 
Místo konání velkých zahradních výstav (Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung) v letech 1929 a 
1952 a spolkové zahradní výstavy BUGA 1965. Součástí parku je víceúčelová hala Grugahalle spojená 
mimoúrovňově také s výstavištěm. 
  
Essen, Messe Essen 
Veletržní areál se zajímavým prostorovým uspořádáním využívajícím specifickou konfiguraci terénu, s 
návazností na sousední Grugapark a Grugahalle. 
 
Frankfurt nad Mohanem, Messe Frankfurt 
Veletržní areál nacházející se v historické lokalitě bezprostředně navazující na centrální část města. Jeho 
součástí je mj. Festhalle z roku 1909 a moderní administrativní výšková budova Messeturm. Areál je 
charakteristický velmi komplikovaným a sofistikovaným dopravním napojením. 
 
Hannover, Hannover Messe 
Největší veletržní areál v Evropě založený roku 1947 na periferii města. Místo konání světové výstavy Expo 
Hannover 2000. Součástí areálu je kongresové centrum, které bylo vybudované pro Expo. 
 
Hannover, Hannover EXPO-Park 
Rozvojová lokalita v sousedství veletržního areálu, v místě konání světové výstavy Expo Hannover 2000. 
Nachází se zde několik bývalých výstavních pavilonů včetně dosud chátrajícího holandského pavilonu 
navrženého ateliérem MVRDV. 
 
Heilbronn, BUGA 2019 
Spolková zahradní výstava BUGA 2019. Součástí výstavního areálu byl nově vybudovaný vzorový 
rezidenční okrsek, základ budoucí obytné čtvrti Neckarbogen. 
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Kassel, Messe Kassel 
Menší regionální výstaviště v okrajové poloze, s funkční vazbou na volnočasovou rekreační zónu podél 
řeky Fulda (sdílené parkovací kapacity). 
 
Kolín nad Rýnem, Koelnmesse 
Veletržní areál prostorově navazující na starší historický výstavní areál na břehu Rýna a postupně 
v průběhu dvacátého století expandující do sousední lokality Deutz.  
 
Kolín nad Rýnem, Messe City 
Nový administrativní a komerční okrsek situovaný v sousedství veletržního areálu Koelnmesse. 
 
Kolín nad Rýnem, Rheinpark 
Rozlehlý park na břehu řeky Rýna v sousedství veletržního areálu a historického bývalého výstaviště, místo 
konání spolkových zahradních výstav BUGA v letech 1957 a 1971. 
 
Kolín nad Rýnem, Rheinhallen 
Bývalý historický výstavní a veletržní areál vybudovaný ve 20. letech 20. století na břehu Rýna ve starší 
výstavní lokalitě. Komplex výstavních hal byl po roce 2006 rekonstruovaný a slouží pro administrativní 
účely. 
 
Mannheim, Spinelli park 
Bývalá vojenská základna USA, místo plánovaného konání výstavy BUGA 2023. 
 
Mannheim, Luisenpark 
Místo konání výstavy BUGA 1975 a současně místo plánovaného konání výstavy BUGA 2023. 
 
Milán, Expo Milano 2015 
Světová výstava konaná v roce 2015 v Expo areálu sousedícím s veletržním areálem Milano Rho. 
 
Milán, MIND district 
Rozvojová lokalita v místě bývalého Expo areálu světové výstavy. Vzniká zde nová městská čtvrt 
s převahou kvartérního sektoru ekonomiky (věda, výzkum). 
 
Milán, EICMA 2019 
Jeden z největších motocyklových veletrhů na světě pořádaný od roku 1914. Souběžně B2B a B2C formát 
(1187 vystavujících značek, 800 000 návštěvníků v roce 2019). Akce se koná v moderním areálu Milano-
Rho. 
 
Milán, Fiera Campionaria – Milano CityLife 
Bývalý veletržní areál fungující od 20. let dvacátého století do konce dvacátého století, původně místo 
konání světové výstavy Expo Milano 1906. Dnes administrativní a obchodní čtvrt Tre Torri a rezidenční 
okrsek Milano CityLife s veřejným parkem. 
 
Milán, Fiera Milano City 
Veletržní areál v centrální lokaci vzniklý rozšířením veletržního areálu Fiera Milano Campionaria do 
sousední lokality Portello v 90. letech dvacátého století. Jeho součástí je kongresové centrum MiCo. 
 
Milán, Fiera Milano-Rho 
Moderní komerční veletržní areál v okrajové poloze. Jeho součástí je kongresové centrum Stella Polare. 
 
Milán, park Sempione 
Městský park se stavbami občanské vybavenosti, původně místo konání světové výstavy Expo Milano 
1906. 
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Mnichov, Messe München, Riem 
Moderní veletržní areál z roku 1998 vybudovaný v okrajové poloze v místě zrušeného letiště Münich-
Riem. 
 
Mnichov, Riem 
Rezidenční čtvrt Messestadt Riem a Riemer park, krajinářský park vytvořený pro výstavu BUGA 2005 jako 
součást dlouhodobého projektu regenerace oblasti bývalého letiště München-Riem. 
 
Mnichov, Theresienhöhe 
Historická výstavní lokalita, ve které byl v letech 1964-1998 v provozu veletržní areál. Rozlehlé volné 
plochy slouží pro pořádání festivalu Oktoberfest, v roce 1972 byla lokalita využitá také při pořádání 
olympijských her. V místě zrušeného veletržního areálu se dnes nachází rezidenční čtvrt. 
 
Nitra, Agrokomplex 
Rozlehlý výstavní areál na okraji města budovaný především pro velké zemědělské výstavy. Součástí 
výstaviště je Slovenské poľnohospodárske múzeum s expozicemi historické zemědělské techniky na 
volných plochách. 
 
Norimberk, Messe Nürnberg 
Moderní veletržní areál z roku 1974 v okrajové poloze. Součástí areálu jsou dvě kongresová centra, 
výstavba třetího je součástí aktuálně probíhajícího rozvojového projektu, který zahrnuje také dvě nové 
haly dokončené v letech 2014 a 2018. 
 
Offenbach am Main 
Menší regionální historické výstaviště s vazbou na místní průmysl integrované do městské blokové 
zástavby. 
 
Paříž, centrum města 
Místo konání velkých výstav v letech 1855, 1867, 1878, 1889, 1900, 1925 a 1935 s množstvím 
dochovaných historických staveb, které vznikly původně pro jednotlivé výstavy. 
 
Paříž, Paris – Le Bourget 
Veletržní areál ve vazbě na letiště LBG sloužící primárně pro konání přehlídek letecké techniky (Salon 
international de l'aéronautique et de l'espace).  
 
Paříž, Natexpo 2019 
Specializovaný odborný veletrh organických produktů konaný v jedné z hal výstaviště Nord Villepinte. 
 
Paříž, Paris – Nord Villepinte 
Moderní veletržní areál založený roku 1982 v okrajové poloze v blízkosti mezinárodního letiště CDG.  
 
Paříž, Paris – Porte de Versailles  
Historický veletržní areál pocházející z 20. let dvacátého století, postupně přestavovaný a aktuálně 
modernizovaný s harmonogramem renovace směřujícím ke konání olympijských her v roce 2024. Jeho 
součástí je kongresové centrum Paris Convention Centre v rekonstruované hale 7. 
 
Praha, PVA Letňany 
Moderní veletržní areál v okrajové poloze. 
 
Stuttgart, Killesberg 
Krajinářský park, místo konání zahradních výstav v letech 1939, 1950 a 1993. V jeho sousedství se v letech 
1950-2007 nacházel stálý veletržní areál. 
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Stuttgart, Killesberghöhe 
Obytná čtvrt vybudovaná v letech 2011-2017 po zrušení veletržního areálu v lokalitě Killesberg. 
 
Stuttgart, Kochenhofsiedlung 
Obytná čtvrt, místo konání výstavy vzorového bydlení v roce 1933. 
 
Stuttgart, Neckarpark 
Festivalová a volnočasová lokalita ve vazbě na řeku Neckar. V sousedství rozlehlých volných ploch 
Cannstatter Wasen se nachází sportovní zóna s fotbalovým stadionem (Mercedes-Benz Arena), několika 
víceúčelovými halami včetně kongresového centra (Hanns-Martin-Schelyer Halle, Porsche Arena, Carl-
Benz Arena, Scharrena) a navazujícími venkovními sportovišti. 
 
Stuttgart, Messe Stuttgart 
Moderní veletržní areál vybudovaný v roce 2007 ve vazbě na mezinárodní letiště STR. Součástí areálu je 
kongresové centrum, v sousedství se nachází parkovací objekt Bosch Parkhaus ve formě mostu přes 
dálnici A8. 
 
Stuttgart, Weissenhofsiedlung 
Rezidenční okrsek, místo konání výstavy vzorového bydlení v roce 1927. Dnes významná architektonická 
památka, od roku 2016 Unesco World Heritage Site. 
 
Stuttgart, Wohnen 2000 
Obytný okrsek vybudovaný jako ukázka vzorové energeticky úsporné architektury při výstavě IGA 1993. 
 
Ženeva, GIMS 2019 
Mezinárodní automobilový veletrh (Geneve International Motor Show) známý jako ženevský autosalon. 
Akce se koná od roku 1905, do moderního veletržního areálu byla přesunutá v roce 1981. Návštěvnost 
v roce 2019 přesáhla 600 000 návštěvníků. 
 
Ženeva, Palexpo 
Moderní veletržní areál z roku 1981 vybudovaný v přímé vazbě na mezinárodní letiště GVA. 
 
 
 
 
Cestovní náklady byly částečně financovány z prostředků mezifakultního juniorského projektu specifického 
výzkumu VUT BRNO FA/FAST-J-19-5903 Charakteristiky evropských výstavních a veletržních areálů 
řešenému v období 01/2019 – 12/2019.  
Některé lokality bylo možné navštívit také díky studijnímu pobytu na Universität Stuttgart v období 
06/2019 – 07/2019, který byl spolufinancovaný z programu Freemover na podporu studentské mobility.  
V rámci pracovního působení ve společnosti Veletrhy Brno byly uskutečněné cesty na veletrh Euroshop 
2020 v Düsseldorfu, výstaviště v Nitře, výstaviště v Praze-Letňanech a exkurze na světovou výstavu Expo 
Milano 2015 v době jejího konání. 
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