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1. ÚVOD 

Výstavní a veletržní areály označované obecně jako výstaviště představují zvláštní typ městského 

prostoru, jehož současná podoba je výsledkem nepřetržitého vývoje probíhajícího od první poloviny 

devatenáctého století. Výstavy hrály v evropské historii důležitou roli a místa jejich konání měla 

konsekventně velký význam pro vývoj architektury a městského prostředí. Dnešní výstavní a veletržní 

areály jako vyhrazená místa přizpůsobená pořádání obchodních, společenských, kulturních a 

sportovních akcí představují specifickou městskou vybavenost a důležitý prvek městské infrastruktury 

v širším smyslu slova. Reflexe výstavišť v rámci teorie urbanismu je však navzdory tomu v dnešní době 

nedostatečná, přestože výstavnictví jako takové je obecně uznáváno jako samostatná umělecká 

disciplína a stavby a realizace pro výstavnictví jsou vnímané jako jeden z podoborů architektury.  

Hlavním cílem této práce je vyvodit ze shromážděných poznatků o výstavištích napříč Evropou obecně 

platné závěry, které by poté bylo možné aplikovat na jednotlivé konkrétní případy areálů v České 

republice. Důvod, proč je výstaviště nutné zkoumat v evropském měřítku spočívá v tom, že v České 

republice se (podobně jako v jiných evropských zemích srovnatelné velikosti) nachází pouze omezený 

počet výstavních a veletržních areálů a jednotlivé areály mají za sebou odlišný historický vývoj. Bylo by 

proto obtížné vyvozovat na základě takto malého počtu příkladů obecně platné závěry. Teprve při 

shromáždění údajů o více výstavištích a jejich porovnání v evropském měřítku začnou zřetelně 

vyvstávat společné rysy a vývojové tendence. 

Podrobný popis dřívějších proměn výstavních a veletržních areálů je důležitý pro hlubší pochopení 

jejich významu pro města v minulosti i v současnosti, což je důležité nejen pro strategické plánování, 

ale rovněž pro ochranu jejich kulturně-historických hodnot při případných přestavbách. V závěru práce 

je naznačeno, jaké lze v této oblasti očekávat změny v budoucnu, a jaký je možný potenciál využití 

výstavnictví v oblasti tvorby města v prostředí České republiky. 

 

 

2. SHRNUTÍ DOSAVADNÍHO POZNÁNÍ 

V odborné i populárně-naučné literatuře je dobře zdokumentovaná historie světových výstav a vývoj 

oboru výstavnictví. Řada současných studií je přitom věnovaná tématu přípravy města na velkou 

mezinárodní akci a transformaci území po jejím ukončení; typicky se však tyto studie zabývají pouze 

jednotlivými případy (například Expo Sevilla, Expo Lisabon, Expo Zaragoza, Expo Hannover a Expo 

Milán, případně olympijské hry v Barceloně nebo v Londýně). Souhrnně a velmi podrobně se dopady 

pořadatelství akcí na hostitelská města zabývá Andrew Smith ve své knize Events and Urban 

Regeneration: The Strategic Use of Events to Revitalise the Cities. Smith ovšem srovnává primárně 

přínosy a negativní dopady akcí na město a jeho obyvatele, nikoliv parametry a kvalitu dočasně 

vytvořených areálů a staveb. Mezi autory, kteří fenomén transformace městského území zkoumají v 

přímé souvislosti s vytvářením dočasných výstavních areálů a zabývají se přitom také podobou těchto 

areálů, patří Javier Monclús a Lea Krajnik. Práce výše uvedených autorů se spolu s dalšími objevily také 

v souhrnném bulletinu BIE věnovaném tomuto tématu BIE Bulletin 2018: Expo Cities Urban Change. 

Existuje také množství literatury zabývající se různými aspekty veletržního podnikání a pořadatelství 

kongresů, veletrhů a eventů. Autoři jsou však nejčastěji ekonomové, nikoliv teoretici urbanismu. Na 

přelomu milénia se veletržními výstavišti zabývali Cuadrado-Roura a Rubalcaba-Bermejo, kteří tyto 

areály v souladu s dobovým paradigmatem v čase nastupující globalizace a transformace evropského 

hospodářského prostoru po skončení studené války popisují jako jeden z prostředků k získávání 

konkurenční výhody měst na mezinárodní scéně. Na jejich práci navázal Rick Vermeulen, který se 
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věnoval tématu umístění veletržních areálů ve městech. Všimněme si, že Vermeulen rovněž řeší pouze 

dílčí aspekt problematiky, totiž otázku lokace veletržního areálu, aniž by se podrobněji zabýval jeho 

detailními charakteristikami.  

Informace o historické podobě, urbanistickém řešení a stavebním vývoji evropských výstavišť jsou 

rozptýlené v několika souvisejících okruzích literatury a zdrojových materiálů. Již zmíněnou historii 

světových výstav pokrývá v českém prostředí kniha Halady a Hlavačky Světové výstavy od Londýna 

1851 po Hannover 2000, československé účasti na těchto výstavách se v nedávné době badatelsky 

věnovala Terezie Nekvindová. Ze starších tuzemských zdrojů stojí za pozornost materiály vzniklé 

v okruhu autorů spojených profesně s brněnským výstavištěm, především architektů a urbanistů, ale i 

historiků umění (Kalivoda, Pavlík, Crhonek, Denk, Lang, Müller). Sborníky sympozií, vysokoškolských 

přednášek, katalogy přehlídek tvorby a další materiály z tohoto okruhu pokrývají období 60.- 80. let 

dvacátého století a představují jeden z mála případů reflexe výstavního areálu jako zvláštního 

urbanistického typu. Významným zdrojovým okruhem je dobový tisk a publikace z meziválečného 

období, kdy byla v Československu v souladu tehdejšími kulturními a společenskými zvyklostmi 

věnovaná výstavnictví mimořádná pozornost a své úvahy na téma výstav a výstavních areálů 

publikovala řada renomovaných architektů a teoretiků (Lhota, Rössler, Králík, Krejcar, Jurkovič, Janák, 

Čapek a další). Šlo však vesměs o dílčí poznatky a postřehy, nikoliv o hlubší souborné analýzy nebo 

srovnávací studie v dnešním smyslu slova. 

Aktuální podobu jednotlivých veletržních areálů v Evropě zachycují informační a propagační materiály 

jejich provozovatelů volně dostupné díky internetu. Důležitým zdrojem informací jsou oborové 

statistiky a přehledové materiály UFI, které však na veletržní areály pohlíží především z ekonomického, 

nikoliv urbanistického hlediska. Velkou výzvu pro badatele představuje fakt, že mnohé důležité 

materiály související s existencí veletržních areálů v různých evropských zemích jsou k dispozici pouze 

v příslušných národních jazycích. Typicky jsou to například dokumenty z oblasti územního a 

strategického plánování, památkové ochrany, související legislativní předpisy nebo podrobnější 

informace o vlastnické a organizační struktuře. Tento fakt může vysvětlit, proč téma výstavišť nebylo 

v teorii urbanismu dosud dostatečně komplexně uchopeno.   

 

 

3. METODIKA A TEORIE FFF 

Pro teoretický popis výstavišť je nezbytná jejich kategorizace. Základní dělící hranice v tomto případě 

prochází mezi výstavními a veletržními areály. Ačkoliv mají oba tyto typy výstavišť za sebou společný 

historický vývoj, jedná se v dnešní době o odlišné kategorie, o čemž svědčí definice používané UFI a 

BIE, hlavními organizacemi v oboru pořadatelství veletrhů a konání světových výstav. Veletržní areály 

nebo komplexy jsou soubory stálých budov určených k pořádání periodicky se opakujících akcí, 

provozované jako komerční zařízení s důrazem na efektivitu provozu a s cílem generovat zisk. Výstavní 

areály jsou oproti tomu účelově budované pro jednorázové konání akcí, tudíž jejich životní cyklus 

zahrnuje i fázi výstavby pro potřebu akce a následnou transformaci území navazující bezprostředně po 

skončení akce. 

Dále však snaha o kategorizaci naráží na povahu zkoumaného fenoménu. Je možné zavést typologii 

výstavišť, což je předmětem jedné z kapitol práce; ukazuje se však, že charakteristiky neodpovídají 

jednotlivým typům výstavišť zcela systematicky. Pro uchopení takto diferencovaného objektu studia 

se lépe hodí koncept kategorií definovaných rodinnými podobnostmi (family resemblance categories), 

který s odvoláním na Wittgensteinovu práci zmiňuje Pinker.  
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Kromě teoretického konceptu kategorie rodinných podobností byla při popisu charakteristik 

výstavních a veletržních areálů využitá vlastní teorie FFF, parafrázující volně teorii udržitelnosti. Podle 

teorie FFF musí být v rovnováze tři pilíře: forma, funkce a finance, aby bylo možné hovořit o stabilním 

urbanistickém celku nebo procesu. První dva pilíře, forma a funkce, jsou přitom pojmy urbanistům 

důvěrně známé. Význam aplikace této teorie spočívá v zavedení třetího pilíře, který zahrnuje 

charakteristiky jako je forma vlastnictví, institucionální ukotvenost, vztahy mezi aktéry procesů a 

podobně. Bez poznání a zohlednění těchto charakteristik nemůže být poznání výstavních a veletržních 

areálů skutečně komplexní, protože tyto finanční charakteristiky mají značný dopad na jejich formu i 

funkci, a naopak jsou jimi také zpětně ovlivňovány. 

 

Formální, funkční a finanční charakteristiky 

Mezi formální charakteristiky areálů patří především jejich urbanistická forma a architektonické 

řešení. Typické dílčí charakteristiky představují například architektonická forma hal, přítomnost 

historických budov a architektonických nebo výškových dominant, zvýrazněné vstupy, prominentní 

architektura důležitých budov nebo jednotný grafický design uplatněný v prostředí areálu. Funkční 

charakteristiky areálů reprezentují jejich vlastnosti jako je rozloha a velikost výstavní plochy, počet hal, 

dopravní napojení, parkovací kapacita, vybavenost službami a technická infrastruktura. Finanční 

charakteristiky popisují zejména majetkoprávní vztahy a institucionální ukotvenost areálů, přičemž 

jsou rozlišení jednotliví aktéři jako vlastník areálu, provozovatel areálu, organizátor akce, návštěvník 

areálu. Pozornost je věnovaná vztahům mezi jednotlivými aktéry. Mezi nejdůležitější poznatky v této 

oblasti patří konstatování, že u většiny veletržních areálů v Evropě je vlastník a provozovatel areálu 

totožný s hlavním organizátorem akcí, pokud se však jedná o dva různé subjekty, pak zpravidla areál 

vlastní stát (Budapešť) nebo město (Vídeň) a provozovatelem nebo organizátorem akcí je partnerská 

komerční firma. Dále je potřeba zdůraznit, že organizátoři akcí nejsou vždy pevně vázáni na konkrétní 

areál; příkladem změny lokace akce je například přesun frankfurtského autosalonu do Mnichova 

oznámený nečekaně v roce 2020. Jednotliví provozovatelé výstavišť proto mají zájem udržovat své 

areály prostřednictvím rozvojových projektů stále v konkurenceschopném stavu. Třetím důležitým 

poznatkem je fakt, že ačkoliv je silná majetková angažovanost veřejného sektoru ve veletržním 

podnikání zjevná, není vždy možné vést mezi privátním a veřejným sektorem ostrou čáru. Například 

v případě Düsseldorfu je jedním z akcionářů společnosti Messe Düsseldorf místní komerční 

developerská firma vlastnící 20 % akcií, město Düsseldorf přitom drží 100 % akcií této společnosti a 

současně přímo jako majoritní akcionář (50,4 %) ovládá veletržní společnost. V obecné rovině je tak 

pouze možné konstatovat, že města a regionální vlády usilují primárně o kontrolu nad areály, které 

jsou fyzickou a trvalou součástí města, zatímco provozování obchodní činnosti v některých případech 

přenechávají privátní sféře. 

 

 

4. PRÁCE SE ZDROJI  

V případě výzkumu výstavišť a jejich proměn nepředstavovala práce se zdroji hloubkové studium 

archivních pramenů a primárních zdrojů informací. Místo toho byly shromážděné informace převážně 

ze sekundárních pramenů a širokého spektra volně dostupných zdrojů. Přínos práce tak spočívá ve 

shrnutí informací z více souvisejících oborů (mimo jiné strategické plánování, historie architektury, 

dějiny výstavnictví, veletržní podnikání) a jejich zasazení do jednotícího výkladového rámce, opřeného 

o zmiňovanou vlastní teorii FFF. 
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5. HISTORICKÝ VÝVOJ A PROMĚNY VÝSTAVNÍCH AREÁLŮ 

V kapitole věnované historickému vývoji jsou popsané dlouhodobé proměny výstavních a veletržních 

areálů od poloviny devatenáctého století do současnosti a pojmenované hlavní společenské, 

hospodářské i politické děje, které měly na podobu evropských výstavišť zásadní vliv. 

Před vznikem prvních výstavišť se obchodní činnost v Evropských městech odehrávala převážně ve 

veřejném prostoru, na náměstích měst a v přístavech, později také při železničních tratích. Už od 

středověku však vznikaly také specializované stavby, jako byly krámy, tržnice, obchodní domy a pasáže. 

V tomto období, které Pavlů označuje jako první veletržní generaci, byl předmětem obchodu celý 

objem řemeslné nebo dílenské produkce. S nástupem průmyslové výroby a rozvojem dopravy se 

ukázalo jako účelné předvádět a nabízet pouze vzorky zboží, a tak byly už na konci osmnáctého století 

uspořádány první průmyslové vzorkové výstavy, v Praze v roce 1791 a v Paříži v roce 1798. Na tyto 

první výstavy navázaly později další. Některé se uskutečnily v existujících budovách, ale hromadná 

návštěvnost si postupně vynutila budování větších stavebních komplexů. Tyto první areály byly vždy 

pouze dočasné a pro každou další podobnou akci muselo být provizorní výstaviště znovu vybudované, 

často na jiném místě ve městě. 

 

Vznik prvních stálých areálů spadá do období světových výstav, konaných ve druhé polovině 

devatenáctého století. Nejvýznamnější z nich, londýnská výstava v roce 1851, představovala milník ve 

vývoji výstavnictví. Pro tuto výstavu vznikl slavný Křišťálový palác, po technické stránce unikátní a 

způsobem výstavby velmi pokroková stavba využívající průmyslově vyráběných prefabrikovaných 

prvků. I v tomto případě však bylo místo výstavy v londýnském Hyde parku po skončení výstavy 

uvedeno do původního stavu a výstavní palác byl demontovaný a znovu sestavený v jiné lokalitě. 

Postupně však časté opakování výstav vedlo k tomu, že jim v jednotlivých městech byla vyhrazena stálá 

místa. Například v Paříži se místem konání velkých světových výstav v letech 1867, 1878, 1889 a 1900 

staly dvě lokality na Champ de Mars a Champs Elyssées. Jednotlivé výstavní haly přitom byly mnohdy 

využívané i po skončení akce, dokud to umožňoval jejich technický stav, zpravidla po několik dekád. 

Některé stavby s výstavami spojené se v těchto místech dochovaly dodnes a vesměs slouží pro kulturní 

účely.  

V jiných evropských městech byl vývoj podobný jako v případě Paříže. Na sklonku devatenáctého 

století a v období před první světovou válkou už měla řada evropských měst za sebou pořadatelství 

velkých výstav, jejichž prostřednictvím byla ve městě definovaná stálá výstavní lokalita. V případě 

Vídně to byl Prátr a dnešní MuseumsQuartier, v Kolíně nad Rýnem Rheinpark, v Mnichově 

Theresienhöhe, v Miláně lokalita Piazza d´Armi (později známá jako Campionaria), ve Frankfurtu nad 

Mohanem okolí nově vybudované Festhalle z roku 1909 a v Lipsku lokalita dnešního starého výstaviště 

Alte Messe Leipzig. Pražské holešovické výstaviště je dědictvím velké Jubilejní výstavby roku 1891; 

pochází tedy rovněž z tohoto období a je tak zřejmě nejstarším výstavním areálem v Evropě, který 

dodnes funguje ve své původní historické poloze. 

V období velkých světových výstav označovaném tradičně jako zlatý věk výstav se výstavnictví jako 

obor vyvíjelo v interakci s rozvojem technologií a průmyslu, reagovalo na vznik prvních masmédií a 

vstřebávalo podněty z kulturní oblasti. Už před první světovou válkou se začaly rýsovat tendence, které 

se naplno projevily po jejím ukončení v souvislosti s geopolitickými a hospodářskými změnami 

v Evropě. 

 



7 
 

Meziválečné období je charakteristické hromadným rozvojem areálů v Evropě. Pořadatelství výstav, 

které se už dříve osvědčilo jako vhodný prostředek podpory obchodu a hospodářské spolupráce i jako 

účinný nástroje komunikace a propagandy, se stalo nedílnou součástí politiky měst i států. 

V meziválečném období proto začala města intenzivně a cíleně budovat stálá výstaviště, často s přímou 

podporou vlády státu. Současně se začaly rýsovat a prohlubovat rozdíly mezi jednorázově pořádanými 

výstavami a pravidelně se opakujícími veletrhy, přičemž právě periodicky se opakující akce ve stálých 

areálech podmínily vznik prvních veletržních správ a institucí. V meziválečném období byla založena 

mimo jiné veletržní asociace UFI (1925) a mezinárodní úřad pro výstavnictví BIE dohlížející na 

pořadatelství světových výstav (1928). Také řada dnešních významných evropských veletržních správ 

odvozuje svůj původ od organizací ustavených v tomto období, například Fiera Milano (1920), veletržní 

společnosti v Kolíně nad Rýnem (1922) a Lipsku (1924) nebo Fira Barcelona (1932). 

Po formální stránce byl pro meziválečné období typický příklon k abstraktnímu umění a moderní 

architektuře, přičemž právě architektura, stavitelství a tvorba měst se v meziválečném období staly 

rovněž významným objektem zájmu společnosti, a tedy i předmětem výstav. Vzorové obytné soubory 

představované v tomto období veřejnosti prostřednictvím výstav stavitelství a bydlení jsou dodnes 

cenným svědectvím o dosažené úrovni tehdejší architektonické a stavební produkce (Stuttgart, Vídeň, 

Vratislav, Curych, Brno). Za zmínku stojí také fakt, že zatímco architektura výstavních pavilonů byla 

často nositelkou progresivních tendencí, urbanistické řešení výstavišť v meziválečném období 

zůstávalo vesměs tradiční a tvůrci se drželi klasických kompozičních postupů. 

 

Poválečné období přineslo změnu v podobě specializace a stabilizace veletržní sítě v Evropě. Stálé 

veletržní výstaviště se definitivně prosadilo jako typ městské vybavenosti a řada měst (namátkou 

Poznaň, Lipsko, Brno, Záhřeb, Frankfurt nad Mohanem, Milán, Paříž, Dortmund) přistoupila k obnově, 

přestavbě nebo rozšíření válkou poničených areálů. Někde vznikla v této době i zcela nová veletržní 

výstaviště, například v Hannoveru nebo Bělehradě. Tyto veletržní areály byly vesměs koncipované jako 

sezónní a velké průmyslové všeobecné veletrhy se v nich konaly pravidelně jednou nebo dvakrát ročně 

na jaře a na podzim.  

 

Výstavy v poválečném období rovněž prošly určitou proměnou. Světové výstavy pod patronátem BIE 

se v čase studené války staly platformou mezinárodního dialogu a současně místem sebeprezentace 

jednotlivých účastnických států, čemuž odpovídal i význam přikládaný architektuře jednotlivých 

národních pavilonů. Vzhledem k rozsahu velkých mezinárodních výstav se ukázalo nutností zřizovat pro 

ně dočasné výstavní areály, buď ve vazbě na stálý veletržní areál, nebo mimo něj. Zajímavým 

fenoménem poválečného období bylo využití výstav jako prostředku obnovy města. Především 

v Německu, kde byla stavební podstata měst válkou poničená nejvíc v Evropě, se takto začaly 

pravidelně pořádat mezinárodní a spolkové zahradní a stavební výstavy (IGA a BUGA), při jejichž 

pořadatelství hrála zprvu důležitou a později často hlavní roli revitalizace městského území. 

V poválečném období se při budování výstavních areálů včetně areálů stavebních výstav už výrazně 

uplatnilo moderní urbanistické řešení Corbusierova typu (Monclús, 2016). Typický příklad představuje 

areál světové výstavy Expo Brusel 1958 nebo urbanistický koncept berlínské výstavy INTERBAU 1957 

(Fischer). 

 

V období industrializace veletržního výstavnictví v 70. a 80. letech zůstal veletržním areálům 

zachovaný jejich institucionální a organizační rámec, postupně se však prosadilo nové funkční řešení, 

které následně vyvolalo i změnu formy. V důsledku ropné krize začal být kladený velký důraz na 
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efektivitu provozu areálů a zesílil tlak na jejich účelnější využití. Odpovědí veletržního průmyslu bylo 

masivní uplatnění výstavářských systémů, které umožňují rychlou montáž a demontáž expozic a 

v důsledku toho rychlé střídání akcí. Veletržní areály proto začaly být nově budovány jako 

megastruktury, s těsně propojenými velkoprostorovými halami umožňujícími efektivní návoz materiálů 

i exponátů. Teoreticky tento typ urbanismu popsal Javier Monclús (2016), v čisté podobě jej najdeme 

u veletržních areálů v Düsseldorfu (1971), Norimberku (1973), Paříži (Nord Villepinte, 1982) nebo 

Lyonu (1984) a uplatnil se také při dílčích přestavbách starších areálů, například v Kolíně nad Rýnem 

(1971).  

 

Období po skončení studené války a rozpadu dvou soupeřících geopolitických bloků znamenalo 

v Evropě začátek nové kapitoly v mezinárodních vztazích i v ekonomice. Současně jde o období nástupu 

moderních informačních technologií, které dnes umožňují (mimo jiné) intenzivní komunikační a 

obchodní výměnu. Tato doba bývá označována jako období globalizace, pro které je typický obnovený 

zájem o pořádání velkých mezinárodních výstav a mimořádně intenzivní veletržní činnost související 

s celkovou transformací evropského hospodářského prostoru. Při pořadatelství výstavních akcí začal 

být v tomto období přikládaný velký význam jejich využití pro tvorbu města a plánování dočasných 

výstavních areálů s ohledem na jejich budoucí využití. Obor veletržního výstavnictví pak zaznamenal 

v této době vlnu přestaveb veletržních areálů, často spojených s přesunem areálu do nové lokality. 

Tyto projekty byly vyvolány vysokou poptávkou po veletrzích, která současně provozovatelům areálů 

generovala prostředky, umožňující tyto velkorysé modernizační nebo transformační projekty 

realizovat. Přestavbové projekty, při nichž byly budovány nové veletržní areály, byly přitom často 

spojené také s další transformací navazujícího městského území a vytvářením nových městských čtvrtí 

(Stuttgart, Mnichov, Kolín nad Rýnem). Vzhledem k charakteru zkoumaného předmětu, totiž velkých 

územních celků, jaké představují veletržní a výstavní areály, jsou transformační procesy často otázkou 

trvání dekád. Proto je v kontextu této práce období od 90. let dvacátého století považované za 

současnost, a právě transformace veletržních a výstavních areálů v uplynulých třech dekádách jsou 

předmětem podrobného rozboru v samostatných kapitolách. 
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6. TYPOLOGIE VÝSTAVNÍCH A VELETRŽNÍCH AREÁLŮ 

Zavedení typologie je nutné pro popis transformací výstavních a veletržních areálů. Z předchozí 

kapitoly věnované historickému vývoji vyplývá, že dnešní podoba výstavišť se formovala na základě 

dlouhodobého vývoje v reakci na společenské, hospodářské a kulturní změny. Proto platí, že napříč 

Evropou vykazují veletržní a výstavní areály obdobné rysy; současně však platí, že každý areál je svým 

způsobem jedinečný s ohledem na to, jak silně se konkrétní vlivy uplatnily v daném případě. Kromě 

toho se některé charakteristiky neprojevují pouze jako protichůdné vlastnosti, ale v celé škále 

přechodových stavů. Například při členění areálů podle jejich polohy ve městě zjišťujeme, že zatímco 

některé je možné jednoznačně označit jako areály v centrální poloze a další jako areály v okrajové 

poloze, existují i areály, které se původně nacházely v okrajové poloze, ale s rozvojem města došlo 

k jejich pozvolnému přesunu do širší centrální polohy. Podobně obtížné je stanovit zcela přesnou 

hranici mezi historickými a moderními současnými areály, protože některá výstaviště vykazují rysy 

obou typů. Jedním z důležitých poznatků vzešlých z výzkumu veletržních areálů je fakt, že podobně 

neurčitá je v současnosti také hranice mezi veřejným a soukromým vlastnictvím. Dnešní veletržní 

správy mají vesměs formálně status soukromé komerční společnosti; zpravidla jde o akciové 

společnosti nebo společnosti s ručením omezeným. Přitom však v roli hlavního akcionáře často 

vystupují státy, městské samosprávy nebo veřejné instituce typu obchodních komor a profesních 

svazů.  

Z uvedených příkladů vyplývá, že při třídění areálů podle jejich charakteristik nevznikají ostře 

ohraničené kategorie, nýbrž v souladu s koncepcí rodinných podobností můžeme identifikovat spíš 

skupiny navzájem podobných typů s pozvolnými přechody mezi jednotlivými kategoriemi. Přesto platí, 

že zavedení základní typologie je pro popis transformací areálů potřebné. Proto je i s vědomím určitých 

limitů typologie areálů ustanovená, a to tak, aby postihovala nejdůležitější funkční, formální a finanční 

(institucionální) charakteristiky výstavních a veletržních areálů. 

Areály se tak člení podle hlavního účelu na výstavní areály a veletržní areály. Podle cíle provozovatele 

je lze rozdělit na komerční a veřejné, přičemž u veřejných areálů může mít zisk provozovatele jinou 

podobu než finanční; typicky například rozvoj území a města spojený s existencí areálu nebo 

pořadatelstvím akce. Podle majetkoprávních vztahů rozlišujeme areály soukromé a veřejně vlastněné, 

podle okruhu působnosti mluvíme o areálech regionálních, mezinárodních, globálních. Podle 

urbanistického řešení rozeznáváme areály s klasickou kompozicí, modernistickou kompozicí a 

megastruktury. Podle architektonického řešení lze výstaviště rozdělit na areály s individuální 

architekturou a areály s typizovanou architekturou, přičemž i zde platí, že existují přechodové typy 

areálů vykazující oba znaky. 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. 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.  

I když by bylo možné stanovit i další typy areálů, jsou uvedené především ty, které jsou důležité pro 

popis postupných a pozvolných proměn areálů i jejich cílených řízených transformací. Dlouhodobé 

proměny byly popsané v předešlé kapitole věnované historickému vývoji, řízeným transformacím je 

věnovaná následující kapitola Transformace výstavních a veletržních areálů. 
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7. TRANSFORMACE VÝSTAVNÍCH A VELETRŽNÍCH AREÁLŮ 

Přestože v souvislosti s městským urbanizovaným územím lze v řadě případů pojmy proměna, 

přestavba a transformace používat jako synonyma, v této práci mají své konkrétní definované 

významy, aby umožnily odlišit různé typy procesů. Pojem proměna používám v souvislosti 

s postupnými a pozvolnými změnami, často nezamýšlenými a zřejmými až při zpětném pohledu. Tyto 

proměny jsou popsané v kapitole věnované historickému vývoji. Jedná se typicky například o 

postupnou proměnu příležitostného areálu ve stálý, sezónního na celoročně provozovaný a podobně. 

Přestavbou je oproti tomu myšlena cílená změna stavební podstaty areálu v reakci na vnímanou nebo 

zamýšlenou změnu některých jeho charakteristik. Může jít například o výstavbu nových hal při 

přestavbě dočasného výstavního areálu na stálé veletržní výstaviště (Brno, 1957-1960), rozšíření areálu 

o nové haly při přestavbě ze sezónního výstaviště na areál celoročně provozovaný (Kolín nad Rýnem, 

1971), dostavbu konferenčních a kongresových prostor při adaptaci veletržního areálu na nové 

provozní požadavky (Basilej 1984 a 2013) nebo výstavbu dočasných hal při využití veletržního areálu 

pro výstavní akci (Hannover 2000). V praxi bývá často přestavba z důvodů finanční a organizační 

náročnosti rozložená do více let. Jako transformace areálu je v kontextu této kapitoly označován 

proces, kdy dochází k zásadní změně v území včetně změny hlavní funkce. Jde především o 

transformace dočasných výstavních areálů po skončení akce, ale také transformace bývalých a 

zrušených veletržních areálů. Kromě výše jmenovaných typů procesů (proměna, přestavba, 

transformace) existují ještě dva další. Prvním z nich je samotný vznik areálu, který může mít různou 

podobu; druhým zvláštním typem procesu je přesun veletržního areálu do nové lokality. V zásadě se 

v tomto případě jedná o vznik nového veletržního areálu a navazující přestavbu nebo transformaci 

původního výstaviště; reálně ovšem v tomto procesu hraje zásadní roli přesun aktivit z bývalého areálu 

do nového a uchování provozní a institucionální kontinuity, proto je tento proces všeobecně vnímaný 

jako zvláštní a specifický typ (Vermeulen, 2014, 2015). 

 

Veletržní areály, jejich proměny, přestavby a transformace 

Vznik veletržního areálu může mít podobu proměny nebo přestavby, respektive cílené výstavby. Druhý 

jmenovaný případ je častější; většina evropských výstavišť byla záměrně založena pro konkrétní 

výstavní akci nebo pro konání veletrhů. Mnohdy byl vybudován areál pro výstavu s cílem využít jej 

později pro pořádání veletrhů. V těchto případech bylo území areálu vymezeno při jeho založení. 

Některá evropská výstaviště však vznikla také procesem proměny, tj. dlouhodobým postupným 

rozšiřováním a zabíráním okolního území. Takto se zformovala například výstaviště v Berlíně, Basileji 

nebo Frankfurtu nad Mohanem. Veletržní výstaviště přitom byla až do 60. let dvacátého století 

budována jako sezónní, teprve v 70. a 80. letech začaly být starší areály postupně adaptované na 

celoroční provoz. Oproti tomu nové moderní veletržní areály vzniklé až v této době nebo později už 

byly vždy řešené jako celoročně provozované, s velkoprostorovými halami a urbanistickým řešením 

v zásadě vycházejícím z konceptu megastruktur. To platí pro zcela nové areály i pro areály přesunuté 

do nové lokality (Düsseldorf 1971, Norimberk 1973, Ženeva 1984, Lyon 1984, ale také Zaragoza 1986, 

Mnichov 1998 nebo Bilbao 2004 a Stuttgart 2007). 

Jako typický příklad dlouhodobé proměny veletržního areálu lze uvést případ postupného 

konstituování veletržního areálu ve starší výstavní lokalitě Theresienhöhe v Mnichově. Na místě 

v okrajové lokalitě za hradbami města se konaly lidové slavnosti už na počátku devatenáctého století. 
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První velká výstava proběhla v roce 1908, později následovaly další v letech 1925, 1928 a 1937. 

V poválečných letech se na tomto místě uskutečnily první veletrhy. Po předchozích výstavách se 

dochovaly jednotlivé haly a další objekty, volné prostranství v jejich sousedství přitom po celou dobu 

od roku 1810 sloužilo každoročnímu konání festivalu Oktoberfest. Mezitím se celá lokalita díky rozvoji 

města stala součástí širšího centra. V roce 1964 byl v této historické, dříve okrajové a nyní centrální 

poloze vybudovaný stálý veletržní areál, který byl v provozu do roku 1998, kdy došlo k jeho přesunu do 

nové lokality na současném okraji města. Příklad Mnichova názorně ilustruje, jak komplikovaný byl 

stavební vývoj řady evropských výstavišť. V kapitole věnované historickému vývoji a proměnám areálů 

jsou zmiňované další obdobné konkrétní případy.  

V části kapitoly věnované přestavbě veletržního areálu jsou podrobně popsány případy několika 

současných přestaveb areálů. Veletržní areál v Kolíně nad Rýnem je aktuálně přestavovaný podle 

projektu prezentovaného jako Masterplan 2006. Celý projekt obnáší kromě výstavby nových 

veletržních hal, vstupů a kongresového centra i rekonstrukci původní historické části areálu 

Rheinhallen pro administrativní účely a transformaci části bývalého území areálu v novou 

administrativní a komerční čtvrt MesseCity. Přestavba výstaviště v Düsseldorfu spočívá v postupné 

etapově realizované modernizaci jednotlivých veletržních hal a doplnění nového vstupu 

s konferenčními kapacitami. Historický areál Porte de Versailles v Paříži sice pochází z 20. let, ale 

později v průběhu druhé poloviny dvacátého století byl postupně kompletně přebudovaný. 

V současnosti veletržní správa realizuje další velkorysý přestavbový projekt rozplánovaný do let 2016-

2025. Jeho součástí byla dosud přestavba jedné ze starších hal na kongresové centrum, výstavba nové 

haly a celková revitalizace pohledových fasád některých hal a veřejných prostor. Dále se připravuje 

demolice jedné ze starších hal v rámci přípravy areálu na konání olympijských her 2024 a v sousedství 

areálu je plánována výstavba kontroverzní výškové budovy Triangle (projekt Herzog & de Meuron, 

2008). V Barceloně veletržní správa uvažuje o výstavbě nové haly napojené na stávající moderní areál 

Gran Via a jeho vstupní halu mimoúrovňovou lávku vedoucí přes komunikaci v sousedství výstaviště. 

Kromě toho správa města připravuje projekt celkové revitalizace staršího výstaviště Montjuïc 

zahrnující transformaci jeho centrální veřejné komunikace v pěší zónu s vyloučením dopravy, což je 

podmíněno celkovou reorganizací dopravy v okolí areálu. Termínově je tento projekt směřovaný k roku 

2029, kdy proběhnou oslavy stého výročí konání světové výstavy v Barceloně. Na výstavišti 

v Norimberku byla už dříve při vstupech do areálu realizována dvě nová kongresová centra, Congress 

Center Nürnberg Ost (2005) a Nürnerg Convention Centre Mitte/West (2010). V letech 2014 a 2018 

byly dokončené dvě nové haly 3a a 3c, které pro Messe Nürnberg navrhla Zaha Hadid. Mezi tyto dvě 

haly má být dále vestavěné další kongresové centrum Convention Centre Süd; celý přestavbový projekt 

plánovaný na léta 2021-2024 je prezentovaný pod anglicko-německým názvem The new Süd. Moderní 

veletržní areál ve Stuttgartu z roku 2007 začal být rozšiřovaný pouhých osm let po uvedení do provozu 

a v letech 2015-2018 proběhla výstavba nové haly 10 Paul Horn. Rozvojový plán společnosti 

označovaný jako Masterplan 2025 předpokládá následnou výstavbu další, v pořadí jedenácté výstavní 

haly, dále rozšíření parkovacích kapacit a investici technického zázemí, konkrétně do výstavby vlastní 

hasičské stanice. Kromě toho v bezprostředním sousedství areálu právě probíhá výstavba nové vlakové 

stanice se zastávkou příměstské i dálkové rychlostní železnice. Na příkladu výstaviště v Essenu lze 

doložit, jak může proces přestavby komerčního veletržního areálu ovlivnit jeho institucionální 

ukotvení. Veletržní správa v Essenu má formu společnosti s ručením omezených (GmbH) ovládané 

samosprávou města. V roce 2012 odmítla politická opozice ambiciózní přestavbový plán výstaviště 

předložený vedením společnosti a vyvolala referendum, v němž byl tento plán velmi těsnou většinou 
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hlasujících obyvatel města odmítnutý. Následně musel být projekt přepracovaný a jeho rozpočet 

snížený a teprve poté mohla ve čtyřech etapách v letech 2016-2019 proběhnout jeho realizace, 

spočívající v nahrazení starších objektů moderními velkoprostorovými halami a výstavbě nového 

vstupu s integrovaným přístupem od podzemních parkovacích kapacit a stanice městské dráhy.  

Souhrnně se na příkladech nedávno dokončených nebo aktuálně probíhajících přestaveb veletržních 

výstavišť ukazuje, že významnou roli při jejich realizaci hraje poloha areálu v rámci města, ale také jeho 

institucionální ukotvení. Výstaviště v Norimberku, Stuttgartu nebo Düsseldorfu jsou areály v okrajové 

poloze s jasně definovaným ohraničeným územím a přestavbové projekty v rámci daného areálu zde 

řeší veletržní správa bez kolize s jinými společenskými zájmy. Oproti tomu se v případě areálů se 

silnými prostorovými nebo institucionálními vazbami na město jedná o komplikovanější proces, do nějž 

vstupují kromě hlediska rozvoje výstaviště i další zájmy. V případě Paříže stoji proti sobě zájem na 

ochraně historického panoramatu a snížení dopravní zátěže se snahou o ekonomické a funkční oživení 

lokality prostřednictvím nové výstavby, v případě Essenu byl projekt přestavby výstaviště zablokovaný 

kvůli obavám na dopad na rozpočet města v sociální a kulturní oblasti, v případě Barcelony je 

primárním motivem pro plánovanou přestavbu staršího historického výstaviště snaha o jeho 

transformaci ve společenskou a kulturní zónu. Případ výstaviště v Kolíně nad Rýnem ovšem ukazuje, že 

těsné institucionální a prostorové propojení města a výstaviště může mít i pozitivní aspekty a přestavba 

veletržního areálu může v optimálním případě napomáhat k transformací a revitalizaci širšího 

městského území, v tomto případě sousedící postindustriální čtvrti Deutz. 

Za zvláštní zmínku stojí přestavba veletržního areálu ve Vídni realizovaná v letech 2001-2004 a to 

z toho důvodu, že byla spojená s výraznou prostorovou redukcí areálu a transformací části jeho 

bývalého území na městskou čtvrť s univerzitním kampusem. Z pohledu rozvoje města je v tomto 

případě je přestavba areálu jednoznačně úspěšná; byla ovšem podmíněna změnou strategického 

směřování veletržní společnosti, která se nově místo na veletrhy zaměřuje primárně na pořadatelství 

velkých mezinárodních kongresů. Reálně tak cíleným zmenšením výstaviště Vídeň rezignovala na svou 

pozici mezi předními evropskými veletržními městy. Je přitom potřeba dodat, že Vídeň má právě pro 

kongresovou turistiku optimální předpoklady (přinejmenším je zcela jistě měla v období před vypuknutí 

koronavirové pandemie v roce 2020). 

Přesun veletržního areálu do nové lokality je popsaný na konkrétních případech Mnichova, Milána, 

Barcelony a Stuttgartu. Ve všech případech je výstavba nového areálu dávána do souvislosti 

s rozmachem veletržního výstavnictví a nárůstem počtu odborných specializovaných veletrhů 

v devadesátých letech (byť v případě Mnichova byla potřeba dalšího prostorového rozvoje pociťována 

už na konci osmdesátých let). Všechny uvedené areály mají v zásadě podobnou urbanistickou koncepci 

s velkými halami uspořádanými podél centrální komunikační osy. Zajímavý a poněkud odlišný je průběh 

přesunu areálu v jednotlivých případech a jeho souvislost s celkovou koncepcí rozvoje města. 

V Mnichově bylo výstaviště přeloženo do rozvojové lokality na okraji města uvolněné po zrušení letiště 

Riem v roce 1992. V sousedství nového výstaviště vznikla později nová obytná čtvrť Messestadt a 

obchodní centrum napojené stejně jako veletržní areál na stanici městské dráhy (U-bahn). Celý tento 

rozsáhlý a dlouhodobý transformační proces řídil mnichovský odbor územního plánování a výstavby 

(Referat für Stadtplanung und Bauordnung Landeshauptstadt München). V letech 1990-2017 proběhla 

série urbanistických a architektonických soutěží na řešení území a v roce 2005 byla část území místem 

konání zahradní spolkové výstavy BUGA München 2005, jejímž dědictvím je rozsáhlý krajinářský park 

sloužící dnes obyvatelům obytné čtvrti Messestadt. Po přesunu veletržního areálu proběhla také 
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částečná transformace území bývalého výstaviště, kde proběhla výstavba nových obytných budov, a 

některé ze starších výstavních hal byly využité pro kulturní účely. V zásadě podobným způsobem 

probíhal přesun veletržního areálu ve Stuttgartu. V tomto případě padlo strategické rozhodnutí o 

potřebě přesunu areálu do nové lokality v roce 1993, záměr výstavby nového výstaviště ve výhodné 

poloze v blízkosti mezinárodního letiště a důležité dopravní spojnice v podobě dálnice A8 však 

zpočátku narazil na intenzivní odpor občanských iniciativ a vlastníků zemědělské půdy v místě 

plánované výstavby. Vznik výstaviště umožnil až zvláštní zákon přijatý v roce 1998, na jehož základě 

bylo teprve možné přistoupit k vyvlastnění potřebných pozemků. Samotná výstavba nového areálu 

proběhla v letech 2004-2007, v roce 2007 byla také zahájena transformace zrušeného starého 

stuttgartského výstaviště, které bylo v provozu od 50. let. Na jeho místě vznikla do roku 2011 (tedy 

poměrně rychle) nová obytná čtvrť Killesberghöhe s parkem a obchodním centrem. V případě 

Barcelony zaznamenalo město značné celkové oživení v devadesátých letech po úspěšném 

pořadatelství olympijských her v roce 1992. Tamní veletržní správa přitom čelila konkurenci jiných 

veletržních měst ve Španělsku; krátce předtím vznikly nebo se souběžně připravovaly k výstavbě 

moderní veletržní areály v Zaragoze, Madridu, Valencii a Bilbau. Proto i v Barceloně padlo rozhodnutí 

o nutnosti výstavby nového areálu. V roce 2000 vstoupila do vedení společnosti Fira Barcelona místní 

regionální vláda a hospodářská komora, následně v roce 2003 proběhla architektonická soutěž a v roce 

2007 byl inaugurovaný nový moderní areál Gran Via. Na rozdíl od Mnichova a Stuttgartu bylo v případě 

Barcelony historické výstaviště ponechané v provozu a veletržní správa v současnosti umísťuje 

veletržní a další akce na obě výstaviště podle jejich charakteru a požadavků klientů. V Miláně byl od 

20. let dvacátého století v provozu stálý veletržní areál Milano Campionaria, vybudovaný v předchozím 

dějišti světové výstavy Expo Milano 1906 na Piazza d´Armi. I přes stálé modernizace a přestavby byl 

v devadesátých letech areál považovaný za kapacitně nevyhovující a proběhlo jeho rozšíření do 

sousední lokality Portello do prostoru uvolněného zrušením továrny Alfa Romeo. Přesto padlo v roce 

2000 v souvislosti s transformací veletržní společnosti rozhodnutí o výstavbě nového areálu. Na rozdíl 

od jiných měst proběhl v Miláně celý proces velmi rychle. Výstavba nového areálu Milano Rho byla 

zahájená v roce už v roce 2002 a zcela dokončená byla v roce 2005. V případě Milána byla ponechaná 

v provozu menší část původního výstaviště; šlo o nejmladší veletržní haly v lokalitě Portello, které byly 

v roce 2012 doplněné o nové kongresové centrum. Tento veletržní areál označovaný jako Milano City 

dnes slouží pro pořádání kongresů a rozsahem menších veletrhů. Část historického výstavného areálu 

Campionaria byla určena k celkové transformaci na plnohodnotnou městskou čtvrt s obytnou, 

administrativní a obchodní funkcí, jejíž vznik je popisovaný dále v souvislosti s transformacemi areálů.  

Ze srovnání přesunů veletržních areálů vyplývá, že při nich vždy hraje zásadní roli spolupráce městské 

samosprávy a jí podporované nebo ovládané veletržní správy. Role organizátora celého procesu se 

přitom může zhostit kterákoliv ze stran: v případě Mnichova hrála v procesu dominantní roli správa 

města, zatímco v případě Milána vidíme v roli iniciátora procesu a zadavatele architektonické soutěže 

dceřinou společnost veletržní správy.  

Transformace veletržního areálu, čímž je explicitně míněna přeměna území bývalého veletržního 

areálu na území města s jinou funkcí, je popsaná na příkladech Stuttgartu, Mnichova, Milána a Lipska. 

Obecně jsou bývalé veletržní areály dobře dopravně dostupné, majetkově sjednocené a na rozdíl od 

bývalých průmyslových areálů jsou prosté ekologické zátěže. Z podhledu tvorby města jsou to prakticky 

ideální lokality, což se také potvrdilo v Mnichově a ve Stuttgartu, kde v obou případech proběhla 

transformace bývalého výstaviště na novou městskou čtvrť poměrně rychle, a proces nedoprovázely 

žádné kontroverze. Rovněž v případě Milána byl vznik nové čtvrti poměrně hladký, vzhledem k velikosti 
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území (36 ha) a parametrům projektu zde ovšem průběh transformace trval delší dobu. Projekt Milano 

CityLife vzešel z mezinárodní soutěže a spolupracovaly na něm přední architektonické kanceláře Zaha 

Hadid, Daniel Liebeskind a Arata Isozaki. Jeho součástí jsou dva rezidenční okrsky, obchodní distrikt a 

tři výškové administrativní budovy. Celý komplex je řešený jako car free zone s parkováním pro sedm 

tisíc aut v podzemí, lokalita je také napojená na stanici metra. Kromě toho zůstalo v území několik 

památkově chráněných historických budov, pro které bylo nutné najít nové využití. To vše vysvětluje 

délku transformace, která byla zahájena architektonickou soutěží v roce 2004 a v roce 2019 v místě 

ještě stále probíhaly stavební práce. 

Určitým způsobem podobná je situace v Lipsku. Zdejší historický veletržní areál vznikl podobně jako 

milánské výstaviště ve 20. letech, kdy představoval nejvýznamnější evropské veletržní výstaviště. 

Ačkoliv byl areál v roce 1943 poškozený bombardováním a později po válce průběžně přestavovaný, 

dochovalo se zde velké množství historických hal z meziválečného období. Po přesunu veletrhů do 

nového areálu vybudovaného v okrajové poloze v roce 1996 byla zahájena transformace starého 

výstaviště, s rozlohou 48 ha největšího z popisovaných bývalých areálů. Proces transformace zde velmi 

zpomalovala přítomnost památkově chráněných hal, respektive záměr správy města najít pro všechny 

tyto cenné historické objekty adekvátní využití. Postupně se do území nazývaného Alte Messe Leipzig 

podařilo přivést řadu veřejných institucí a místo v souladu s původním konceptem proměnit ve 

společenský a kulturní okrsek doplněný bydlením a komerčními aktivitami, celý proces transformace 

však v tomto případě trval přes dvacet let, tedy výrazně déle než v ostatních případech. 

V souladu s teorií FFF lze konstatovat, že po formální stránce je pro transformace typická snaha 

připomínat historii místa prostřednictvím zachování významných staveb a objektů, po funkční stránce 

se zpravidla jedná o transformaci ve smíšené městské území, přičemž podíl bydlení a ostatních funkcí 

se může pochopitelně lišit. Platí přitom, že přítomnost významných veřejných budov a institucí zvyšuje 

v dlouhodobém horizontu kvalitu a atraktivitu území. Pokud jde o financování a institucionální 

ukotvení, může transformace území probíhat plně pod taktovkou městské správy; ukazuje se však, že 

při zapojení soukromého sektoru a přiměřené míře kapitalizace území formou komerční výstavby je 

transformace rychlejší a efektivnější. 

 

Dočasné výstavní areály a jejich transformace 

Podobná situace jako v případě transformace bývalých veletržních areálů nastává také v případě 

transformace dočasných výstavních areálů. Ty jsou v současnosti budovány především pro velké 

mezinárodní akce typu Expo. Na rozdíl od transformací jiného území (bývalých veletržních areálů, ale 

také například bývalých průmyslových nebo dopravních areálů) je v případě dočasných výstavních 

areálů možné jejich transformaci plánovat s předstihem už v době jejich výstavby. Tato tendence je 

v případě výstavby Expo areálů přítomná už delší dobu, přinejmenším od konce 80. let. Požadavek 

udržitelnosti při tvorbě Expo areálů je od roku 1994 ukotvený také přímo v dokumentech BIE 

(Loscarteles, 2011). Na případech několika takových transformací Expo areálů v Evropě lze poukázat 

na hlavní příčiny úspěchů nebo neúspěchů organizátorů těchto akcí a popsat typické dopady akcí na 

města. 

První srovnání se nabízí v případě areálů pro Expo 1992 Sevilla 1992 a Expo 1998 Lisbon. V případě 

Sevilly se jednalo o výstavbu areálu o rozloze 215 ha pro světovou výstavu s masovou návštěvností. 

V tomto případě organizátoři jednoznačně skvěle využili potenciál pořadatelství v době přípravy akce, 
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kdy došlo k zásadnímu zlepšení dopravní obslužnosti v regionu, rekonstrukci některých významných 

památek a samotný dočasný výstavní areál si získal pozornost světového publika mimo jiné výjimečnou 

prací s vodními prvky, přispívajícími k moderaci klimatu. Oproti přípravné fázi však byla fáze následné 

transformace velmi podceněná. Hlavní problém v tomto případě nespočíval v nerovnováze mezi 

jednotlivými aspekty procesu, ale především v naprosto neadekvátním měřítku. Plán proměnit 

výstavní areál ve vědecký park a volnočasovou zónu sice nebyl v zásadě špatný, avšak vzhledem 

k rozloze areálu záměr naprosto neodpovídal potenciálu města a pro transformaci tak nebyly 

k dispozici ani adekvátní prostředky. Území bývalého Expo areálu v Seville nelze ani tři dekády po 

skončení akce považovat za zcela transformované v uspokojivě fungující část města. V Lisabonu měli 

organizátoři Expo 1998 tu výhodu, že se jednalo o rozsahem menší akci, specializovanou výstavu, která 

vyžadovala výrazně menší areál o rozloze přibližně 50 ha. Hlavním důvodem, proč je lisabonský případ 

uváděný jako příklad úspěšné transformace města, však spočívá ve faktu, že zde byly nejprve realisticky 

pojmenovány potřeby města, pro které by bylo možné pořadatelství akce využít. Už samotná volba 

lokality pro výstavní areál vycházela z vnímané potřeby revitalizace části městského území postiženého 

deindustrializací. Plánování areálu rovněž vycházelo důsledně z představy o jeho budoucím využití a 

organizátoři vhodně nastavili i poměr výsledného bydlení, komerčních aktivit a veřejné vybavenosti, 

což vedlo k tomu, že se celý Expo areál podařilo v relativně krátkém čase po skončení akce proměnit 

v plnohodnotnou městskou čtvrť, k jejíž atraktivitě přispívá i přírodní rámec a možnost volnočasových 

aktivit. Stručně řečeno byla v Seville akce vnímaná především jako cíl sama o sobě, což byl jeden 

z důvodů následných problémů s transformací území po jejím skončení. V Lisabonu byla naopak akce 

vnímaná od počátku jako nástroj k žádoucí transformaci území a při její přípravě se důsledně 

postupovalo s ohledem na budoucí podobu města jako na cíl, kterého má být dosaženo. 

Další možnost srovnání se nabízí v případě Expo 2000 Hannover a Expo 2015 Milano. V obou těchto 

městech fungují významné veletržní areály, a je proto možné porovnat i způsob využití stálého areálu 

pro jednorázovou akci. Expo 2000 Hannover bylo jednou z prvních velkých mezinárodních akcí, při 

jejichž pořádání byl kladený mimořádný důraz na ohleduplnost k prostředí ve smyslu udržitelnosti, a 

to včetně využití areálu po akci. Skutečnost, že pro výstavu mohl být využitý už existující stálý veletržní 

areál, byla jedním z důvodů, které vedly k udělení pořadatelství Expo právě Hannoveru. Pro Expo 2000 

byly dočasné národní pavilony postavené na plochách sloužících veletržnímu areálu jako parkovací 

plochy a po akci se počítalo s jejich navrácením původnímu účelu. Další část Expo areálu s trvalými 

výstavními pavilony, která navazovala na veletržní areál na západě, měla po skončení akce vytvořit 

základ budoucího business parku. Tento plán transformace však nebyl ani po dvaceti letech dokončený, 

dokonce ani nezačala jeho realizace. Hlavním důvodem byla zřejmě ekonomická neúspěšnost Expo, 

jehož návštěvnost a tím i výnosy ze vstupného zůstaly daleko za očekáváním pořadatelů. Další 

závažnou překážkou transformace území se paradoxně stal velmi podrobný plán budoucího využití 

bývalých Expo pavilonů, který neumožňoval realizaci bytové výstavby nebo retailu, a navíc zavazoval 

budoucí uživatele původních staveb uvádět tyto do souladu s aktuálně platnými ekologickými 

standardy a požadavky na výstavbu, jak v rozhovoru pro Deutsche Welle uvedla Gina Memenga 

(Janssen, 2010). Příprava areálu pro Expo 2015 Milano probíhala za poněkud odlišných okolností. 

Přestože byl v Miláně k dispozici zcela nový veletržní areál, otevřený v roce 2005 těsně před přípravou 

Milána na kandidaturu na pořadatelství Expo, nepočítalo se pro Expo s jeho využitím, a místo toho byla 

pro výstavní areál vybraná lokalita v těsném sousedství veletržního areálu. Výhodou v tomto případě 

byla existence kapacitního dopravního spojení a možnost využití parkovacích ploch v okolí veletržního 

areálu. Expo areál měl být původně v souladu s tématem akce Feeding the Planet koncipovaný jako 
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volná krajina s ukázkami způsobů zemědělské produkce, nakonec byl však přijatý návrh předpokládající 

realizaci konvenčního výstavního areálu. Skutečnost, že jeho výstavba probíhala v době ekonomické 

krize po roce 2009, zřejmě výrazně přispěla k rozpočtové kázni na straně organizátorů. V době přípravy 

Expo areálu byl také zformulovaný rámcový plán jeho budoucí transformace; podle kterého měl 

později v místě vzniknout inovativní vědecký park. Šlo ovšem o podobně rozlehlý areál jako v případě 

Expo 1992 Sevilla, a i tudíž i přes nesporný potenciál průmyslové metropole, jakou Milán bezesporu 

představuje, nebylo zcela realistické očekávat transformaci takto velkého území k jednomu účelu. Kvůli 

pravidelně se po skončení velké akce dostavujícímu odlivu zájmu a energie se nad budoucností Expo 

areálu několik let vznášely otazníky. Společnost Arexpo pověřená budováním, provozem i následnou 

transformací areálu však mezitím začala pracovat na úpravě plánu transformace směrem k větší 

funkční pestrosti a proveditelnosti a hledat pro transformaci strategického partnera. V závěrečné 

zprávě Expo 2015 Milano organizátoři výslovně zmiňují úspěšnou spolupráci více aktérů napříč 

veřejným a privátním sektorem jako jeden z významných přínosů akce, tato schopnost efektivní 

spolupráce napříč společností spolu s určitou schopností improvizace a volnějšího zacházení s pravidly 

jsou zřejmě důvodem, proč se transformace Expo areálu v Miláně začíná postupně rozbíhat. Mezi 

partnery transformace patří výzkumný ústav, nemocnice a univerzita, jejichž investice představují 

veřejné pilotní investice v území, na které mají podle plánu navazovat investice privátního sektoru 

(výstavba bydlení, retail). Kromě srovnání transformací v případě Hannoveru a Milána se nabízí i 

možnost srovnání transformace areálu v Hannoveru a Lisabonu, kdy v obou případech organizátoři 

využití výstavního areálu po akci předem podrobně plánovali. Přesto se v případě Hannoveru 

transformaci nepodařilo úspěšně rozběhnout, přičemž jedním z důvodů byla pravděpodobně malá 

funkční pestrost plánovaného využití. Podobně je při srovnání zdlouhavé a málo úspěšné transformace 

sevillského areálu s areálem v Miláně zřejmé, že jedním z předpokladů úspěchu je schopnost do území 

začlenit více funkcí a do transformace zapojit větší množství aktérů.  

Studium transformací dočasných areálů velkých výstavních akcí stejně jako transformací zrušených 

veletržních areálů nabízí řadu příležitostí vyvodit obecné závěry platné pro jakékoliv transformace 

rozsáhlých městských území. Kromě toho však existuje ještě zvláštní typ výstavních areálů, jehož 

příprava a výstavba s transformací městského území bezprostředně souvisí. Tímto typem jsou areály 

zahradních výstav a výstav bydlení v podobě, jaké se dnes realizují a využívají při tvorbě města 

v Německu. 

 

Výstava jako prostředek tvorby města  

Výstavy jsou v Německu využívané jako prostředek tvorby města už od poválečného období, a to 

v návaznosti na existující silnou dřívější tradici. Za připomenutí stojí velké meziválečné zahradní výstavy 

(například GRUGA v Essenu v roce 1929) nebo výstavba vzorových obytných kolonií, z nichž ta 

nejznámější a nejvýznamnější Weissenhof Siedlung vznikla pro výstavu Neue Wohnen ve Stuttgartu 

v roce 1927. Zahradní spolkové výstavy BUGA a mezinárodní zahradní a stavební výstavy IGA začaly být 

pravidelně pořádané po druhé světové válce a zpočátku byly zaměřené na obnovu ploch veřejné 

zeleně. Později od 70. let začaly být cíleně využívány také pro transformace deindustrializovaných 

území. V 80. letech byly německé zahradní výstavy inspirací pro sérii zahradních festivalů v Británii, 

z nichž největší ohlas měl Liverpool Garden Festival zaměřený na revitalizaci a transformaci bývalých 

doků na nábřeží řeky Mersey v roce 1984. V 90. letech proběhla série zahradních výstav ve městech 

bývalého východního Německa v Chotěbuzi (1995), Magdeburgu (1999), Postupimi (2001), Rostocku 
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(2003), Geře (2007) a Schwerinu (2009), přičemž souběžně rostl také důraz na ekologii a udržitelná 

řešení. Součástí mezinárodní výstavy IGA ve Stuttgartu v roce 1993 byla výstava bydlení Wohnen 2000, 

pro níž byl vybudovaný vzorový obytný okrsek složený ze staveb využívajících inovativní energetické 

koncepty, tehdy šlo především o pasivní solární architekturu. Koncept pořádání zahradních výstav pro 

transformaci území je průběžně stále rozvíjený a při zatím poslední takové výstavě v Heilbronnu v roce 

2019 byl představený vzorový obytný soubor tvořící první bloky obytné nové čtvrti Neckarbogen, která 

má v budoucnu v rozvojové lokalitě vybrané za místo konání výstavy vzniknout. V tomto případě byly 

vzorové energeticky úsporné a inovativní domy poprvé v historii zahradních výstav a výstav bydlení už 

v době konání výstavy skutečně obydlené svými uživateli.  

V tuzemském prostředí měly výstavy bydlení velký ohlas v meziválečném období, kdy inspirovaly 

tvůrce brněnského výstavního areálu i organizátory výstavy bydlení Nový dům. V poválečných letech 

byly také první vzorové domy experimentální výstavby v Brně prezentované veřejnosti formou 

výstavby. Později však tato tradice zeslábla a v současnosti se v českém prostředí propojení tvorby 

města s organizací eventů prakticky nevyskytuje. 
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8. AKTUÁLNÍ SITUACE A BUDOUCÍ TRENDY 

Závěr práce je věnovaný shrnutí dopadů koronavirové pandemie roku 2020 na situaci veletržních 

areálů v Evropě a predikci možného budoucího vývoje. Nečekané úplné zastavení veletržního provozu 

není zcela bez analogie s jinými situacemi v historii. Výstavní areály napříč Evropou nesloužily svému 

původnímu účelu ani v době druhé světové války (s výjimkou propagandistických výstav třetí říše) a 

většina jich tehdy byla využitá pro válečnou výrobu (Lipsko, Poznaň), pro armádní účely (Paříž, Brno) 

nebo jako shromažďovací a internační tábory pro válečné zajatce nebo vězně (Barcelona, Dortmund, 

Stuttgart, Bělehrad). V důsledku válečného konfliktu byla mnohá výstaviště značně poškozená 

bombardováním nebo pozemními osvobozovacími boji. I v mírových časech umožňují veletržní areály 

kromě své hlavní funkce alternativní využití při mimořádných situacích, což mohou být kromě 

významných akcí jako světové výstavy nebo například olympijské hry také situace spojené s různými 

humanitárními krizemi nebo právě se situací, která nastala v souvislosti s globální pandemií.  

 

Dopady pandemie covid-19 

V průběhu roku 2020 byly na většině evropských výstavišť využité kapacity hal pro zřízení provizorních 

nemocnic (Vídeň, Madrid, Praha, Brno), nouzových ubytoven (Barcelona Montjuïc) nebo v pozdější fázi 

epidemie očkovacích center (Norimberk, Brno). Samotné pořadatelství veletrhů a kongresů bylo 

počínaje březnem 2020 bezprecedentním a neočekávaným způsobem přerušeno. Jako jeden z prvních 

byl zrušený veletrh Mobile World Congress v Barceloně a veletrh cestovního ruchu v ITB v Berlíně, 

následovaly další světově známé a návštěvnicky atraktivní veletrhy jako 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, a kromě toho také všechny 

odborné B2B průmyslové veletrhy. Zpočátku přitom ohledně obnovy provozu panovala optimistická 

očekávání. Na základě prvního reportu UFI z června 2020 shrnujícího dopady pandemie je patrné, že 

akce z prvních měsíců roku 2020 byly nejprve překládány do druhého pololetí; později však většina z 

nich musela být na základě vývoje situace v roce 2020 zcela zrušena nebo nahrazena virtuálním online 

formátem. Podobným způsobem jako veletržní průmysl byla zasažena i kulturní sféra a řada výstav a 

festivalů byla přeložena do náhradních termínů, zrušena nebo nahrazena online formou. V Evropě bylo 

z významných výstavních akcí odloženo například benátské bienále architektury (Biennale 

Architettura) nebo berlínské bienále (Berlin Biennale), termín světové výstavy Expo 2020 Dubai byl 

přesunutý z období říjen 2020 – duben 2021 na říjen 2021 – březen 2022 a celosvětově organizovaný 

festival OPEN HOUSE se v listopadu 2020 uskutečnil online formou živého vysílání. Způsob řešení online 

akcí (stejně jako časově limitovaná délka trvání světových výstav) přitom naznačuje, jak důležitý je při 

pořadatelství akcí prvek dočasnosti, který přispívá ke koncentraci zájmu návštěvníků. Ačkoliv by 

vytvořený online obsah bylo možné zpřístupnit trvale, organizátoři festivalu OPEN HOUSE právě 

z uvedeného důvodu záměrně omezili jeho přístupnost pouze na dobu trvání festivalu během jednoho 

víkendu. 
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Predikce budoucích trendů 

Ačkoliv je celkové bilancování možné vždy až s určitým odstupem, je možné na základě poznatků o 

fungování, podobě a institucionálním a finančním ukotvení výstavních a veletržních areálů v Evropě a 

se znalostí bezprostředních dopadů pandemie předběžně predikovat hlavní budoucí trendy v této 

oblasti. 

Digitalizace a virtualizace akcí i veřejného prostoru 

Při zavedení restrikcí spojených s epidemií covid-19 se zpočátku zdálo, že online akce začnou 

v budoucnu nahrazovat klasické akce založené na osobním kontaktu a spojené s nutností cestování. 

Analýza zpracovaná v listopadu 2020 na základě dat webového portálu auma.de ukázala, že celkem 

18 % veletržních akcí v roce 2020 (63 z 337) se uskutečnilo online formou, přičemž šlo zpravidla o 

prémiové převedení akce do digitálního formátu. Při delším trvání omezení se však zájem o akce 

založené na osobním setkání začal opět zvyšovat. Do budoucna lze očekávat větší míru zapojení online 

řešení, které bude doplňovat a pouze v některých případech zcela nahrazovat klasické akce. V průběhu 

epidemie také došlo k implementaci řady technologických řešení umožňujících monitorování a 

trasování pohybu osob a současně se výrazně zvýšilo obecné povědomí o možnostech jejich využití i 

zneužití. Do budoucna lze očekávat další uplatnění těchto technologií v městském prostředí, přičemž 

v areálech určených ze své podstaty ke shromažďování velkého počtu osob budou tato řešení téměř 

jistě nasazovaná a případně zde mohou být také testovaná a vyvíjená. 

Koncentrace versus fragmentace veletržní a výstavní sítě 

Útlum aktivit v oblasti výstavnictví a veletrhů bude po i skončení epidemie nějaký čas odeznívat a 

potrvá určitou dobu, než se objem aktivit vrátí na úroveň před epidemií (pokud k tomu vůbec dojde). 

Při snížení aktivit je logické v globálním měřítku očekávat také redukci prostor určených pro tyto 

aktivity a s tím spojenou optimalizaci veletržní sítě napříč Evropou, která se může odehrát paralelně 

dvěma způsoby. Adaptace areálů na bezpečný provoz (z epidemiologického hlediska) a nové formáty 

akcí s větším podílem online řešení může v důsledku vést i k většímu počtu menších areálů. Naopak při 

koncentraci aktivit budou v přirozené výhodě globální a mezinárodní výstaviště schopná udržet nebo 

přitáhnout nejvýznamnější akce. Postavení nejvýznamnějších areálů se tedy pravděpodobně ve 

výsledku ještě 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. 

 

Udržitelný rozvoj a ekologie 

V oblasti ekologie lze změny s jistotou očekávat už s ohledem na mezinárodní a vládní politiky v této 

oblasti (Agenda OSN pro udržitelný rozvoj 2030, Státní politika životního prostředí na období 2012-

2020, Strategický rámec Česká republika 2030, Závazek EU týkající se udržitelného rozvoje a legislativa 

navazující na tyto strategické dokumenty). Také UFI a BIE jako klíčové instituce v oboru výstavnictví a 

veletržního podnikání se k podpoře udržitelného rozvoje hlásí. Příkladem je na straně BIE tzv. 

Šanghajský manuál, zaměřený na best practices v oblasti tvorby města v souvislosti s velkými 

mezinárodními akcemi (mega events). UFI se zaměřuje na tři duhy aktivit: téma akce, organizace akce 

a činnost organizátora akce, a odkazuje na oborovou normu ISO 21012 Event sustainability 

management systems – Requirements with guidance for use určenou pořadatelům akcí, kterou vydal 

v roce 2012 Mezinárodní úřad pro standardizaci. Podobná norma zaměřená na udržitelnost místa 

konání akce (event venue) a tedy určená provozovatelům veletržních a výstavních areálů se připravuje. 
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Z praktického hlediska mají výstaviště své specifické problémy, vyplývající z velkého měřítka a povahy 

činnosti, na druhé straně však právě tyto vlastnosti skýtají příležitost k uplatnění nových udržitelných 

konceptů. Výstaviště kvůli koncentraci budov a zpevněných ploch tvoří často ve městech tepelné 

ostrovy, mohou ovšem být využité také pro instalaci fotovoltaických elektráren, jak je vidět na 

příkladech moderních veletržních areálů (Stuttgart, Mnichov, Bilbao, Barcelona). Podobně mají díky 

svým halám a zpevněným plochám velký potenciál v oblasti retence a využití srážkové vody (water 

management). Další progresivní možností je využití střech a velkých ploch pro ozelenění, případně 

dokonce zemědělskou produkci (Paříž Porte de Versailles). Z povahy výstavní činnosti vzniká velké 

množství odpadu, který není kontaminovaný a je velmi dobře dál zpracovatelný, velký potenciál do 

budoucna je tedy také v oblasti hospodaření s odpady (waste management). Obecně jsou tato řešení 

vždy uváděna do provozu v případech nových areálů a při rekonstrukcích, s časovým odstupem a 

v menší míře také u starších budov a areálů. 

 

Smart city, smart governance 

Ačkoliv není k dispozici obecně přijímaná exaktní definice pojmu smart city, obecně se tímto termínem 

označují řešení využívající moderní informační technologie při správě, řízení a rozvoji města (ve smyslu 

budov a prostředí, ale také ve smyslu městských institucí). Vzhledem k tomu, že v oblasti výstavnictví 

a v oblasti veletržního průmyslu existuje vysoká míra angažovanosti městských samospráv nebo 

regionálních vlád, lze očekávat pronikání smart řešení také do oblasti správy a rozvoje veletržních 

areálů, například v oblasti řízení a organizace dopravy v okolí areálů při velkých akcích nebo při tvorbě 

rezervačních systémů a kontrole vstupů v souvislosti s post-pandemickou situací. Kromě toho se formy 

smart governance budou díky zapojení městských práv promítat v budoucnu zcela jistě častěji také do 

způsobu přípravy rozvojových projektů. 

 

 

9. SHRNUTÍ POZNATKŮ 

Na základě všech shromážděných poznatků o výstavních a veletržních areálech a jejich proměnách a 

transformacích a s přihlédnutím k teorii FFF je možné konstatovat, že na problematiku výstavišť existují 

tři hlavní úhly pohledu, vyzdvihující některé jejich hodnoty. Různí aktéři mají tendenci podle svého 

profesního zaměření některé hodnoty akcentovat, pro komplexní poznání je však vždy nutná syntéza 

všech úhlů pohledu. 

 

Formální hodnoty 

Výstavní areály a dnešní veletržní areály mají za sebou dlouhou a bohatou historii, která často se odráží 

i v jejich stavební podstatě. Jako celek představují společné evropské kulturní dědictví, které vypovídá 

nejen o vývoji architektury a urbanismu, ale také o historii průmyslu, obchodu a hospodářství. Součástí 

této historické paměti je i málo připomínané svědectví výstavních komplexů o temnějších kapitolách 

evropské historie (Dortmund, Norimberk, staré výstaviště v Bělehradu). Z pohledu historiků a teoretiků 

dějin architektury a umění jsou proto výstaviště často vnímaná primárně jako historické lokality.  

Dnešní veletržní areály také vytvářejí komunikační síť, prostřednictvím které se přenášejí mezi 

jednotlivými města a regiony technologické a vědecké poznatky. Proto představují z pohledu města 

velkou konkurenční výhodu na mezinárodní scéně, podobně jako pořadatelství velkých mezinárodních 

akcí (Clark, Pavlů, Smith). Takto jsou výstaviště primárně vnímaná z pohledu odborníků na regionální 

rozvoj a správu města. 
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Funkční hodnoty 

Pohled na výstaviště jako na prostor vymezený pro určité funkce a aktivity integrovaný funkčními a 

dopravními vazbami do městského prostředí převažuje u architektů, urbanistů a odborníků na tvorbu 

města, kteří se zabývají urbanistickými a architektonickými kvalitami jako je například měřítko, 

struktura a charakter zástavby, přítomnost zeleně a vodních prvků, dopravní skelet, technologická 

obslužnost ve formě inženýrských sítí, podoba veřejných prostranství a podobně. Tento pohled 

odborníků na urbanismus a územní plánování často sdílí správa města, která ovšem dbá na rozvoj 

města jako celku, proto může mít někdy tendenci upřednostnit v případě veletržního nebo výstavního 

areálu funkční řešení prospěšná pro město jako celek nad zájmy veletržního podnikání, event 

managementu nebo památkové péče. 

 

Finanční hodnoty 

Provozovatelé areálů, ale také pořadatelé akcí a účastníci veletrhů vnímají často veletržní výstaviště 

především jako místo ekonomické aktivity. Tento pohled je silně přítomný také v oborových analýzách 

UFI, které operují s pojmy jako je velikost výstavní plochy, plocha obsazená akcí, počet vystavovatelů, 

počet návštěvníků, které se vesměs propisují do ekonomických ukazatelů. Obdobně uvažují také 

odborníci z oblasti marketingu nebo oboru ekonomických studií. Pokud takto uvažuje městská správa, 

přemýšlí zpravidla o výstavišti jako o multiplikátoru souvisejících ekonomických aktivit v navázaných 

oborech služeb (ubytování, gastronomie, realizační služby a podobně). V případě pořadatelství 

výstavních akcí bývá ekonomický pohled často přehnaně akcentován v debatách o možné kandidatuře, 

přičemž stoupenci pořadatelství akce mají tendenci zveličovat ekonomické přínosy pořadatelství a 

odpůrci naopak kritizují předpokládanou výši nákladů s pořadatelstvím spojených a efektivitu 

hospodaření s veřejnými prostředky. Také rozvojové projekty spojené s veletržními areály jsou často 

posuzované především s ohledem na výši nákladů a očekávanou návratnost investice, aniž by byly 

dostatečně zohledněné přínosy a rizika v jiných oblastech, například zlepšení infrastruktury v širším 

okolí, vytvoření nových pracovních míst a podobně (objektivně je ovšem potřeba připustit, že pro 

hodnocení těchto přínosů nebo rizik není vždy k dispozici vhodná metodika).  

 

Z těchto tří úhlů pohledu se skládá komplexní obrázek evropských výstavních a veletržních areálů a 

jejich transformací, přičemž ze souhrnu obecných poznatků lze vyvozovat závěry platné pro jednotlivé 

konkrétní případy areálů a transformací. Areály výstavišť nezůstávají neměnné, nýbrž neustále 

procházejí různými proměnami a transformacemi. Skutečnost, že se proměny často dějí nezávisle na 

sobě, ale ze stejných příčin a s určitým časovým posunem, umožňuje aplikovat poznatky z jednotlivých 

případů na další. 
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10. ZÁVĚR A DISKUSE 

Srovnání areálů v měřítku Evropy vyplývá, že výstavní a veletržní areály představují specifický typ 

městského prostředí a městské vybavenosti. Přínos stálých areálu přitom spočívá především v jejich 

roli místa zapojujícího příslušné město do širší nadregionální nebo mezinárodní informační a obchodní 

výměny. Svou roli přitom hraje i historická kontinuita, která je prostřednictvím výstavišť v evropském 

společenském a kulturním životě udržovaná. Kromě toho mají areály také praktickou funkci, a kromě 

toho, že umožňují setkávání profesních nebo zájmových komunit napříč Evropou, nabízí také prostor 

pro společenský a kulturní život místních obyvatel. Nepochopení významu výstavišť pro zapojení města 

do kulturní výměny v širším slova smyslu vedlo v minulosti k tomu, že byla zrušená řada menších 

regionálních výstavišť v českých a moravských městech. O to větší význam mají dnes ta výstaviště, která 

tuto fázi přirozené selekce přežila. 

V České republice se v současnosti prakticky nevyskytují dočasné areály budované pro velké akce a 

s výjimkou sportovních šampionátů není přítomná ani ambice se o pořadatelství tohoto typu 

mezinárodních akcí ucházet. Příklady z historie pořadatelství světových výstav i spolkových a 

mezinárodních zahradních a stavebních výstav v Německu přitom přesvědčivě dokazují, že 

pořadatelství velké akce je možné úspěšně využít jako nástroj transformace městského území. Navíc 

zkušenosti získané při pořadatelství takové akce a při realizaci transformace území se následně stávají 

cenným trvalým nehmotným dědictvím, sdíleným v rámci komunity obyvatel města a nacházejí 

uplatnění ještě dlouhou dobu po skončení akce. Jedná se de facto o specifické know-how spočívající 

mimo jiné v přenesení příkladů ze zahraničí nebo jiných měst a jejich úspěšné aplikaci na místní 

podmínky. Při srovnání se zahraničím je patrné, že v České republice je oproti jiným zemím veřejná 

správa v oblasti tvorby města spíš pasivní, a to i ve srovnání s vlastní minulostí, kdy v meziválečném 

období i v období socialismu hrála mnohem významnější roli než dnes. Reálně jde o zásadní strukturální 

problém územního plánování v České republice, který se postupně prohlubuje už od 90. let dvacátého 

století. Tehdy bylo v reakci na zjevné selhávání centrálně plánované ekonomiky na nějakou dobu 

plánování jako odborná disciplína zcela diskreditováno. Když na přelomu milénia začaly být ve městech 

zjevné negativní důsledky absence plánování a rozvojových strategií (typicky například živelný rozvoj 

měst spojený se vznikem satelitů a sídelní kaše), bylo plánování sice rehabilitováno, ale nabylo silně 

defenzivní charakter a jeho hlavní agendou se stala ochrana hodnot a zájmů, nikoliv tvorba hodnot a 

městského prostředí. Právě pořadatelství akcí a jejich využití při tvorbě města by mohlo být jednou 

z cest, jak tuto situaci začít zlepšovat a postupně napravovat a na lokální úrovni jednotlivých měst 

formou spolupráce veřejného a privátního sektoru začít zvyšovat podíl veřejné správy na skutečně 

aktivní tvorbě města. Česká republika by tím zároveň navázala na vlastní tradice v této oblasti a 

přiblížila se praxi běžné v zahraniční. 
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Ediční poznámka 

Vzhledem k zaměření práce jsou jednotlivá výstaviště označovaná jednotně názvy měst, v nichž se 

nacházejí, podle potřeby ve spojení s upřesňujícím dodatkem označujícím konkrétní areál (Barcelona 

Gran Via, Stuttgart Killesberg, Milano City). Zeměpisné názvy jsou s ohledem na srozumitelnost 

plynulost textu užívány v české podobě s výjimkou případů, kdy jde o jejich použití v oficiálním názvu 

akce nebo společnosti v místním nebo anglickém jazyce (srov. například ženevský autosalon vs. Geneve 

International Motor Show, výstaviště v Miláně vs. Fiera Milano). 

 

 

Zkratky 

B2B Business to Business; akce odborného charakteru určené pouze pro obchodníky 

BIE Bureau International des Exposition; česky Mezinárodní úřad pro výstavnictví; anglicky Bureau 

of International Exhibitions 

BUGA Bundesgartenausstellung; německy zahradní výstava spolkové země 

FFF Forma, funkce, finance – vlastní teorie autorky aplikovaná na urbánní celky a procesy 

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung; německy společnost s ručením omezeným 

GRUGA  Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung; velká zahradní a stavební výstava Porúří 

IGA  Internationale Gartenbauausstellung; německy mezinárodní zahradní výstava a výstava 

bydlení (doslova stavění) 

OSN Organizace spojených národů; anglicky Union of Nations (UN) 

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 
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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. 
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výstaviště, výstavní areály, veletržní areály, světové výstavy, teorie FFF, urbanismus, urbánní 
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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. 
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exhibition centres, fair grounds, world expos, urban design, spatial features, transformation processes, 

venues, cities, development, Europe 

 

 

 

 

 

 

 


