




PROMĚNA AREÁLU BRNĚNSKÝCH VELETRHŮ

PRŮVODNÍ ZPRÁVA



Koncepce urbanistického řešení

Místo
Oblast řešeného území se částečně nachází v severní části  BVV a ulici Hlinky. Řešené 
území záměrně svými hranicemi zasahuje jak do veřejného prostoru ulice Hlinky, tak do 
uzavřeného areálu BVV.
Stav BVV areálu podél ulice hlinky lze označit za “mini brownfield” a je třeba využít 
jeho potenciál. Neadekvátní obsahová náplň areálu vybízí k hledání nových funkcí a 
k integraci do veřejného života města. Rozšíří se tím městský veřejný prostor o území s kvalitní 
urbanistickou myšlenkou. 
Nárust kapacity města.

Koncept
Základním kamenem konceptu urbanistického řešení je rozdíl úrovní ulice Hlinky 
a areálu výstaviště. V průměru pěti metrový rozdíl nabízí možnost rozdělit funkce 
objektů na hraně jak ve prospěch výstaviště, tak ve vyšších patrech i ve prospěch 
města. Dochází k pomyslnému překryvu městského prostoru a areálu výstaviště.
Druhou dimenzí urbanistického konceptu je otevření areálu pro veřejnost a 
změna funkcí některých výstavních pavilonů, popř. odstranění staveb ve špatném 
stavebně-technickém stavu.

Schema koncepce urbanistického návrhu
Krok první. Hlavním atributem formování zástavby je tvar hrany výškového rozdílu mei 
úrovní ulice Hlinky a úrovní výstaviště.



Krok druhý. Vymezení maximálního zastavění území

Krok třetí. Rozbití hmoty pomocí průrazů  dává zástavbě městské měřítko a charakter 
vycházející z okolní zástavby.



Krok čtvrtý 
Finální formování navrhované zástavby vychází z vytváření dominant, 
indentity čtvrti, pohledových os a veřejných a poloveřejných prostor. Hmota 
domů respektuje lomenici hrany mezi Hlinkami a BVV, která svým tvarem láme 
dlouhou lini zástavby a potlačuje monumentalitu bloků.

Provoz/funkce
Navrhovány jsou takové funkce, které nejvíce podpoří aktivní městký život. Základem je 
funkční diversita, která zajistí rovnováhu ve využívání území. Monofunkčí charakter areálu 
výstaviště má za následek neživost  obrovského území ve vnitřím městě.
Přídáním městotvornách funkcí jako jsou bydlení, kultura, služby, sport, park, nebo práce 
rozšíříme kapacitu města nikoli na okraji v suburbánních oblastech, nýbrž ve vnitřním městě, 
blízko centru.



Doprava
Řešené území, ať už ulice Hlinky, nebo i areál výstaviště, mají výborné napojení na MHD 
i osobní dopravu. Přímá vazba na městský okruh znamená rychlý transport po  celém 
městě a výbornou dostupnost a obslužnost území. Proto návrh nepočítá s dalším vyvářením 
komunikací, či cest. Zohledňuje se blízká vazba na areál Riviéry a ponechává se prostor pro  
možnou pěší komunikaci napříč areálem výstaviště směr Riviéra.
Součástí dopravního řešení je i reorganizace ulice Hlinky, která stejně jako výstaviště svou 
dimenzí neodpovídá intenzitě využití.

Konceptem reorganizace ulice je rozdělení chodců a cyklistů od motorové dopravy a 
zachování kaštanové aleje v ulici. Stromová alej se stala pomyslnou dělicí linií. Polovina 
přilehlá k vástavišti slouží pro pohyb chodců a cyklistů a druhá polovina je určena výhradně 
pro automobilovou dopravu, MHD a parkování.

Schema reorganizace Hlinek



Architektonický návrh urbanistického fragmentu
Vybraný fragment urbanistického návrhu se skládá ze dvou objektů, které na sebe vzájemně 
reagují. Tvoří také vztah širišímu okolí tím, že  vytváří dominantu a konkurenci vůči vyhlídkové 
věži pavilonu G a výškové budově odministratitivní části BVV.

"Kreativní centrum"

Koncept návrhu
Cílem návrhu je vytvoření místa, které bude podporovat nové způsoby přemýšlení. Kreativní 
centrum. Rodiště nových vizí, myšlenek a nápadů mladých lidí.
Dům bude fungovat na principu prolínání uzavřených a otevřených prostor. Uzavřené 
prostory představují klidovou část, určenou pro práci v klidu, a otevřené prostory nabízejí 
místo pro relax, studium, potkávání lidí a mezioborovou konfrontaci.

Volný prostor mezi objekty definuje 
vzjájenou interakci.

Propojení vnitřtního a vnějšího prostoru 
pomocí tribun vytváří kreativní prostředí.

Finání hmotu formuje světlo.

Urbanistické souvislosti
Řešený objekt se nachází v těsné blízkosti kongresového centra na samém kraji 
areálu výstaviště. V jižní části se nachází archtektonicky hodnotné památky Kino, 
kavárna, divadlo od architekta Emila Králíka, Pavilon Uměleckoprůmyslové školy v 
Praze od architekta Pavla Janáka a Pavilonu Akademie výtvarných umění v Praze 
od Josefa Gočára. Důležitým prvkem formující celý ráz stavby je rozdíl úrovní ulice 
Hlinky a areálu výstaviště. 



Architektonický výraz
Navenek jednoduchý dům v sobě ukrývá prostor, který podporuje fantazii a tvořivost 
svého obyvatele. Složitost vnitřního uspořádání je vyvážena jednoduchým rastrem 
oken fasády, která probíhá a vybíhá skrze dům, podle funkcí vnitřních prostorů. 

Dispoziční řešení
Funkce domu jako "kreativní centrum" se propisuje do dispozičního uspořádání. 
Principem řešení je vytváření variabilních prostor, otevřených a uzavřených 
pracovištˇ, podle potřeby a nálady uživatele. Zázemí uživatelům nabízí vyžití v 
podobě relaxačních teras, kavárny, nebo i mini tělocvičny.
Srdcem objektů je venkovní prostor, k němuž jsou obě hmoty orientovány a který je 
definuje ve smyslu členění objektů.

Provoz
Navrhovaný objekt se skládá ze dvou hmot, kdy jedna je vyskopodlažní budova a 
druhá v kontrastu nízkopodlažní dlouhá linie. Obě hmoty v sobě ukrývají prostory pro 
administrativní, tvořivou i řemeslnou práci. Ve vysokopodlažní budově se nachází 
bydlení mnoha forem. S prřibývající podlažností roste metráž bytů i jejich určení. Mísí 
se tu studentské bydlení se sdílenými společenskými prostory, přes malometrážní 
byty po plnohodnotné bydlení.

Pro rychlé pochopení celkového výrazu domu slouží vizualizce zobrazující hlavní 
prostor navrhované budovy.


