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HISTORIE 

Vznik veletržního komplexu

Hospodáøský rozmach Èeskoslovenska vyžadoval po první svìtové válce samostatný veletržní

komplex, kde by výrobci mohli prezentovat výsledky své produkce a nabízet ji

k odbytu do zahranièí. V roce 1923 bylo rozhodnuto o konání jubilejní výstavy

k desetiletému výroèí vzniku republiky. Vedení mìsta Brna zakoupilo pozemek tzv. Bauerovy 

rampy v Pisárkách, tato èást mìsta v blízkosti øeky Svratky byla kvùli spodní vodì nevhodná 

pro obytnou výstavbu, zároveò však splòovala všechny požadavky na komunikaèní

dostupnost a napojení na mìstskou i celostátní dopravu.

Realizace výstavního areálu

Prvním krokem bylo vypsání veøejné soutìže na urbanistické øešení a návrh ústøedního 

pavilonu Obchodnì prùmyslového paláce. Zvítìzil projekt pražského architekta

Josefa Kalouse, jehož urbanistická koncepce byla dopracována Emilem Králíkem. Koncept 

vycházel z klasicistních centralizujících tendencí a pavilony byly rozmístìny podél dvou 

základních os do tvaru písmene V s dominantou prosklené vìže.

Vzniku jednotlivých pavilonù pøedcházela tìžba štìrku a jeho strojní pøíprava pøímo na místì 

výstavby, což snížilo náklady a zrychlilo stavební proces, neboť se materiál na stavbu 

železobetonových konstrukcí nemusel dovážet.

Využití areálu

Do zaèátku války se zde konala øada zajímavých veletrhù vìnovaných stavebnictví,

bydlení, práci a volnému èasu èi protileteckým opatøením.

Bìhem okupace Èeskoslovenska sloužilo výstavištì jako skladištì zbraní, takže

neuniklo bombardování spojeneckých vojsk, po válce proto poškozenému areálu

hrozila demolice.

V dobì prùmyslového rozmachu Èeskoslovenska v polovinì padesátých let,

se zaèaly v Brnì konat svìtoznámé strojírenské veletrhy.

Tato etapa je spojená i se znaèným stavebním rozkvìtem nejen výstavního areálu

(napø. pavilony B, C, Z ), ale i samotného Brna, neboť v rámci zkvalitòování turistické

infrastruktury byla postavena øada dalších staveb

(hotely International a Continental, Janáèkovo divadlo).



(citace: Stezka Výstavištì, Brnìnský architektonický manuál.

Dostupné z: http://www.bam.brno.cz/stezka/7-vystaviste)

Výstava soudobé kultury

Souèástí úpravy areálu byla i výsadba vzrostlých stromù a instalace slavnostního osvìtlení

u pøíležitosti zahájení Výstavy soudobé kultury v Èeskoslovensku.

Ta se zde konala od kvìtna do záøí roku 1928 a jejím cílem bylo prezentovat kulturní

a technický rozmach mladého státu v prvních deseti letech svojí existence.

Výstavu soudobé kultury vidìlo celkem 2 698 000 návštìvníkù.

ANALÝZA 

Brnìnské výstavištì je svou lokalitou blízko jak centrU mìsta, tak obytné ètvrti na Žlutém 

kopci a povodí øeky Svratky. Má dobré dopravní napojení a je v dosahu mnoha fakult a 

nemocnic, které znamenají znaèný pohyb lidí v blízkosti Výstavištì. Pøevážnì v okolí øeky se 

vyskytuje množství sportovních pøíležitostí. 

Infrastruktura green and blue

Oblasti s vìtším výskytem zelenì obklopují BVV ze všech stran. Každá je svým charakterem 

jiná. V Masarykovì ètvrti se setkáme více s kultivovanými zahradami, v povodí øeky, kterou 

lemuje trasa cyklostezky, zase s èástí lesa. 



Doprava

Trasa MHD obsluhuje okolí Výstavištì. Na severu po ulici Hlinky tramvají, trolejbusy a 

autobusy, na jihu po Křížkovského autobusovou dopravou. Parkování probíhá podél hlavní 

komunikace a v pøedprostoru hlavního vstupu do areálu. 

PROBLÉMY

BVV je svou velikostí srovnatelné s centrem mìsta Brna, dìlí obytnou lokalitu od té pøírodní a 

je bariérou pro obyvatele mìsta. Je neprostupné, chybí propojení. Svým mìøítkem je 

nelidské. Za plotem se odehrávají výstavní akce a další, plní však omezené množství těchto 

funkcí, je monofunkèní. V sousedství areálu chybí služby.

Motivací, proè do areálu BVV zavítat, je pro bežné obyvatele pomálu. Areál je uzavøený, 

hlídaný, každého obèana zaujme pouze èást z programu výstav. Výstavištì spíše slouží pro 

úèely firem, jde o místo setkávání a pøedávání kontaktù a informací, avšak pouze omezenému

okruhu lidí.

Prosperita BVV je závislá na návštìvnících, avšak celkový obraz Výstavištì lidi spíše 

odpuzuje. Efekt ještì dále umocòuje všudypøítomná statická doprava, jež obklopuje celý areál

a je tedy bariérou èíslo dva. Parkování, hlavnì v dobì výstav, zabírá místo na chodnících na 

úkor chodcù.

Dalším problémem se stávají budovy v rámci BVV. Nìkteré zaèínají chátrat a jsou bez využití 

nebo jsou využívány poskrovnu. Jedná se zejména o pavilony z doby první fáze výstavby ve 

30. letech minulého století. Najdeme zde objekty, které v souèasnosti pøestávají plnit 

požadavky energetické nároènosti a jsou tedy pro celek ztrátové ve smyslu spotøeby energie. 

Stav zelenì se stal extenzivním a není mu vìnováno mnoho péèe jako celku. Zelené plochy 

jsou náročné na údržbu, nevyužitelné pro pobyt. Chybí koncepce oèima zahradního 

architekta. Velké zadláždìné plochy jsou synonymem velkých nákladù na stoèném. Absence 

øešení vsakování a využití srážkových vod je zøejmá. 

Je tøeba využít pøíležitosti ke zlepšení a chopit se kladù, které areál má, jako jsou dobrá 

dopravní dostupnost, lokalita, architektonická hodnota objektù, plochy a objekty, po 

revitalizaci vhodné k pronájmu a mìstským aktivitám, a navázat na ně. 



Z NITRA BVV

Dokument Masterplan 2014 ve vlastnictví BVV navazuje na analýzu problémù. Výkres 

vymezuje plochy, kde dochází k útlumu èinnosti výstavnictví a pøedpokládá se postupný 

pøerod v plochy s jiným významem. Napøíklad v prostoru hlavního vstupu, kde se nyní hlavnì 

parkuje, se poèítá s rekonstrukcí a koncetrací pùvodní administrativy, se zachováním vstupu 

pro pìší. Zmiòuje se také o dlouhodobém pronájmu objektù a možnosti pøesunu parkovacích

ploch za pøedpokladu nahrazení na jiném místì. Tyto kroky podle popisu nastávají na periferii

areálu, která sousedí s èástí mìsta. 

Zmínìné informace jsou podkladem pro mé øešení návrhu revitalizace Výstavištì. 

PODPŮRNÉ STRATEGIE

METODIKA SMART CITY

Jde o myšlenkový pøístup, který spoèívá ve vytvoøení optimální vize v dlouhodobém èasovém 

horizontu a v návrhu dílèích drobných postupných krokù, kterými je možné se této vizi 

pøiblížit. Dùraz je kladen na trvale udržitelný rozvoj, jednotu enviromentálního, spoleèenského

a ekonomického dopadu na budoucí generace spoleènosti.

Hierarchie dopravy

Souèasný charakter pøilehlých ulic Hlinky a Køížkovského je jednoznaènì dopravní, je zde 

hustý provoz a vìtšina ulièního prostoru je urèena pro parkování osobních automobilù.

Naopak ideologie Smart City prosazuje na první místo chodce a cyklistu, dále mìstskou

hromadnou dopravu a v evropských zemích oblíbený carsharing.

Cílem projektu byla promìna stávajícího stavu areálu BVV

podle principù SMART CITY na trvale udržitelnou èást mìsta.

Zabývali jsme se i pøilehlými ulicemi Hlinky a Køížkovského a v èásti etapizace zaèlenìním 

areálu, zde jsou zobrazeny postupy, jak lze brnìnské veletrhy zapojit do každodenního dìní 

mìsta. Nejvìtší problém vidíme v oplocení, které tvoøí neprostupnou bariéru v okolí. Velký 

potenciál je podle nás v nevyužívaných plochách a opuštìných budovách, kterým chceme 

dát novou funkci.



ROTTERDAMSKÁ STRATEGIE

Tato strategie šikovně pracuje s kapacitami města, které se dříve tolik neřešily, jako problém, 

jehož eliminací sídlo může naopak získat na atraktivitě a pomoct samo sobě. V mnoha 

bodech se také hodí pro lokalitu Výstaviště Brno, která má dále návaznost k celému městu.

Rotterdam- lidé tvoří vnitřní město

Město se v průběhu staletí muselo přizpůsobit měnícím se podmínkám. Jako příklady mohou 

posloužit vodní náměstí nebo podzemní zásobárny na vodu vytvořené pro adaptaci na změnu 

klimatu.

Městu je schopnost dělat z negativ příležitosti velmi vlastní. Je důležité, aby sídla nabízela 

uskutečnění nového významu ekonomické aktivity, což generuje získání příjmu a potravy. 

Jaká je tedy strategie? 

Páté mezinárodní architektonické bienále v Rotterdamu vytváří platformu pro tento průzkum, 

která má lidem i odvětví byznysu znázornit, jak by atraktivní udržitelný Rotterdam mohl 

fungovat. Jde hlavně o zahuštění městské zástavby a větší podíl zeleně ve městě. Cílem je 

koncentrování městské energie a vytvoření podmínek pro iniciativy. 

Publikace prezentuje to, co lidé už aplikovali, lidé tu dělají své město jako ,,město k žití.“

Otázkou bienále bylo: ,, Jak děláme město?“ Řešeny byly projekty jak malého tak velkého 

měřítka. ,,Důležité je tvořit podmínky pro rodiny, i když tvoří jen dvacet procent obyvatel.

Architekti se tedy sešli a kromě strategií zaměřujících se na řešení výškovými budovami, se 

snažili definovat alespoň šest typů zahušťujících strategií pro obyvatele vnitřního města. 

Řešeny byly také ,,zelené strategie“, které by Rotterdam udělaly ,,zelenější“. Totiž dostatečné 

příjemné zahuštění a zelené okolí tvoří kvalitu života ve vnitřním městě, udržitelném 

Rotterdamu. 

Udržitelná stanoviska pro lidi, planetu a profit zahrnují též socioekonomickou pružnost. 

Zahuštění je proces krok za krokem. Rotterdam potřebuje přidat do svého centra zhruba 

dvacet tisíc domů za třicet let. Takové městské zahuštění znamená, že budova dojde konce, 

že veřejná doprava je více finančně efektivní a, jak jsme si všimli u jiných měst, bude tu více 

cyklistů, chodců a méně aut. Také méně demolice a více transformace opravdového majetku, 

což značí více efektivní využití základních materiálů. Výsledky výzkumu ujasnily, že zahuštění a

navýšení urbánní zeleně musí jít ruku v ruce s dobrým řešením parkování a ambiciózní 

strategií pro mobilitu. 

Úřad místní samosprávy s Rotterdamu už nehraje diktaturní roli, ale raději tu ulehčující. Role 

obyvatel a obchodních spolků se změnila. Bylo renovováno pět set domů, které si obyvatelé 



sami opravili, prázdné kanceláře čekají na přeměnu. Nacházíme iniciativy přeměnit urbánní 

strukturu malými projekty, které mohou inspirovat sousední ulici nebo i široké okolí. 

Samospráva je důsledná v podpoře tohoto vývoje, čím vzniká pozvání pro budoucí obyvatele a 

podnikatele přicházet zas a znovu s iniciativami. Čím více obyvatel ve vnitřním městě, tím více 

je město atraktivní, protože ho lidé tvoří.

Sedm zahušťujících strategií

Proces zahušťování Rotterdamského vnitřního města se odehrává již desetiletí. Například 

vývoj velkého měřítka čtvrti Kop van Zuid.

Avšak v dnešním ekonomickém klimatu tyto dříve úspěšné projekty už nebudou dostatečné. 

Vnitřní zahušťování bude závislé na projektech menšího měřítka, iniciovaných zespod. 

Na Rotterdamském bienále bylo identifikováno a prozkoumáno sedm zahušťujících strategií. 

Více než pro vytváření master plánu vznikly pro demonstraci toho, že ve vnitřním městě je více

dostupného prostoru než by si jeden myslel a že zdvojnásobení počtu obyvatel je realistické i, 

aniž by byla zmenšena kvalita existujícího života. Ta se naopak může dramaticky zlepšit pro 

všechny.

1. PŘÍZEMNÍ BYDLENÍ

Přístup v úrovni přízemí dělá ulici obslouženou bydlením mimořádně atraktivní a zvyšuje 

životaschopnost sousedství. Repertoár formují terasové domy, domy s patiem a urbánní vily. 

Atraktivní pro rodiny je zejména zahrada a přístup do ulice.

2. BYLENÍ NA VODĚ 

Neomezené katastrálními zákresy a existujícími hranicemi budov, přístavní bloky bydlení na 

vodě optimálně využívá dynamického prostředí. Umístěné daleko od shonu a ruchu dopravy, 

toto bydlení těží z vysoké urbánní kvality.

3. VYSOKOPODLAŽNÍ BYDLENÍ

Potenciál tohoto typu může být realizován tam, kde to regulace a příznivé podmínky dovolí. 

Tak, jak jsou situovány v nejvíce urbanizovaných oblastech, obyvatelé takových obydlí těží 

z blízkosti vybavenosti a vizuální kvality výhledu.

4. TRANSFORMACE

Díky Bureau Zandbelt  van der Berg bylo zjištěno, že město je plno dlouhodobě nebo 

krátkodobě volných kancelářských prostor. Tak jak je bydlení méně citlivé k ekonomickým 

podmínkám, mix bydlení a kanceláří může zajistit více stabilní páteř pro atraktivní vnitřní 

město. 

Z ekonomického hlediska situováno v nejvíce atraktivních lokalitách a vybavené prostornými 



parkovacími zařízeními tyto budovy zajišťují optimální příležitosti pro vysoko standartní 

bydlení.

5. NÁSTAVBY

Existující budovy z plnostěnné konstrukce jsou vhodné pro bydlení doplňované nahoru. Toto 

bývá prováděno s domy postavenými hlavně po roce 1950 z betonové nebo ocelové 

konstrukce s plochými střechami.

6. VYPLNĚNÍ

Mezery nad přímými zásobovacími ulicemi, nerozvinuté pozemky a velké dvory mohou být 

vyplněny bydlením, které kříží ulici jako most, vznášející se nad parkováním nebo tvořící blok 

budov. 

7. ,,UDĚLEJ SI SÁM“

Bydlení z devatenáctého století se svými charakteristickými fasádami přitahuje velkou 

skupinu domácích kupců. Často ve velmi strohém stavu opravy a daleko od současných 

prostorových požadavků, domy tohoto typu mohou být adaptovány, aby vyhovovaly, mladým 

profesionálům a rodinám. V tomto případě to není o metrech čtverečních, ale více o 

přizpůsobení bloku budov ubytovat více lidí.

Sedm zelených strategií

Správa města se zaměřila na založení dvaceti tisíc extra jednotek bydlení ve vnitřním městě 

do roku 2040. A tak počet obyvatel se zdvojnásobí z 30 000 na 60 000. Mimo jiné, aby 

zachovali stejné množství zeleně na obyvatele, oblast veřejné zeleně se bude potřebovat 

značně rozšířit. Toto není jen o metrech čtverečních na obyvatele, ale také o příjemném 

vnímání dostupného zeleného prostoru. K doplnění této vize, co je známo jako Rotterdam styl,

bylo vyvinuto pro urbánní design venkovního prostoru. Důležité principy tohoto stylu jsou 

využití lepších designových prvků (dláždění, městský mobiliář a veřejná zeleň), založení více 

zelených prvků a rovnováha mezi způsoby možností pro využití venkovního prostoru (bydlení, 

rekreace, doprava) s konečným cílem vytvoření venkovního prostoru, který je více přitažlivý 

pro všechny. 

1. BULVÁRY

Strategie se zaměřuje na vysazování více zeleně na těchto třídách. Mezery ve stromové 

struktuře jsou doplněny, a kde je to možné, jsou přidány řady navíc. Různorodost typů stromů 

vytváří větší diverzitu a redukuje náchylnost k chorobám. Stromy a tráva podél silnic a tratí 

dělají ulice mnohem atraktivnější a zlepšují mikroklima města. 



2. NÁBŘEŽÍ

Nábřežní strategie má za cíl transformovat říční břehy a kamenná nábřeží v atraktivně 

propojenou, zelenou rekreační krajinu. Toto vše je o novém vnímání vody.  Zbavit se 

parkujících aut na nábřežích kdekoli je možno a navrhování nových zelených prostor vytvoří 

spojitou trasu pro chodce a cyklisty s propojeními.

3. NÁMĚSTÍ

Náměstí jsou obývací pokoje města. Strategie se zaměřuje na zajištění osobitého charakteru 

každého náměstí a jeho různorodým využitím. Funkce náměstí je nejlepší, když jsou 

obklopena budovami s mix programy na podlažích a vybavením ve formě teras nebo přitažlivě

zdobenými veřejnými prostorami.

4. PARKY

Park pro každého s dostupnou vzdáleností. Parky cílí na vytvoření prostoru takovým 

způsobem, že jakkoli malé, obsahují dostupnou vzdálenost každého domova. Existující kvality 

v parcích by měly být upravovány a posíleny, jak jen je možné. 

5. HŘIŠTĚ

Děti jsou budoucností města. Jak jste vyrostli a jaké jsou vaše nejlepší vzpomínky? Potulování 

se s kamarády venku na náměstí, šplhání na stromy a sbírání květin a plodů mohou být 

uskutečněny ve vnitřním městě. Dětem přátelský venkovní prostor je nezbytný pro atraktivní a 

kompletní prostředí pro život v centru města.

6. ZELENÉ STŘECHY A FASÁDY

Poválečná éra rekonstrukcí budov na ty plochými střechami nabízí spoustu možností pro 

uvědomění si ekologických problémů ve vnitřním městě. Potenciál plochy střechy o 85 ha ve 

spojení s fotovoltaickými články dává všanc vytvořit atraktivní zelené plochy. Zelené střechy 

zajišťují vysokou ekologickou kvalitu, zachycují drobné částice a  CO2, zelenou scenérii a 

rekreaci v zeleni. A mnohem více, mají pozitivní efekt na klima zahuštěného vnitřního města. 

7. ÚCHVATNÁ ZELEŇ

Nic nemůže psychicky nahradit setkání na veřejném panství. Navzdory výzvám přineseným 

digitálním věkem, komercializací a vandalismem, lidé budou stále přicházet a navštěvovat 

vnitřní město, jako že je to místo, kde se ukazuje život ve všech podobách a je patrný a kde se

vyvíjí v každém aspektu. Návrh tohoto veřejného panství je rozhodující pro atmosféru, láká lidi,

aby se zdrželi déle, a konečně, aby se spojili více s městem. 



Udržitelný profil

Počty současných publikací poukázaly na dopad urbánního vývoje na udržitelnost měst. Tento

vývoj byl často připisován urbánním expanzím, vzrůstající mobilitě, intenzivnějšímu urbánního 

prostoru pro volný čas, nakupování a další služby, a vyšší spotřebě zdrojů, zahrnujíc energie a 

vodu. Pro mnoho evropských měst tento problém vyústil v komplikace se vzduchem, hlukem, 

světelným šumem..

Aspekty, které dále mohou, kromě množství zeleně a zahuštění městské zástavby, ovlivnit 

udržitelnost, jsou fyzická aktivita, vybavenost, hluk, zaměstnanost, zahlcení, tržní hodnota 

budov, tepelné ostrovy, využití energií..

(vlastní překlad dokumentu Rotterdam-people make the inner city)

CESTA PRO CELÉ BVV

Výstavišti se nabízí řešením strategie, jejíž význam spoèívá v posunutí pevné hranice smìrem

dovnitø areálu, èímž se uvolní území, které mùže být využíváno jiným způsobem. Vytvoøí se 

tak polopropustná membrána mezi mìstem a BVV.



Dalším krokem je pøesun administrativní èásti a tìžištì nástupu do BVV do severozápadní 

èásti areálu, kde má nový vstup své opodstatnìní díky strategické poloze v blízkosti výjezdu z

dálnice. S tímto se pojí i závislost administrativní èásti na automobilové dopravì. 

Koncepce pro západní èást je samostatným celkem, která poèítá, mimojiné, s umístìním 

nové hasièské stanice, díky již zmínìné strategické návaznosti, nebo s parkovištìm park and 

ride.

Posledním zásahem je propojení Masarykovy ètvrti s areálem Riviéry lávkou-domem, která by

mohla pojmout další parkovací místa a stát se i pobytovým místem pro své návštìvníky. 

(Tento projekt byl již formou studie zpracován na Fakultì architektury VUT).

POHLED NA PROBLEMATIKU- ZÁVĚR PŘEDDIPLOMNÍ PRÁCE

Na cestì k diplomové práci je toto zastavení dùležitým mezníkem. Cílem je nalézt úsudek a 

následnì správný smìr pro vývoj  návrhu na promìnu èásti brnìnského výstavištì. Aby však 

kroky nebyly chybné, považuji za podstatné zachovat charakter místa. To znamená otisk 

doby, ale i pochopení okolností, které daly vzniknout areálu Výstavištì. Stopy vedou do 

historie. 

Výstava soudobé kultury v Èeskoslovensku roku 1928 se stala prezentací kulturního a 

technického rozmachu mladého státu, která dala podnìt ke zrození nové moderní 

architektury, jež byla spoleèností dobøe pøijata. Využití nových materiálù a technologií šlo 

ruku v ruce se snahou ukázat nejen nové formy bydlení, ale také formulovat nové otázky 

sociální, hospodáøské a technické. Doposud to byly pouze problémy estetického rázu. 

Sám Karel Èapek po návštìvì Brna vyzdvihoval pøísnou a èistotnou harmonii, velkorysost, 

princip jednoty a jednotnou vùli, která vymezila prostory BVV. Výstavu chápal jako vzor pro 

budoucí konání spoleènosti, pro nebojácné vytváøení disciplinované jednoty v podnikání a 

projektování. 

Pokud se na veletrhy podívám dnešním pohledem, jejich fungování je zajištìno konáním 

výstav, kongresù, spoleèenských a kulturních akcí. Velké areály, jako je tento, by mìly nabízet

velké a rozmanitì zamìøené akce a být zónovány pro jednoduchou orientaci návštìvníkù.

Výstavištì by v budoucnu mohlo pojmout nìkteré z mìstských funkcí, jako jsou služby, 

bydlení, sportovní vyžití a administrativa, což je jedna z možností, jak zachovat ménì 

vužívané nebo chátrající, avšak po architektonické stránce hodnotné pavilony. 



CESTA PRO VÝCHODNÍ ČÁST VELETRHŮ

Koncepce má jádro v posunu pevné hranice do vnitra Veletrhů a zrušením plotů na okraji. 

Pevnou hranici nahrazuji hranicí novou, která sice plní svou funkci, ale není bariérou optickou.

Vodní příkop i  hrana naopak mohou vytvořit příjemné místo pro pobyt. U vody vzniká forma 

nábřeží, která slouží nově vzniklé části města.  Zmíněná ,,hrana” využívá výškového rozdílu od

hlavní brány k pavilonu A. V hraně se nachází vstup do BVV, ale I obchod se suvenýry, či 

veřejné toalety. 

Část objektů je revitalizována, část z nich nahrazena novými, jež abízí kapacity pro původní 

funkce I nová využití. 

Volné plochy jsou vhodně doplněny novými stavbami a počítá se I s vybudováním 

podzemního parkoviště, které uvolní plochu před hlavní branou pro městské aktivity.

KONCEPT GREEN AND BLUE INFRASTRUCTURE

Velké plochy v lokalitì BVV podle odkazu Smart City a Rotterdam strategy se mìní na 

pøíjemnìjší umístìním vodního pøíkopu a parkù, které pøispívají k udržitelnosti místa a 

navazují koncepènì na vìtší celky v okolí areálu. 



Nejen svìtovým trendem v oblasti udržitelnosti jsou zelené støechy, šťerková parkovištì, která

absorbují srážky, ale i záhony luèních druhù kìtin, které jsou, zvláštì pro velké plochy, 

vhodným typem zelenì s malou nutností údržby. 

Vodní infrastruktura pomáhá ochlazovat území a mùže se stát domovem nìkterých druhù 

živoèichù. Voda se na Starém Brnì v minulosti vyskytovala, než došlo k zatrubnìní 

kanalizace. Forma vodního pøíkopu nemusí být jediná, pøíkladem jsou i vodní kanálky 

zabudované v dlažbì pìších zón..

KONCEPCE DOPRAVY

Obslužná komunikace pro oblast vede obousmìrnì pod svahem ulice Hlinky, je dostupná z 

prostoru pøed BVV a z ulice Hlinky sjezdem pod tramvajovou trať. Pokraèuje pak dále do 

severozápadní èásti areálu a zajišťuje obsluhu tamním objektùm

ZÁVÌREÈNÁ ANALÝZA A POHLED DO BUDOUCNA

Nové využití objektù památkovì chránìných záleží na samostatné strategii podložené 

vyjádøeními odborníků z øad architektù a památkářů. Nabízí se, pro udržitelnost typické, 

využití budov jako nájemních prostor pro firmy i studenty, což mùže podnítit jejich spolupráci,

nebo jako sídla rùzných institucí. 

Formou etapizace se po krocích dá docílit zmìn, na které jsou mìsto i obyvatelé pøipraveni. 

V každém pøípadì je zachování tìchto objektù žádoucí kvùli neopakovatelné atmosféøe 

prvorepublikových pavilonù, ekonomickým dùvodùm a atraktivní  a strategické poloze v 

rámci mìsta. 



Tato práce èerpá z výsledkù spolupráce pìti studentù na tématu brnìnského Výstavištì po 

dobu tøí semestrù, jejichž materiály jsou v práci rovnìž použity. 

Zdroje:   

materiály studentů Bc. Barbory Krátke, Bc. Kateřiny Baťkové, Bc. Petry Figlovské a Ing. 

Tomáše Babky
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