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1. IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE 

Název práce: Urbanistické �ešení areálu Výstavišt� v Brn�
Vedoucí práce: Ing. arch. Josef Sátora, CSc. 
Vypracoval: Bc. Nikola Kop�ivová 
Termín odevzdání: 23. kv�tna 2014 

Kraj: Jihomoravský 
M�sto: Brno 
M�stská �ást: Brno – St�ed 
Vým�ra �ešeného území: 7485a 

2. VYMEZENÍ �EŠENÉHO ÚZEMÍ 

�ešené území administrativn� spadá do m�stské �ásti Brno - St�ed 
katastrálního území Pisárky. Jeho rozloha �iní 74,8 ha. Z jiho-západu je území 
vymezeno �ekou Svitavou a VMO I a ze severu ulicí Hlinky. 
Území je z p�evážné �ásti areálem Výstavišt� Brno. 

3. HISTORIE 
1923 - 1928 

- hledání vhodného prostoru pro výstavišt�
- sm�tišt� za Lužánkami (dnešní Boby a okolí) 
- prostor u vojenské nemocnice v Zábrdovicích 
- údolní niva �eky Svratky, tzv. Bauerova rampa v Pisárkách 58ha 20a 78m2 = 7 

841 090 K�
 vybráno díky dobrému dopravnímu napojení na m�stskou, celostátní i 

mezinárodní trasu, dále niva s vysokou hladinou podzemní vody nebyla 
vhodná pro obytnou výstavbu 

- 26. kv�tna 1928 slavnostn� otev�eno Výstavou soudobé kultury 

1928 - 1955 
- po velkém úsp�chu op�t stagnace a úpadek, celosv�tová hospodá�ská krize 
- výstavišt� udržuje v �innosti - konání drobných kulturních akcí, pravidelné Brn�nské 

výstavní trhy, Nábytkové trhy, oborové výstavy (bytová kultura, kynologie, 
zdravotnictví, v�ela�ství, rybá�ství, fotografické výstavy…) 

- 1939 - po okupaci se pavilony m�ní ve vojenské sklady a dílny vojenské výroby, 
stávají se tak cílem spojeneckých nálet�; velká �ást výstavišt� je zni�ena 

- 1946 rozhodnuto o likvidaci celého areálu; s rozhodnutím se otálelo, až se ho 
poda�ilo zvrátit 

- architekt Jan Mrá�ek navrhl p�ebudování výstavišt� v lidový zábavní park (s kv�tnou 
zahradou, zábavním parkem, botanickou zahradou, zoologickou z., koupališt�m, 
stadionem, Anthroposem a národopisnou vesnicí slovanských národ�) 
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- pro sv�j projekt získal podporu, ale nebyl realizován 
- 1954 z�ízen Park kultury a oddechu - po�ádání kulturních, estrádních, tane�ních a 

divadelních akcí 
- 1955 - uvoln�ní mezinárodního nap�tí, pr�myslová výroba prudce roste 

- 11. 9. 1955 konání první strojírenské výstavy � po�átek nové etapy rozvoje 

1955 - 1989 
- úsp�ch výstavy povzbudil investi�ní �innost v areálu 
- rozhodnuto o konání mezinárodních strojírenských veletrh� (od roku 1959) - 

vytvo�en nový urbanistický koncept 1957 
- požadavky na specializované veletrhy s celoro�ním využíváním pavilon�  
- 1977 dokon�en nový generel rozvoje (Müller, Ruller, Rudiš) - nejúpln�jší a nejlépe 

propracovaný, slouží dodnes  
1990 - 2001 

- 1993 - sout�ž na nový generel rozvoje areálu - výsledky sout�že nenaplnily 
o�ekávání ani poroty ani investora - rozhodlo se o rozvíjení myšlenek generelu z roku 
1977 

- 1998 - novým majoritním vlastníkem se stává MESSE DÜSSELDORF 
- 2000 - nový koncept (Müller, St�íbrný) 

4. STÁVAJÍCÍ STAV 
Území je v sou�asné dob� tvo�eno p�evážn� pavilony, které v sou�asnosti nemají již využití 
jako d�íve. 
Na západu území se nachází vozovna Pisáky, centrum Eden, Nový Tuzex a na jihu území se 
nachází nevzhledné objekty sklad�. 

5. HODNOTY ÚZEMÍ 

5.1. Pozitiva 

- �eka Svratka 
Podél jižní hranice areálu protéká �eka Svratka. Ta s sebou p�ináší rekrea�ní 
potenciál, podílí se na dálkových pohledech a spoluvytvá�í p�itažliv�jší prost�edí. 
V t�sné blízkosti se nachází rekrea�ní centrum Riviera 

- Cyklostezka 
Podél levého b�ehu Svratky probíhá cyklostezka, která vede od brn�nské p�ehrady až do 
Komárova,což poskytuje další možnost trávení volného �asu. 

- Dopravní dostupnost 
Území se nachází ve vynikající dopravní dostupnosti, jak na velký m�stský okruh, tak na 
dálnici D1. Leží na spojnici mezi severem a jihem. 

- Poloha areálu 
Území se taktéž nachází v t�sné blízkosti na m�stské centrum. P�i sou�asném systému 
m�stské hromadné dopravy se do centra dostaneme za 10 minut, na Hlavní 
nádraží pak dokonce za 8 minut. Tyto údaje p�ispívají ke zvýšení atraktivity 
území a tím v�tšímu zájmu budoucích rezident�. 
Území je obsluhováno MHD tramvají, autobusy i trolejbusy. 
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- Stavby v území 
V území se nachází velké množství historicky hodnotných staveb, které jsou v sou�asnoti 
p�ístupné pouze b�hem konání veletrh�. 

5.2. Negativa 

- Uzav�enost areálu 
Vzhledem ke svému d�ív�jšímu využití je areál jasn� a tém�� “nepropustn�” 
ohrani�en, což s sebou p�ináší celou �adu problém� týkajících se dopravního 
napojení a nep�ístupnost ve�ejnosti do krásného území plného hodnotných staveb.

- Technický stav 
Velké množství stávajících pavilon� jsou sice v dobrém technickém stavu, avšak provozn�
náro�né. 

- Nevyrovnaná funk�ní skladba okolí 
V jižní �ásti území se nachází velké množství nesourodých objekt�, které do hodnotného 
území nepat�í a nep�ispívají k atraktivit� území. 

- Hluková zát�ž 
�ešené území se nachází v sousedství velkého m�stského okruhu, což je výhodné 
z hlediska dopravy, ne však už z hlediska hluku, který v n�kterých místech 
p�esahuje povolené hodnoty. Proto je pot�eba s tímto problémem po�ítat 
v návrhu. 

6. KONCEPT 

Cílem návrhu bylo vytvo�it ze stávajícího �áste�n� nevyužívaného areálu BVV fungující živý 
m�stský organismus, který by byl sob�sta�ný ve všech ohledech a neprohluboval by tak 
svou existencí problémy ve svém okolí, ale naopak p�ispíval k jejich �ešení. 

6.1. Zachování jedine�nost areálu 
Pro zachování genia loci budou revitalizovány objekty, které jsou významné z 
historického nebo funk�ního hlediska. Jedná se pavilony viz. Výkres památkov� chrán�ných 
objekt�. 

6.2. Pohledové osy 
Hlavním prvkem návrhu je zachování stávajících dvou os, které protínají areál BVV ve dvou 
sm�rech. Jejich protažením do nov� �ešeného území a na konci navržen významný 
architektonický prvek. 

6.3. Kvalitní podmínky pro bydlení 

Jednou z funk�ní náplní konceptu je bydlení. To je vzhledem k nadm�rnému hluku z dopravy 
situováno do st�edu nov� navržené �ásti a severn� od pavilonu Z.. Tato lokace poskytne 
budoucím rezident�m komfortn�jší a klidn�jší bydlení. Struktura zástavby je 
navržena jako rozvoln�ná bloková, pro lepší prostupnost územím a lidské m��ítko 
�len�ní budov. Vzhledem k plánovanému po�tu obyvatel se po�ítá s umíst�ním 
mate�ské školy a výukou cizích jazyk�. Objekty pro bydlení jsou orientovány svými fasádami 
na jih tak, aby bylo možné �erpat slune�ní energii a objekty se tak staly sob�sta�né 
z hlediska trvale udržitelné výstavby. 
Další bytové jednotky se nachází ve vyšších podlažích  polynfunk�ních objekt�. 
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6.4. Pracovní podmínky 

V rámci vytvo�ení nových pracovních míst a odhlu�n�ní obytné zóny bude podél 
Velkého m�stského okruhu vybudován administrativní úsek, centrum architektury a designu , 
Kulturní centrum a obchodní d�m. Orientace budov ke sv�tovým stranám bude volena 
východo-západní, což umožní umíst�ní kancelá�í na severní stranu. 

6.5. Rekreace 
D�raz je kladen i na rekrea�ní požadavky rezident�. K tomuto ú�elu bude sloužit 
�ást areálu navazující na Velodrom (který se zrekonstruuje) a dále to je sou�asné vybavení u 
�eky Svratky. 

6.6. Kapacitní dopravní napojení 

Areál byl kv�li d�ív�jšímu využití p�ístupný pouze p�i konání veletrh�. Nyní je pot�eba 
vytvo�it adekvátní dopravní napojení na velký m�stský okruh. Toho bude dosaženo 
na jihu pomocí obslužné komunikace. Další vjezdy do území z�stanou dle stávajících 
komunikací, tém�� všechny budou p�ístupny ve�ejnosti. 

6.7. Vodní prvky 

V území je navrženo n�kolik nám�stí a odpo�inkových zón, která každá bude obsahovat 
vodní prvek kašny. 

6.8. Zele�

V návaznosti na VMO bude vytvo�en pás zelen�, který hlukov� odd�lí nejhlu�n�jší �ást 
VMO. Další zele	 bude po celém areálu. M�stská zele	 bude tvo�ena parkem a stromo�adím 
v ulicích. Ploché st�echy objekt� budou ozelen�né. 

6.9. Výškové zónování 
Výšková hladina areálu BVV je r�znorodá. Nov� navržená �ást bude mít vyšší potenciál u 
VMO tak, aby vytvo�ila p�irozenou hlukovou bariéru. 

7. FUNK�NÍ PLOCHY 

7. 1. PLOCHY BYDLENÍ 

Funk�ní plochy bydlení (�istého a všeobecného) jsou navrženy ve st�edové �ásti nové 
�ásti. Od hlukové zát�že VMO jsou odd�leny smíšenou plochou obchodu a služeb a 
plochami, které vytvá�í hlukovou bariéru. 
„BO - PLOCHY VŠEOBECNÉHO BYDLENÍ 
- slouží p�edevším bydlení (podíl hrubé podlažní plochy bydlení je v�tší než 60 %, 
ve stabilizovaných plochách musí být zachován charakter stávajících staveb pro 
bydlení) 
- pokud objekty v této ploše tvo�í blokovou strukturu, požaduje se využití 
vnitrobloku pouze pro každodenní rekreaci zde bydlících obyvatel (tj. p�edevším 
pro zele	 a h�išt�); pod kterým je umíst�ní podzemních garáží pod terénem vnitrobloku. 
Jsou to: 
- stavby pro bydlení a jako jejich sou�ást 
(pokud 60 % podlažní plochy objektu bude sloužit bydlení) také: 
- obchody, provozovny ve�ejného stravování a nerušící provozovny služeb, které 
slouží pro pot�ebu obyvatel p�ilehlého území 
- jednotlivá za�ízení administrativy 
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Další monofunk�ní objekty 
- obchody do velikosti 3 000 m2 prodejní plochy za podmínky, že bude na povrchu 
umíst�no max. 50 % normou požadovaných parkovacích míst a jejich provoz 
(zásobování, frekvence využívání obchod�) nenaruší obytnou pohodu v lokalit�
- provozovny ve�ejného stravování za podmínky, že jejich provoz (zásobování, 
doba provozu, frekvence využívání za�ízení) nenaruší obytnou pohodu v lokalit�
- nerušící provozovny služeb a nerušící provozovny s pracovními p�íležitostmi 
- ubytovací za�ízení za podmínky, že odstavování vozidel lze �ešit v plném 
rozsahu na vlastním pozemku 
- stavby pro administrativu za podmínky, že jejich provoz (dopravní obsluha, 
parkování a frekvence návšt�v) nenaruší obytnou pohodu v lokalit�
BC - PLOCHY �ISTÉHO BYDLENÍ 
- slouží p�edevším bydlení (podíl hrubé podlažní plochy bydlení je v�tší než 80 %) 
Parkování je �ešeno jako p�ízemní �áste�n� zapušt�né pod terén 

7. 2. SMÍŠENÉ PLOCHY 
Smíšené plochy obchodu a služeb jsou navrženy v jižní a st�ední �ásti areálu podél. 
V t�chto plochách bude realizována p�edevším administrativa, zázemí sportovních �inností, 
relaxa�ní a zábavní centrum. 
 „SO - SMÍŠENÉ PLOCHY OBCHODU A SLUŽEB 
- slouží p�evážn� k umíst�ní obchodních a servisních provozoven a administrativy, 
které podstatn� neruší bydlení 
- pokud objekty v této ploše tvo�í blokovou strukturu a obsahují i funkci bydlení, 
požaduje se využití minimáln� �ástí vnitrobloku p�ilehlých k bytovým dom�m 
pouze pro každodenní rekreaci zde bydlících obyvatel. 
__________________ 

 MMB - Odbor územního plánování a rozvoje. Regulativy pro uspo�ádání území 
(2011),s.16-17 
˛ MMB - Odbor územního plánování a rozvoje. Regulativy pro uspo�ádání území (2011),s.18-
19 

7. 3. PLOCHY PRO VE�EJNOU VYBAVENOST 
Plochy pro ve�ejnou vybavenost jsou navrženy ve t�ech celcích, které dopl	ují plochy 
bydlení. Vzhledem k po�tu obyvatel je v nich zastoupena mate�ská škola. Tyto plochy jsou 
navrženy v dobré p�ší dostupnosti k zastávkám MHD. 
- „jsou ur�eny výhradn� pro umíst�ní staveb a za�ízení, které slouží ve�ejn�
pot�eb� v uvedených funkcích (pokud není plocha rezervována pro všeobecný 
ve�ejný ú�el) 
„SO - SMÍŠENÉ PLOCHY OBCHODU A SLUŽEB 

7. 4. PLOCHY PRO DOPRAVU 

Plochy pro dopravu jsou navrženy v podzemí �ásti budov, jako podzemní parkování. 
DG – HROMADNÉ ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ GARÁŽE 
Podzemní parkování Obchodního centra je možné využít jako parkovišt� typu ,,Park and 
ride“ 

7. 5. PLOCHY PRO TECHNICKOU VYBAVENOST 

Plochy pro technickou vybavenost umíst�ny mimo �ešené území. 

7. 6. PLOCHY KRAJINNÉ ZELEN�

Plochy krajinné zelen� jsou navrženy uvnit� �ešeného území, kde slouží 
k rekrea�ním ú�el�m a dopl	ují stávající systém 
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ekologické stability. 
__________________ 
3 MMB - Odbor územního plánování a rozvoje. Regulativy pro uspo�ádání území (2011),s. 
22 
4 
MMB - Odbor územního plánování a rozvoje. Regulativy pro uspo�ádání území (2011),s. 23 
5 
MMB - Odbor územního plánování a rozvoje. Regulativy pro uspo�ádání území (2011),s. 24 

KR – PLOCHY KRAJINNÉ ZELEN� REKREA�NÍ“  

7. 7. PLOCHY M�STSKÉ ZELEN�

Plochy m�stské zelen� jsou navrženy ve form� parku okolo komína uvnit� �ešeného území 
- „jsou zám�rn� vytvo�enou náhradou za p�vodní p�írodní prost�edí 
- jsou ve�ejn� p�ístupné a slouží jako zázemí pro odpo�inek a rekrea�ní aktivity 
ZP – PLOCHY PARK�
ZR – PLOCHY OSTATNÍ M�STSKÉ ZELEN�“  
ZO – PLOCHY OSTATNÍ M�STSKÉ ZELEN�

8. LIMITY ÚZEMÍ 

Do �ešeného území zasahuje n�kolik ochranných pásem (OP). V okolí �eky je to 
p�edevším OP nadzemního vedení VVN, OP biokoridoru a také aktivní 
zóna záplavového území. Do areálu zasahují inženýrské sít� se svými ochrannými 
pásmy. V prvé �ad� je to OP kanalizace, VN a parovodu do areálu 
zasahuje OP plynovodu, vodovodu a ve�ejného osv�tlení. V území se nachází velké 
množstvíobjekt� zapsaných do centrálního seznamu kulturních památek. 

9. DOPRAVNÍ �EŠENÍ 

�ešený areál BVV je dob�e napojen na okolní komunikace, avšak od jižní �ásti je navržena 
nová obslužná komunikace pro lepší napojení z VMO. Od severu není p�ímí vjezd do území 
z d�vodu výškového p�evýšení a železni�ní dráhy MHD. Dále jsou vytvo�eny odpovídající 
podmínky pro p�ší prostupnost a cyklistiku.  

9. 1. Komunikace 

Hlavní dopravní komunikace protíná starou �ást areálu ve stávající podob� a novu �ást 
v páte�ním smyslu nov� navrženého území. 
__________________ 
6 MMB - Odbor územního plánování a rozvoje. Regulativy pro uspo�ádání území 
(2011),s.16-177
MMB - Odbor územního plánování a rozvoje. Regulativy pro uspo�ádání území (2011),s.18-
19 

9. 2. Parkování 

Parkování rezident� bude �ešeno pomocí podzemních garáží v rámci blok�
stejn� jako parkování pro komer�ní ú�ely Na terénu budou vytvo�ena parkovací místa (pro 
pot�eby zásobování, návšt�v, atd.). 
Kulturní i obchodní centrum mají �ešeno parkování v podzemí. Administrativní budova a 
víceú�elový stadion na terénu vedle objektu. 

9. 3. M�stská hromadná doprava 
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Obsluha MHD je tvo�ena kolem celého území. 
V severní �ásti je to tramvajová linka �.1 a linky trolejbus� 25,26,37. 
Kolem ostatní �ásti území jsou to linky MHD autobusové � .44, 84. 
Do území není vjezd pomocí MHD. 

9. 4. Železni�ní doprava 

Do území vede železni�ní tra� z VMO, která je využívána z�ídka, p�edevším pro zásobování 
veletrh�. 

10. INŽENÝRSKÉ SÍT�

Inženýrské sít� (vodovod, plynovod) budou napojeny na stávající systém sítí. Kanalizace 
bude napojena na stávající kanaliza�ní stoky. 

11. PROTIPOVOD	OVÁ OPAT�ENÍ 

Vzhledem k p�ítomnosti �eky Svratky je pot�eba vypo�ádat se i s problematikou 
záplav. Stávající rozlivová plocha postihuje 5% �ešeného území. V návrhu se 
proto po�ítá s liniovými protipovod	ovými opat�eními, které vytvo�í ochranu pro zbytek 
lokality. 

12. ZATÍŽENÍ HLUKEM 

V jihozápadní �ásti je areál �áste�n� zatížen nadm�rným hlukem z dopravy, který je 
vyšší než povolený limit 70dB pro tento p�ípad (viz. výkres �. 09). Tento problém je 
�ešen protihlukovou zástavbou a situováním nebytových za�ízení podél zdroje hluku. 
A ochranným pásmem zelen�. 

13. KONTAMINACE 

Areál není zasažen kontaminací území. 

14. ZELE	

Kolem VMO je navržen ochranný pás zelen�. Kolem komunikací se nachází stromo�adí 
solitérních prvk� zelen�. 
V celém území se nachází n�kolik odpo�inkových ploch a zón sloužící pro rekreaci a 
odpo�inek. 
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Seznam použitých zkratek a symbol


�ÚZK – �eský ú�ad zem�m��ický a katastrální 
IDS – integrovaný dopravní systém 
JMK – Jihomoravský kraj 
MHD – m�stská hromadná doprava 
MMB – Magistrát m�sta Brna 
MPR – m�stská památková rezervace 
ÚAP – územn� analytické podklady 
ÚPP – územn� plánovací podklady 
ÚP – územní plán 
ÚPMB – územní plán m�sta Brna 
ÚSES – územní systém ekologické stability 
ÚÚR – ústav územního rozvoje 
VMO – Velký m�stský okruh 
BVV – Veletrhy Brno 
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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá transformací a novým návrhem funk�ního využití území 
areálu výstavišt� v Brn�. 
Areál je vymezen od jihu velkým m�stským okruhem m�sta Brna a od severu ulicí 
Hlinky. 
Cílem návrhu bylo oživit stávající hodnotné území tak, aby se z n�ho stal fungující 
m�stský organismus voln� p�ístupný ve�ejnosti, který by tvo�il symbiózu mezi 
historickou �ástí výstavišt� a nov� navrženou �ástí. 

Klí�ová slova 

Brno-St�ed , Výstavišt�, revitalizace, oživení, symbióza 

Abstract 

Master thesis deals with the transformation of a new proposal for functional use of 
the fairgrounds in Brno.  
The area is defined by a large southern city circuit of Brno and from north street 
Hlinky.  
The idea was to revitalize existing valuable territory so that he became a functioning 
urban organism freely accessible to the public, which would form a symbiosis 
between the historical part of the exhibition and a newly designed parts. 

Keywords 

Brno-center, exhibition, restoration, revival, symbiosis 
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