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Abstrakt  
Urbanistická studie diplomová práce řeší efektivnější využití areálu brněnského výstaviště v 
dlouhodobějším časovém horizontu. Přirozené hranice areálu v údolní nivě tvoří na 
severovýchodě ulice Hlinky se Žlutým kopcem, z jihozápadu pak ulice Bauerova vedoucí 
podél řeky Svratky. Díky své poloze nedaleko centra města i přímému napojení na pražskou 
magistrálu je významným místem ideálním pro návrh funkcí nadměstského významu. Snahou 
je otebřít areál celoročně věřejnosti a nabídnout jí různorodé celoroční i celodenní funkční 
využit. Snahou je na místo přilákat co nejvíce lidí, kteří se budou rádi vracet. 
Původní ideou je dotvoření struktury celého území novou zástavbou v západní části s ohledem 
na původní urbanistický koncept os jdoucích od pavilonu A.  
Řešené území je rozšleněno do čtyř hlavních funkčních zón - výstavnictví, sport a rekreace, 
práce a vzdělání a kultura. Doplňující funkcí je bydlení a zázemí pro potřeby výstaviště i 
dalších firem.. 
Z dopravního hlediska je kladen důraz na chodce, cyklisty a zklidněný charakter motorové 
dopravy. Areál protíná několik pěších tras spojujících ulice Hlinky a Bauerovu. Je navržen 
také most pro pěší a cyklisty, který vede až za řeku skrz areál Riviéra. 
  
Klí čová slova 
Výstaviště, Brno, Pisárky, Hlinky, ulice Bauerova, urbanistický návrh, pavilon, velodrom, 
přestupní terminál, cyklistická trasa, showroomy, multifunkční využití.  
  
  
  
Abstract 
Urban study thesis deals with the more efficient utilization of the Brno Exhibition Centre in 
the longer term. The natural boundaries of the area in the alluvial plain formed on the 
northeast Hlinky street and Žlutý kopec, from the south-west street Bauer then head along the 
river Svratka. Thanks to its location near the city center and direct connection to the Prague 
highway is an important area ideal for design features of national importance. The aim is to 
open area all year round to the public and offer a diverse year-round and daily functional use. 
The effort is in place to attract as many people who will want to return. 
The original idea is to complete the entire structure of the new buildings in the western part of 
the terms of the original urban concept axes going from Pavilion A. 
The territory is divided into four functional zones - exhibitions, sport and recreation , work, 
education and culture. Additional functions of housing and facilities for the needs of the 
exhibition as well as other companies. 
In terms of transport, emphasis is put on pedestrians, cyclists and calmed character of 
motorized traffic. The area intersects several hiking trails connecting the Hlinky street and 
Bauerova street. 
  
Keywords 
Exhibition Centre, Brno, Pisarky, Hlinky street, Bauerova street, urban design, pavilion, 
velodrome, transfer terminal, a bicycle trail, showrooms, multi-purpose use.  
… 
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1. Základní údaje 

 

 

1.1.  Identifikační údaje 

Název práce:   Urbanistické řešení areálu Výstaviště Brno 

    Urbanistická studie 

Druh dokumentace: Diplomový projekt 

Stupeň dokumentace: Územní studie 

Vedoucí práce:   Ing. arch. Josef Sátora, CSc. 

Vypracovala:   Bc. Kateřina Mainclová 

Termín odevzdání:   23. května 2014 

Umístění území:   Jihomoravský kraj 

    Statutární město Brno 

    Městská část Brno – střed 

    Katastrální území Pisárky 

Výměra řešeného území: 81 ha 

 

1.2.  Podklady 

 

Územně plánovací dokumentace a podklady: Územní plán města Brna 

       Polohopis a výškopis 

       Stavební zákon a prováděcí vyhlášky 

Mapové podklady  a průzkumy – běžné mapy na internetu 

Účelové dokumenatce vydané BVV 

Dílčí dokumentace areálových ploch Výstaviště Brno 

 

 

2. Analýza řešeného území 

 

2.1.  Širší vztahy 

 

Areál brněnského výstaviště leží jihozápadně od centra města v městské části Brno-střed, 

k.ú. Pisárky. Přirozené hranice areálu v údolní nivě tvoří na severovýchodě ulice Hlinky se 

Žlutým kopcem, z jihozápadu pak ulice Bauerova vedoucí podél řeky Svratky. 

Celková rozloha řešeného území je 81 ha, z čehož samotnému Výstavišti náleží 68 ha. Na 

území se ještě nachází tramvajová vozovna Pisárky, hotel Holiday Inn s kongerovým sálem a 

několik budov patřících Jihomorvskému kraji. Současným majoritním hlastníkem 

brněnského Výstaviště je německá firma Messe Düsseldorf a město Brno uvažuje o jeho 

odkoupení.  
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2.2.  Historie území 

Město Brno má, co se týče trhů a výstav, dlouhou historii, již před vznikem výstaviště. První 

výstavní areál pro vzorkové trhy vznikl v Brně v roce 1922 a šlo o provizorní využití stadionu 

na Kounicově ulici. Hospodářský rozmach Československa po první světové válce však 

vyžadoval samostatný veletržní komplex, kde by výrobci mohli prezentovat výsledky své 

produkce a nabízet ji k odbytu do zahraničí. Ke vzniku brněnského výstaviště přispělo 

velkou měrou i politické rozhodnutí o konání jubilejní výstavy k desetiletému výročí vzniku 

republiky právě v Brně. O vybudování výstavního areálu se začalo uvažovat po vzniku 

Československé republiky v roce 1918. Dvacátá léta jsou obdobím, kdy se výrazně pracuje 

na urbanizaci města, probíhají soutěže na regulační a dopravně komunikační plány, kterých 

se zúčastňují všichni významní brněnští (Fuchs, Kroha, Wiesner, Polášek, Kumpošt, Víšek 

atd.) i světoví (Adolf Loos, J.P. Oud, Mies van der Rohe,...) architekti. 

Definitivně se rozhodlo o výstavbě nového výstaviště v roce 1923, byla vybrána lokalita tzv. 

Bauerovy rampy v Pisárkách a Moravský zemský výbor zakoupil pozemek o rozloze přes 58 

ha.  Mlžná údolní niva řeky Svratky nevhodná k bydlení, na okraji městského regionu, ale 

zároveň s dobrým napojením na městskou, celostátní i mezinárodní dopravu byla ideálním 

místem.  Ještě téhož roku se vypsala soutěž na urbanistické řešení, kde všech 31 návrhů 

bylo ve stylu funkcinalismu a architektonické avandgardy. Nejvyššího ocennění získala 

studie pražského architekta Josefa Kalouse. Ryhlý průběh výstavby pak zapříčinilo 

rozhodnutí uspořádat na novém výstavišti Výstavu soudobé kultury Československa k 

desátému výročí vzniku republiky. Správcem výstavby areálu a projektantem obchodně 

průmyslového paláce (pavilonu A) byl Ing. Dr. Jaroslav Valenta a poradce a architektonický 

projektant byl arch. Emil Králík, který navrh železobetonovou konstrukci pavilonu A. 

Hlavním urbanistickým konceptem jsou dva paprsky rozbíhající se od hlavní dominanty 

výstaviště  

Součástí Výstavy soudobé kultury měl být také nově postavený komplex funkcionalistických 

rodinných domů "Kolionie Nový dům" pod Wilsonovým lesem (v Žabovřeskách) od 

významných architektů (Fuchs, Kroha, Grunt, Foltýn, Wiesner a další).  

 

V 30. letech zasáhla hospodářská krize i výstaviště, které se každoročně ocitalo ve ztrátách 

a až do války se udržovalo jen díky malých výstavám a drobným kulturním akcím. 

 

Po německé okupaci roku 1939 sloužily budovy výstaviště jako vojenská skladiště a dílny, 

které se tak stávají cílem spojeneckých náletů. Když je německá vojska v dubnu 1945 

opouštějí jsou v katastrofálním stavu, některé pavilony vyhořelé nebo z nich zůstaly jen 

trosky, takže se po válce rozhodlo o likvidaci celého areálu. Naštěstí se od záměru ustoupilo 

a v roce 1949 se zde konaly první poválečné trhy. 
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Roku 1955 se uskutečnila první Výstava československého strojírenství s velkým úspěchem 

pak i následující dva roky až nakonec získal statut mezinárodního veletrhu a roku 1959 se v 

Brně konal první mezinárodní veletrh. 

 

Politicky i kulturně uvolněnější 60. léta přispěla k rozvoji veletrhů a rozsáhlému stavebnímu 

rozmachu srovnatelnému s rokem 1928. Navíc velký přísun návštěvníků do města si vyžádal 

stavbu hotelů International (A. Krejsa,M. Kramoliš) a Continental (Z. Říhák) a dokončena 

byla také budova Janáčkova divadla (Víšek, Oplatek, Zavřel,...). V areálu výstaviště se 

přemístily skladovací prostory, nově postavené pavilony již měly infrastrukturu v podzemí a 

začaly s epřipravovat generely na rozšíření výstaviště směrem k jihu a za pavilon Z. Nově 

vznikl podnik zahraničního obchodu Brněnské veletrhy a výstaviště  (BVV), který byl přijat i 

do Mezinárodní unie veletrhů a tak se zde mohly pořádat i další mezinárodní veletrhy.  

Nové požadavky a názory na kvalitu a vybavení apvilonů a především možnost jejich 

celoročního využití přinesly značné rekonstrukce stávající objektů a také potřebu vytvořit 

nový generel pro nově budované objekty. Nový koncept pod vedením skupiny architektů 

(Stanislav Jasník, Zdeněk Denk, František Kočí, Věra Borková) byl založen na výstavbě kolem 

nové osy 4. brána - pavilon Z. Záměr ale nebyl uskutečněn. Jediný pavilon D byl realizován 

podle generelu z roku 1964. 

Srpnová okupace 1968 těsně před 10. Mezinárodním strojírenským veletrhem způsobila 

obrovské problémy a konala se s měsíčním zpožděním také jako výraz veřejného 

nesouhlasu s obsazením Československa. 

 

I přes složité poměry v 70. letech, kdy bylo kompletně vyměněno celé vedení podniku, 

vznikly další mezinárodní veletrhy (Mezinárodní veletrhy spotřebního zboží, Mezinárodní 

výstava výpočetní techniky Invex, Mezinárodní sévárenská výstava Fond-ex, Mezinárodní 

potravinářský veletrh Salima). 

Během osmdesátých let vznikaly převážně menší stavby velkých firem (Škoda, Nordstahl 

atd.), pavilony pro Československou obchodní komoru a Vědeckotechnickou společnost 

(Dům techniky), tiskové středisko (pavilon O) a u jezírka budova pro ministerstvo 

zahraničního obchodu (nyní sídlo vedení akciové společnosti Veletrhy Brno). Proběhly také 

rozsáhlé rekonstrukce: památkově chráněného pavilonu G včetně vyhlídkové věže, 

pavilonu A (Ruller, Müller, Uhlíř, Rudiš), pavilonu B,  a navrženo propojení pavilonů tzv. 

pasarely. 

 

Po listopadu 1989 došlo k vlastnickým změnám a privatizaci společnosti a v roce 1998 se 

stala většinovým vlastníkem německá společnost Messe Düsseldorf 
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2.3.  Dopravní napojení 

 

Řešené území má vynijací dopravní napojení. Ulice Bauerova je součástí městského okruhu 

s nově vybudovanou mimoúrovňovou pisáreckou křižovatkou a přes Pisárecký tunel 

navazuje na pražskou magistrálu. Ve směru z města je nejvhodnější použít MHD. Území je 

obluhováno několika autobusovými a trolejbusovými linkami podél celého areálu včetně 

tramvajové trasy s vozovnou v severozápadní části území. Ulicí Hlinky je z větší části 

vybudovaný cyklopruh, významná národní cyklotrasa vede podél jižního břehu řeky Svratky. 

 

 

2.4.  Zeleň a voda 

 

Významná přírodní lokalita – smíšený les Čertova kopce se nachází hned na jih od čeky 

Svratky, která formuje celý charakter území svým zvlněným tokem. 

V samotném areálu výstaviště u Bauerova zámečku se nachází plochy chráněné zeleně s 

kašnou, památkově chráněné zelené osy od hlavního vstupu. 

 

 

2.5.  Limity území 

 

Ačkoliv je výstaviště velmi hodnotným místem nejen v rámci města Brna, vyskytuje se zde 

řada problémů a omezení, které na hodnotě a reprezentativnosti území ubírájí. 

Zásadním problémem je uzavřenost celého areálu, podél ulice Hlinky je to bariéra 

tramvajové trati, z jihu a západu pak čtyřproudová komunikace. Do areálu je možné se 

dostat jen za účelem návštěvy veletrhu nebo po dopředu domluvené organizované 

prohlídce. Navíc okolí některých vstupních bran postrádá i sebemenší reprezentativní 

úpravy, které by měly být u tak významného území samozřejmostí. Jiným příkladem je 

veřejný prostor vzniklý při vybudování pisárecké křižovatky u tramvajové smyčky. Ačkoliv jde 

o zajímavě a místy i příjemně vytvořený prostor, zeje prázdnotou, protože není důvod se zde 

zastavit a posedět. Tím se dostáváme k dalšímu hlavnímu problému území, kterým je 

chybějící polyfunkčnost s veřejnými prostory, funkce, které by přinesly život na území během 

celého dne.  

Dalším problémem je nadměrný hluk způsobený silničním provozem, nejvíce na ulici 

Bauerova. 

Co se týče stavebního omezení, je důležité zohlednit vysokou hladinu podzemní vody, která 

je na první pohled prokazatelná u jezírka vzniklého těžbou během výstavby areálu. Při 

návrhu by měly být zachovány pohledové osy výstaviště a jeho výškové dominanty - pavilon 

Z a vyhlídková věž. 

Nutné je brát v úvahu také památkově hráněné objekty a plochy na území výstaviště. 
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3. Urbanistické řešení 

 

3.1.  Vymezení řešeného území 

 

Samotný areál výstaviště leží na téměř rovinatém terénu ve svratecké kotlině. Jeho 

přirozenou hranici tvoří směrem na severovýchod ulice Hlinky za kterou stoupá Žlutý kopec 

a na jihozápadě je to řeka Svratka, od které je areál oddělen rychlostí komunikací. Ta je 

také jedním z nejzásadnějších limitních omezení při návrhu. 

 

 

3.2.  Urbanistické předpoklady 

 

Jedná se o velmi atraktivní lokalitu, svou polohou v těsné návaznosti na historické centrum 

města a současné vynikající napojení na hlavní dopravní tahy včetné dálnice D2 je ideálním 

místem pro různorodé využití s funkcemi nadměstského charakteru. 

Zástavba v okolí výstaviště je různorodá. Ulici Hlinky tvoří významné pisárecké vily, které 

jsou částečně chráněné, téměř všechny minimálně svým průčelím. Budovy jsou převážně tří 

až čtyřpodlažní a jsou využívány především jako kanceláře a sídla firem, s minimálním 

zastoupením funkce bydlení. Významným urbanistickým konceptem bylo spolu s výstavbou 

výstaviště vytvoření ulice Veletržní/Výstavní, která byla dříve jednosměrná ze směru od 

Mendlova náměstí a návštěvníky tak naváděla z města přímo k hlavnímu vstupu. 

 

 

3.3.  Základní idea a filosofie 

 

Hlavním cílem je efektivnější využití areálu brněnského výstavištěm které je díky své poloze 

nedaleko centra města i přímému napojení na pražskou magistrálu významným a velmi 

hodnotným místem, ideálním pro návrh funkcí nadměstského významu. Snahou je propojit 

území s okolím a otevřít jej celoročně věřejnosti. Nalákat návštěvníky na nabídku 

různorodých aktivit a zajímavostí, aby se sem rádi vraceli a tím tak vzniklo plnohodnotně 

fungující živé místo městského charakteru. 

 

Záměrem urbanistického konceptu je dotvoření  a ucelení struktury celého areálu. Chybějící 

nebo nevyhovující objekty v severozápadní části výstaviště budou nahrazeny novou 

výstavbou. Výchozími body návrhu jsou významná místa a stavby v území, od kterých se 

nová výstavba odvíjí. Zároveň je zohledněno původní urbanistické řešení z 20. let minulého 

století - kompoziční osy jdoucí od pavilonu A. Základní tvarové řešení vychází od velodromu 
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dynamickými křivkami, které částečně kopírují ulici Bauerovu a stávající objekty výstaviště. 

Vzniklá souvislá zástavba vzniklá těmito křivkami lemuje jihozápadní část území a z vnitřní 

strany je ještě doplněna alejí stromů, které másty prochází přes nově vzniklé bloky. 

 

  

3.4.  Urbanisticko-architektonický návrh 

Ulici Hlinky dotváří nově navržená zástavba tří- až čtyřpodlažních budov. Veřejný prostor je 

doplněn o plnohodnotné cesty pro chodce i pro cyklisty včetně laviček a zelených ploch pro 

odpočinek i jiné městské aktivity. Parkování je navrženo podélné v celé délce ulice s 

dostatečným doplněním kapacity v podzemních garážích nové zástavby. Pro vytvoření 

hodnotné městské ulice Hlinky je přesunuta tramvajová linka a zrušena vozovna, která 

svým charakter není vhodná do tak hodnotného městského prostředí. 

 

Řešené území je rozšleněno do čtyř hlavních funkčních zón - výstavnictví, sport a rekreace, 

práce a vzdělání a kultura. Doplňující funkcí je bydlení a zázemí pro potřeby výstaviště i 

dalších firem. Navržené čtyři základní funkční zóny se vzájemně prolínají a doplňují.  

Chybějící funkce základní vybavenost v území jsou doplněny.  

 

K ulici Bauerova je navržena souběžná obslužná komunikace pro řešené území tak, aby 

probíhal na rychlostní komunikaci plynulý provoz. Z důvodu nadměrného hluku jsou podél 

celé komunikace navženy parkovací domy, kde první dvě podlaží slouží jako showroomy, 

autosalony a sídla firem spolupracující nebo pravidelně vystavující na výstavišti. 

 

Nová zástavba podél ulice Hlinky a u pavilonu Z má charakter smíčeným obecných ploch. 

Partery jsou využity pro komerční učely, služby a vybavenost, další jedno až dvě podlaží 

slouží administrativě a vzdělání a v nejvyšších patrech je funkce bydlení. Cílem je tak 

propojení funkcí bydlení-práce-vzdělání-rekreace bez nutnosti neustálého dojíždění. 

 

Novější pavilony, které jsou vhodné z výstavního a hlavně ekonomického hlediska pro 

výstavnictví, zůstávají s výstavní funkcí (pavilony P, V, F, G1 a částečně i Z)  Starší, ale zato 

hodnotné pavilony mají nové funkční využití. (H, C, B). Pavilon Z je zrekonstruován dle 

požadavků nutných pro pořádání sportovních i kulturních akcí a částečně také zůstává jako 

rezerva pro výstaviště. 

 

Původní pavilony z první poloviny 20. Století soustředěné u halvního vstupu do areálu jsou 

součástí kulturně vzdělávací zóny. 

Pavilon A lze považovat za symbol brněnského výstaviště a také za symbol funkcionalismu v 

Brně, proto je zde navrženo Brněnské funkcionalistické centrum, kde bude převážně na 

tuto tématiku zaměřeno muzeum a knihovna. Fuchsovy pavilony u hlavního vstupu budou 
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sloužit pro malé výstavní a umělecké akce s návazností na Fukncionalistiké brněnské 

centrum v pavilonu A. 

Pavilon C bude koncertním sídlem Brněnské filharmonie a s její přestavbou je vytvořen také 

nový koncept centrálního náměstí areálu s parkovou úpravou, která volně navazuje ná 

chráněné zelené plochy u zámečku. Pomyslným středem parku je pavilonek Y (zmenšenina 

pavilony Z), která bude sloužit jako kavárna. 

Budova bývalé funkcionalistické kinokavárny ležící u severní „zelené“ osy bude obnovena 

do původního stavu včetně funkčního využití. 

 

 

 

3.5.  Bilance 

 

Celková rozloha řešeného území:   82,0 ha 

Z toho čistá plocha areálu výstaviště: 18,5 ha 

 

 

Rozdělení území s nově navrženou zástavbou do tří oblastí: 

 

I. Velodrom – Bauerova 

 

Rozloha území:        10,6 ha 

Zastavěná plocha:   50 690 m2 

Obestavěný prostor: 530 800 m3 

Podlažní plocha:  177 400 m2 

 

 

II. Nový Tuzex – pavilon Z 

 

Rozloha území:          6,2 ha 

Zastavěná plocha:   31 310 m2 

Obestavěný prostor: 286 400 m3 

Podlažní plocha:    93 350 m2     

Čistá plocha bydlení:   13 500 m2 

Počet bytů:         240 bytů 

Počet obyvatel:           600 obyvatel 

Hustota zalidnění:           96 obyv./ha 
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III. Ulice Hlinky 

 

Rozloha území:          3,8 ha 

Zastavěná plocha:     9 640 m2 

Obestavěný prostor: 118 100 m3 

Podlažní plocha:    33 740 m2 

Čistá plocha bydlení:      9 300 m2 

Počet bytů:           170 bytů  

Počet obyvatel:          425 obyvatel 

Hustota zalidnění:          112 obyv./ha 

 

 

Celkově navrženo  .....    410 nových bytů 

Počet obyvatel zvýšen o  ...... 1 025 obyvatel 
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4. Dopravní řešení 

 

4.1. Typy pozemních komunikací 

Návrh dopravního řešení vychází z myšlenky zklidnění dopravy motorových vozidel směrem 

dovnitř areálu. Podél ulice Bauerovy vzniká nová oblužná komunikace pro plynulejší provoz 

na brněnském okruhu. Obslužné komunikace přechází na zklidněné řečení komunikací typu 

„TEMPO 30“ až po komunikace typu D se smíšeným provozem, tzv. shared space. 

 

 

4.2. Doprava v klidu 

 

Pro řešené území je navržena dostatečná parkovací kapacita na venkovních parkovacích 

plochách, podzemních garážích pod objekty nebo v parkovacích domech. 

 

I. Velodrom – Bauerova – parkovací kapacity slouží z větší části pro potřeby výstaviště 

 

Počet parkovacích stání:  v krytých garážích   …… 2 400 stání 

     Venku podél komunikací ……    360 stání  

 

 

II. Nový Tuzex – pavilon Z – parkovací stání a odstavná stání pro rezidenty domů 

 

Počet parkovacích stání:  v krytých garážích   …… 1 430 stání 

     Venku podél komunikací ……    305 stání  

 

 

III. Ulice Hlinky – dvě podzemní podlaží garáží po téměř celé délce ulice Hlinky 

 

Počet parkovacích stání:  v krytých garážích   …… 1 070 stání 

     Venku podél komunikací ……    135 stání  

 

 

Výstaviště – 18,5 ha 

 

Přibližný počet potřebných parkovacích stání: 2 300 stání 
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4.3. Tramvajová trať 

 

Největším zásahem v dopravním řešení je posunutí tramvajové tratí dolů na výškovou 

úroveň pavilonů, takže tramvajová trať nebude z Hlinek vyditelná, ale bude vést pod krytou 

galerií a zůstane zároveň otevřená viditelná z úrovně výstaviště. Tím se vytvoří lepčí 

podmínky pro novou zástavbu k ulici Hlinky. S tím také souvisí další důležitý zásah – zručení 

celé vozovny Pisárky s tím, že zůstane zachována smyčka s možností odstavení pár tramvají. 

S novou vozovnou se dle nového územního plánu počítá na jižním okraji Brna u křížení 

dálnic D1 a D2. 

 

 

4.4. Přestupní miniterminál Pisárky 

 

Uvolnění ulice Hlinky od nadměrné hromadné dopravy a ulehčení od linek MHD, které končí 

na Mendlově náměstí. Ty budou mít výchozí i konečnou zastávku na nově vybudovaném 

miniterminálu v místě původní tramvajové smyčky Pisárky. Bude se jednat o přibližně 2-3 

linky MHD, pro které je zde zbudována výstupní zastávka s možností jednoduchého a 

rychlého přestupu ve směru na Mendlovo náměstí. Dále jsou zde vybudována dvě 

nástupiště, pro autobus i pro trolejbus, a dvě až tři odstavná stání. Všechna nástupiště jsou 

vybavena přístřeškem. Pro přestup na tramvaj je možné využít původní propojení 

schodištěm, výtahem a rampami nebo je zde navrženo další schodiště s výtahem, kterým se 

dostaneme z miniterminálu přímo na zastávku tramvaje. Součástí miniterminálu je také 

kryté stání pro kola pro možné využití kombinované dopravy. Na miniterminál těsně 

navazuje třípodlažní odstavné parkoviště pro osobní automobily. Nejvyšší podlaží je zároveň 

střechou ve stejné výškové úrovni jako ulice Hlinky, takže je objekt zcela zapuštěn do terénu 

a vytváří ideální propojení s miniterminálem i podzemní zastávkou tramvaje.  

Toto dopravní řešení je navrženo v dlouhodobějším časovém horizontu a počítá s přesunutí 

vozovny do jižní části města, jak je uvedeno v územním plánu města Brna. 

 

4.5. Pěší a cyklistické trasy 

 

Z dopravního hlediska je kladen důraz na chodce, cyklisty a zklidněný charakter motorové 

dopravy. Areál protíná několik pěších tras spojujících ulice Hlinky a Bauerovu. Je navržen 

také most pro pěší a cyklisty, který vede až za řeku přes areál Riviéra až za řeku a napojuje 

se na stávající turistickou a cyklistickou trasu. Po přesunutí tramvajového tělesa na úroveň 

komunikace, vznká z mostu u hlavního vstupu přijemná trasa, takže se pěší i cyklisté 

dostanou zcela bezbariérově a příjemně z Mendlova náměstí přes areál výstaviště až na 

Riviéru. 
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