
 
 
 
  

  

V BRNĚ, 2. 3. 2017 
 
 
MEZINÁRODNÍ URBANISTICKÁ SOUTĚŽ OTEVŘE ČÁST AREÁLU BVV 
VEŘEJNOSTI   
 
Kancelář architekta města Brna (KAM) bude pořádat mezinárodní urbanistickou soutěž 
na nové využití areálu BVV. Ten slaví v příštím roce 90. výročí otevření a během své 
bohaté historie prošel mnoha proměnami. Cílem soutěže je najít řešení, které umožní 
jak úspěšné pokračování a rozvoj veletržních funkcí areálu, tak revitalizaci méně 
využívaných částí a otevření části areálu široké veřejnosti pro každodenní využití. 

 
Areál BVV byl vždy vnímán jako unikátní území města, které je spojováno s pořádáním různých 
forem veletrhů a výstav. Areál ovšem neplní jen výstavní a veletržní funkci. Jsou zde dlouhodobě 
umístěny funkce další: kongresová a ubytovací, kulturní, sportovně rekreační a funkce dopravní. 
Statutární město Brno od loňského roku vlastní 95 procent areálu.  
 
KAM bude pořádat urbanistickou dvoufázovou otevřenou mezinárodní ideovou soutěž 
„Areál brněnského výstaviště“. Cílem soutěže je najít řešení, které umožní zachovat a rozvinout 
provoz veletrhů, a to jak z ekonomických, tak i historických důvodů, s ohledem na zachování genia 
loci města Brna jako města veletrhů. Současně je cílem najít nové využití a revitalizovat méně 
využívané části areálu (například Velodrom a jihozápadní část) a v neposlední řadě otevřít areál 
široké veřejnosti. 
 
„Nabízí se několik kroků k otevření areálu – například obnovení prostoru hlavního vstupu, který 
má potenciál kvalitního veřejného prostranství, zpřístupnění pavilonů Brno a Morava, Divadla a 
Umprum pro veřejnost nezávisle na provozu areálu výstaviště a vytvořením nové pěší osy z ulice 
Hlinky (v blízkosti ulice Lipová) k ulici Bauerově a dále až ke Svratce,“ upřesňuje možnosti ředitel 
Kanceláře architekta města Michal Sedláček. 
 
Soutěžní návrhy se nebudou omezovat pouze na hranice současného areálu výstaviště, ale budou 
řešit i jeho dopravní a urbanistické vazby na přilehlé území, zejména směrem k řece Svratce – 
na rekreační areál Riviéra, na park v okolí Anthroposu a na území brněnských vodáren. Vítězný návrh 
se stane podkladem pro změnu územně plánovací dokumentace. Výsledky soutěže budou 
zveřejněny a vystaveny na podzim tohoto roku. 
 
Rada města Brna schválila 28. února složení odborné poroty navržené KAM. V porotě zasednou 
zástupci města, BVV a nezávislí odborníci s rozsáhlými mezinárodními zkušenostmi. „Vzhledem k 
významu areálu očekáváme mimořádný zájem o soutěž jak ze strany architektonických a 
urbanistických kanceláří, tak i ze strany brněnské veřejnosti. V roce 2015 byla dokončena Analýza 
limitů a možného potenciálu funkčního využití areálu BVV, tato studie nám poslouží jako základ k 
podrobnému zadání soutěže,“ řekl Sedláček. 

 
KAM pořádá v pátek 3. března Brněnskou ozvučnou desku (BOD). Ta slouží jako platforma 
k odborné diskusi o plánování rozvoje města i řešení jeho aktuálních problémů a pravidelně se jí 
účastní osobnosti různého profesního zaměření. Tématem 7. BOD bude Historie, současnost a 
budoucnost areálu brněnského výstaviště a okolí. Výsledky diskuse budou zapracovány do 



 
 
 
  

  

připravovaného zadání soutěže a videozáznam zveřejněn na You Tube kanálu KAM. Široká veřejnost 
se ze záměry může seznámit v květnu, kdy areálu BVV bude věnována Procházka s městským 
architektem.  
 
 
Složení poroty soutěže 
Nezávislá část poroty: 
prof. Ing. arch. Ivan Koleček, prezident Federace švýcarských architektů 
MgA. Jakub Kořínek, zakladatel Brněnského urbanistického kroužku, organizátor Městských zásahů Brno 
Ing. arch. Zdeňka Vydrová, městská architektka Litomyšle a Tišnova 
Ing. arch. Petr Hlaváček, bývalý ředitel Institutu plánování a rozvoje Prahy 
prof. Dipl. Ing. Ivan Reimann z Berlína (Müller Reimann Architekten, Berlin, TU Drážďany)  
Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka (Waregem, Belgie) – náhradník 
doc. Ing. arch. Radek Kolařík (Praha) – náhradník 
prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel (Praha) – náhradník 
Závislá část poroty: 
primátor Ing. Petr Vokřál, primátor města Brna 
Ing. Jiří Kuliš, předseda představenstva a generální ředitel Veletrhů Brno a.s. 
Mgr. Martin Ander, PhD., náměstek primátora města Brna 
Ing. Jaroslav Kacer, náměstek primátora města Brna 
Mgr. Petr Hladík, náměstek primátora města Brna – náhradník 
Richard Mrázek, náměstek primátora města Brna – náhradník 
Mgr. Matěj Hollan, náměstek primátora města Brna – náhradník 
doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel Kanceláře architekta města – náhradník 
 
Brněnská ozvučná deska – 3. března 2017 
Historie, současnost a budoucnost areálu brněnského výstaviště a okolí 
 
Procházka s městským architektem – 26. května 2017 
Historie, současnost a budoucnost areálu brněnského výstaviště a okolí 
 

 
Kancelář architekta města Brna, p.o. (KAM) 
KAM je odborná koncepční kancelář města Brna se zaměřením na urbanismus a architekturu veřejných 
prostranství. Skládá se z architektů, urbanistů, inženýrů, sociologů a geografů. Cílem kanceláře je působit jako 
katalyzátor a akcelerátor městotvorných procesů a pozitivně ovlivnit vývoj Brna na dalších 50 let.  
KAM pracuje na přípravě územního plánu, tvorbě kultivovaných ulic, náměstí a parků, na přípravě urbanistických 
a architektonických soutěží, a na aktivním zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování při tvorbě města 
prostřednictvím anket, besed, workshopů, výstav, procházek a společného plánování. 
(Zřízení nové příspěvkové organizace schválilo zastupitelstvo města Brna na svém zasedání 8. prosince 
2015. Jejím ředitelem byl 5. dubna 2016 jmenován doc. Ing. arch. Michal Sedláček. Své sídlo v Malém Špalíčku 
na Zelném trhu získala Kancelář 1. července 2017. K 1. lednu 2017 má kancelář 13 zaměstnanců.) 

 
doc. Ing. arch. MICHAL SEDLÁČEK (*1963) 
Vystudoval FA na VUT v Brně a Školu architektury na AVU v Praze. Po studiích odešel do zahraničí, působil 
v New Yorku, Moskvě, Los Angeles. Pracoval mimo jiné také v ateliéru známého architekta Franka Gehryho. V 
roce 2007 založil v Los Angeles pobočku architektonické firmy Aedas, kterou vedl až do jara 2016, kdy zvítězil 
ve výběrovém řízení na ředitele Kanceláře architekta města Brna.  
Mezinárodní výběrová komise, ve které zasedli mimo jiné hlavní architekta dánské Kodaně Tina Saaby, ředitel 
odboru plánování města Vídně Thomas Madreiter, šéf pražského Institutu plánování a rozvoje Petr Hlaváček 
nebo nezávislý odborník na urbanismus a architekturu Adam Gebrian, jej vybrala z celkem 9 uchazečů. 

 


