
 
 
 
  

  

V BRNĚ, 23. 5. 2017 
 
MĚSTSKÝ ARCHITEKT ZVE NA PROCHÁZKU PO VÝSTAVIŠTI   
 
Kancelář architekta města Brna (KAM) připravuje mezinárodní urbanistickou soutěž „Areál 
brněnského výstaviště a navazujících území“. Ustavující zasedání poroty proběhlo v dubnu, 
předcházela mu Brněnská ozvučná deska a seznámení veřejnosti se záměry soutěže. Dnes 
Rada města Brna odsouhlasila zadání soutěže a může být vyhlášena. V pátek 26. 5. 2017 
přichází na řadu procházka s městským architektem, díky které můžou Brňané i přespolní 
nahlédnout do minulosti, současnosti a možné budoucnosti BVV. A zeptat se architektů na 
vše, co je zajímá. 

 
Tento pátek to bude bez jednoho roku 90 let, co se na brněnském výstavišti uskutečnila první akce. 
Výstava soudobé kultury v Československu byla zahájena 26. 5. 1928.  Mimořádný areál se v době 
svého vzniku i dnes může pochlubit mnohými „nej“, které se týkají nejen rozlohy jednotlivých 
pavilónů, ale i jmen s areálem spjatých. Například s Bohuslavem Fuchsem, autorem budovy 
výstavní pošty, jedné z nejvýznamnějších staveb české moderní architektury. Soudobým „nej“ je 
například Pavilon P, největší výstavní hala ve střední Evropě.  
 
Mezinárodní urbanistická dvoufázová otevřená ideová soutěž o návrh, jejímž pořádáním byla pověřena 
KAM, prověří možnosti rozvoje areálu. Soutěž má tři hlavní cíle. Prvním je posílení výstavnické a 
kongresové funkce areálu. Druhým nalezení nové funkce pro ty části areálu, které jsou nyní nevyužité – 
například oblast velodromu či bývalé budovy divadla. Třetím cílem je otevření části areálu veřejnosti. 
„Veletrhy jsou zcela jistě rodinné stříbro a naším cílem je jejich rozvoj. Směřujeme k tomu, abychom 
dosáhli milionu návštěvníků ročně,“ popisuje záměry města Brna primátor Petr Vokřál. 
 
Na květnové procházce s městským architektem se zájemci mohou potkat nejen s ředitelem 
KAM Michalem Sedláčkem, ale také s architektem Zdeňkem Müllerem, který byl v letech 
1974–2000 hlavní architekt BVV, a se současnou architektkou výstaviště Lenkou 
Štěpánkovou. Sraz je v 17:00 pod sousoším Nový věk v nástupním prostoru výstaviště. 
Prohlídková trasa měří 2 km a je naplánovaná tak, aby došlo na historické objekty i moderní pavilony. 
„O procházku je velký zájem, přijedou na ni dokonce zájemci ze Slovenska. Projdeme se na ní 
výstavištěm, jeho minulostí, současností a možnou budoucností. Rádi bychom také vyvrátili mýty, které 
kolem soutěže kolují. Rozhodně nechceme omezit výstavní funkci areálu nebo dokonce bourat pavilon 
A, jak se objevilo v některých médiích“ doplňuje k procházce Michal Sedláček. 
 
 
Procházka s městským architektem – 26. 5. 2017 od 17:00 
Historie, současnost a budoucnost areálu brněnského výstaviště a okolí 
 
Procházka s městským architektem – 14. 6. 2017 od 18:00 
Sídliště Lesná – procházka k životnímu jubileu architekta Viktora Rudiše, spoluautora projektu sídliště 
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