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ROZHOVOR

„Věřím, že Brno jako vlastník značku BVV 
posílí,“ říká nová obchodní ředitelka
Společnost Brněnské veletrhy má 
od března novou obchodní ředi-
telku. Dana Maria Staňková při-
šla do Brna z mladoboleslavské 
ŠKODY AUTO. O několik týdnů 
později se většinovým vlastníkem 
brněnských veletrhů stalo město 
Brno. Společnosti, která v regionu 
zaměstnává stovky lidí, tak začala 
nová éra. A Dana Maria Staňko-
vá je u toho. „Dělá mi radost pra-
covat s takovým týmem, jaký na 
BVV je. Kolegové jsou nejen od-
borníci, ale i srdcaři, což je v mno-
hých firmách vzácností,“ říká. 

HANA ČERNOHORSKÁ, ZUZANA TAUŠOVÁ, 
s přispěním redaktorů TIS

Do funkce obchodní ředitelky 
společnosti Veletrhy Brno jste 

nastoupila v polovině března tohoto 
roku. Co byla největší změna v po-
rovnání s vaším předchozím zaměst-
náním ve ŠKODĚ AUTO?
Největší změna se týkala obsahu čin-
ností pracovní pozice, jelikož v Mladé 
Boleslavi jsem působila jako ředitelka 
škodovácké střední školy. Příchod do 
BVV pro mě tedy znamenal návrat do 
obchodní oblasti a navíc do společnosti, 
která má tak skvělé jméno a široké port-
folio projektů, ať již v oblasti veletrhů, 
výstav, či kongresů a konferencí. A za 
tuto velkou příležitost jsem vděčná.

Když jste dostala nabídku stát se 
obchodní ředitelkou BVV, bylo už 
jasné, že majoritním vlastníkem se 
stane město Brno. Ovlivnila tato 
skutečnost nějak vaše rozhodnutí? 
Jak tuto změnu, tedy odchod němec-
kého vlastníka, vnímáte?
Ano, mé rozhodnutí tato skutečnost 
ovlivnila. Věřím, že město Brno, coby 
nový vlastník, bude výrazněji podporovat 
v rámci svých marketingových nástrojů 
veletržní projekty, jež jsou na výstavišti 
realizovány, a zároveň posilovat značku 
BVV, která se řadí do špičky evropských 
veletržních správ. Veletržní aktivity mají 
pro město Brno nenahraditelný efekt, 
a proto je zapotřebí udržet a rozvíjet pod-
mínky, aby tak tomu bylo i nadále.

Jak silně je podle vás spojena znač-
ka veletrhů s městem Brnem? My, 
Brňáci, říkáme, že Brno je veletrž-
ní město. Vnímala jste to tak stej-
ně z jižních Čech či Mladé Bolesla-
vi? Nebo je na tomto spojení potřeba 
ještě více zapracovat?
Upřímně, celkem mě udivovalo, jak 
se v minulosti chovalo město Brno 
vůči svému rodinnému stříbru po-
měrně macešsky. Žádnou významněj-
ší podporu ani propojení jsem za po-
sledních cca 20 let nevnímala. Pokud 
jsem měla možnost navštívit význam-
nější veletrhy v zahraničí, tak již při 
prvních krocích na mě ze všech stran 
dopadala veletržní atmosféra a hrdost 
města na pořádání dané akce. Myslím, 
že na tomto spojení je skutečně třeba 
zapracovat. Jsem tedy velmi potěšena 
současným přístupem nejen Magistrá-
tu města Brna, ale i Dopravního podni-
ku města Brna, Brněnských komunika-
cí, Turistického a informačního centra 
aj. k nadcházejícímu Mezinárodnímu 
strojírenskému veletrhu. Podařilo se 
nám společně definovat oblasti podpo-
ry pro zkvalitnění propagace MSV, ale 
i služeb pro vystavovatele a návštěvní-
ky a zároveň konkrétní nástroje, jimiž 
BVV posílí veletržní turistiku města 
Brna. Pro zlepšení je však ještě prostor, 
např. při oficiálních prezentacích měs-
ta Brna či na webových portálech, kde 
je stále výstaviště a jeho význam s me-
zinárodním přesahem dosti opomíjeno.

Město Brno deklarovalo již několi-
krát, že jeho zájmem je hlavně za-
chovat veletržnictví a pak také otevřít 
areál více veřejnosti. Část manage-
mentu se tomu dříve bránila. Jak po 
pár měsících v Brně tuto věc vnímáte?
Pokud se seznámíte důkladně s fungo-
váním veletrhů a areálu, tak zjistíte, že 
prostory výstaviště pro širokou veřej-
nost otevřít nelze. Jde to proti obchodní-
mu modelu a komerčním zájmům BVV. 
Akce pro veřejnost jsou víceméně nevý-
dělečné. Žádné výstaviště na světě není 
volně přístupné. Otázkou je, co je tím 
„otevřením se“ ve své podstatě míněno. 
V prostorách BVV jsou veřejností hojně 
navštěvovány různé veletrhy (např. GO/
REGIONTOUR), výstavy (např. ProDí-
tě, Rybaření, Minerály), festivaly (např. 
Festival tance, sportu a zábavy, Majá-
les), koncerty, vánoční veletrhy atd. Ob-
libě u brněnské veřejnosti se však velmi 
těší i odborné veletrhy, jako jsou Mezi-
národní strojírenský veletrh či Techag-
ro. Každopádně ve spolupráci s Magis-
trátem města Brna řešíme i možnosti 
využití našich prostor zejména v letních 
měsících, a to například pro akce, jimž 
bude udělena záštita primátora měs-
ta Brna. Zde je tedy zajímavý prostor 
pro další formát otevření se veřejnosti. 
Avšak budoucnost a prosperita výstavi-
ště musí být i nadále jednoznačně zalo-
žena na odborných komerčních akcích.

Nedávno se výstaviště otevřelo pro 
lovce Pokémonů. Byla to jednorázo-
vá akce, nebo máte více podobných 
nápadů, jak areál oživit?
Jednalo se o imagovou jednorázovou 
záležitost, jíž se zúčastnilo 80 lidí. Jsou 
zde však akce, které dokáží areál oživit 
úplně v jiném měřítku, a těmi jsou např. 
Animefest, nejstarší a největší festival 
japonského animovaného filmu a japon-
ské kultury v České republice, Rainbow 
Run, který je dnem plným barev, spor-
tu a radosti. S Turistickým informačním 
centrem máme v našich prostorách pro 

příští rok připravený projekt letního kina 
a Magistrátu města Brna jsme předloži-
li ideový záměr pro pořádání VYSTEC 
FESTU 2017, kdy by obyvatelé Brna 
a okolí mohli na výstaviště přijít za 
sportem, kulturou a zábavou.

Jak velký podíl má veletržní prů-
mysl na ekonomice a zaměstnanosti 
města Brna?
Veletrhy zaměstnávají v Brně a regionu, 
ať již přímo, či nepřímo, stovky lidí, ře-
meslníků, architektů, překladatelů, gra-
fiků a mnoha dalších profesí. Na vele-
tržní a kongresovou činnost je pak úzce 
navázán sektor služeb, hotelů, restaura-
cí a dalších. Jen Mezinárodní strojíren-
ský veletrh vytváří HDP v rozsahu až 
500 mil. Kč. Do Brna díky tomuto ve-
letrhu přijíždí 50–60 tisíc návštěvníků 
z tuzemska i zahraničí a dalších 9–10 
tisíc vystavovatelů. V průběhu roku je 
v Brně na veletržní podnikání navázáno 
v průměru 1500 pracovních míst. Nelze 
však zapomínat, že BVV je i vývozcem 
výstavářských služeb, kdy je poskyto-
ván komplexní servis firmám účastní-
cím se na veletrzích a výstavách v za-
hraničí a je v řádech miliónů korun.

Zůstane strojírenský veletrh stá-
le „vlajkovou lodí“ brněnských ve-
letrhů, nebo máte vytipované něja-
ké podobně silné téma, které byste 
ráda prosadila?
MSV bude bezpochyby i nadále vlajko-
vou lodí BVV, jelikož v Česku existuje 
silný strojírenský sektor a pro průmys-
lové technologie je veletrh nenahradi-
telným marketingovým i obchodním 
nástrojem. Druhým významným vele-
tržním tématem je zemědělská techni-
ka, zejména v rámci veletrhu Techar-
go, který se řadí mezi přední události 
svého druhu v Evropě. Věřím v opětov-
ný restart Stavebního veletrhu a návrat 
stavebních strojů na brněnské výstaviš-
tě. A velkým úspěchem by pro nás urči-
tě byl obnovený Autosalon a současně 

Autotec, kde by svoje prezentace, kro-
mě osobních vozů, měly také autobusy, 
nákladní auta a garážová technika. Před 
několika dny byla podepsána dohoda 
o podmínkách účasti členských firem 
SDA a AutosSAP na nově koncipova-
ném veletrhu AUTOSALON BRNO 
2017. O konání této významné akce 
pro automobilový průmysl bude finálně 
rozhodnuto na konci října tohoto roku.

Je možné dnes najít ve výstavnictví 
„díru na trhu“ a pokusit se ji zaplnit?
Ano, existují veletržní a kongresová 
témata, kde by mohl být potenciál. Je 
však nezbytné mít pro ně dostatečnou 
platformu domácího průmyslu. Ve svě-
tě jsou realizovány zajímavé akce, ale 
v Brně se nám je nepodaří rozjet, a to ať 
z důvodu nedostatečného počtu hráčů 
v daném oboru, či relativně omezené-
ho leteckého spojení a celkové dostup-
nosti Brna ze vzdálenějších evropských 
měst, což je podstatná překážka i pro 
pořádání evropských kongresů.

Vnímáte ostatní evropská centra 
výstavnictví spíše jako konkurenci 
nebo jako inspirativní partnery?
Ostatní evropské veletržní správy 
i v regionu střední Evropy jsou pro 
nás spíše partnery, i když do jisté míry 
jsme konkurenty. Jednotlivé veletrž-
ní správy mají svá specifika, a to jak 
v podobě konkrétních oborových akcí, 
které jsou jejich doménou, tak i regio-
nálních spádových oblastí, které jsou 
víceméně stabilní. Naší skutečnou kon-
kurencí jsou zejména veletrhy němec-
ké, které mají ambici stáhnout si všech-
ny vystavovatele do své země.

Jste odbornicí na vzdělávání vrcho-
lových manažerů. Jak pracujete se 
svým týmem? Jak své spolupracov-
níky i sebe udržujete v kondici?
Nejprve musím říci, že je radostí pra-
covat s takovým týmem, jaký na BVV 
je. Kolegové jsou nejen skuteční od-

borníci, ale i srdcaři, a to je v mno-
hých firmách vzácností. Jsou již na 
výstavišti dlouhé roky, což má nejen 
své klady, ale i zápory. Proto je důle-
žité podněcovat je nejen k dílčím ino-
vacím, ale mnohdy i k celkovým změ-
nám ve strategickém přístupu a řešení 
situací. Esenciální je bezesporu komu-
nikace a správná dávka motivace. Bez 
kvalitní vzájemné spolupráce mezi 
jednotlivými týmy by se nám nikdy 
nepodařilo dosáhnout našich firem-
ních cílů. V součinnosti s útvarem per-
sonalistiky se kolegům dostává pod-
pory i v oblasti profesního a osobního 
rozvoje. Udržet se ve správné kondi-
ci nám pomáhají nejen kilometry na-
chozené v rozsáhlých prostorách BVV 
při zajišťování jednotlivých akcí, a že 
jich není málo, ale též sportovní aktivi-
ty, kdy se pravidelně schází skupinky 
namixované z různých útvarů či napří-
klad individuální tužení těla ve fitness. 

Celoživotně se věnujete také vzdělá-
vání mladých lidí. Chcete v tom po-
kračovat i v Brně? Chcete ve pro-
spěch veletrhů více využít potenciál 
Brna jako studentského města? Po-
kud ano, co mohou studenti a mladí 
lidé veletrhům nabídnout?
Ano, podstatnou část svého života jsem 
zasvětila vzdělávání mládeže a rozhod-
ně mi dává význam, abych v tom pokra-
čovala i zde. Od tohoto akademického 
roku bych se chtěla částečně zapojit i do 
některých přednášek a seminářů a na 
nich předávat své znalosti a podněcovat 
zájem vysokoškoláků o veletržní prů-
mysl, ale též identifikovat talenty a ty 
pro BVV podchytit a dále rozvíjet. Na 
výstavišti však již nyní mají mladí lidé 
významný prostor při zapojení se do růz-
ných činností během jednotlivých vele-
tržních i mimoveletržních akcí, ale také 
například při sběru dat, monitoringu, 
analýzách atd. Studenti mají možnost 
si u nás absolvovat krátkodobé i dlou-
hodobé stáže, výzkum pro bakalářské či 
magisterské práce apod. Mladí lidé jsou 
jednoznačně pro BVV přínosem a i na-
dále jejich rozvoj budeme podporovat.

Co se vám v Brně nejvíc líbí?
Brno jako takové. Sice jsem původem 
Jihočeška, ale v Brně se zkrátka cítím 
jako doma. Toto město má nejen neza-
měnitelnou atmosféru a dynamiku, ale 
je jedinečným skloubením budoucnosti 
s minulostí. Jsou zde jak významné fir-
my a věhlasné univerzity, které spojuje 
zájem o výzkum a inovace, tak architek-
tonické a historické skvosty. Vše pro-
tknuto tradicí a hrdostí Brňáků na své 
město. O nádherné přírodě ani nemluvě. 
Zároveň je na první pohled zřetelné, že 
město je v dobrých rukou a kvalita živo-
ta v něm se neustále zvyšuje. Když jsem 
se po třech letech vrátila zpět do Brna, 
byla jsem velice mile překvapena změ-
nami, kterými si za poměrně krátký ča-
sový úsek prošlo. 

Kam byste vzala návštěvu, která by 
za vámi do Brna přijela?
Rozhodně by nechyběla návštěva vý-
znamných brněnských památek, ze-
jména pak katedrály sv. Petra a Pavla, 
Špilbergu či vily Tugendhat, procház-
ka náměstím Svobody, Zelným trhem 
a výlet parníkem na přehradě s návště-
vou hradu Veveří. Pro kulturní zážitek 
bychom zavítali do některého z nád-
herných brněnských divadel. Dle věku 
návštěvy bych i zavelela k výstupu po 
173 schodech na ochoz věže Staré rad-
nice, kde by na ni jako odměna čekal 
úžasný pohled na Brno. Rozhodně by-
chom si prohlédli jedinečný areál brněn-
ského výstaviště a následovala by toulka 
večerními uličkami starého města.

 Úspěšná managerka. Dana Maria Staňková se narodila v roce 1972 v jižních Čechách. Působila ve společ-

nostech Ness Technologies, In Company education i jako ředitelka obchodu a marketingu na vysoké škole BIBS. 

Dlouhodobě se věnovala i lektorování na MBA a MSc programech Nottingham Trent University. Od roku 2014 

byla součástí top-managementu ve ŠKODA AUTO. Má dvě dospělé dcery FOTO: T. KRATOCHVÍL


