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Za podpory statutárního města Brna
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15.–17. 3. 2013

Výstava a veletrh historických vozidel 
v tovární hale v centru města Brna

Classic Show Brno 2013
15.–17. března ve Wannieck Gallery

V roce 1865 započala firma Wannieck a Phil. Jellinek na ulici Trnité stavbu 
strojních dílen. Sestávaly ze slévárny, kuplovny, hnacího parního stroje, 
kotelny a montážních dílen, s vyloučením provozu výroby kotlů. 

V roce 1888 byla sepsána dohoda se švýcarskou firmou bratří Sulzerů, 
podle níž získal Wannieck právo k výrobě parních strojů Sulzerova typu, 
které byly nadále vyráběny ve Winterthuru a v Brně. V roce 1890 vznikla 
s firmou Sulzer komanditní společnost a od roku 1896 byly parní stroje 
typu Sulzer vyráběny už jen ve Wannieckově závodě. Dodávány byly pře-
devším do zemí rakousko-uherské monarchie a do Německa. V roce 1901 
byla zahájena fúze Vaňkovky s První brněnskou strojírnou (PBS), která byla 
dokončena v roce 1902. Ve Vaňkovce byla zahájena výroba parních turbín 
podle právě získané licence od anglické firmy Parsons. V letech 1929–1930 
proběhl převod výrobního zařízení, zaměstnanců i rozpracované výroby 
z Vaňkovky do areálu PBS na Olomoucké ulici a od roku 1930 byl areál Vaň-
kovky uzavřen. V letech 1936–1939 pak byl označen jako Zbrojovka a.s. 
Brno – závod Vaňkovka. Po válce areál využívaly jako samostatný závod po-
stupně Spojené továrny na obráběcí stroje n. p., Zbrojovka Brno n. p., Závo-
dy Jana Švermy n. p. a Zetor Brno n. p. (od roku 1989 státní podnik Zetor). 
V období 1996–2000 vlastnil Vaňkovku Fond národního majetku.

V roce 2000 získalo areál Vaňkovky město Brno do svého vlastnictví 
a vložilo jej do společnosti Jižní centrum Brno, a.s. V březnu 2004 se konalo 
oficiální položení základního kamene nové Galerie Vaňkovka. Ve stejném 
termínu dokončila společnost Jižní centrum Brno, a.s. rekonstrukci bývalé 
montážní haly, strojírny a administrativní budovy. Slavnostního otevře-
ní Wannieck Gallery v březnu 2006 se zúčastnil i prapravnuk Friedricha 
Wanniecka Wolfgang Wannieck, který do Brna přivezl z Mnichova rodinný 
portrét svého předka a věnoval ho nové galerii.

Veletrh veteránů,
zboží a služeb pro všechny,

kdo se chtějí svézt

Za podpory statutárního města Brna



Ukažte konkurenci i budoucím 
a stávajícím zákazníkům, že existujete!

Classic Show Brno je akce, která si během dvou ročníků získala unikát-
ní postavení mezi podobnými výstavami. První dva ročníky v letech 2010 
a 2011 byly organizovány jako doprovodný program mezinárodního vele-
trhu Autosalon na brněnském výstavišti. 

Na základě zkušeností z prvních ročníků se pořadatel rozhodl pro dvou-
letý cyklus a pro ročník 2013 využil možnosti uspořádat výstavu v krás-
ném továrním areálu bývalé montážní haly, přestavěné na galerii moder-
ního umění – Wannieck Gallery. 

V sobotu 16. března 2013, je plánována v areálu galerie specializovaná 
aukce. Budou také představeny novinky na českém trhu – např. nové brit-
ské motocykly Norton a tradiční oblečení Belstaff. 

Odborný a specificky zaměřený veletrh zaručuje vystavovatelům, že ni-
kde jinde nebudou moci na jednom místě oslovit tolik zájemců o jejich 
specializovanou práci.

Pořadatel – Atelier Kupka, vydávající veteránský časopis Motor Journal 
a provozující nejnavštěvovanější web pro zájemce o historická vozidla 
i-Veteran.cz – zaručuje této akci i masivní mediální propagaci. Spolupráce 
a kontakty v odborném tisku, na rozhlasových a TV stanicích a specializo-
vaných webech jsou příslibem další propagace akce.

Classic Show Brno 2013 má, stejně jako v předchozích ročnících, 
podporu statutárního města Brna a záštitu nad akcí poskytl primátor 
Roman Onderka.



15.–17. 3. 2013

Výstava a veletrh v centru města Brna
Wannieck Gallery leží v těsné blízkosti nákupního centra Galerie Vaňkovka 
a nachází se téměř v centru města Brna. Od hlavního vlakového nádraží je 
vzdálená 500 m, od samotného centra 10 minut pěší chůzí. Dostupnost 
všemi dopravními prostředky je velmi snadná, lze přijet autem, tramvají 
i autobusem. 

Galerie
Wannieck Gallery je nově zrekonstruovaný industriální areál bývalé továr-
ny. Na ploše o rozloze přibližně 2500 m² se budou prezentovat renovační 
dílny, výrobci a prodejci náhradních dílů a příslušenství, umělci s motoris-
tickou tematikou, muzea a kluby.

Co návštěvníci Classic Show zažijí?
☛ seznámí se ucelenou formou s nabídkou veteránských firem, zboží 

a služeb
☛ uvidí dobové módní přehlídky a další doprovodné programy, jako 

např. semináře, workshopy a interview se známými osobnostmi mo-
toristického sportu

☛ prožijí příjemnou atmosféru a zábavu po celý víkend

Malých akcí je mnoho. 
Classic Show jen jedna!

Atelier Kupka s.r.o.
Motoristická agentura
Hvězdová 13, 602 00  Brno, tel.: 545 242 605
www.ClassicShow.cz

Kateřina Kupková, tel.: 608 872 876, info@atelier-kupka.cz

JEDINÁ
akce svého druhu
v České republice

Předběžný program:
Čtvrtek 14. 3. 2013

pro vystavovatele od 8 hod stavba a realizace stánků

Pátek 15. 3. 2013

pro vystavovatele od 7 hod stavba a realizace stánků

pro veřejnost od 12 do 20 hod:

• v 15 hodin slavnostní zahájení Classic Show Brno 

2013

Sobota 16. 3. 2013

pro veřejnost od 9 do 20 hod

• od 14 hodin aukce v bočním sále

• moderované módní přehlídky

• ve 12 hodin slavnostní vyhlášení a předávání cen

Neděle 17. 3. 2013

pro veřejnost od 9 do 15 hod

pro vystavovatele do 24 hodin demontáž stánků


