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Rizika v praxi  
RIPRAN™ je ochranná známka, registrovaná v Úřadu 

průmyslového vlastnictví Praha pod reg. číslem 283536 
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Od Vida! centra po … 

1. Statutární město Brno 
 
 

2. Brněnské univerzity 
 MU,  VUT,  MENDELU, VFU 

 
 

3. Akademie věd České Republiky (AV ČR) 
 
 
 

4. Centrum dopravního výzkumu (CDV) 
 

http://www.brno.cz/
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► Text 

 
Původní verze analýza rizik 2011 

5 kategorií a 14 identifikovaných hrozeb 
 

 
Přepracovaná verze Analýza rizik 2012  

Variantní řešení s ohledem na časový dopad 
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Vida! na počátku 

Od Vida! centra po … 

►Stavba 
►Rekonstrukce zahájena - červen 2012 nebo dříve 
►Ukončení podzim 2013 

 
►Expozice 

►Soutěž o návrh – návrh vybrán – únor 2013 
►Zpracování dokumentace pro realizaci expozice podzim 2013 
►Ukončení podzim 2014 
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Původní stav 

Od Vida! centra po … 
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Expozice 

Od Vida! centra po … 

► Soutěžní návrh design Expozice 
 

►Projektil architekti, s.r.o. 
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Vizualizace 

Od Vida! centra po … 
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3. 11. 2014 

Od Vida! centra po … 
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25. 11. 2014 

Od Vida! centra po … 
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Vida! v implementaci 

Od Vida! centra po … 

► Stavba 
►Rekonstrukce zahájena - červen 2013 
►Ukončení podzim 2014 

 
►Expozice 

►Soutěž o návrh – návrh vybrán – únor 2013 
► Zpracování dokumentace pro realizaci expozice dříve než je znám skutečný stav 

provedení stavby 
►Ukončení podzim 2014 
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Od Vida! centra po … 

Funkční topení 
v listopadu k čemu! 

Kam připojit exponát? 
Tady měla být zásuvka! 

Požární tlačítko:  
tady jsem já a nikdo 
jiný tu nemá co dělat! 

Vlastní písmo  
a korektní překlad  
disabilities = invalids 

Kam připojit vrtačku? 
Tato zásuvka je moje, 
není tvoje! 
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Jak jsme se poučili… 

Od Vida! centra po … 
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Děkuji Vám za pozornost! 

Od Vida! centra po … 

Krajský úřad Jihomoravského kraje 
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno 
telefon: 54165 1333 
e-mail: pydych.milos@kr-jihomoravsky.cz 
web: www.kr-jihomoravsky.cz 

 

Ing. Miloš Pydych 
odbor regionálního rozvoje 
oddělení rozvojových programů 
vedoucí oddělení 
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