
�společenská setkání
�semináře, přednášky
�firemní prezentace
�svatby
�oslavy, hostiny
�filmové produkce
�teambuilding





Nabízíme Vám k pronájmu atraktivní prostory v Pisárkách v areálu vily Stiassni 
(během socialistické éry známé též jako „Vládní vila“). Zrekonstruovaný areál 

2o ploše 32 tisíc m  nabízí možnost pořádání vzdělávacích, prezentačních, 
kulturních a společenských akcí nedaleko centra Brna, na dohled výstaviště, 
uprostřed zeleně. Pozvěte své hosty na místo s atmosférou první republiky, do 
vily zbudované pro rodinu textilního magnáta Alfréda Stiassni.

Prvorepubliková vila navržená architektem Ernstem Wiesnerem nabízí možnost pořádání 
zejména společenských akcí, svatebních obřadů, svatebních hostin, oslav, komorních 
koncertů, prezentačních akcí či slavnostních obědů či večeří.

K dispozici:
�bývalá kuchyně (nyní výstavní sál) s cateringovým zázemím,
�schodišťová hala (součást expozice, k pronájmu s omezeními),
�vstupní salon (součást expozice, k pronájmu s omezeními),
�jídelna (součást expozice, k pronájmu s omezeními),
�hudební salon (součást expozice, pouze pro kulturní program),
�lodžie s přilehlou terasou.

Moderní budova od architektů Milana Raka a Aleny Režné ze studia Archteam. Stavba 
získala řadu ocenění, např. cenu Grand Prix architektů v kategorii novostavba v roce 2015 
nebo The International Architecture Awards v roce 2016. Nabízí zázemí zejména pro 
přednášky, semináře, školení či prezentační akce. Je zde možné organizovat rovněž 
kulturní či společenské události. Budova je vybavena audiovizuální technikou a je 
bezbariérová. Velká venkovní zpevněná plocha poskytne zázemí pro pořádání rautů či 
dalších exteriérových akcí. 

K dispozici:
�přednáškový sál,
�foyer s galerií,
�vyhlídka ve 3. nadzemním podlaží,
�venkovní zpevněná plocha.

Vila

Přednášková budova





Administrativní budova

Zahrada

Doprava a parkování

Dům postavený na počátku 80. let podle návrhu architekta Kamila Fuchse, dnes 
kompletně zrenovovaný. Nabízí učebnu s bezbariérovým přístupem (plošina pro 
vozíčkáře).

K dispozici:
�učebna.

Rozsáhlá zahrada nabízí zázemí pro pořádání kulturních a společenských akcí rozličného 
zaměření. Umožňuje pořádat akce většího rozsahu – zejména v kombinaci s pronájmem 
vily a přednáškové budovy, které poskytnou nezbytné zázemí. V zahradě je umístěna 
replika prvorepublikového bazénu a zrekonstruovaný prvorepublikový tenisový kurt.

Areál je dobře dostupný trolejbusem č. 38 (zastávka Marie Pujmanové přímo u severního 
vstupu do areálu – 10 minut jízdy z Komenského náměstí). Od hlavního nádraží je spojení 
tramvají č. 1, dále od Mendlova náměstí také trolejbusy č. 24, 25, 26, 37 a autobusy č. 44, 
52, 68, 84 na zastávku Pisárky. Odtud je vila vzdálena pět minut chůze.
Areál nabízí parkování pro maximálně 50 automobilů (za předpokladu nevyužití nádvoří 
před vilou a zpevněné plochy před přednáškovou budovou).
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Doprovodné služby

Kontakt

Pro naše nájemce nabízíme zvýhodněné vstupné na komentovanou prohlídku vily 
Stiassni, která každé akci dodá punc originality či exklusivity. Rádi Vaše hosty provedeme i 
v angličtině či němčině.
Jako součást pronájmu je možné poskytnout disponibilní vybavení – židle, stoly, 
jednoduché ozvučení, mobilní projektor, mobilní plátno, notebook ad.

Vila Stiassni, Hroznová 14, 603 00 Brno
tel. +420 777 663 119
e-mail: vila@npu.cz
www.vilastiassni.cz

Kapacita nabízených prostor
Vila Stiassni
prostor divadlo cocktail tabule
bývalá kuchyně 60 40 30
schodišťová hala 80 80 X
vstupní salon X 20 X
jídelna X 25 12 (16)
hudební salon 30 X X
lodžie 60 40 30
lodžie s terasou 400 150 100

Přednášková budova
prostor divadlo cocktail tabule
sál 100 70 50
foyer s galerií X 100 X

Administrativní budova
prostor divadlo cocktail tabule
učebna (bezbariérová) 40 X 20



foto © RAKO, Vlasta Loutocká, Petr Svoboda


