Exhibition Hall for Prague
Congress Center

Výstavní hala Kongresového
centra Praha

I design the exhibition hall for the Congress Center. The large volume

Práce se zabývá výstavní halou pro Kongresové centrum. Velký objem

of the hall is placed underground and directly connect the metro

haly je umístěn pod zem a přímo propojen s vestibulem metrem.

vestibule. Further commercial spaces are added and the whole

Jsou přidány další obchodní prostory a je vytvořeno kryté náměstí.

building serves as a covered public space. The supply is ensured via

Podzemní dráha je využita k zásobování. Přepravu materiálu zajištují

the metro. The delivery is provided by robots. The plaza works as a

roboti. Náměstí funguje jako nedělený sdílený prostor chodců

shared area of pedestrians and autonomous smart vehicles. Single

a autonomních chytrých vozidel. Jednotlivá patra jsou plynule

floors are continuously interconnected by ramps. The roof works as a

propojena rampami. Pochozí střecha funguje jako park. Systém světlíků

park. The system of skylights allows natural light into the interior.

do interiéru propouští přirozené světlo.
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01 přednáškový sál
02 toalety
03 šatny
04 sklad
05 parkoviště
06 technická místnost A
07 technická místnost B
08 technická místnost C
09 technická místnost D
10 technická místnost E
11 technická místnost F
12 rampa do 1PP
13 podchod
14 2PP KCP
15 pochod vestibulu metra
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01 výstavní hala
02 přednáškový sál
03 posluchárna
04 zasedací místnost
05 odpočinková místnost
06 garáže KCP
07 1PP KCP
08 vestbul metra
09 komerční prostory
10 mezisklad
11 rampa pro zásobování
12 dispečink metra
13 zázemí metra
14 informace
15 šatna
16 toalety
17 propojení s KCP
18 rampa do 2PP
19 rampa do 1NP
20 úložné prostory
21 technické zázemí
22 úklid
23 přípravna
24 výstup z metra
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01 výstavní hala
02 přednáškový sál
03 posluchárna
04 exteriér
05 odpočinková místnost
06 atrium
07 1NP KCP
08 toalety
09 komerční prostory
10 technické zázemí
11 rampa do 1PP
12 rampa do 2NP
13 výstup z metra

01 výstavní hala
02 přednáškový sál
03 posluchárna
04 exteriér
05 odpočinková místnost
06 atrium
07 1NP KCP
08 toalety
09 komerční prostory
10 technické zázemí
11 rampa do 1PP
12 rampa do 2NP
13 výstup z metra
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+9.200

+10.200

+5.700

+5.000

+5.000

+0.000

+5.000

+0.000

+0.000

+0.000

+0.000

-2.450
-5.900
-12.600

-11.400

-5.900

-9.700

-10.250
-13.600

5m

Řez A - A

Záměr / Prostorová integrita - návaznosti - místo

25m

50m

Záměr / Zásobování metrem Záměr / Prostor-provozy

Převládající prvek Pankráckého

Peší zóna okolo Kongresového

Návrh nové budovy

Situace současného

náměstí je dopravní síť. Působí

centra má potenciál být

bude přímo navazovat

zásobovaní probíhá

jako bariéra. Odděluje Kon-

těžištěm oblasti. Stanice metra

na vestibul metra.

přes jihozápadní

gresové centrum Praha od zbyt-

Vyšehrad, jakožto zdroj lidí,

rampu. Na jednu

ku území.

tento potenciál umocňuje.

výstavu materiál

Prostory budou navrženy tak,

jení KCP a jeho předprostoru se

aby odpovídaly této ambici a

Návrh bude uvařovat

zbytkem území.

umožnovaly shromažďování

o zásobováním

lidí.

podzemní dráhou.

Peší cesty jsou upozadněny -

Výstavní hala bude umístě-

Současné propojení

Možnost zásobování

jsou doplňkem automobilové

na pod zem. Na povrch tak

KCP a hotelu Holiday

metrem podporuje

dopravy. Předprostor KCP je spo-

nebude přidána další budova

Inn nadzemním krčkem

koncept umístění

jen se zbytkem čvrti v hlavních

o velkém objemu.

považuji za nešťastné.

výstavní haly do

osách pomocí lávek.

Jenotlivé výškové úrovně
budou spojeny rampami.
Rampy tak nebudou bariérou,
ale součástí interiéru. Pohyb
lidí, autonomních vozidel
a zásobovacích robotů
nebudou nijak odděleny.
Veškeré procesy se budou
odehrávat ve sdíleném
prostoru.

podzemí.

Návrh nebude upřednostňovat

Pro novou budovu

automobilovou dopravu na úkor

bude navrhnuto propo-

pěší. Měl by o prostoru uvažovat

jení s budovou KCP.

jako o sdíleném, bezbariorovém,

Vedení trasy vrámci

propojeném.

podzemí je vhodné.

Řez B - B

Záměr / Statika
Navržená lomenicová struktura
má výhodnější statické vlastnosti
než kombinace vodorovných
a svislých prvků, čož lze
ekonomicky využít z hlediska
úspory materiálu při zachování
statické stability systému. Šikmé
trojúhelníky budou součástí ramp.
Vzniklá geometrie bude staticky
optimalizována pomocí softwaru
Donkey.

Podzemní prostory na lidi
působí negativně, především
kvůli pocitu stísňenosti, či
nemožnosti úniku. Výstavní
hala a prostory na ní
navazující budou řešeny
velkoryse. Budou nabízet
otevřený, plynulý prostor s
průhledy.

dováží až 50 kamiónů.
Návrh bude fungovat jako propo-

100m

+10.600
+5.000
+0.000

POHLED JIŽNÍ

Záměr / Přirozené osvětlení exteriér - park

+10.600
+5.000
+0.000

Bude navržen systém světlíků.

POHLED VÝCHODNÍ

+9.300
+5.000

KCP je dominata místa, jak obje-

Podzemní prostory budou

Střecha výstavní haly

Samotná doprava

mem, tak náplní. Parter budovy

rozšířeny pod celým pozem-

bude pochozí.

nákladu bude provede-

není kva- litně využívaný. Má po-

kem a doplněny o další funkce.

Prostor výstavní haly bude
přístupný i mimo výstavy a
bude sloužit veřejnosti, jako
zastřešené náměstí.

na autonomními sys-

tenciál doplnit místo o občansk-

témy. Budova nebude

ou vybavenost.

rozdělena na čisté a

+0.000

POHLED SEVERNÍ

Na pochozí střeše bude navržena
zeleň. Park bude uzpůsoben
pro vyžití různymi aktivitami.
Zeleň bude zároveň sloužit
jako přirozená ochrana proti
nadměrnému přehřívání budovy.

špinavé prostory.
Výstavní hala by neměla sloužit
pouze pro výstavy, ale svými
funkcemi spoluutvářet budoucí
veřejný prostor.

Pracovní model obsahoval křivky

3D modelu.

trajektorií, objemy a cloud buněk.

•

napojení na vestibul metra

•

popojení s 1PP KCP

•

další vnitřní provozy a zásobování

•

exteriérové cesty po střeše
budovy

+0.000

0

5m

25m

50m

100m

Metodika / Struktura - vnitřní prostor - provozy

Schéma vynesení trajektorií cest do

cesty na úrovni terénu v 1NP

+5.000

POHLED ZÁPADNÍ

Metodika / Prostorová integrita - návaznosti - místo

•

+8.500

+
SCHÉMA VNITŘNÍCH RAMP

Jednotlivé buňky byly rozděleny do

SCHÉMA PROPOJENÍ S KCP

skupin podle vzdáleností k nejbližší

SCHÉMA VSTUPŮ DO BUDOVY

SCHÉMA ZÁSOBOVÁNÍ

křivce a objemu.

Schéma vynesení objemů funkční
náplně do 3D modelu.
•

cesty na úrovni terénu v 1NP

•

komerční prostory

•

výstavní hala

•

zázemí výstaní haly a tech. m.

•

vestibul metra

Buňky, jejichž poloha patřila do stanoveného rádiusu od křivek a objemů, byly od celku odděleny.

Zbylé buňky definovaly budoucí prostory. Jednotlivé plochy byly vloženy
Objem budovy nahrazen maticí

do cloudu bodů.

buněk, ze které byly jednotlivé krychle odečítány.
Geometrie byla přemodelována, aby
na sebe jednotlivé plochy navazovaly.

Metodika / Statika

Metodika / Přirozené osvětlení - exteriér - park
Půdorys střechy
(vlevo). Geometrie
střechy, na kterou
bude aplikován
systém světlíků
(vpravo).

Geometrie
světlíků. Redukce
světlíků, které se
nacházejí na okraji
trojúhelníkové
geometrie a
zasahují do hřbetů.
Kazetový modul
stropní desky

Schéma siločal v
konstrukci. Průběh sil
definuje tvar umístění
světlíků.

Metodika / Optimalizace střechy

Základní statická analýza byla provedena

tak zásadní vliv na nosnost konstrukce jako

Čtvrtý model se od třetího liší tím, že

v softwaru DONKEY (zásuvný modul do

má právě její tvar.

je jeho geometrie prolamovaná. Síly

Grasshopperu, pluginu do programu Rhi-

Nejdříve byly ověřeny principy na jed-

uvnitř konstrukce se lépe roznesou,

noceros). Analýza spočívala v hledání tvaru

noduchých modelech. Základní model měl

jednotlivé segmenty nejsou tolik

budovy. Geometrie byla posuzována jako

tvar kvádru (klasické haly). Zjišťovala se

namáhány a geometrie je celkově

,,Shell.” Zatížení bylo uvažováno pouze vlastní

statická výhoda lomené struktury. Postupně

mnohem stabilnější. Nedochází k tak

vahou. Jako materiál byla nastavena ocel

se transformoval do lomenicové struktury.

velké deformaci konstrukce. Pátý

Optimalizace geometrie probíhala na zjednodušené části modelu. Cílem bylo postupným posou-

[7.85E-06Kg/mm3; 210 000 Mpa; 0.2; 1.2E-

Kontrolními body bylo manipulováno ručně.

model prokázal, že lomenicový tvar

vání vertexů zbavit se červených míst - tedy míst s nadměrným namáháním.

05; 300 Mpa]. Nejednalo se přímo o návrh

Optimalizovaný tvar se našel porovnáním

konstrukci prospívá a snižije vnitřní

konstrukce, pouze hledání vhodného tvaru

různých variant poloh bodů a jejich real-time

napětí.

geometrie, který by minimalizoval síly uvnitř

analýzy.

konstrukce. Druh a tloušťka materiálu nemají

Finální rozmístění
světlíků.

Tvar kvádru se na halové konstrukce
používá běžně. Z modelu je vidět
značné tahové síly u stropu, který
má tendenci se prohýbat směrem

Pouze úpravou geometrie bylo sníženo napětí v konstrukci. Změny materiálu a proporcí

dolů. Stěny jsou tlačeny směrem ven.

prováděny nebyly.

Dimenze příhradového nosníku, který

Schéma tras
vedoucích po
povrchu. V místě s
vysokým transitem
bude počet světlíků
redukován.

vynese tyto síly je obrovská.
V praxi se používá 1/8 až 1/10 rozpětí.
To znamená, že při rozponu cca 50m
bude výška nosníku 5m. V druhém
modelu jsem zešikmil horní hrany

Přestože se jedná o základní statckou

nesou ,,strop,” navrhovat ve směru sil, které

analýzu, lze získat směrové vektory sil v

se do stěn přenášejí. Toto pravidlo bylo

podporách. Už z předešlých obrázků je

použito při přemodelování geomerie stěn -

vidět, že šikmá, zprohýbaná stěna je statický

především ve spodních patrech.

výhodnější nežli rovná. Ideální je stěny, které

haly. To se na průběhu sil projevilo
především tím, že se zmenšil rozpon
Schéma světlíků.
Geometrie se
směrem nahoru
zužuje. Kde je
světlík vynechán,
vzniká prostor pro
zelenou střechu se
stromy.

a tudíš i výška návrhového příhradového nosníku. Třetímu modelu byla
zvednuta středová osa stropu. Vzniká
tak valená konstrukce. Geometri má
tendenci se po stranách vyboulit
směrem ven.
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