Anotace:
Cílem návrhu je vytvořit důstojný předprostor areálu Výstaviště a zároveň vyzdvihnout dnes
potlačené osy vedlejšího vstupu a vstupu do Stromovky. Hlavní osa areálu a vedlejší osy se sbíhají na
nově navrženém náměstí, které slouží jako výchozí bod a centrální veřejný otevřený prostor pro
setkávání, pořádání nejrůznějších akcí i pro odpočinek. Každý směr je akcentovaný dvojicí pylonů,
které návštěvníky i náhodné kolemjdoucí navádí na jednotlivá místa.
Design mobiliáře a všech nově navržených prvků navazuje na architekturu Průmyslového paláce.
Popis návrhu:
Návrh vytváří ucelenou koncepci předprostoru areálu Výstaviště, vyzdvihuje hlavní dominanty území
a jasně definuje jednotlivá veřejná prostranství.
Koncept řešení je založený na zdůraznění tří os, které směřují k hlavním atrakcím v lokalitě. Tyto osy
se sbíhají na novém náměstí.
Náměstí se skládá ze tří částí. Uprostřed, na hlavní ose, je vytvořeno čtvercové volné prostranství,
sloužící pro pořádání menších akcí, které nemají velké prostorové nároky, např. menší trhy, kulturní
události, happeningy.
Centrální část je obklopena dvěma trojúhelníkovými plácky pro posezení, klidný odpočinek,
setkávání. Směrem do Stromovky je plácek více přírodní, s množstvím stromů, vodními prvky i
možností občerstvení v kavárně přilehlého zámečku. Druhý plácek u vedlejší brány je koncipovaný
jako místo pro setkávání návštěvníků areálu. Tímto prostorem bude procházet hlavní dav od
tramvaje, metra i parkoviště. Prostor je z důvodu lepší přehlednosti otevřenější, bez zákoutí a prvků,
které by mohly bránit volnému pohybu osob. V návaznosti na tento plácek jsou umístěné pokladny.
Protiváhou veřejného náměstí je poloveřejné prostranství před Průmyslovým palácem. To se skládá
ze čtvercového placu před palácem a z dlouhého obdélného pásu lemovaného alejemi stromů a
lamp. Tyto prostory slouží pro pořádání větších akcí s možností uzavření celého areálu pomocí
výsuvného oplocení. Dále se zde počítá s pořádáním uměleckých akcí a výstav v souvislosti
s budovami AVU a Lapidária. Návrh je koncipován tak, aby mohl být celý areál po většinu času
otevřený veřejnosti a jednotlivá prostranství na sebe plynule navazovala.
Design mobiliáře a všech nově navržených prvků je inspirovaný architekturou Průmyslového paláce.
Zvoleným materiálem je ocel, která odkazuje na ocelovou konstrukci paláce. Ocelové prvky jsou
lakované do světlého odstínu, aby ladily s barevným pojetím celého areálu.
Vstupní brány
Tři vstupní brány zdůrazňují tři stěžejní místa lokality.
Hlavní vstupní brána je předsazená před oplocení areálu aby nalákala kolemjdoucí dovnitř. Pozice
zároveň navazuje na historické umístění původní dřevěné brány. Brána se skládá z dvojice pylonů, na
kterých jsou umístěné obrazovky s reklamními a informačními plochami. Výměna informačních ploch
tak bude velmi snadná. V jednom z pylonů jsou umístěné automaty se samoobslužnými pokladnami a
jsou tak chráněny před nepříznivým počasím. Ve druhém pylonu se nachází vyhlídková rozhledna.

Konstrukci bran tvoří železobetonový skelet, který je opláštěný ocelovými tyčovými profily. Mezi
ocelovými profily a skeletem budou umístěné ocelové sítě proti ptactvu.
Vedlejší brána
Vedlejší brána je tvořená dvojicí menších pylonů, na kterých jsou umístěné obrazovky s informačními
plochami. Pylony slouží pro zdůraznění směru k vedlejšímu vstupu. Materiálově a konstrukčně jsou
řešeny stejně jako hlavní pylony.
Brána do Stromovky
Brána do Stromovky láká kolemjdoucí na návštěvu parku celoměstského významu, který by neměl
zůstat bez povšimnutí.
Pokladny a zázemí
Pokladny jsou umístěné ve východní části náměstí tak, aby zachytily hlavní proud návštěvníků od
metra, tramvaje a z parkoviště. U hlavního vstupu je umístěno šest pokladních míst, u vedlejšího tři.
Design pokladen navazuje na řešení pylonů, oplocení a mobiliáře. Jedná se o jednopodlažní zděnou
stavbu s opláštěním z ocelových tyčových profilů. Před pokladními okénky je umístěna markýza, která
chrání návštěvníky před nepřízní počasí. Nad každým okénkem se nachází informační obrazovka.
Zázemí pokladen je umístěné v levém zámečku.
Levý zámeček
V přízemí zámečku se nachází kavárna a informační centrum, které jsou volně přístupné z náměstí a
celý prostor oživují. Do kavárny se vstupuje hlavním vstupem v loubí objektu. Vedlejší vstup do
zámečku je umístěný ze strany areálu. Slouží pro vstup personálu pokladen a příležitostně pro
prodejce na trzích. Na vedlejší vstup bezprostředně navazují toalety personálu, které se dají
uzamknout od zbytku objektu. Dále se v přízemí nachází sklad mobilních turniketů a venkovního
nábytku kavárny.
V patře zámečku je umístěná místnost pro personál se skříňkami a čajovou kuchyňkou. Další
místnosti v návrhu slouží jako rezerva pro kanceláře či jiné potřebné provozy.
Oplocení
Z důvodu možnosti otevření celého areálu veřejnosti je na šířce centrálního náměstí a v šířce cesty u
vedlejšího vstupu použito zasouvací oplocení. Oplocení může fungovat ve třech režimech.
Při celkovém zasunutí oplocení netvoří žádnou fyzickou ani vizuální bariéru. Při vysunutí naopak
dostatečně uzavírá celý areál. Při pořádání akcí se vstupenkami by oplocení zůstalo z větší části
vysunuté. Zasunuté by pak bylo pouze na šesti místech, kde by byly umístěny mobilní turnikety.
Mobiliář
Mobiliář je sestavený z tyčových ocelových prvků, které jsou dle potřeby ohýbané a řazené k sobě.
Navazuje na ocelovou konstrukci paláce a vytváří důstojný akcent veřejného prostranství. Důležitým
prvkem návrhu jsou lampy, které zdůrazňují perspektivu hlavních os.

Povrchy
Zpevněné plochy jsou vydlážděné z žulových kostek 10x10 cm. Rastr kostek člení plochy veřejného
prostranství a pomáhá navádět kolemjdoucí do jednotlivých směrů.
Jsou navržené tři základní typy rastru kostek. Na čtvercových náměstích je centrální kruhový motiv.
Na chodníku a vedlejších osách je použitý základní rastr šachovnice. Trojúhelníkové plácky a obdélný
plac jsou plochy přechodu.
http://domy‐domi.cz/cellular‐plaza

