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TISKOVÁ ZPRÁVA, 26. února 
 
Vyjádření KCP ke článku v Lidových novinách ze dne 22. 2. 

2018 

 

Dne 22. 2. 2018 Lidové noviny otiskly článek s názvem 

„‚Nerealizovatelné‘. Návrh nové budovy Kongresového 

centra vede přes pozemky, o které roky probíhá soud“. 

Kongresové centrum Praha považuje tento výrok za zcela 

zavádějící! 

 

Kongresové centrum Praha a.s. se ohrazuje proti názvu článku 

Lidových novin a vyjádření zastupitele TOP 09 p. Novotného, 

které mohou zavádět k závěru, že výstavba nové haly je 

nerealizovatelný projekt. 

 

Kongresové centrum Praha a.s. přistoupilo ve spolupráci  

s Hlavním městem Prahou k vyhlášení mezinárodní 

architektonicko-urbanistické soutěže Nové KCP, ve které zvítězil 

návrh španělského studia OCA. Předmětem soutěže byla 

výstavba nové výstavní haly pro Kongresové centrum Praha a.s. 

(KCP) a s ní spojené komplexní řešení okolního prostranství.  

K projektu výstavby nové haly bylo přistoupeno z důvodu 

nedostatečné výstavní plochy zejména pro velké mezinárodní 
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lékařské, vědecké a technologické kongresy, které KCP generují 

největší tržby. 

 

V soutěžních podkladech byly uvedeny majetkové poměry jako 

podklad v zadání v území a zmiňované pozemky bylo možné 

zahrnout do řešeného území. Primárním cílem bylo získat návrh, 

který bude vhodným způsobem doplňovat současnou budovu 

KCP. Mezinárodní soutěže se zúčastnilo 76 uchazečů, členy 

poroty soutěže byli kromě primátorky Adriana Krnáčové uznávaní 

domácí architekti Petr Hlaváček, Ivan Kroupa, Tomáš Koumar, 

Marek Kopeć a z IPR Praha architektka Viktorie Součková.   

Ze zahraničí se účastnili architekti Mathias Müller z kanceláře 

EM2N a pedagog na předních světových architektonický školách 

Elia Zenghelis, původem z Řecka, který spoluzakládal světově 

známou kancelář OMA. Porota v rámci soutěžních podmínek 

nakonec zvolila návrh OCA, který právě nejlépe komplexně řešil 

prostranství KCP a jeho okolí, s tím, že samotný návrh haly bude 

případně v navazujícím řízení přizpůsoben všem konkrétním 

okolnostem, jak i potvrdila primátorka Adriana Krnáčová. 

 

Samotný projekt se v současnosti nachází v rané fázi přípravy. 

Dokončují se administrativní kroky související s ukončením 

soutěže a následně budou zahájeny práce na projektové 

dokumentaci. První část bude dopracování studie vítězného 
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návrhu doplněné o aktualizované zadání spolu s vyřešením všech 

technických a majetkových poměrů. Kongresové centrum Praha  

i nadále předpokládá, že bude možné započít stavební práce do 

3 let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kongresové centrum Praha: 

Největší kongresové centrum v České republice, které nabízí variabilní prostory pro konání rozličných akcí od 

malých konferencí po velké kongresy a vybavení na nejvyšší technické úrovni. Díky vynikající akustice je vhodným 

místem pro pořádání koncertů. Výhodou je výborná dopravní dostupnost do blízkého centra města. Součástí je 

i Business Centre Vyšehrad a čtyřhvězdičkový hotel Holiday Inn Prague Congress Centre s kapacitou 254 pokojů. 

KCP získalo certifikát EKO Gold za čerpání energie z obnovitelných zdrojů. 
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