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ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ SOUTĚŽ

NOVÉ KCP
KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA
www.noveKCP.cz
Praha 14. prosince 2016 – Kongresové centrum Praha vyhlašuje mezinárodní dvoukolovou
architektonicko-urbanistickou soutěž o návrh rozšíření kongresového centra o potřebné výstavní
plochy a vytvoření kvalitního veřejného prostoru v lokalitě Pankráckého náměstí a jeho okolí.
Mezinárodní soutěž Nové KCP hledá řešení pro jedno z nejkomplikovanějších, ale současně také
nejzajímavějších míst Prahy – prostor v okolí kongresového centra. Vyzývá architekty, urbanisty
a další odborníky, aby ve svém návrhu spojili architektonickou kvalitu, kterou si žádají nové
prostory kongresového centra, a současný urbanismus zaměřený na kvalitní a využívaná veřejná
prostranství.
„Kongresová turistika je z ekonomického pohledu pro město velmi důležitá, ale tím, že Kongresové
centrum v tuto chvíli nedokáže naplňovat potenciál, který má, tratí na tom celá Praha. Jsem
přesvědčena, že architektonická soutěž na nové výstavní plochy je vhodným odrazovým můstkem
k tomu, aby Kongresové centrum opět konkurovalo Vídni, Berlínu nebo Mnichovu,“ říká pražská
primátorka.
Potřeby kongresového centra komentuje jeho generální ředitel Roman Ray Straub: „Když se nyní
rozhoduje, kde se budou konat větší kongresy, vyhrává Vídeň, Berlín nebo Paříž, ale konkurenci máme i
v České republice. Nechceme být nutně větší nebo jen tak utratit nějaké peníze, ale opravdu
potřebujeme rozšíření zejména pro doprovodné výstavy, bez kterých se nyní větší kongresy a podobné
akce neobejdou. Díky kongresům se do měst dostává byznys, peníze, ale také další příležitosti. Myslím,
že s tímto rozšířením budeme mít co nabídnout Praze 4 i celému městu – otevřít jej kultuře, školám a
dalším akcím.“
Jeho slova potvrzuje i Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc, MBA, FERA, FASN, Přednosta Kliniky
nefrologie 1. LF Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a patron Ambasador
Programu Prague Convention Bureau:
“Rozšíření výstavní plochy by vyřešilo poslední překážku, která Kongresovému centru Praha brání
zařadit se mezi špičková evropská kongresová centra a zajistilo by pravidelné návraty velkých evropských
kongresů do této jedné z nejlepších evropských destinací“.
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Všichni zúčastnění aktéři chápou tuto soutěž jako příležitost ke znovuuchopení města – namísto
čistě pragmatického umístění velkého objemu by se rádi dopracovali k řešení, které bude
přizpůsobivé, udržitelné a kvalitní, a to z hlediska architektonického, urbanistického a dopravního,
a které povede ke vzniku plnohodnotné integrální části moderního evropského města. „Těší nás, že
jsou v porotě kvalitní architekti, ale dobrý výsledek soutěže je také zájmem hlavního města Prahy a
městské části Praha 4, které mají mezi porotci rovněž své zástupce. Chceme, aby nová přístavba byla
v souladu s okolím a aby představovala shodu mezi investorem a městskými správami. Nechceme stavět
čistě výstavní halu, ale prostory, které mohou mít široké využití,“ doplňuje předseda Kongresového
centra Praha Radim Haluza.
Spolu s Romanem Rayem Straubem a Radimem Haluzou zastupujícím KCP budou o návrzích
rozhodovat primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová, Marek Kopeć z IPR Praha, radní
městské části Praha 4 Alžběta Rejchrtová a architekti s bohatými zkušenostmi z praxe i soutěžení.
Předsedou poroty je Petr Hlaváček ze studia Headhand architekti. Dále v porotě zasedne Elia
Zenghelis původem z Řecka, který spoluzakládal světově známou kancelář OMA, a švýcarský
architekt Mathias Müller z kanceláře EM2N. Odbornou část poroty dále tvoří Ivan Kroupa
z atelieru Ivan Kroupa architekti, ředitelka pražské pobočky kanceláře Bogle Architects Viktorie
Součková a Tomáš Koumar ze studia EHL & KOUMAR ARCHITEKTI.
Soutěž je dvoukolová – termín pro odevzdání návrhů v prvním kole je stanoven na 17. 3. 2017.
Probíhat bude zcela anonymně a vyhlášena je v češtině a angličtině. Do druhého kola se
předpokládá postup 6 návrhů, na jejichž dopracování pak budou mít autoři čas až do 30. 6. 2017.
Výsledky soutěže by tak měly být zveřejněny spolu s výstavou návrhů v polovině prázdnin.
Oceněny budou tři nejlepší návrhy. Cena pro první místo je 1 000 000 Kč, mezi druhé a třetí
místo a neoceněné návrhy z druhého kola se dále rozdělí 2 000 000 Kč.
Veškeré informace pro média budou vždy zveřejňovány rovněž na stránkách soutěže:
www.noveKCP.cz
--------------------------------------------------------------------------------------Kontakt pro média:
Kongresové centrum Praha, a.s.
Ing. Lenka Žlebková
Tel.: +420 261 172 201
E-mail: zlebkova@kcp.cz
Sekretář soutěže
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Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D.
Tel.: +420 603 810 083
E-mail: kovacevic@moba.name
Zadavatel soutěže o návrh
Kongresové centrum Praha
5. května 1640/65
140 21 Praha 4
Organizátor soutěže a zpracovatel soutěžních podmínek
MOBA studio
U Půjčovny 4
110 00 Praha 1
Proškolený organizátor soutěže:
MArch Ing. arch. Yvette Vašourková
E-mail: vasourkova@moba.name

