KONCEPT
Okolí Kongresového centra by mělo
sloužit nejen pro účastníky kongresů,
ale hlavně pro místní obyvatele.
Potřebujeme, aby byl prostor obýván
i během běžných dnů. Proto je v prvé
řadě nezbytné upravit dopravní řešení
tak, aby byl prostor snadněji dostupný
pěšky z přilehlých rezidenčních čtvrtí.
Provoz magistrály je pro fungování Prahy
stěžejní. Zachovávám její plynulost.
Sjezd z magistrály je nově z velké části
veden pod zemí. Díky tomu získáváme na
Jižní terase prostor pro nové Pankrácké

náměstí, které doplňuji o další dům.
Ten jako odpověď na návrh nového
KCP odvážně směřuje skrze magistrálu
až k hotelu Corinthia. V novém domě
se nachází škola, obchody, knihovna
nebo kino. Na Severní terese přidávám
nový objekt s občerstvením a vyhlídkou
na Prahu. Tyto funkce zajistí děje pro
život nového Pankráckého náměstí.

také měla více komunikovat se svým
okolím. Parter by se neměl uzavírat do
sebe. Místo by se mělo stát bodem
pro setkávání. Je ale třeba mít důvod
pro setkání zrovna na tomto místě.
Pro místní by to mohla být už jen
blízkost a nově získaná pěší dostupnost
příjemného prostoru. Mohli by se zde
odehrávat venkovní koncerty, trhy,
zároveň by během dnů bez speciálních
akcí mohlo místo s výhledem na Prahu
sloužit k odpočinku.

Venkovní prostor by měl být dostatečně
reprezentativní, zároveň však členěný
tak, aby byl vstřícný i k všednímu
užívání. Kulturní dění z Kongresového
centra by mohlo v letních měsících
částečně přejít ven. Budova KCP by
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