
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

„Zasedala tu KSČ, NATO i EU. Vystoupil zde Gorbačov, Obama, ale také Elton John 
a Bob Dylan. Generace dospívajících se tu učily valčík a během legendárních Rockfestů 
pogovaly v davu. Milion diváků tady tleskalo hraběti Drákulovi a astronomové tu vyloučili 
Pluto z planet sluneční soustavy. Touto budovou zkrátka prošly naše dějiny.“ 

 

Od Pakulu ke Kongresáku 

Výstava o historii budovy, kterou prošly naše dějiny 

Praha, 21. června 2021 – Kongresové centrum Praha, dříve známé jako Palác kultury, letos slaví 
40. výročí. Jeho příběh, který odráží moderní dějiny naší země, shrnuje výstava nazvaná „Od 
Pakulu ke Kongresáku“. Veřejnost si ji může prohlédnout přímo v budově Kongresového centra 
v Praze u metra Vyšehrad, a to od 21. června do 12. září každý den od 10.00 do 18.00. Vstup je 
zdarma. 

Expozice je umístěna do prostorného foyer v druhém patře Kongresového centra (KCP), které nabízí 

nádherný výhled na Prahu, ale také je skvělým příkladem brutalistní architektury a dobových materiálů. 

Právě proto je expozice koncipována jako mozaika panelů různých formátů, které evokují styl „nástěnek“ 

typických pro osmdesátá léta. Jejich obsahem budou především archivní materiály věnované 

architektuře, politickému kontextu, kultuře a společenským událostem, které se konaly v této budově a 

zároveň se zapsaly do moderních dějin našeho národa.  

Část výstavy návštěvníkům přiblíží kongresovou činnost, která se v poslední dekádě stala hlavní oblastí 

využití budovy KCP. „Jedinečné umístění a dostupnost této vyšehradské dominanty, 70 sálů a salonků 

a její moderní technické vybavení z ní dělají ideální místo pro významné mezinárodní akce. Abychom 

ale mohli přivítat i ty nejvýznamnější světové kongresy, plánujeme přistavit novou výstavní halu. I tyto 

plány budou k vidění na probíhající výstavě,“ upřesňuje vizi budoucnosti Lenka Žlebková, generální 

ředitelka KCP.    

Kromě panelů si návštěvníci mohou prohlédnout původní architektonické modely budovy, fotografie 

muzikálových scén či scénických projektů vytvořených přímo pro tento prostor. Za zhlédnutí stojí 

audiovizuální materiály z archivů KCP, České televize i Národního filmového archivu, které diváky 

přenesou do doby jeho výstavby nebo natáčení televizních Silvestrů z 80. let.  

O koncepci a produkci celé výstavy se postaral kreativní tým v čele s bratry Cabany, kteří svojí osobitostí 

a nápaditostí dodali projektu specifickou tvář. Právě Cabani přišli s myšlenkou doplnit expozici zážitky 

a vzpomínkami známých osobností, které mají k budově osobní vztah. Podle Michala a Šimona Cabanů 

se veřejnost může těšit na velmi zajímavé čtení. „Jsou to právě jednotlivé lidské příběhy, které 

podbarvují historii této budovy a zároveň dobře ilustrují její význam jako dějiště kulturních akcí, 

společných zážitků a osobního setkávání. Ta jsou pro lidský život nenahraditelná,“ doplňují autoři 

konceptu. 

  



 

 

Výstava se koná pod záštitou ministryně financí Aleny Schillerové, primátora 
hl. města Prahy Zdeňka Hřiba a starostky MČ Praha 4 Ireny Michalcové. 
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Kongresové centrum Praha je jedním z největších kongresových center v České republice, které 
nabízí 70 sálů a salónků pro konání akcí od malých konferencí po velké kongresy včetně vybavení na 
nejvyšší technické úrovni. Výhodou je výborná dopravní dostupnost do blízkého centra města, díky 
kterému disponuje krásným výhledem na historickou Prahu. Jeho součástí je i Business Centre 
Vyšehrad a čtyřhvězdičkový hotel Holiday Inn Prague Congress Centre s kapacitou 254 pokojů. KCP 
získalo prestižní ocenění Superbrands 2019 a certifikát EKO Gold za čerpání energie z obnovitelných 
zdrojů. 

 

 

Kontakt pro média: 
Adéla Müllerová 
PR a marketingová manažerka 
E: mullerova@praguecc.cz 
T: 261 172 220 
 
www.praguecc.cz 
https://www.praguecc.cz/cz/vystava-kongresak   
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