Investice a rozvoj Výstaviště Praha a výhled k návratu fungování do doby před
pandemií covidu-19

Praha, 28.4. 2021

Výstaviště Praha se po téměř ročním omezeném provozu za velmi mimořádných hygienických a bezpečnostních opatření probouzí k životu. Přestože byl rok 2020 výjimečný z hlediska uzavření společenského života a většina akcí byla na základě usnesení vlády zrušena, Výstaviště toto nesnadné
období využilo pro intenzivní rekonstrukční práce a letošní rok tak nabízí nejen zvelebené plochy
areálu, ale další započaté rekonstrukce a zejména pak návrat ke kultuře i sportu. Na Výstaviště v
loňském roce oproti roku 2019, kdy si na něj našlo cestu přes 1,3 milionu návštěvníků, zavítalo přes
200 000 návštěvníků.

„V současné chvíli myslím všichni už netrpělivě vyhlížíme, kdy budeme moci spustit kulturní a sportovní
akce a přivítat zase návštěvníky na Výstavišti v takovém počtu, jak jsme byli zvyklí před vypuknutím
pandemie. Spolu s celým týmem věříme, že ačkoli ještě není vyhráno, a samozřejmě i nadále budou
trvat velmi přísná hygienická a bezpečnostní opatření, postupně se navrátíme k normálnímu provozu a
opět budeme jedním z nejvyhledávanějších míst v Praze, kam vyrazit za kulturou, sportem, na piknik,
nebo zkrátka jen příjemným místem, kde si dopřát dobré občerstvení, odpočinek a pohodu v zeleni,
kterou v širším centru jakéhokoli města jen těžko nacházíme,” komentuje dění na Výstavišti Tomáš
Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha, který funkci zastává od listopadu 2018.
Na opravy, údržbu a revitalizace bylo na Výstavišti v loňském roce vynaloženo 63 milionů korun s tím,
že většina peněz byla cílena na venkovní plochy. Investice do větších stavebních prací přesáhly 100
milionů korun. Tržby z obchodní činnosti Výstaviště činily přes 64 milionů korun, kdy větší část byla
získána z akcí pro širokou veřejnost uskutečněných na počátku roku či během léta v období uvolněného
režimu. Další příjmy byly tvořeny z pronájmů budov a kancelářských prostor.

„Jsem moc rád, že se blíží doba, kdy se opět brány Výstaviště naplno otevřou a návštěvníci najdou v areálu vše tak, jak jsou zvyklí, a zároveň se nechají překvapit několika novinkami. Nebude to ale jen oblast
sportu a kultury, co v rozmanité nabídce na všechny návštěvníky Výstaviště čeká, ale i řada zvelebených
ploch a zrekonstruovaných částí. Postupná revitalizace Výstaviště patří mezi priority Magistrátu hl.
města Prahy a já mohu potvrdit, že ani pandemie investice neutlumila a rekonstrukce běží dle plánu,“
říká náměstek primátora pro finance a rozpočet Pavel Vyhnánek, v jehož gesci je i areál Výstaviště
Praha.
V roce 2020 byla započata rekonstrukce objektu bývalé restaurace Bohemia a prvního z Křižíkových
pavilonů, který byl již na konci dubna 2021 zkolaudován. Rekonstrukce dalších tří Křižíkových pavilonů
započne v květnu, stejně jako rekonstrukce bývalého divadla Spirála, které není v provozu již od povodní v roce 2002. Zajímavého využití v podobě pobytových ploch se zelení se dočkají také střechy
Křižíkových pavilonů. Pestrou nabídku kroužků, workshopů, příměstských táborů a výstav nabídnou
zrekonstruované prostory bývalé restaurace U Primasů, nově pod názvem Ateliér Rychta. Sportovně

založení návštěvníci se zase dočkali víceúčelové plochy pro kolečkové sporty v podobě skateplazy, připravené ve spolupráci s Českou skateboardingovou asociací. Během léta by u ní mělo vzniknout zázemí
pro sportovce s relaxační zónou, šatnami a sprchami. Ještě v letošním roce začne i další fáze rekonstrukce cestních sítí, která bude pokračovat i v následujícím roce.

Budova Bohemia
Probíhající rekonstrukce, plánované dokončení na jaře 2022.
Plánované využití: prostor pro společenské akce, konference, výstavy, firemní akce apod.
Náklady: 82 milionů.

Křižíkovy pavilony
Pavilon D po rekonstrukci a kolaudaci. V průběhu května začne postupná rekonstrukce zbývajících tří
pavilonů.
Plánované využití: multifunkční prostory určené pro pořádání výstav, koncertů, konferencí, soukromých akcí a jiných společenských a kulturních akcí.
Náklady: 299 milionů.

Střechy Křižíkových pavilonů
Ve fázi studie.
Plánované užití: pobytové střechy se zelení a občerstvením, pro relaxaci a konání společenských akcí.

Divadlo Spirála
Zahájení rekonstrukce v květnu 2021, plánované dokončení v létě 2022.
Plánované užití: unikátní kruhový multifunkční sál pro koncerty, divadelní představení, konference,
akce typu talk show aj.
Náklady: 217 milionů.

Ateliér Rychta
Rekonstruované interiéry, termín otevření pro veřejnost: 1. červen 2021.
Plánované užití: interaktivní prostor pro děti i dospělé, který ve dvou patrech (ateliér a galerie) nabídne celoroční program v podobě kroužků, workshopů, výstav, aj. V létě také příměstské tábory.
Náklady: 3 miliony.

Skateplaza
Dokončeno v dubnu 2021, probíhá úprava okolí v souvislosti s přípravou vedlejšího zázemí pro sportovce.
Plánované užití: multifunkční plocha zahrnující skatepark, hokejbal, koš na streetball.
Náklady: 1,7 milionu.

Zázemí pro sportovce na Bruselu
Příprava veřejné zakázky na dodavatele, realizace v létě 2021.
Plánované užití: zázemí pro sportovně založené návštěvníky zahrnující půjčovnu sportovního vybavení, relaxační zónu, šatny, sprchy a toalety.

Druhá fáze rekonstrukce cestních sítí
Příprava veřejné zakázky na dodavatele, rekonstrukce budou probíhat průběžně až do roku 2022.
Rozsah rekonstrukce: vyznačení stopy Bruselského pavilonu, rozšíření původní Bruselské cesty, po-

vrchy u Bruselské brány, úprava pásu u leknínového jezírka, úprava plochy před Maroldovým panorámatem, příjezdová komunikace mezi sportovními halami, rekonstrukce zpevněných ploch kolem
Křižíkových pavilonů
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