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ZAHÁJENÍ FESTIVALU 14.–15. května 2016

51
48 344
8

otevřených budov
návštěv
členek a členů organizačního týmu

160

dobrovolnic a dobrovolníků

4 280

lidí si stáhlo mobilní aplikaci

17 600

lidí sledovalo událost na Facebooku
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DĚKUJEME ZA UDĚLENÍ ZÁŠTITY
Adrianě Krnáčové, primátorce hlavního města Prahy
Petru Hlaváčkovi, řediteli Institutu pro plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Oldřichu Lomeckému, starostovi MČ Praha 1
Janě Černochové, starostce MČ Praha 2
Vladislavě Hujové, starostce MČ Praha 3
Petru Štěpánkovi, starostovi MČ Praha 4
Radku Klímovi, starostovi MČ Praha 5
Ondřeji Kolářovi, starostovi MČ Praha 6
Kamilu Vavřinci Marešovi, zástupci starosty MČ Praha 7
Romanu Petrusovi, starostovi MČ Praha 8
Janu Jarolímovi, starostovi MČ Praha 9
Patronát nad pražským festivalem drží architektka českého původu Eva Jiřičná, která stála
i u počátků Open House v Londýně a byla jeho součástí téměř 20 let.
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KONCEPT OPEN HOUSE
V loňském roce se Praha připojila ke
světovým metropolím, které jednou za
rok zdarma otevírají své architektonicky
významné budovy široké veřejnosti. Koncept
Open House okamžitě oslovil i Pražany –
první ročník Open House Praha zaznamenal
více než 38 tisíc návštěv. Pražský festival
organizuje nezisková organizace Open House
Praha, z.ú., která pro realizaci získala licenci
z Londýna, kde festival probíhá od roku 1992
a během víkendu otevírá kolem 800 budov.
Druhý ročník festivalu se v Praze konal během
víkendu 14.–15. května 2016. Přivedl veřejnost

do 51 architektonicky zajímavých budov, které
nejsou běžně přístupné. Návštěva staveb,
kolem kterých lidé denně chodí po ulici,
vytváří příležitost pro setkání a posiluje vztah
obyvatel města k architektuře i veřejnému
prostoru. Právě bezprostřední znalost
architektury je nutná k tomu, aby lidé měli
zájem podílet se na utváření svého města.
Open House se postupně z Londýna rozšířil
do více než třicítky dalších metropolí po
celém světě. Londýnská zakladatelka Victoria
Thornton vloni historicky první pražský ročník
festivalu osobně navštívila.
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BUDOVY OPEN HOUSE PRAHA 2016
A JEJICH NÁVŠTĚVNOST
Druhý ročník festivalu zpřístupnil 51
architektonicky zajímavých budov, z toho 24
bylo otevřeno poprvé. Účastníci a účastnice
se mohli vydat i dále od centra města,
např. do Dejvic, Vysočan, Krče nebo na
Pankrác. Open House nabídl historické
paláce, moderní kancelářské komplexy,
bytové projekty i technické a industriální
stavby. Unikátní nabídkou ročníku bylo
chráněné zdravotnické středisko KO17 pod
Thomayerovou nemocnicí nebo budova
Sazky s televizním studiem, odkud jsou
přenášeny tahy šťastných čísel.
Otevřené budovy za víkend přivítaly 48 344
návštěv. V sobotu návštěvnost dosáhla
26 383 a během chladné neděle 21 961.
Většina lidí navštívila více budov.
Největší zájem měli účastníci festivalu
o Invalidovnu, kterou za oba dny navštívilo
3 500 lidí. Pozornost velkých davů přilákal
Petschkův palác, jímž za víkend prošlo 2 780
osob. Překvapením ročníku byl holešovický

Port X, který Open House zpřístupnil již
vloni. Letos moderní stavba na Vltavě
přilákala neuvěřitelných 2 400 návštěvníků
a návštěvnic.
Tradičně obrovský zájem byl o Kramářovu
vilu. Byla otevřena pouze v sobotu a vidělo ji
1 527 osob. Úspěšné byly i měšťanské domy
U Zlatého rohu a U Kamenného zvonu, každý
z nich přivítal přes 2 000 lidí.
Maximální obsazenosti dosáhla Rezidence
primátora hl. m. Prahy, Skleněný palác
v Bubenči a sídlo společnosti Microsoft, kde
byly skupinové prohlídky obsazeny půl dne
dopředu.
Do šesti budov s technickým provozem
byla nutná předchozí registrace. Jednalo se
o smíchovský pivovar Staropramen, elektrárnu
Štvanice, Ústřední telekomunikační budovu
CETIN, Fakultu strojní ČVUT, prohlídku
technického zázemí Main Point Karlín a kryt
KO17 pod Thomayerovou nemocnicí.

Děkujeme všem majitelkám a majitelům budov, kteří své prostory letos zpřístupnili.
Umožnili nám všem nevšední zážitek.
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Budova

Návštěvnost
za víkend

12 LOFTS

1 300

Budova

Návštěvnost
za víkend

Palác Archa

1 809

Areál Podkovářská

304

Palác Lucerna

750

Dům odborových svazů

150

Palác Metro

587

Dům U Dvou zlatých medvědů

1 403

PNP – Malá vila

350

Dům U Kamenného zvonu

2 199

PNP – Strahovský klášter

525

Dům U Zlatého rohu

2 000

Elektrárna Štvanice*

Parní mlýny – prostory spol. Etnetera a HBO

1 100

780

Petschkův palác – MPO ČR

2 780

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze

250

Pivovar Staropramen*

Fakulta strojní ČVUT v Praze*

458

Port#58

FILADELFIE Building

1 200

Port X

60
765
2 400

Gymnázium J. Keplera – sportovní hala

160

QUADRIO Building

Kryt KO 17 – Thomayerova nemocnice*

500

Rezidence primátora hl. m. Prahy

640

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

177

Sazka

525

Invalidovna

3 500

Kramářova vila / 1 den

1 527

Main Point Karlín – centrála VIG ČR

1 600

Masarykovo nádraží
Hlavní nádraží
Nákladové nádraží Žižkov

Sídlo AVAST – Enterprise Office Center

1 780

1 069

Skleněný palác

870

Společenské centrum BETHANY

221

1 504

Strahovský klášter

612

1 380

Studio PRÁM

224

935

NG v Praze – Salmovský palác

1 780

Ústav org. chemie a biochemie AV ČR –
historická budova, nová budova

NG v Praze – Schwarzenberský palác

1 780

Ústřední telekomunikační budova CETIN*

480

NG v Praze – Šternberský palác

1 500

Velodrom na Třebešíně

257
322

Národní technická knihovna

800

VŠCHT

Nile House

400

Základní škola Duhovka

Nový svět práce – sídlo společnosti Microsoft

946

Zlatý Anděl

1 100

131
454

* Nutná předchozí rezervace prohlídky z důvodu omezeného počtu návštěvníků.
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Orientace na festivalu
Od pondělí 9. května bylo otevřeno
festivalové infocentrum v pasáži radnice
MČ Praha 1 ve Vodičkově ulici 18. Zájemci
a zájemkyně zde mohli získat informace
o programu, zakoupit si festivalový katalog,
trička a tašky a zdarma si nabrat pohlednice
s fotografiemi vybraných otevřených budov
a další propagační materiály partnerů. Za
poskytnutí zázemí v prostorách MČ Praha 1
děkujeme!
Tištěný katalog obsahoval informace o všech
budovách zařazených do 2. ročníku, jejich
fotografie, přehled doprovodného programu
a také vloženou schematickou mapu
s rozmístěním otevřených budov v rámci
Prahy. Katalog byl nabízen za 40 Kč, všechny
ostatní materiály a vstupy byly pro veřejnost
zcela zdarma.
Kompletní informace o festivalu byly
k dispozici také na webových stránkách
www.openhousepraha.cz a na
facebookovém profilu a události.
Letošní novinkou byla mobilní aplikace
pro Android a iOS od společnosti Ackee.
Aplikace obsahovala seznam otevřených
budov s popisy a fotografiemi, přehled
doprovodných akcí na timeline, mapu
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s navigací, novinky a živý chat, v němž
si uživatelé a uživatelky vyměňovali
informace a doporučení např. o délce
front v jednotlivých budovách. Aplikace
také dovolovala rozesílání tzv. push zpráv,
které upozorňovaly např. na náhlé změny
v programu nebo na fakt, že kapacita
prohlídek v některých budovách byla až do
večera vyčerpána. Mobilní aplikace Open
House Praha byla k dispozici zdarma a stala
se nejstahovanější festivalovou aplikací
společnosti Ackee. Stáhlo si ji 2 591 majitelů
telefonů se systémem Android a 1 689
majitelů iPhonů.

Open House Praha opět spolupracoval
s prodejnou a půjčovnou elektrokol Ekola.cz.
Členové a členky týmu se na elektrokolech
pohybovali mezi otevřenými budovami
a nabídka na využití tohoto dopravního
prostředku platila i pro návštěvníky festivalu.
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Doprovodný program
Doprovodný program nabízel především
komentované prohlídky, jejichž účastníci
a účastnice se mohli dozvědět hlubší
informace o navštívené budově. Prohlídky
s architekty se konaly v nové sportovní hale
Gymnázia J. Keplera (Jakub Našinec), Národní
technické knihovně (Roman Brychta) a sídle
společnosti Avast (Roman Vrtiška). Lektorské
prohlídky probíhaly v domě U Kamenného
zvonu, v galerii budovy Main Point Karlín a ve
studiu Prám.
Výstavy prezentující výstavbu budovy nebo
její současné nájemce mohli lidé zhlédnout
v několika budovách: výstavu v ateliérech
umělců Josefa Achrera a Feredica Díaze
v areálu Podkovářská, výstavu urbexových
fotografií Vladimíra Laceny v domě U Zlatého
rohu, videoprojekce z rekonstrukce prostor
společnosti Etnetera v Parních mlýnech,
historické artefakty k 60letému výročí
Sazky v jejím sídle v Libni, výstava fotografií
z rekonstrukce jednoho z bytů ve Skleněném
paláci.
Exkurze do svých laboratoří připravila
Fakulta elektrotechnická i Fakulta strojní
ČVUT.
Ve společenském centru Bethany mohli
účastníci a účastnice festivalu navštívit
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bohoslužby, které probíhaly v sobotu
i v neděli.
Na velodromu na Třebešíně si dospělí
i děti mohli půjčit kolo (tzv. fixku) a helmu
a vyzkoušet si nejrychlejší cyklistickou
dráhu v ČR.

PROGRAM PRO DĚTI
Společnost Microsoft připravila ve svém
sídle interaktivní program pro celou rodinu,
který se odehrával po oba festivalové
dny. V domě U Dvou zlatých medvědů se
děti mohly interaktivní formou dozvědět
zajímavosti o historii budovy.
PRACOVNÍ LISTY OPEN HOUSE PRAHA
Novinkou ročníku byly pracovní listy, které ve
vybraných budovách měly nejenom dětským
návštěvníkům pomoci poznávat architekturu,
osvojit si novou slovní zásobu a vnímat
celkový kontext stavby i jednotlivé detaily.
Jejich autorkami jsou Nina Rutová, lektorka

Programu Čtením a psaním ke kritickému
myšlení, Magdaléna Hlaváčková, architektka
a Magdalena Rutová, ilustrátorka.
Pracovní listy byly rozdávány zdarma v těchto
osmi budovách:
 Areál Podkovářská
 Main Point Karlín
 Petschkův palác
 QUADRIO
 Skleněný palác
 Ústav organické chemie a biochemie
 Ústřední telekomunikační budova
CETIN
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ZAHÁJENÍ FESTIVALU
Open House Praha 2016 byl oficiálně zahájen
v pátek 13. května v Rezidenci primátora
hl. m. Prahy. Slavnostního koktejlu se
zúčastnila primátorka hl. města Prahy
Adriana Krnáčová, proslovy pronesli hlavní
produkční festivalu Open House Praha
Andrea Šenkyříková, pražská zastupitelka
a náměstkyně primátorky Petra Kolínská,
člen správní rady Open House Praha,
architekt a bývalý primátor Prahy Jan Kasl,
ředitelka Open House Vídeň Iris Kaltenegger
a předsedkyně představenstva Open House
Oslo Ellen Haukås.
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Mezi hosty byli majitelé a majitelky
otevřených budov, partneři festivalu,
spolupracovníci a členové organizačního
týmu.
Primátorka hl. m. Prahy k uspořádání
slavnostního koktejlu laskavě poskytla
prostory primátorské rezidence, které
byly následně zpřístupněny v rámci Open
House Praha. Akce se konala v 1. patře
budovy Městské knihovny, kde se nacházejí
dekorativně pojaté salony ovlivněné pozdní
secesí a stylem art deco.

OHLASY ÚČASTNÍKŮ
Festival architektury byl úžasný, letošní
rok předčil mé očekávání. Na podzim jsem
byla na Open House v Lisabonu, tedy mohu
porovnat, a vaše úroveň i výběr budov jsou
rozhodně srovnatelné a možná i lepší – a to
teprve začínáte. Velmi děkuji nejen za sebe,
ale také za to, že díky vám se Praha zase
trošku přiblížila světové úrovni.
Ing. E. F., účastnice festivalu
Dovolte, abychom vám vyjádřili velké díky
a uznání za krásnou a zdařilou akci. Byli
jsme velmi potěšeni a některými objekty
přímo unešení. A poznali jsme kus Prahy-Holešovice, o jehož regeneraci jsme věděli,
ale před Open House nenavštívili.
Díky za velkou práci a těšíme se na další
ročník.
M. a M. B., Praha
(oba vyučující na UK)
Chtěl bych vám alespoň touto cestou
poděkovat za letošní Open House.
Domů jsme viděli několik a jiště
nejzábavnější byla prohlídka Domu
odborových svazů, kterým nás provedl
mladý a velmi nadšený dobrovolník :-) Toho
si držte! Větší kontrast k unaveným strážným
v hale si neumím představit.
Díky za Vaši práci!
L. V., účastník festivalu

Za Duhovku opravu velké nadšení !
Návštěvníci svým počtem, zájmem i zpětnou
vazbou předčili naše očekávání a nám se
skrz jejich reakce podařilo reflektovat
smysluplnost našeho projektu. Máme být na
co pyšní.
Veronika Emilie Thompson,
Marketing & Office Manager, ZŠ Duhovka
Perfektní organizace, skvělá práce
dobrovolníků, spokojení návštěvníci – to byl
výsledek víkendu Open House Praha v našem
areálu (a nejen u nás). Jsme rádi, že jsme se
akce mohli zúčastnit.
Monika Kočvarová, prokuristka,
AF BKK s.r.o. – areál Podkovářská
Druhý ročník Open House Praha nás opět velmi
bavil! Moc Vám děkujeme za jeho založení.
Příští rok s námi můžete znovu počítat.
Marta Špačková, PR & media director,
Fakulta strojní, ČVUT
Mockrát Vám děkuji za organizaci Open
House Praha 2016. Jsem moc ráda, že
jsme se Studiem PRÁM zapojili a otevřeli se
návštěvníkům. Rovněž Vám děkuji za skvělé
dobrovolníky, moc mi při organizaci pomohli
a návštěvníci si je jen pochvalovali.
Zdraví,
Pavlína // Studio PRÁM
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Dobrý den, ráda bych vám, organizátorům
festivalu Open House Praha, MOC poděkovala
za mě a za mého manžela, za zorganizování
takové krásné akce. Stihli jsme dnes projít
a prohlédnout si pět zajímavých míst, která
bychom jinak nenavštívili, a byl to pro nás
nezapomenutelný den. Stálo nám to za to
jet do Prahy 70 km, ještě jednou opravdu
děkujeme.
E. a P. B., Lipenec, okres Louny
Smekám klobouk před všemi, kteří si
tuhle akci vzali na triko a všechno to
nachystali. Myslím si, že se povedlo udělat
něco velkého, o co měli lidi velký zájem
a zaznamenalo velký
úspěch. Gratuluji k vysoké
návštěvnosti a doufám, že
se povede uspořádat ještě
spousta dalších ročníků
tak skvělých, jako byl ten
letošní.
D. S., návštěvník loňského
a nadšený dobrovolník
letočního ročníku
Chtěla bych moc poděkovat
všem organizátorům
letošního Open House za
velmi příjemně strávený
víkend. Velmi si vážím vaší
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práce i práce všech dobrovolníků, už dlouho
jsem se nesetkala s tolika pozitivně naladěnými
lidmi najednou. Navštívila jsem budovy, do
kterých jsem se už dlouho chtěla podívat, i ty,
kam by mě asi nikdy samotnou jít nenapadlo.
Všechny budovy se mi navštívit nepodařilo,
a tak už se teď těším na další ročník.
Přeji vám hodně úspěchů ve vaší další práci.
L. K., návštěvnice
Chtěla bych Vám velice poděkovat za
organizaci skvělého festivalu Open House
Praha 2016, který se konal tento víkend.
Myslím si, že je to úžasný nápad a že jistě
nebylo vždy jednoduché domluvit se na
zpřístupnění všech objektů.
Osobně jsem – jakožto
obyvatelka Prahy 6 –
navštívila Skleněný palác,
12 LOFTS a Ústav organické
chemie a biochemie.
Děkuji všem
dobrovolníkům, kteří se na
této krásné akci podíleli. Ti,
které jsem měla možnost
potkat osobně, byli velice
milí a ochotní.
Ještě jednou velké díky
všem a budu doufat, že příští
rok se uskuteční další ročník.
M. S., návštěvnice
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Děkuji za velmi vydařenou akci. Chtěla bych
poděkovat jak realizačnímu týmu, tak všem
dobrovolníkům, bez kterých by nebyla možná
realizace.
V neděli před polednem jsem navštívila
Petschkův palác. Velmi na mě zapůsobila
budova i její osud. Vše pozitivní bylo
umocněno ještě jednou drobností. I když
nebylo mimořádně špatné počasí, byl
k dispozici teplý čaj. Pokud je to možné,
předejte prosím poděkování i těmto lidem.
S přáním mnoha úspěchů
I. Š., návštěvnice
Posílám poklonu ke katalogu! Je na první,
druhý i třetí pohled jasná péče o obsah
i formu, texty k budovám se skvěle čtou,
na malé ploše se člověk doví vše důležité
o budově i o prohlídce. Skvěle fungují značky.
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Jak se Vám mohlo podařit, že i citace starostů
si člověk přečte s chutí!? Už jen tohle muselo
zabrat mnoho dnů práce!
N. R., účastnice festivalu

Organizační tým

V lednu a 3 dny před festivalem se
nám tým rozrostl o 2 členky.
Zleva: Bohdana Rambousková, Michal Tošovský, Andrea Šenkyříková, Michaela
Pánková, Klára Veselá, Eva Němečková, Ema Pospíšilová; Foto: Tomáš Lohin

Ředitel
Michal Tošovský

Katalog
Michaela Pánková

Vedoucí produkce
Andrea Šenkyříková

Web
Matěj Šenkyřík

PR & média
Bohdana Rambousková

Asistentka produkce
Eva Němečková

Koordinace dobrovolníků
Klára Veselá

Anglické korektury
Debbie Kim

Fundraising
Ema Pospíšilová, Pavel Zelinka

Podklady pro dobrovolníky
Filip Čejka, Markéta Gossová,
Ivana Hájíčková, Daniela Kalinová

Oslovování budov
Andrea Čermáková, Michaela
Kolářová, Eva Němečková,
Kateřina Nováková, Kateřina
Prošková
Open House Corps
Kristýna Ambrožová, Markéta
Gossová, Ivana Hájíčková,
Michaela Kolářová, Barbora
Koudelová, Kateřina Nováková,
Roman Pešek, Kateřina Prošková
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NAŠI DOBROVOLNÍCI A DOBROVOLNICE
Úspěch festivalu závisí na práci 160
dobrovolníků a dobrovolnic, kteří během
festivalového víkendu zajišťovali provoz
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v jednotlivých budovách. Tuto náročnou
práci odvedli s velkým nasazením, nadšením
a obětavostí, za což jim patří velký dík.

Smekám klobouk před všemi, kteří si
tuhle akci vzali na triko a všechno to
nachystali. Myslím si, že se povedlo udělat
něco velkého, o co měli lidi velký zájem
a zaznamenalo velký úspěch. Gratuluji
k vysoké návštěvnosti a doufám, že se
povede uspořádat ještě spousta dalších
ročníků tak skvělých, jako byl ten letošní.
D. S., návštěvník loňského a nadšený
dobrovolník letočního ročníku
Milá Kláro,
za sebe mohu moc poděkovat za úžasný
víkend, zážitky a nové zkušenosti, které jsem
za uplynulé dva dny získala.
A vám všem, kdo stojíte za zorganizováním
této akce upřímné a veliké díky – viděla jsem
v Infocentru co práce, energie a úsilí za tím je.
Smekám také před Tebou, jak to jako
máma s malým dítětem zvládáš – jsi
skvělá!!!!!!!!!
H. Š., dobrovolnice
Celému organizátorskému týmu obrovsky
děkuji, že jste do toho před dvěma lety
šli a získali licenci OH pro Prahu, že jste
to loni dokázali zrealizovat, a že jste do
toho šli i letos. Festival Open House je
nádherný projekt, který má podle mě
smysl a v dnešní době, kdy všichni někam
pospícháme a nezbývá nám čas zajímat se

o své okolí, umožňuje lidem vytvářet si vztah
k městu, v němž žijí, nahlédnout do různých
sociálních skupin (třeba do prostředí
premonstrátského kláštera, umělců
z PRÁMu, moderních kancelářských budov
a předních společností, stejně jako do světa
žáků, díky zpřístupnění škol) a také vybízí
lidi ke komunikaci mezi sebou navzájem.
Budovy, kolem kterých běžně procházíme,
či spíše projíždíme tramvají, nebo pod nimi
metrem, hledě na hodinky, jestli stihneme
přijít včas, ty najednou díky festivalu otevírají
své dveře a brány a umožňují nám zastavit se.
A uvědomit si, že žijeme v úžasném městě,
na které můžeme být hrdí. Že žijeme mezi
dalšími lidmi, spolky, zaměstnanci, studenty,
věřícími aj., s nimiž můžeme komunikovat
a do jejichž světa můžeme aspoň zběžně
nahlédnout. V dnešní době je to podle mě
potřebné, ba přímo nezbytně nutné.
Open House mě chytil za srdce a jsem
hrdá na to, že se na něm mohu podílet.
Obdivuji vás za projekt, který jste dokázali
zorganizovat a který se osvědčil a funguje.
Obdivuji vás za úžasné nasazení, za srdce,
které do toho vkládáte. Děkuji vám, že jsem
do toho opět mohla jít s vámi.
Markéta, Corps dobrovolnice
Chtěla bych vám poděkovat za možnost se
účastnit této akce. Na Portu X bylo báječně,
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náročně. Vše jsme zvládli, dokonce proběhlo
i pár výkladů v angličtině. Pokud bude další
ročník už se na něj moc těším. Jinak Vaše
organizace Open House byla super, všechno
fungovalo co mělo.
T. A., dobrovolnice
Jeden dobrovolnický den – sobota v Domě
u Zlatého rohu – mě velmi naplnila a měla
jsem z reakcí návštěvníků festivalu moc
dobrý pocit a ta doba od 10 do 18 mi uběhla
jako voda. Myslím, že díky festivalu, do
kavárny Skatského institutu bude chodit více
návštěvníků a možná se někdo dotáže města
Prahy, proč budova v srdci Prahy, už je tak
dlouho nevyužívana. Popravdě od soboty
přemýšlím, jak bych se více zapojila do
příprav dalšího ročníku.
S pozdravem a velkými díky.
J. T., dobrovolnice
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Velké DÍKY patří hlavně organizačnímu
týmu. Pokaždé s otevřenou pusou sleduji,
co všechno se dá zvládnout při jiných
pracovních, studijních, či rodinných
povinnostech. A navíc v takové ÚŽASNÉ
KVALITĚ.
S takovým minimem zdrojů by to nikdo
nezorganizoval lépe.
Jsem strašně rád, že můžu být u toho
a nablízku! Mám se od vás hrozně moc co učit.
Ještě jednou VELKÉ DÍKY za všechny, kteří
si festival díky vám moc užili!!!
R. H., doborovolník

Open House Praha v médiích
Mediálními partnery byli Český rozhlas
Region a DAB Regina Praha, internetová
realitní televize RTV+, webový magazín
o interiérovém designu a architektuře
Insidecor.cz a webový portál o moderní
architektuře Archiweb.cz.
Na stanicích Českého rozhlasu bylo
odvysíláno 10 rozhovorů o festivalu. RTV+
připravila videoupoutávku na festival, kterou
na Facebooku vidělo přes 11 000 uživatelů

a uživatelek. Po festivalu vyjde několik
videoportrétů budov otevřených v rámci
Open House Praha. Stanice ČRo Region
a ČRo DAB Regina Praha odvysílaly
55 rozhlasových spotů.
V médiích byla publikována stovka výstupů.
Jsou mezi nimi reportáže České televize a TV
Barrandov odvysílané ve večerních zprávách
v soboru 14. května večer.
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Plakátová kampaň proběhla v tramvajích a na
variaposterech umístěných na pražských
vlakových nádražích.
Tisková konference se konala v úterý
10. května v budově Quadrio a vystoupila
na ní hlavní produkční Open House Praha
Andrea Šenkyříková, ředitelka Otevřené
společnosti Marta Smolíková a ředitel IPR
Praha Petr Hlaváček.
Na facebookové události vyjádřilo zájem přes
17 500 uživatelů a uživatelek. Profil Open
House Praha sleduje přes 3500 lidí.
Webové stránky www.openhousepraha.cz
zaznamenaly od 9. do 15. května celkem
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44 868 návštěv od 36 023 unikátních
uživatelů. Nejvyšší návštěvnost měl
web v sobotu 14. května, kdy se na něm
pohybovalo 6 196 unikátních uživatelů.

Partneři festivalu
Děkujeme partnerům, kteří podpořili 2. ročník festivalu.
Bez jejich finanční či technické podpory a důvěry by Open House Praha nebyl tak skvělý
a bezproblémový.

Open House Praha je součástí celosvětové sítě
Open House Worldwide.
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FINANČNÍ ZPRÁVA
Přehled zdrojů financování
Dotace z rozpočtu Magistrátu hlavního města Prahy

190 000,00 Kč

Příspěvky z rozpočtu městských částí

212 500,00 Kč

Nadační příspěvky

80 000,00 Kč

Sponzorské dary

137 500,00 Kč

Finanční dary od fyzických osob

980,00 Kč

Tržby z prodeje propagačních materiálů

132 493,00 Kč

Celkem

753 473,00 Kč

Výdaje na realizaci
Výdaje na materiál

31 715,00 Kč

Produkce a propagace festivalu

267 106,00 Kč

Tisk propagačních materiálů

287 031,00 Kč

Ostatní služby

73 698,00 Kč

Osobní náklady

92 000,00 Kč

Jiné náklady
Celkem
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1 923,00 Kč
753 473,00 Kč

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu

Open House Praha, z.ú.
Prokopova 179/9
Praha 3
130 00

ke dni 31.12.2016
( v celých tisících Kč )
IČO

Účetní jednotka doručí:

1 x příslušnému fin. orgánu

03034992

Označení

AKTIVA

a

b

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období
c
Součet A.I. až A.IV.

2

1

A.

Dlouhodobý majetek celkem

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

2

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

3

A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

4

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. I.

Zásoby celkem

7

B. II.

Pohledávky celkem

8

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

9

B. IV.

Jiná aktiva celkem

5
Součet B.I. až B.IV.

6

22

5

22

5

22

5

10

Aktiva celkem

Součet A. až B.

Označení

PASIVA

a

b

11

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období
c
Součet A.I. až A.II.

3

Stav k posled. dni
účetního období
4

12

5

5

13

5

5

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

B.

Cizí zdroje celkem

B. I.

Rezervy celkem

16

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

17

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

18

B. IV.

Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

1

Stav k posled. dni
účetního období

14
Součet B.I. až B.IV.

Součet A. až B.

15

17

19

17

20

22

5

25

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zkráceném rozsahu
Název a sídlo účetní jednotky

ke dni 31.12.2016
( v celých tisících Kč )
Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
orgánu

Open House Praha, z.ú.
Prokopova 179/9
Praha 3
130 00

IČO
03034992

Činnosti
Číslo
řádku

TEXT

Označení

A.

Náklady

1

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

2

A. II.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

3

A. III.

Osobní náklady

4

A. IV.

Daně a poplatky

5

A. V.

Ostatní náklady

6

A. VI.

7

A. VII.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných
položek
Poskytnuté příspěvky

A. VIII.

Daň z příjmů

9

Náklady celkem

Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

659

659

92

92

2

2

753

753

8

Součet A.I. až A.VIII.

10

B.

Výnosy

11

B. I.

Provozní dotace

12

412

412

B. II.

Přijaté příspěvky

13

88

88

253

253

753

753

B. III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

14

B. IV.

Ostatní výnosy

15

B. V.

Tržby z prodeje majetku

16

Výnosy celkem
C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

26

Součet B.I. až B.V.

17

ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

18

ř. 18 - ř. 9
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Příloha k účetní závěrce 2016
1. Obecné údaje o účetní jednotce
Název:
IČO:
Sídlo:
Právní forma:
Rozhodující předmět činnosti:
Datum vzniku společnosti:

Open House Praha, z.ú.
3034992
Prokopova 197/9
zapsaný ústav
Pořádání výročního festivalu Open House Praha
14.6.2014

2. Statutární orgán
Funkce
ředitel
předseda správní rady
člen správní rady
člen správní rady

Příjmení, jméno
Michal Tošovský
Czeslaw Walek
Jan Kasl
Jiří Horský

3. Použité účetní metody, obecné účetní zásady
ÚJ účtuje v soustavě podvojného účetnictví a používá České účetní standardy pro ÚJ, u kterých
hlavním předmětem činnosti není podnikání.
4. Způsob účtování zásob
ÚJ účtuje zásoby způsobem B.
5. Způsob přepočítávání cizích měn na českou měnu
ÚJ přepočítává cizí měnu na českou aktuálním denním kurzem v den přijetí faktury/v den vystavení
faktury.
6. Účtování dlouhodobého a drobného dlouhodobého hmotného majetku
ÚJ na majetkových účtech vede veškerý dlouhodobý hmotný majetek, jehož pořizovací cena je
vyšší než 40 000 Kč. Majetek, jehož pořizovací cena je 30 000 - 40 000 Kč vede ÚJ jako drobný
dlouhodobý hmotný majetek. Majetek do 30 000 Kč je účtován přímo do nákladů.
7. Účtování dlouhodobého a drobného dlouhodobého nehmotného majetku
ÚJ na majetkových účtech vede veškerý dlouhodobý nehmotný majetek, jehož pořizovací cena
je vyšší než 60 000 Kč. Nehmotný majetek, jehož pořizovací cena je 30 000 - 60 000 Kč vede
ÚJ jako drobný dlouhodobý nehmotný majetek. Nehmotný majetek do 30 000 Kč je účtován
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ÚJ na majetkových účtech vede veškerý dlouhodobý hmotný majetek, jehož pořizovací cena je
vyšší než 40 000 Kč. Majetek, jehož pořizovací cena je 30 000 - 40 000 Kč vede ÚJ jako drobný
dlouhodobý hmotný majetek. Majetek do 30 000 Kč je účtován přímo do nákladů.
7. Účtování dlouhodobého a drobného dlouhodobého nehmotného majetku
ÚJ na majetkových účtech vede veškerý dlouhodobý nehmotný majetek, jehož pořizovací cena
je vyšší než 60 000 Kč. Nehmotný majetek, jehož pořizovací cena je 30 000 - 60 000 Kč vede
ÚJ jako drobný dlouhodobý nehmotný majetek. Nehmotný majetek do 30 000 Kč je účtován
přímo do nákladů.
8. Odpisy dlouhodobého majetku
Dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek ÚJ odepisuje dle odpisového plánu na inventárních
kartách majetku. V rozvahový den neeviduje na majetkových účtech žádný dlouhodobý hmotný majetek.
9. Přehled přijatých darů
Magistrát hlavního města Prahy
Městská část Praha 1
Městská část Praha 3
Městská část Praha 4
Městská část Praha 5
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190 000,00 Kč
30 000,00 Kč
54 000,00 Kč
10 000,00 Kč
30 000,00 Kč

Autoři fotografií
Filip Čejka, Lukáš Fiala, Radek Hábl, Tereza Havlínková,
Štěpán Kochánek, Vladimír Lacena, Tomáš Lohin,
Bohdana Rambousková, Andrea Šenkyříková, Michal Tošovský

Open House Praha, z. ú.
Prokopova 9, 130 00 Praha 3
IČ: 03034992
Číslo účtu: 2600626911/2010
produkce@openhousepraha.cz
www.openhousepraha.cz

openhousepraha
OpenHousePraha
OpenHousePraha

