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Slovo ředitelky
Rok 2017 nebyl pro festival Open House
Praha (OHP) snadný. Jeho stejnojmenná
pořádající organizace, zapsaný ústav, totiž
prošel zásadní transformací navazující na
události, které se odehrály v předchozím
roce. Už v roce 2013 jsem iniciovala založení
festivalu Open House Praha a dva roky jsem
se věnovala jeho produkční realizaci pod
hlavičkou Otevřené společnosti. V létě 2016
jsem z Otevřené společnosti, o. p. s., která
byla zakládající organizací Open House
Praha, z. ú., odešla. I když jsme již v září 2016
společně s většinou původního týmu OHP
zahájili jednání o budoucím fungování
organizace Open House Praha s ředitelkou
Otevřené společnosti Martou Smolíkovou,
zásadní transformace Open House Praha,
z. ú., spočívající v osamostatnění organizace,
byla zahájena až v únoru 2017. Teprve
od tohoto období mohly začít i přípravy
květnového festivalu, což znamenalo necelé
tři měsíce oproti běžné celoroční přípravě!
Pozdní nástup příprav se částečně odrazil na
počtu zpřístupněných budov, který byl sice
nižší než v předchozím ročníku, ale byl vyšší,
než jsme předpokládali. Díky zkušenému
a pečlivému organizačnímu týmu, který byl
schopný v takto krátkém časovém úseku,
navíc ve svém volném čase, tj. po nocích, po
práci, během víkendů a hlavně bez nároku
na odměnu, festival vůbec zrealizovat, jsme

dosáhli skoro nemožného. Také musím
zmínit fungující spolupráci s budovami
a dobrovolníky, bez kterých by se nám to
nepodařilo.
V dubnu 2017 nová správní rada přijala
rezignaci ředitele Michala Tošovského
a jmenovala jako nového statutárního
zástupce organizace mou osobu. Také na mě
byla převedena zakladatelská práva. Proces
osamostatnění Open House Praha, z. ú. od
Otevřené společnosti, o. p. s. byl v květnu 2017
zdárně dokončen.
Po festivalu jsme si zajistili dvoudenní
strategické plánování, které nám pomohlo
reflektovat dosavadní práci a utříbit celou řadu
nových nápadů a možných realizací, například
nutnosti celoroční péče o dobrovolníky
(včetně jejich náboru). Na základě tohoto
rozhodnutí se nám pro dobrovolníky podařilo
zpřístupnit do konce roku několik budov,
které se objevily v programu předchozích
ročníků festivalu, a exkluzivně budovu Pražské
křižovatky, která by se měla stát jednou
z novinek dalšího ročníku. Věřím, že celoroční
péče o dobrovolníky a pěstování dobrovolnické
kultury se projeví při přípravách nadcházejícího
ročníku festivalu OHP 2018. Už nyní mě těší, že
se podílíme na pěstování dobrovolnické kultury
v rozsahu, který při jednorázové akci nemá
v českém prostředí obdoby, propojujeme lidi
mezigeneračně, profesně, odborníky s laiky.

Po celý podzim jsme tentokrát měli možnost
psát grantové žádosti na další ročník
festivalu, což se jistě pozitivně odrazí na
jeho přípravách a kvalitě propagace v příštím
roce.
Ve dnech 8. a 9. září jsem spolu se
dvěma kolegyněmi z organizačního týmu
odcestovala na vídeňský Open House, setkaly
se s vídeňskými organizátorkami a strávily
jeden večer plodnou diskusí. V říjnu jsme se
zúčastnily konference Architektura dětem
na FA ČVUT, kde mimo jiné prezentoval
náš londýnský kolega Rory Olcayto, ředitel
organizace Open City, která pořádá festival

Open House London. Prosinec jsme věnovaly
nejen přípravám na lednovou konferenci
Open House Worldwide v Londýně, která
je určena pro všechna města zapojená do
této mezinárodní sítě, ale i uzavírání počtu
domluvených budov pro OHP 2018, pro jejichž
zajištění probíhaly desítky schůzek od září až
do prosince.

Andrea Šenkyříková
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Architektura je součástí našeho
každodenního života
a Open House Praha vás zve
k jejímu netradičnímu objevování.
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Open House Praha 2017 v číslech:
13.–––––––––––––––14. května 2017

43
43 353

otevřených budov
návštěv

3 711

6
170
3 000

členek nejužšího organizačního týmu
dobrovolnic a dobrovolníků
odpracovaných dobrovolnických hodin

stažení mobilní aplikace

3 550

lidí přihlášených k odběru newsletteru

4 900

sledujících FB stránku @openhousepraha

29 000
12 000
159 736
36 023
170

lidí, kteří si událost zobrazili
lidí, kteří na události potvrdili svoji účast či zájem o ni
zobrazení webových stránek www.openhousepraha.cz v měsíci květnu
unikátních uživatelek a uživatelů webových stránek v měsíci květnu
mediálních výstupů
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Záštitu nad letošním ročníkem festivalu
Open House Praha převzali
Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR
Adriana Krnáčová, primátorka hlavního města Prahy
Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1
Jana Černochová, starostka MČ Praha 2
Vladislava Hujová, starostka MČ Praha 3
Petr Štěpánek, starosta MČ Praha 4
Pavel Richter, starosta MČ Praha 5
Ondřej Kolář, starosta MČ Praha 6
Karel Vavřinec Mareš, zástupce starosty MČ Praha 7
Jana Solomonová, radní MČ Praha 8
Jan Jarolím, starosta MČ Praha 9
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Open House v Praze a Open House Worldwide
Open House Praha, z. ú. je nepolitická
nezisková organizace, která uspořádala
v roce 2015 první ročník festivalu otevřených
budov. Praha se tak připojila ke světovým
metropolím, které zdarma jednou za rok
otevírají své architektonicky významné,
běžně nepřístupné budovy a prostory široké
veřejnosti. Koncept Open House oslovil
i Pražany a už během prvního ročníku zájem
veřejnosti předčil naše očekávání a s dalšími
dvěma ročníky narůstá. Letos prošlo 43
běžně nepřístupnými budovami více než
43 300 návštěv.
Třetí ročník festivalu se v Praze konal během
víkendu 13.–14. května 2017.

Patronkou pražského festivalu je od prvního
ročníku světoznámá architektka českého
původu Eva Jiřičná, která nás s Londýnem,
v němž žije, pomyslně propojuje. Stála
u počátků londýnského festivalu Open House
a více než 20 let byla členkou jeho správní
rady. Do tištěného katalogu nám Eva Jiřičná
poskytla rozhovor o začátcích Open House
v Londýně, jejím působení v organizaci,
a o tom, jak je důležité poznávat budovy, mít
možnost je vidět zevnitř a v tomto směru
vzdělávat veřejnost. Rozhovor vedla Magda
Hlaváčková.

Eva Jiřičná a Magdalena Hlaváčková

Návštěva známých staveb, které
někteří lidé dennodenně míjejí ve
svém okolí, vytváří příležitost pro
setkání architektů a laické veřejnosti
a posiluje vztah veřejnosti k místu,
kde bydlí, k architektuře a veřejnému
prostoru. Právě bezprostřední znalost
architektury je nutná k tomu, aby
lidé měli zájem podílet se na utváření
svého města.
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Koncept Open House vznikl v Londýně v roce
1992 pod vedením jeho zakladatelky Victorie
Thornton. Model festivalů se postupně
rozšířil do 37 dalších metropolí po celém
světě. Praha se do celosvětové sítě Open
Seznam měst (rok zapojení):
Londýn (1992)
New York (2002)
Dublin (2005)
Tel Aviv (2007)
Jeruzalém (2007)
Helsinky (2007)
Oslo (2007)
Melbourne (2008)
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Barcelona (2010)
Brisbane (2010)
Slovinsko (2010)
Chicago (2011)
Řím (2011)
Lisabon (2012)
Perth (2012)
Soluň (2012)

House Worldwide připojila v roce 2014, kdy
organizace Open House Praha, z. ú. získala
pro pořádání festivalu licenci a zařadila tak
Prahu na mapu metropolí, kde festival Open
House každoročně probíhá.

Limerik (2012)
Gdyně (2012)
Buenos Aires
(2012)
Vídeň (2012)
Athény (2013)
Monterrey (2014)
Cork (2014)

Vilnius (2014)
Praha (2014)
Madrid (2014)
Belfast (2015)
Porto (2015)
Lagos (2016)
Milán (2016)
Curych (2016)

Stockholm (2016)
Santiago de Chile
(2017)
San Diego (2017)
Turín (2017)
Bilbao (2017)
Atlanta (2017)

Prostřednictvím newsletteru Open House
Worldwide se všichni organizátoři festivalů
Open House dozvídají potřebné informace.
Do Londýna poskytujeme zpětné vazby,
díky čemuž jsme vzájemně informováni
o podmínkách a možnostech zahraničních
kolegyň a kolegů, a o celkových číslech
z jednotlivých festivalů.

Prostřednictvím sdílených dokumentů
Open House Worldwide máme možnost
vidět nesrovnatelné rozdíly například
v přístupu k podpoře
festivalů od místních
samospráv či individuálních
a firemních partnerských
podporovatelů v západních
a východních zemích, a také
se dozvídáme o městech, kde
vrcholí přípravy v pořadí již
několikátých či zcela nových
prvních ročníků Open House.
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Victoria Thornton pořádá pravidelná setkání
hlavně začátečníků a nových organizátorů,
kteří mají jeden či dva ročníky za sebou,
aby sdíleli s nováčky své zkušenosti. Jedno
z posledních setkání, kterého jsme se jako
zástupci Open House Praha poprvé zúčastnili,
se uskutečnilo u příležitosti londýnského
festivalu Open House v září 2016 ve 38. patře
tzv. „Okurky“ s kolegy z Tokia, Turína, Milana,
Atlanty, San Diega a Prahy.
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Zahajovací recepce Open House London 2016
se uskutečnila v budově The Leandenhall
Building. Jedním z autorů zmíněné budovy
a dalších slavných staveb, a majitelů studia, ve
kterém recepce proběhla, je slavný architekt
Richard George Rogers, který přítomné
srdečně přivítal. Mezi nejznámější jeho stavby
patří Pompidou centrum v Paříži, budova Lloyds
v Londýně, Millenium Dome, … Na fotografii
vpravo dole Victoria Thornton a Andrea
Šenkyříková, ředitelka Open House Praha.

Jednou z londýnských otevřených budov, které
jsme navštívili, bylo Ministerstvo zahraničních
věcí (Foreign & Commonwealth Office).
V neuvěřitelně dlouhé frontě byli všichni
trpěliví, přátelští, povídali si mezi sebou,
drželi si místo, když chtěli navštívit otevřenou
budovu poblíž, a děti usedaly na chodník. To
byla velmi příjemná zkušenost a atmosféra.
Fronta se točila po schodech dolů k parku
a zase po schodech nahoru. Na obrazovkách
v paláci návštěvníky festivalu Open House

přivítal ministr zahraničí Boris Johnson,
vtipným způsobem představil budovy, řekl,
které místnosti patří mezi jeho oblíbené,
kam až můžeme nahlédnout, ale kam už ne.
Jediný, kdo má privilegia neomezeného pohybu
po budově, je kocour Palmerston, kterého
jsme také měli tu čest vidět spícího v křesle.
Přítomnost návštěvníků ho vůbec nevyvedla
z míry.
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Na přelomu ledna a února 2018 se v Londýně
chystá konference členských měst Open
House Worldwide pořádaná u příležitosti 25 let
Open House London, která bude probíhat za
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přítomnosti zástupkyň a zástupců všech měst,
kde festival probíhá.
Bude nám ctí prezentovat Prahu jako
kulturní otevřené město.

Budovy Open House Praha 2017
a jejich návštěvnost
Celkem 43 353 návštěv přivítalo během
víkendu 13. a 14. května 43 pražských
budov, které veřejnosti otevřel 3. ročník
festivalu Open House Praha. Již tradičně byla
nejnavštěvovanější budovou Invalidovna,
kam se za oba dny podívalo 3016 osob.
Druhou nejvíce navštěvovanou budovou bylo
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, jehož
prosklenou kupoli si prohlédlo 2501 lidí. Velký
počet návštěvníků – 2252 – přišel také do
libeňského plynojemu.
Čísla návštěvnosti nicméně neodráží skutečný
zájem o budovy, neboť v každé budově
jsou jiné podmínky pro prohlídky, jiný počet
průvodců nebo různě dlouhé prohlídkové trasy,
… Obecně je zájem o všechny budovy nad
očekávání velký. Celkové číslo nám orientačně
udává počet návštěv v budovách a svědčí
o náročnosti práce dobrovolníků a všech, kdo
se v budovách návštěvníkům věnovali.

předchozích registrací, navštívilo celkem
1046 osob. Zájemci se před krytem řadili
již dlouho před oficiálním začátkem
prohlídek a neváhali čekat dlouhé hodiny.
Zcela obsazeny byly také všechny prohlídky
Winternitzovy vily, která byla jedním
z 11 objektů, jež Open House Praha letos
otevřel poprvé. Podobné nadšení si získala
i další novinka letošního ročníku – Dům
módy na Václavském náměstí. Byl otevřen
pouze v sobotu do 14.00 hodin, ale za tu
dobu jej navštívilo 1500 lidí. Velký zájem byl
také o další novinku, historickou budovu
Národního domu v Karlíně, kde návštěvníci
kromě prohlídky budovy mohli vidět živé
vysílání Českého rozhlasu.

Z hlediska zájmu veřejnosti jednoznačně
dominovalo Chráněné zdravotnické
pracoviště KO17. Kryt pod Thomayerovou
nemocnicí, který byl letos přístupný bez
Děkujeme všem majitelkám a majitelům budov, kteří své prostory letos zpřístupnili.
Umožnili nám všem nevšední zážitek.
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Budova

Návštěvnost
za víkend

1435mm / Nákladové nádraží Žižkov

1 050

Budova

Návštěvnost
za víkend

Palác Archa

2 037

Areál Podkovářská

386

Palác Křižík II – sídlo společnosti Seznam.cz

703

Danube House – kanceláře společnosti Ackee

912

Palác Lucerna

1 775
1 110

Dům módy / 1 den

1 500

Palác Metro

Dům U Dvou zlatých medvědů

1 190

Palác Metro – Divadlo Image

907

Enterprise Office Center – sídlo společnosti
Avast Software

1 314

Památník národního písemnictví – Malá vila

620

Parní mlýny – kanceláře společnosti Etnetera

690
759

Evangelický hřbitov ve Strašnicích

296

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze

950

Parní mlýny – kanceláře společnosti HBO
Europe

Fakulta strojní ČVUT v Praze

610

PORT X

1 363

QUADRIO Building – multifunkční objekt,
sídlo CPI Property Group

1 380

FILADELFIE Building
Gymnázium Duhovka / 1 den
Kryt KO 17 – Thomayerova nemocnice
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

1 090
60
1 046
570

Invalidovna

3 016

Kramářova vila / 1 den

1 895

Libeňský plynojem

2 252

Main Point Karlín – centrála VIG ČR – sídlo
Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna
Insurance Group*

700

Masarykovo nádraží

1 540

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

2 608

Nádraží Praha-Bubny

760

Nádraží prezidenta Wilsona, Praha hl. nádraží

1 552

Národní dům v Karlíně – sídlo Českého
rozhlasu Regina a Region

1 645

Salabka

172

SAZKA

480

Skleněný palác
Společenské centrum BETHANY

130

Studio PRÁM

230

Ústřední telekomunikační budova CETIN

792

Velodrom na Třebešíně

393

Vila Lanna

1 040

Winternitzova vila

217

Základní škola a mateřská škola Bílá / 1 den

186

Základní škola Duhovka / 1 den
Infocentrum Hybernská

* Nutná předchozí rezervace jedné prohlídkové trasy z bezpečnostních důvodů a omezeného počtu návštěvníků.
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1 086

41
300

Orientace na festivalu
Festivalové infocentrum jsme otevřeli
v úterý 9. května v zadním traktu prázdného
komplexu spadajícího pod projekt FF UK
„Hybernská ožívá“ a přispěli tak k jeho oživení.
I v prostorách těchto prázdných budov
probíhaly během festivalu komentované
prohlídky vedené proděkanem Janem
Bičovským. Veřejnost zde mohla získat
informace o programu, zakoupit si festivalový
katalog, mapu, trička a tašky, a zdarma si
nabrat pohlednice s fotografiemi vybraných
otevřených budov a další propagační materiály
partnerů.
Tištěný katalog obsahoval informace o všech
budovách zařazených do 3. ročníku, jejich
fotografie, přehled doprovodného programu.
Tištěná skládací mapa formátu A2 veřejnosti
pomohla zorientovat se v rozmístění
otevřených budov a obsahovala základní
informace včetně dopravního spojení.
Katalog byl nabízen za 40 Kč, mapa za 20
Kč, společně za 50 Kč. Zpřístupněné budovy
byly označeny festivalovými plakáty pro
jejich snadnější identifikaci. Ostatní materiály
a vstupy byly pro veřejnost zcela zdarma.

a v mobilní aplikaci pro Android a iOS.
Aplikace obsahovala seznam otevřených
budov s popisy a fotografiemi, přehled
doprovodných akcí na Timeline, mapu
s navigací, novinky a živý chat, v němž
si uživatelky a uživatelé vyměňovali
informace a doporučení např. o délce
front v jednotlivých budovách. Aplikace
také umožňovala 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
byla k dispozici zdarma a stala se jednou
z nejstahovanějších festivalových aplikací
společnosti Ackee. Stáhlo si ji 3 711 majitelů
chytrých telefonů, z toho 59,6 % se
systémem Android a 40,4 % majitelů iPhonů.
Texty na webových stránkách i v mobilní
aplikaci byly k dispozici i v anglickém jazyce.

Kompletní informace o festivalu byly
k dispozici také na webových stránkách
www.openhousepraha.cz a na
facebookovém profilu a události,
15

Již tradičně jsme spolupracovali s prodejnou
elektrokol Ekola.cz, která nám na festivalový
víkend zapůjčila kola a členky a členové
týmu se tak mohli pohybovat svižněji mezi
otevřenými budovami. Nabídka na využití
tohoto dopravního prostředku platila i pro
návštěvníky festivalu.
Druhým dopravním partnerem byla poprvé
Rekola. Účastníci festivalu měli možnost si
stáhnout aplikaci Rekola.cz a po zadání pinkódu
Openhousepraha měli během víkendu celkem
8 jízd zdarma.
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Doprovodný program
V rámci doprovodného programu si mohla
veřejnost užít především komentované
prohlídky o budově či kancelářských
prostorech v podání našich dobrovolnic
a dobrovolníků, ale také s architektkami/
/ty-autorkami/ry rekonstrukcí či nových
kancelářských prostor. Ty se konaly např.
v paláci Křižík II v sídle společnosti Seznam.cz
(D3A – Eva Macková), v sídle společnosti Ackee
v budově Danube House (ZOAA Architekti –
Jakub Zoula a Zuzana Řepíková) a dalších.
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Komentovanou prohlídku evangelického
hřbitova ve Strašnicích vedl architekt
Filip Ditrich a ředitel Pohřebního ústavu hl.
m. Prahy Julius Mlčoch, v Institutu plánování
a rozvoje hl. m. Prahy mohli návštěvníci
nahlédnout pod pokličku vznikajícího CAMPu –
Centra architektury a městského plánování,
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které bude otevřeno od září, a v neděli se
třech komentovaných prohlídek ujal architekt
Adam Gebrian. Komentovanou vycházku „Mezi
dvěma nádražími“ připravil Bohumil Bezouška
z Českých drah a v salonku Hlavního nádraží se
uskutečnilo promítání historických fotografií
pražských nádraží.

V areálu Podkovářská
se návštěvníci setkali
a mohli nahlédnout
i do ateliéru vizuálního
umělce Federica Díaze.

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze
návštěvníkům nabídla výstavu historické
výpočetní techniky Století informace –
počítačový svět II.

Veřejnou prezentaci výtvarných záměrů
Památníku Ticha pro tuto sezonu spojenou
s výtvarnými osobnostmi okruhu Kurta
Gebauera či výtvarného studia Prám za účasti
Kryštofa Kaplana, Evy Koťátkové, Bohdana
Holomíčka, Martina Janíčka a dalších, zažili
návštěvníci nádraží Praha-Bubny, kde byl
připraven ještě další bohatý kulturní program
ve večerních hodinách spojený s vystoupením
kapely Terne Čhave, zpěvačky a klavíristky
Kataryny Kolcové a představení Divadla
Aldente – herců s Downovým syndromem.
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Návštěvníci Divadla Image v paláci Metro si
mohli odpolední prohlídku prodloužit o večerní
představení s výhodnou nabídkou ceny
vstupenek.
Videoprojekci představující aktuální tvorbu
televizního vysílání HBO zhlédli návštěvníci
kanceláří společnosti HBO Europe v Parních
mlýnech.

poetismu, do železných padesátých let,
osamělého exilu nebo na loď psích pirátů.
Ve společenském centru BETHANY se mohli
návštěvníci účastnit sobotní bohoslužby
Církve adventistů sedmého dne, stejně
tak v kapli na evangelickém hřbitově mohli
návštěvníci zavítat na pravidelnou nedělní
bohoslužbu Církve československé husitské.
Na Velodromu na Třebešíně si mohli dospělí
i děti zdarma zapůjčit helmu a speciální
dráhové kolo a vyzkoušet nejrychlejší
cyklistickou dráhu v ČR.
V kulturním prostoru 1435mm na Nákladovém
nádraží Žižkov se konaly bleší trhy s živou
hudbou a DJs.

Aktuální sportovní projekty si mohli návštěvníci
vyzkoušet na vlastní kůži v budově SAZKY.
V Malé vile Památníku národního písemnictví
kromě prohlídek budovy připravili spolu
se spolkem Storytelling příběhy, které
návštěvníky přenesly do hravé doby
20

V rámci Garden Session byl v zahradním
altánu Národního domu v Karlíně DJ, který
pouštěl hudbu a venkovní kavárna Divokých
matek, kde si návštěvníci mohli koupit
drobné občerstvení.

V usedlosti Salabka v Troji mohli účastníci
ochutnat některé z patnácti odrůd vín nebo
pálenku z nové palírny.

FOTOSOUTĚŽ
Návštěvníky jsme vyzvali k zasílání svých
výtvorů do fotosoutěže, kterou vyhrál
Jan Vodička s fotografií z Českého rozhlasu.
Odměnou mu bylo zaslané triko a plátěná
taška Open House Praha.

�
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PRACOVNÍ LISTY OPEN HOUSE PRAHA
Pracovní listy ve vybraných budovách
pomáhaly dětským návštěvníkům pozorovat
architekturu, osvojit si novou slovní zásobu
a vnímat celkový kontext stavby i jednotlivé
detaily ve všech souvislostech – historických,
urbanistických i technologických. Jejich
autorkami jsou dramaturgyně a metodička
Nina Rutová, architektka Magdaléna Hlaváčková
a ilustrátorka Magdalena Rutová.
Pracovní listy byly dětem rozdávány zdarma
v těchto pěti budovách:
Areál Podkovářská
Main Point Karlín
QUADRIO Building
Skleněný palác
Ústřední telekomunikační budova CETIN
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Zahájení festivalu
Open House Praha 2017 byl oficiálně
zahájen v pátek 12. května v 18.00 hodin
v Lichtenštejnském paláci na Kampě, který
je ve správě Úřadu vlády České republiky,
jenž jej využívá k reprezentativním účelům.
Hosty přivítala ředitelka Open House Praha,
z. ú., Andrea Šenkyříková v Hnědém sále
paláce, poté promluvili vedoucí Úřadu vlády
ČR Pavel Dvořák a bývalý ředitel Institutu
plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Petr Hlaváček, který budovu IPR Praha zapojil
do festivalu od prvního ročníku. Mezi hosty
byli majitelé a majitelky otevřených budov,
zástupkyně a zástupci partnerů festivalu,
členky organizačního týmu a část dobrovolníků,
na jejichž obětavé organizační práci během
festivalového víkendu Open House stojí.
Na příjemnou a otevřenou spolupráci
s vedoucím Úřadu vlády Pavlem Dvořákem,
které si velmi vážíme a děkujeme, poukazuje

nejen otevření Kramářovy vily ve všech
ročnících festivalu, ale i možnost uspořádání
slavnostního zahájení v Lichtenštejnském paláci
s možností komentovaných prohlídek, kterých
se ujala historička Irena Saidlová. Tímto
bonusem jsme mohli poděkovat za spolupráci
všem našim partnerům a do příprav intenzivně
zapojeným dobrovolníkům.
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Ohlasy účastníků
…vše proběhlo bez problému ;)
Jak komunikace ohledně mediální podpory
OHP, tak i otevření naší karlínské rozhlasové
budovy. Obě dvě Míši (jak Michaela Tallová, tak
Michaela Pánková) i koordinace dobrovolníků
přes Kláru Veselou a Davida Suchánka proběhla
na jedničku.
Vše bylo – na tak malý tým – dobře
zorganizováno.
V příštím roce s námi můžete opět počítat,
rádi mediálně podpoříme a rádi naši budovu
otevřeme lidem ;)
T. Č., Český rozhlas
Dobrý den,
právě jsem se rozloučila s dnešní dobrovolnicí
a uzavřela prostor našeho studia. Chtěla bych
Vám moc poděkovat za organizaci celé akce;
stejně jako minulý rok šlo dle mého názoru
o jeden z nejzajímavějších festivalů, které se

v Praze pořádají. Dobrovolnice Oli i Martina byly
obě výborné a skvěle se zapojily.
Tento rok jsem vedle přítomnosti ve studiu
stihla i prohlídku Pragerovy budovy IPR Praha
s Adamem Gebrianem – předčila má očekávání!
Ještě jednou děkuje a zdraví,
P. S., Studio PRÁM
Dobrý den, Andreo,
za nás super. Výborná akce, velký zájem.
Mockrát děkujeme za podporu vašich
dobrovolníků, bez kterých by to nešlo. Příští rok
se opět rádi zúčastníme, pokud bude možnost.
I. F.-N., Mňam TV
Národní dům v Karlíně super! Průvodkyně
z Regina DAB Praha byla prima! Stejně tak
spokojenost v Paláci Křižík II i v Parních
mlýnech v HBO. Díky všem!
O. L., návštěvnice festivalu
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IPR Praha, strojní fakulta ČVUT, Národní dům
v Karlíně, Danube House a Avast… Všude
milí a příjemní organizátoři i průvodci, řada
neopakovatelných výhledů na Prahu, zajímavé
prostory, úžasná atmosféra.
O. K., návštěvnice festivalu
Díky za Open House… Dneska jsem stihla
Invalidovnu, Archu, Masarykův salónek,
Nákladové nádraží na Žižkově a Evangelický
hřbitov Strašnice. Čekací doby krátké nebo
žádné… Super den, super akce…
R. B., návštěvnice festivalu
Ďakujem za skvele zorganizované podujatie
a výborný výklad v každej lokalite, ktorú som
navštívil.
I. P., návštěník festivalu
Moje první zastávka včera Dům módy... (byl
na trase u metra). Fronta šla rychle, ..., dále
Ministerstvo průmyslu a obchodu (fronta šla
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rychle a paní průvodkyně výborná), dále Karlín
a Český rozhlas, opět čekání cca 15 minut
(prováděl nás sám pan ředitel, výborný byl).
A na závěr opomíjený (neprávem) hřbitov ve
Strašnicích. Poklona pořadatelům za milý
přístup. Vyrazila jsem si sama jen s foťákem
a nelituji. Díky.
H. K., návštěvnice festivalu
Velké díky všem organizátorům a dobrovolníkům
za skvělý víkend! Bylo to opět SUPER!
R. H., návštěvník festivalu
Děkujeme za skvělou akci!  #ohp2017
R. K., návštěvnice festivalu
Úžasný průvodce v Ministerstvu průmyslu
a obchodu. Díky moc.
V. P., návštěvnice festivalu
Děkujeme organizátorům za jako vždy
skvělou akci. Účastníme se už třetím rokem

a nemáme co vytknout. Zatím jsme se všude
dostali a většinou s minimálním čekáním.
Palec nahoru!
T. S., návštěvník festivalu
Vše, co jsme se dověděli od průvodkyně na
Portu X bylo zajímavé, její hlas i v pozdějším
odpoledni příjemný a tón vlídný :-) Díky!!!
N. R., návštěvnice festivalu
Dobrý den, děkujeme touto cestou
organizátorům i všem dobrovolným
pracovníkům za všechny zážitky, které jsme si
za uplynulé dva dny odnesli ze zpřístupněných
prostor. Dík a uznání patří těm, kteří nás
prováděli a od nichž jsme se hodně dověděli
– v Main Point Karlín v technickém zázemí
(klobouk dolů – průvodce o úchvatných
zařízeních povídá z vlastní zkušenosti),
v prostorách Kooperativy (dostali jsme se
i na terasu) a v Galerii (velmi poutavé příběhy
k obrazům či jejich tvůrcům), v Danube, Sazce

(velmi vstřícní a usměvaví pracovníci, kteří
nám „anylyzovali tělo“), v Českém rozhlase
v Karlíně, na gymnáziu Duhovka v Holešovicích
a jinde. Byli bychom rádi, kdybyste naše
ocenění vyřídili těm, které jsme „jmenovali“,
i když jména neuvádíme. Těšíme se na další
podobné akce. S pozdravem a přáním pohody
v práci i doma.
RNDr. D. K., PhDr. V. K.
a Mgr. M. M., návštěvníci festivalu
Včera jsme vyrazili s partou a musím jen
pochválit. Na úvod Danube House a Main
Point Karlín - bez čekání (taky jsme v Danube
byli na desátou a po přeběhnutí do
Kooperativy jsme ulovili místo hned v první
skupině). Pak přesun do Archy, čekání jen
pár minut, zbytečné cestě k Domu módy
jsme se díky infu z appky vyhnuli a místo toho
(opět díky infu z appky) jsme se přesunuli ke
Kramářově vile, kde jsme čekali max. 15 minut
(původně jsme ji v plánu neměli vzhledem
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k tomu, že jsme čekali velké fronty). Na závěr
Skleněný palác a čekání opět max. 15 minut.
Takže celkově spokojenost a opravdu VELKÉ
DÍKY všem, kteří se na přípravě a organizaci
této akce podílejí!
M. K., návštěvnice festivalu
Dobrý den, moc děkujeme za krásný víkend na
Open House Praha. Chodili jsme celá rodina
a bylo to úžasné, spousta unikátních zážitků
a fotografií. Přejeme vám hodně úspěchů a už
se těšíme na příští rok.
J. Š., návštěvnice festivalu
Děkujeme také za příjemného průvodce
libeňským plynojemem.
R. K., návštěvník festivalu
Děkuji za již třetí možnost navštívit zajímavé
pražské budovy v rámci vašeho festivalu.

28

Přikládám několik svých fotografií.
Na další ročník se těší
M. V., Jablonec n. N., návštěvník festivalu
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Naše dobrovolnice a dobrovolníci
Úspěch festivalu závisí na práci dobrovolnic
a dobrovolníků. Letos nám jich s organizací
pomohlo na 170. Během festivalového
víkendu zajišťovali provoz či prováděli
v jednotlivých budovách, obsloužili přes
43 tisíc návštěv budov. Tuto náročnou práci

30

odvedli s trpělivostí, vlídností, nadšením
a obětavostí. Celkový počet odpracovaných
dobrovolnických hodin přesahuje číslo 3 000.
Jim i dalším průvodkyním a průvodcům
z budov patří velký dík!

…to já děkuji za příležitost se téhle akce
zúčastnit. Možnost poznat a poklábosit s jinými
dobrovolníky a nasát tak jejich pozitivitu, mě
nabila na další měsíce! :)
Skvěle pečujete o své dobrovolníky! Aspoň
já si jako modrý tým nemůžu vůbec stěžovat,
právě naopak ;)
Jana
… Myslím, že lidi jsou rádi, většina z nich končila
prohlídku s úsměvem, poděkováním nebo
potleskem pro svou průvodkyni nebo průvodce.
Takže si to užili a ocenili, že měli tu možnost
podívat se tam, kam jindy nelze!
Určitě se s vámi všemi ráda potkám a než
to bude, tak i já vám přeju pohodové dny plné
radosti, lásky, nových zážitků a ať se vám daří!
Helena
…, když bych to měl zhodnotit čistě
subjektivně, bylo to naprosto báječný.
Od sobotního rána do nedělního večera
jsem si to užíval. Na plynojemu všechno klapalo
a lidi byli skvělý. Chovali se slušně, zajímaly je

plakáty, co jsem jim připravil, líbila se jim knížka
IPR, všechno super.
… Osobně jsem do Open House Praha šel
proto, abych získal průpravu pro IPR - dostal
jsem všechno, co jsem od toho čekal. Všichni
mi furt říkají, jak bylo vidět, že mě to baví
a mají pravdu. Celý den jsem si včera stěžoval,
že bych byl radši na plynojemu s panem
Kozákem, dělal si kafe a čekal na návštěvníky,
než řešil online marketing pro XXX.
Budu rád, když se příští rok vrátím jako
dobrovolník.
Jirka
Ahoj Kláro,
díky za příležitost získat nové zkušenosti
a prožít něco jiného, než mám v běžném
pracovním i soukromém životě.
Těším se na další ročník.

Karin

Dobrý večer, milá Kláro,
nevím, jak bych si festival užila jako vedoucí
skupiny, ale jako průvodkyně jsem si jej užila
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neskutečně! V sobotu jsme byla v paláci
Metro, který byl posléze spojen do jednoho
okruhu s Divadlem Image. Absolvovala
jsem krásných 14 prohlídek, lidé nadšení,
spokojení, nešetřili chválou, perfektně s námi
spolupracoval i pán z divadla, který nám udělal
první prohlídku, abychom věděly, jak na to.
Nikdo neodešel nespokojen, báječná nálada.
V neděli jsem se přihlásila za vypadnuvšího
průvodce do Winternitzovy vily a to byl druhý
vrchol víkendu - moc jsem se toužila sem
podívat a jako průvodkyně jsem si vilu užila
vrchovatě - lidé, kteří tu s námi prošli, byli
také úžasné milí, nadšení, spokojení…
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S Katkou jsme také komunikovaly báječně,
vše klapalo.
Takže za mne nádherně strávený víkend, byť
náročný, a příští rok se přihlásím zas, pokud mi
v tom něco nezabrání. Dokonce i můj syn přišel
v sobotu ze Seznamu nadšený a prohlásil, že
příští rok jde stoprocentně zas.
Ještě jednou moc díky za příležitost, Váš
optimismus a festival vůbec. Držím palce,
aby dnešek nepřinesl žádné neštastné zprávy
a vše se Vám podařilo zdárně uzavřít.
Těším se na příští setkání.
Eva

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, časopis o realitách a životním
stylu ESTATE, revue pro prezentaci české
a slovenské architektury ARCHITECT+,
webové portály ESTAV.cz, CityBee.cz,
Prachcasu.cz a reklamní plochy Railreklam.
Na stanicích Českého rozhlasu bylo
odvysíláno 11 rozhovorů o festivalu
a zpřístupněných budovách. Mediální partner
stanice ČRo Region a ČRo DAB Regina
Praha odvysílaly 48 rozhlasových spotů.
RTV+ průběžně vysílá videoreporty budov
otevřených v rámci Open House Praha.

pořadu zpravodajského programu ČT24,
upoutávkovou reportáž na blížící se
festival. V sobotu 13. května odvysílala opět
v již zmíněném zpravodajském programu
reportáž o běžícím festivalu přímo z terénu
otevřených budov s návštěvníky. Část
nedělních návštěvníků tak přišla na festival
právě díky této upoutávce.
Prostřednictvím variaposterů umístěných
na pražských vlakových nádražích proběhla
plakátová informační kampaň včetně LED
obrazovek u odjezdových tabulí na hlavním
nádraží, kde denně projde 80 000 lidí.

V médiích bylo publikováno 170 výstupů.

O festivalovou událost na Facebooku
vyjádřilo zájem téměř 12 000 uživatelek
a uživatelů. Profil Open House Praha sleduje
přes 4 890 lidí.

Česká televize odvysílala v pátek 5. května
v Událostech v kultuře, hlavním kulturním

Webové stránky www.openhousepraha.cz
zaznamenaly v květnu celkem 159 736
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zobrazení od 36 023 unikátních uživatelů.
Nejvyšší návštěvnost měl web v sobotu
13. května, kdy se na něm pohybovalo 7 928
unikátních uživatelů.
Mezi našimi dobrovolníky pomáhala
v budovách během festivalu po oba dny
mimo jiné i Lenka Mrázová (zakladatelka
organizace LMentio.com, je inspirátorkou,
mentorkou, členkou mezinárodní organizace
Business and Professional Women, Praha,
…). Postřehy z této zkušenosti napsala do
dvou článků o dobrovolnictví jako výzvě
a příležitosti rozvíjet své komunikační
schopnosti a dovednosti. Oba články
– Chcete se naučit networkovat?
Dobrovolničte! a Kde je láska, tam se daří –
doporučujeme k přečtení.
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Pohlednice
a mapa
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Partneři festivalu Open House Praha 2017
Všem partnerům děkujeme za finanční podporu, důvěru a spolupráci.

Mediální partneři

Open House Praha
je součástí celosvětové sítě
Open House Worldwide.
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Dobrovolnický program
Počet otevřených budov závisí na počtu
dobrovolníků, kteří pomáhají s organizací
návštěvnických prohlídek či přímo se
samotnými prohlídkami. Ne všechny budovy
mají možnost zajistit si prohlídky a servis
návštěvníkům z řad svých zaměstnanců
(i když v mnohých budovách už pochopili, že
to je ten nejlepší způsob, který ostatně i my
sami doporučujeme v po vzoru londýnské
licence). Býváme až do konce festivalových
příprav napjati, zda jsme schopni pokrýt
všechny budovy dostatečným počtem
dobrovolníků. Zájem veřejnosti je obrovský
a často by některé budovy zasloužily pro
pružnější obsluhu dobrovolníků více než jsme
schopni nabídnout. Přístup k dobrovolnictví
se sice i u nás postupně zlepšuje, ale
festivalovým nárokům zatím stále ještě
nedostačuje. Dobrovolnická kultura je
u našich partnerských měst v zahraničí
mnohem rozvinutější, samozřejmější. Velmi
nás však těší a k další práci motivuje nejen
nadšení a energie, kterou naši dobrovolníci do
své práce vkládají, ale také fakt, že se k nám
přidávají lidé různých věkových kategorií.
Zapojují se jak mladí lidé, studenti, tak lidé
v důchodovém věku, kteří nám vyjadřují díky
za hezky strávený víkend.
Dobrovolníkům děkujeme za jejich někdy
i dvoudenní nasazení a péči o návštěvníky
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budov nejen společným setkáním na tzv.
„afterparty“ (konalo se 30. června), kde se
dozvíme spoustu zajímavých i humorných
zkušeností a příběhů, případně poučení do
příště, ale domlouváme pro ně i otevírání
a prohlídky budov v průběhu roku. Věříme,
že průběžná péče o naši dobrovolnickou
komunitu se nám vrátí zpět, lidé tak budou
motivováni k tomu se zapojit a nabídnout
pomoc během festivalu či jeho příprav.
V našem dobrovolnickém programu máme
téměř 500 dobrovolníků!
Dne 19. října zorganizovala naše hlavní
koordinátorka dobrovolníků Klára Veselá již
tradiční setkání s dobrovolníky, na kterém
je seznámila s plány a zmapovala možnosti
jejich dobrovolnické pomoci. Také si vytvořila
nový tým ze šesti styčných dobrovolníků,
kteří byli její pravou rukou po celou dobu
příprav a i během festivalu a starali se o své
dobrovolnické týmy v budovách v jednotlivých
oblastech. Styční dobrovolníci komunikují
s přidělenými budovami, zajišťují proškolení
dobrovolníků v budovách, a během festivalu
zajišťují vše potřebné. Do konce roku
Klára Veselá zajistila 7 schůzek s těmito
styčnými dobrovolníky. Bohužel se během
festivalu třem ze šesti styčných dobrovolníků
zkomplikovala jejich práce, dva ze svých rolí
zcela vypadli, takže pro hlavní koordinátorku

Kláru Veselou to nakonec byla velká zátěž.
Styčné dobrovolnici někdo ukradl batoh se
všemi doklady a s notebookem, ve kterém
měla bakalářskou práci před odevzdáním.
Styčnému dobrovolníku Davidovi se
smýklo kolo na mokrých kolejích a skončil
v nemocnici s operovaným kolenem. Třetí
styčná dobrovolnice Katka onemocněla a své
dobrovolníky kontrolovala a řídila z postele.
I z této situace jsme si vzali poučení.

Naším cílem je vytvořit stabilní a dostatečnou
funkční základnu dobrovolníků pro potřeby
festivalu prostřednictvím dlouhodobé péče
o dobrovolníky, systematického celoročního
náboru a školením.
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Které budovy si dobrovolníci
během roku prohlédli?
Na konci června byli dobrovolníci na
prohlídce areálu Fakulty strojní ČVUT na
Karlově náměstí. Nahlédli do míst, kam se
běžně člověk nepodívá. Podívali se do halové
laboratoře, atria, přednáškových aul, zhlédli
nádherná schodiště podle návrhů Křižíka,
po kterých vystoupali až na půdu a mohli se
kochat nádherným výhledem ze střechy.
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Na 19. září jsme naplánovali a domluvili
prohlídku Winternitzovy vily a exkluzivně měli
naši dobrovolníci možnost navštívit odsvěcený
kostel sv. Anny – Pražskou křižovatku Nadace
Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, který
ještě během festivalu Open House Praha nebyl
otevřen. Na jeho obnově se podílela naše
patronka Eva Jiřičná.

Navštívili jsme
Open House Vídeň
V září 8. a 9. jsme se vypravily na Open
House do Vídně, setkaly jsme se s členkami
organizačního týmu, strávily s nimi večer
sdílením zkušeností. Na společné snídani pro
dobrovolníky nám byla přiřazena dobrovolnice,
v jejímž doprovodu jsme navštívily zajímavé
budovy a místa. Přivezly jsme si hodnotné
zkušenosti i překvapivá zjištění.

Konference
Architektura dětem
Ve dnech 13. a 14. října jsme se na základě
oslovení organizátorek zúčastnily konference
Architektura dětem na FA ČVUT. Jedním z
prezentujících hostů byl byl náš londýnský
kolega Rory Olcayto, ředitel organizace
Open City, která v Londýně pořádá festival
Open House, se kterým nám bylo potěšením
se osobně potkat.
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Finanční
zpráva
Finanční zpráva za rok 2017
Přehled zdrojů financování
Dotace z rozpočtu Magistrátu hlavního města Prahy

400 000,00 Kč

Příspěvky z rozpočtu městských částí

12 000,00 Kč

Sponzorské dary

150 000,00 Kč

Finanční dary od fyzických osob

1 000,00 Kč

Tržby z prodeje propagačních materiálů

102 643,00 Kč

Celkem

665 643,00 Kč

Výdaje na realizaci
Výdaje na materiál

16 598,00

Produkce a propagace festivalu

110 000,00

Tisk propagačních materiálů

127 871,00

Osobní náklady

36 000,00

Ostatní náklady - grafické práce, web, zahajovací recepce, aplikace,
občerstvení pro dobrovolníky, účetní služby, pronájem kanceláře a další
Celkem

300 589,00
591 058,00 Kč

Přehled příjmů dle zdrojů financování

Magistrát hlavního města Prahy

Příspěvky z rozpočtu městských části

Dary od právníckých osob

Dary od fyzických osob

Vlastní zdroje
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Těšíme se na vás a na spolupráci
19. a 20. května 2018
během 4. ročníku festivalu Open House Praha.

AUTOŘI FOTOGRAFIÍ

Martin Bělohradský, Zuzana a Josef Havlínovi, Magdalena Hlaváčková,
Kristina Hrabětová, Milan Jaroš, Eva Kořínková, Vladimír Lacena, Tomáš Lohin,
Josef Slavíček, Matěj Stránský, Andrea Šenkyříková, Leah Takata, Leona Telínová,
Klára Veselá, Dušan Vondra, Lukáš Žentel
(některé použité fotografie jsou od návštěvníků, kteří je zveřejnili na facebookové
stránce či události Open House Praha)

Open House Praha, z. ú.
zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 30
Bubenečská 25, 160 00 Praha 6
IČ: 03034992
Číslo účtu: 2600626911/2010
produkce@openhousepraha.cz
www.openhousepraha.cz
OpenHousePraha
OpenHousePraha
OpenHousePraha

