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O festivalu Open House Praha
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. Festival
propojuje laickou veřejnost s odborníky, zapojuje
stovky dobrovolníků průřezově generacemi i profesemi, dává příležitost lidem zažít přímou zkušenost
s architekturou budov, do kterých se návštěvník běžně nedostane. Zájem o nahlédnutí do budov s každým dalším ročníkem narůstá.

Letos prošlo 65 otevřenými budovami více než
54 200 návštěv. Nově bylo zapojeno 24 budov, a dále
jsme v rámci projektu Architektura první republiky
v Praze zařadili celkem 20 budov z tohoto období.
Čtvrtý ročník festivalu se v Praze konal během víkendu 19.—20. května 2018.
Patronkou pražského festivalu je od prvního ročníku
architektka českého původu Eva Jiřičná. Stála u počátků londýnského festivalu Open House a dvacet
let byla jeho součástí.

Organizační tým s patronkou Evou Jiřičnou, zastupitelkou HMP Eliškou Kaplický Fuchsovou a Lejlou Abbasovou | Foto: Eva Kořínková
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O mezinárodní síti Open House Worldwide
Koncept festivalu vznikl v Londýně pod vedením
zakladatelky Victorie Thornton, funguje 25 let a postupně se rozšířil do více než 40 měst a metropolí
na pěti kontinentech sdružených v síti Open House
Worldwide. Členství v této síti nám umožňuje sdílet
zkušenosti a aktivně propagovat Prahu jako město
s jedinečným kulturním a historickým významem.
Prostřednictvím různých nástrojů máme možnost
sdílet organizační zkušenosti, vidět rozdíl v přístupu
k podpoře místních samospráv či zapojených partnerů, rozdílů v přístupu k dobrovolnictví, … To vše nám
pomáhá festival zlepšovat a rozvíjet.

Athény (2013), Atlanta (2017), Barcelona (2010),
Basilej (2018), Belfast (2015), Bilbao (2016), Brisbane (2010),
Buenos Aires (2012), Cork (2014), Curych (2016), Dublin (2005),
Gdyně (2012), Helsinky (2007), Chicago (2011),
Jeruzalém (2007), Lagos (2016), Limerick (2012),
Lisabon (2012), Londýn (1992), Los Angeles (2018),
Macau (2018), Madrid (2015), Melbourne (2008), Mexico
City (2018), Milán (2015), Monterrey (2014), New York (2002),
Oslo (2007), Perth (2012), Porto (2015), Praha (2014),
Rosario (2018), Řím (2011), San Diego (2017), Santiago (2017),
Slovinsko (2010), Soluň (2012), Stockholm (2016),
Tel Aviv (2007), Turín (2017), Vídeň (2012), Vilnius (2014)

Společná fotografie organizátorů Open House z celého světa na mezinárodní konferenci v Londýně, leden 2018 | foto: Luke O’Donovan
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Záštity

Záštitu nad čtvrtým ročníkem festivalu Open House Praha převzali:

Klára Dostálová – ministryně pro místní rozvoj ČR
Ilja Šmíd – ministr kultury ČR
Adriana Krnáčová – primátorka hl. města Prahy
Ondřej Boháč – ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Monika Palatková – generální ředitelka České centrály cestovního ruchu CzechTourism
Naděžda Goryczková – generální ředitelka Národního památkového ústavu
Oldřich Lomecký – starosta městské části Praha 1
Jana Černochová – starostka městské části Praha 2
Vladislava Hujová – starostka městské části Praha 3
Petr Štěpánek – starosta městské části Praha 4
Pavel Richter – starosta městské části Praha 5
Ondřej Kolář – starosta městské části Praha 6
Jan Čižinský – starosta městské části Praha 7
Jana Solomonová – radní městské části Praha 8
Jan Jarolím – starosta městské části Praha 9
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Citace osobností

Prozkoumávat nové budovy nám vždy přináší vzrušující, ba objevitelský pocit. To ale není na festivalu Open
House Praha to nejdůležitější: poznat i zevnitř domy,
jež dosud byly jen anonymním bodem na mapě, nám
umožňuje prohloubit svůj vztah k městu a více srůst
s místem, kde žijeme. Magdalena a Petr Hlaváčkovi,
Architekti Headhand, s. r. o., partner festivalu

dobrovolníkům, kteří získávají důvěru majitelů objektů,
do kterých má možnost konečně někdo vkročit po
několika letech. Eliška Kaplický Fuchsová, zastupitelka
hlavního města Prahy

Open House Praha je pro mě osobně nejdůležitější ze všech architektonických akcí a festivalů, které
se v Praze každoročně konají. Na rozdíl od mnoha, za
kterými jsou velká jména, velká slova či velké peníze,
je Open House Praha jednou z „grassroot“ akcí, darem
Pražanů Pražanům. Architekturu nemůžete pochopit
prostřednictvím obrázků, plánů, fotografií, přednášek
ani filmů. Architekturu můžete pochopit jen osobní
zkušeností, fyzickým zážitkem. Pokud se vaše setkání
s architekturou promění z pozorování v prožívání, pokud
zažijete úžas z dotyku, paprsku, zvuku… krásy, tak jste
architekturu pochopili. Děkuji za Open House Praha.
Irena Fialová, proděkanka pro zahraniční vztahy, Fakulta
architektury ČVUT v Praze

Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy podporuje festival Open House Praha od jeho prvního ročníku
a aktivně se účastní také zpřístupněním své vlastní
budovy. Pro práci institutu je setkávání s veřejností
velmi důležité. Zvláště vzácné jsou podobné neformální události, získáváme tak lepší přehled o tom, co
lidi zajímá, co vnímají a co jim vadí. Nejvýznamnějším
přínosem festivalu je pak vzdělávání laické veřejnosti
a popularizace architektury ve všech jejích podobách,
protože teprve poučený laik je pro architekta a městského plánovače rovnocenným partnerem v diskusi.
Návštěvníci mají možnost nahlédnout do zákulisí města
a budov, které jsou pro ně mnohdy jen všední kulisou.
Díky festivalu Open House Praha pro ně město získává
další rozměr a mohou si ho lépe představit jako celek,
čímž se upevňuje vztah návštěvníků k městu, urbanismu
i k architektuře obecně. Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha

Open House Praha je pro mne osobně velmi důležitá
akce především proto, že též poukazuje na prázdná
místa a prostranství v hlavním městě Praze, která ožívají
již tím, že se o nich začne mluvit. Pak už je na obyvatelích Prahy, jaký budou mít tlak na své komunální politiky,
jejichž rozhodnutí může proměnit zapomenuté místo
v místo setkávání. Nezapomeňme, že bez kultury není
národa a pojďme společně podpořit tuto akci. Grant hl.
m. Prahy pro tento dvoudenní svátek městské architektury nestačí. V tomto případě je nutná i osobní angažovanost těch, kteří město tvoří a to jste vy. Děkuji všem

Národní památkový ústav je nejen odborným garantem památkové péče u nás, ale také správcem více
než stovky hradů, zámků a dalších památek ve vlastnictví státu. Jejich prezentace veřejnosti patří spolu
s jejich ochranou a obnovou mezi naše hlavní poslání.
Zároveň se snažíme podporovat všechny odpovědné
majitele, kteří mají aktivní zájem o památky pečovat,
využívat je v souladu s principy památkové péče
a zpřístupňovat je i širšímu okruhu návštěvníků. Festival Open House Praha jde podobným směrem a jsem
ráda, že tak prohlubuje zájem veřejnosti o vlastní
9

okolí a hlubší poznání našeho kulturního dědictví.
Naděžda Goryczková, generální ředitelka Národního
památkového ústavu
Jakožto součást mezinárodního projektu Open House
Worldwide si i Open House Praha postupně buduje
své jméno ve světě. Svou činností zdaleka necílí jen
na starousedlíky pražských čtvrtí. Možnost nahlédnout
do běžně nepřístupných budov je lákadlem pro turisty
a akce tak zdatně podporuje domácí i incomingový
cestovní ruch. Rádi jsme jí proto poskytli naši záštitu.
Monika Palatková, generální ředitelka České centrály
cestovního ruchu – CzechTourism
Za městskou část Praha 8 jsem velice ráda, že se
festival Open House Praha koná opět i na našem
území. Letos se poprvé také aktivně zapojujeme do
akce otevřením našich památek, které jsou běžně využívané pro chod úřadu. Doufám, že si zájemci o akci
užijí prohlídku nejen libeňského zámečku, ale také
méně známé Grabovy vily. Jana Solomonová, radní
MČ Praha 8
Open House Praha je jedinečným projektem zpřístupňujícím široké veřejnosti architektonické bohatství
naší země a zároveň spojujícím různé věkové generace dobrovolníků zajišťujících organizaci této výjimečné události. Moc za to děkuji. Oldřich Lomecký,
starosta MČ Praha 1
Praha 2 je výjimečná v mnoha ohledech. Některé
její architektonické skvosty si můžete prohlédnout
v rámci dalšího ročníku festivalu Open House Praha.
Jana Černochová, starostka MČ Praha 2
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Rád bych pozval nejenom obyvatele MČ Praha 5, aby
navštívili architektonicky hodnotnou funkcionalistickou
Winternitzovu vilu. Málokdo ví, že se jedná o poslední
realizovanou budovu architekta Adolfa Loose a mladší
pražskou sestru jeho známější Müllerovy vily. Můžete
se rovněž seznámit s budovou vystavěnou na míru
společnosti Seznam.cz s Palácem Křižík. Chceme všem
ukázat skrytou krásu Prahy 5, proto jsme součástí
projektu Open House Praha od jeho prvního ročníku
a nevynecháme ani letošní. Díky festivalu Open House
totiž mají občané jedinečnou šanci vidět běžně nepřístupné objekty. Těšíme se na vaši účast. Pavel Richter,
starosta MČ Praha 5
Open House Praha festival otevírá domy a prostory,
které jsou běžně nedostupné, nechává nás žasnout
nad jejich krásou a propojuje je takto s městem. Až
půjdeme příště kolem, už jim budeme lépe rozumět,
budeme chápat jejich roli v organismu města a proto si
je nenecháme zničit. Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7
Festival Open House Praha svými úspěšnými ročníky
potvrdil, že Praha zase o trochu víc patří na kulturní
mapu Evropy. Jsem nesmírně ráda, že festival dokáže přesvědčit veřejnost, aby zvedla oči od chodníků
a mobilů, a tak ji nechal objevit objekty, které někdy pod
svým nezajímavým pláštěm schovávají pozoruhodnou
architekturu a design v zajímavých souvislostech. A mě
osobně těší, že tento skvělý projekt dělá parta lidí, která
se nevzdala a o kvalitách festivalu dokázala přesvědčit
nejen město, veřejnost, ale především majitele a zřizovatele objektů, kteří už vnímají zpřístupnění svých budov
jako prestižní záležitost. Lejla Abbasová, moderátorka,
zakladatelka a ředitelka Nadačního fondu Asante Kenya

Budovy Open House Praha 2018

65

BUDOV
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MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

Celkem 54 200 návštěv zaznamenalo 65 budov
a objektů, které veřejnosti otevřely své běžně
nepřístupné interiéry. Mezi otevřenými budovami
bylo celkem 24 novinek a 20 budov z období první
republiky.
Rekordní počet zájemců (téměř 4 000) odbavili přímo
zaměstnanci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
v budově Petschkova paláce. Více než 2 000 návštěvníků prošlo nejen Hotelem International Praha,
ale také Kramářovou vilou, vládním salonkem Hlavního nádraží, palácem Archa (Legiobankou), anebo
Schebkovým palácem. Počet návštěv těsně pod
číslem 2 000 jsme zaznamenali v palácích Clam-Gallas, Desfourském i v paláci DRN a dále také prostory
pavilonu EXPO 58, Masarykova nádraží, Pražské
křižovatky, Ústřední telekomunikační budovy CETIN,
Parních mlýnů nebo Paláce Metro.

24

BUDOV NOVINEK

20

BUDOV Z PRVNÍ REPUBLIKY

Zájem veřejnosti byl o všechny budovy enormní,
ne všechny budovy však mají kapacitu uspokojit
všechny návštěvníky. V letošním roce prošlo budovami o 11 000 návštěv více než vloni.
Novinkami letošního ročníku byly tyto budovy:
areál TESLA, Centrum architektury a městského plánování
(CAMP), Clam-Gallasův palác, činžovní dům od architekta
Kamila Roškota – sídlo mateřské školy Smiling Baby School,
Desfourský palác, Ďáblický hřbitov, palác DRN, EXPO 58
– sídlo společnosti Havas, Grabova vila, Greenline – sídlo
společnosti SCS Software, Hotel International Praha, Kostel
sv. Anny – Pražská křižovatka, Libeňský zámek, Mateřská
škola Duhovka, Místodržitelský letohrádek, Obecní dvůr,
Palác Ericsson, Pragovka Art District, Pražské kreativní centrum, Raiffeisen stavební spořitelna – sídlo, Schebkův palác
– sídlo instituce CERGE-EI, Tyršův dům – Michnův palác
a Zátkova sodovkárna – sídlo společnosti Ogilvy.

Děkujeme všem majitelkám a majitelům budov, kteří své prostory letos zpřístupnili. Umožnili nám všem nevšední zážitek.
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Architektura první republiky v Praze
V rámci projektu Architektura první republiky v Praze
chceme poukázat na širokou škálu architektonických stylů, které v tomto období byly dominantní, na
odvahu a silné osobností architektů, kteří v té době
přinášeli nové pohledy na architekturu, pracovali
s novými materiály a nebáli se inovací.
V rámci festivalu Open House Praha jsme otevřeli
20 objektů z tohoto období:
Areál Podkovářská
Areál TESLA
Činžovní dům od architekta Kamila Roškota – sídlo
mateřské školy Smiling Baby School
Grabova vila
Gymnázium Duhovka
Gymnázium Jana Keplera
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Ministerstvo zemědělství České republiky
Nádraží Praha-Bubny
Palác Archa
Palác Metro
Palác Metro – Divadlo Image
Památník Národního písemnictví – Malá vila
Petschkův palác – Ministerstvo průmyslu a obchodu
České republiky
Pragovka Art District
Studio PRÁM
Tyršův dům
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
– historická budova
Winternitzova vila
Základní škola a Mateřská škola Bílá
Zátkova sodovkárna – sídlo společnosti Ogilvy

Abecední seznam budov 2018
Areál Podkovářská

Invalidovna

Areál TESLA

Kostel sv. Anny – Pražská křižovatka

Petschkův palác – Ministerstvo
průmyslu a obchodu ČR

Centrum architektury a městského
plánování (CAMP)

Kramářova vila

PORT X

Libeňský zámek

Port#58

Clam-Gallasův palác

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

Pragovka Art District

Činžovní dům od architekta Kamila
Roškota – sídlo mateřské školy
Smiling Baby School

Pražské kreativní centrum

Masarykovo nádraží

QUADRIO – multifunkční objekt, sídlo
CPI Property Group

Danube House – kanceláře společnosti
Ackee

Mateřská škola Duhovka

Raiffeisen stavební spořitelna – sídlo

Ministerstvo zemědělství ČR

DELTA

Místodržitelský letohrádek

Schebkův palác – sídlo instituce
CERGE-EI

Desfourský palác

Nádraží Praha-Bubny

Společenské centrum BETHANY

DRN

Nádraží prezidenta Wilsona, Praha hlavní
nádraží

Studio PRÁM

Národní dům v Karlíně – sídlo Českého
rozhlasu Regina a Region

Tyršův dům – Michnův palác

Evangelický hřbitov ve Strašnicích
Expo 58 – sídlo společnosti Havas

Národní technická knihovna

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze

Obecní dvůr

Fakulta strojní ČVUT v Praze

Palác Archa

FILADELFIE

Palác Ericsson

Grabova vila

Palác Křižík II – sídlo Seznam.cz

Ústřední telekomunikační budova
CETIN

Greenline – sídlo společnosti SCS
Software

Palác Metro

Velodrom na Třebešíně

Palác Metro – Divadlo Image

Vinařství Salabka

Gymnázium Duhovka

Památník národního písemnictví – Malá vila

Gymnázium Jana Keplera
Hotel International Praha

Parní mlýny (Classic 7 Business Park)
– kanceláře společnosti Etnetera

Institut plánování a rozvoje hl. města
Prahy

Parní mlýny (Classic 7 Business Park)
– kanceláře společnosti HBO Europe

Dům U Dvou zlatých medvědů
Ďáblický hřbitov

Tyršův dům
Ústav organické chemie a biologie
AV ČR – historická budova
Ústav organické chemie a biologie
AV ČR – nová budova

Winternitzova vila
Základní škola a Mateřská škola Bílá
Základní škola Duhovka
Zátkova sodovkárna – sídlo společnosti
Ogilvy
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Orientace na festivalu

2

INFOCENTRA

66

CHATOVACÍCH OKEN

Od pondělí 14. května jsme otevřeli hned dvě festivalová infocentra – Centrum architektury a městského plánování (CAMP) a Pražské kreativní centrum (PKC). Veřejnost zde mohla získat informace
o programu, zakoupit si festivalový katalog, trika
a tašky, architektoníček a zdarma získat pohlednice
s ilustrací či fotografií vybraných otevřených budov
a další propagační materiály partnerů.
Tištěný katalog obsahoval kromě kompletních
informací ke všem otevřeným prostorům, i řazení
budov podle oblastí, tipy na tematické okruhy nebo
rozhovor s ředitelem Institutu plánování a rozvoje
hl. m. Prahy Ondřejem Boháčem, přehled doprovodného programu a rejstříky – typologický, tematický a abecední. Vzhledem k tomu, že uspořádání budov v katalogu bylo podle oblastí, byla mapa součástí katalogu
a tentokrát jsme použili v rámci vzdělávání netradiční
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32 000

PROKLIKŮ Z MAPY.CZ

1 200

VYPLNĚNÝCH DOTAZNÍKŮ

mapový podklad, tzv. švarcplán (schwarzplan). Široké
veřejnost není tak známý, jako architektům a urbanistům, první setkání s ním nebývá vždy jednoduché, ale
věříme, že si s ním veřejnost poradila. Za zkoušku to
stálo. Pro snadnější orientaci jsme švarcplán doplnili
o vodní plochy a větší plochy zeleně. Katalog byl nabízen za 50 Kč.
Zpřístupněné budovy byly označeny festivalovými
plakáty pro jejich snadnější identifikaci a nafukovacími balonky. 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. Pro snadnější
plánování a orientaci jsme letos do webových stránek zajistili v sekci Program filtrování.

Pro vzájemnou komunikaci a sdílení informací k situaci
u budov během festivalu sloužily veřejnosti chatovací
místnosti nejen u jednotlivých budov, ale i obecná
chatovací místnost na home page.

Druhým dopravním partnerem byla opět Rekola. Festivaloví návštěvníci měli možnost si stáhnout aplikaci
Rekola.cz a po zadání daného pinkódu měli během
víkendu celkem 8 jízd zdarma.

Webové stránky byly a jsou v českém i anglickém
jazyce.

Za účelem kvantifikace ekonomických dopadů
a společenských přínosů festivalu (částečné vyhodnocení viz str. 5) jsme připravili dotazník, jenž
bylo možné vyplnit buď elektronicky prostřednictvím
několika různých odkazů, anebo tištěnou verzi dotazníku během festivalu (byly k dispozici u jednotlivých
budov). Sešlo se nám celkem téměř 1 200 vyplněných dotazníků. Děkujeme společnosti Kooperativa
pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group za pomoc,
poskytnutí technické podpory a zázemí pro sběr dat
a spolupráci. Společnost také každoročně zpřístupňuje nepřehlédnutelnou ekologickou budovu Main
Point v Karlíně.

K dobré orientaci a pohybu mezi vzdálenějšími
budovami mohli návštěvníci využít nabídky našich
partnerů. Mezi naše stálé partnery patří největší specializovaná prodejna a půjčovna elektrokol ekolo.cz,
která nám na festivalový víkend již tradičně zapůjčila
4 elektrokola, díky kterým se členky a členové organizačního týmu mohli pohybovat svižněji mezi otevřenými budovami a operativně a pružně zajišťovat
chod a nahlášené potřeby od dobrovolníků z budov.
Děkujeme!
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Novinky usnadňující orientaci návštěvníkům
Na našich webových stránkách bylo nově možné
filtrovat budovy podle různých kritérií. Pro snadnější plánování návštěv pražských architektonických
skvostů si tak veřejnost mohla vyhledat budovy,
například podle lokality, typu objektu, doby zpřístupnění, programu, tematických okruhů, …
K dalším novinkám patřila aktivní chatovací okna, která
připravil festivalový partner EMPYREUM Information
Technologies, a která sloužila veřejnosti, našim dobrovolníkům i organizačnímu týmu ke sdělování náhlých
změn programu či upozornění na vyčerpanou kapacitu prohlídek v některých budovách jak v chatovacích
místnostech u jednotlivých budov, tak v obecné místnosti na hlavní straně webových stránek.
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Pilotní novinkou bylo vyznačení festivalových budov
na portálu Mapy.cz ve spolupráci se Seznam.cz,
který portál provozuje. Návštěvníci si tak mohli
plánovat víkend a budovy přímo v mapách prostřednictvím funkce Moje mapy. Na této platformě jsme
také připravili doporučené tematické okruhy, například novinky, architektura první republiky, industriální
budovy, které ožívají kulturou a uměním, průřez staletími a naše doporučení. Čísla statistik nám potvrdila
smysluplnost této novinky a příjemně překvapila:
POIky OHP v mapě uživatelé za víkend proklikli
32 000krát, v mapovém hledání hledali uživatelé
5 000krát OHP (nebo aliasy), z výsledků hledání
potom na OHP POIky proklikli 25 000krát – z toho 1/5
z mobilu, zbytek web.

Doprovodný program

60

DOPROVODNÝCH AKCÍ

2 000

KOMENTOVANÝCH PROHLÍDEK VČETNĚ PROHLÍDEK PRO DĚTI A NESLYŠÍCÍ

V rámci doprovodného programu jsme veřejnosti
nabídli 60 doprovodných akcí především komentované prohlídky budov a vycházky, např. komentovanou
prohlídku citlivě zrekonstruovaného činžovního domu
od architekta Kamila Roškota, v němž sídlí soukromá
školka Smiling Baby School, a k němuž má osobní vztah
architekt Zdeněk Lukeš, který provedl návštěvníky
i Invalidovnou. V Desfourském paláci po oba víkendové
dny prováděli návštěvníky Petr Zeman a další nadšenci z iniciativy Prázdné domy, architekt Filip Ditrich,
s Martinem Červeným a Juliem Mlčochem, ředitelem
Pohřebního ústavu hl. m. Prahy, se ujali komentovaných
procházek na Ďáblickém hřbitově a na Evangelickém
hřbitově ve Strašnicích. Spoluautor a architekt Jakub
Našinec ze studia Sporadical provedl návštěvníky prostorem tělocvičny v Gymnáziu Jana Keplera, pan Tomáš
Bezouška z Českých drah již tradičně vedl komentované procházky „Mezi dvěma pražskými nádražími“, na
Nádraží Praha-Bubny proběhla komentovaná prohlídka
objektu a výstavy vedená Pavlem Štinglem, ředitelem
Památníku TICHA v sobotu a v neděli komentovaná
prohlídka výstavy s prezentací autora vítězného návrhu
na přestavbu nádraží Bubny architekta Michala Krejčíka ze Studia ARN. V NTK prohlídka knihovny s rektorem
AVU doc. MgA. Tomášem Vaňkem, děkanem Akademie
výtvarných umění se zaměřením na vznik centrálního
uměleckého díla – kreseb Dana Perjovského, v Obecním dvoře se komentované prohlídky ujala architektka
Markéta Štěpánková z TaK Architects, komentovaná
prohlídka v objektu Pragovka Art District s Martinem
Vlčkem, prohlídek historických budov v Pražském
kreativním centru se ujalo sdružení Pragulic. V Schebkově paláci byly prohlídky ve spolupráci s Prague City

Tourism a v Ústavu organické chemie a biologie AV ČR
probíhaly prohlídky s architekty návrhu rekonstrukce
budovy v průběhu celého víkendu.
Součástí doprovodného programu byly také výstavy
dobových fotografií, výkresů projektové dokumentace a plánů staveb, rekonstrukcí, prezentace, přednášky, které si připravili pro návštěvníky budovy (areál
TESLA – ukázka pražení kávy v pražírně a školicím
centru Coffee Club (hlavní budova), dílny umělců
v hale M1 – sochař Peter Demek, restaurátor Pavel
Kratochvíl, Petr Bělíček, Viktor Pirner, sochař Martin Chmelař; CAMP – výstava metropolitního plánu,
infocentrum; Danube House – kanceláře společnosti
Ackee – video a fotodokumentace z výstavby; Expo
58 – videoprezentace prolínání minulosti se současností; Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze – prezentace biomedicínských zařízení; Greenline – sídlo
společnosti SCS Software – promítání videí k vývoji
PC her, smyčka s fotografiemi, možnost vyzkoušet si
pohyblivý simulátor jízdy s kamionem, včetně jízdy ve
virtuální realitě; Hotel International Praha – výstava dokumentů, plánů, výkresů a fotografií z období výstavby hotelu; Kostel sv. Anny – Pražská křižovatka – výstava fotografií z fungování Nadace Dagmar a Václava
Havlových VIZE 97; Libeňský zámek – výstava: TGM to
nikdy nebude mít lehké; Místodržitelský letohrádek –
výstava dobových kreseb, fotografií, pohledů a plánů
budovy a interiérů; přednáška o souboru dochovaných periodik a současné funkci budovy; obrazová
prezentace dobových novin a časopisů; Nádraží
Praha-Bubny – výstava o budoucím záměru stanice
Bubny přístupná po celou dobu festivalu – veřejná
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diskuse na téma: Sochy v prostoru města; Nádraží
prezidenta Wilsona, Praha hlavní nádraží – výstava
historických fotografií a materiálů; Národní technická
knihovna – prezentace hlavního architekta vítězného
projektu budovy knihovny doc. Mgr. ak. arch. Romana
Brychty z UMPRUM a ateliéru Projektil architekti s navazující projekcí dokumentu Memory o stavbě NTK,
Památník národního písemnictví – Malá vila – interaktivní výstava Nejkrásnější české knihy roku 2017, stálá
expozice pracovny Ladislava Mňačka; Palác Metro
– Divadlo Image – výstava fotografií, plánů a projektů z rekonstrukce divadla mezi lety 2015–2016, Parní
mlýny – kanceláře společnosti HBO – smyčka s produkcí HBO; Petschkův palác – Ministerstvo průmyslu
a obchodu ČR – výstava dobových fotografií a výkresů projektové dokumentace; Port X – smyčka s fotografiemi; Pragovka Art District – otevřené galerie,
nedělní Art bazaar – prodejní trh rezidentů z Pragovky
ve venkovním prostranství, venkovní DJ set, akustická
jam session, komentované prohlídky dernisáží výstav
Petry Brázdilové a Martina Matouška; Pražské kreativní
centrum – prezentace propagačních materiálů partnerů a jejich činností v prostorách domu U Zlatého rohu,
otevřená čítárna Skautského institutu; Studio PRÁM
– výstava uměleckých děl členů studia; Tyršův dům –
stálá výstava fotografií a artefaktů k historii budovy;
Ústav organické chemie a biologie AV ČR – promítání
fotografií z historie budovy, možnost nahlédnutí do
zrekonstruované pracovny A. Holého; Ústřední telekomunikační budova CETIN – výstava fotografií a exponátů dokumentující historii budovy a vývoj v oblasti
telekomunikace; Winternitzova vila – výstava o vile
(součástí prohlídky); Základní škola a Mateřská škola
Bílá – výstava k historii školy).
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Mezi další body programu patřily například bohoslužba
Církve československé husitské ve hřbitovní kapli na
Evangelickém hřbitově ve Strašnicích, hudebně-literární představení inspirované dílem Karla Čapka Hovory
s T. G. Masarykem s názvem Hovory v mlčení aneb
Dialog o lásce, demokracii a humanitě v Libeňském
zámku, studium bible a bohoslužba Církve adventistů
sedmého dne ve Společenském centru BETHANY,
bezplatné půjčování kol a helem, trénink dětských
cyklistů TJ Kovo v rámci ukázky jízdy na dráze na
Velodromu na Třebešíně a ve Vinařství Salabka mohli
návštěvníci ochutnat místní víno a pálenku.

Fotosoutěž
I v letošním roce jsme vyzvali návštěvníky k zasílání
zachycených momentek a zážitků do fotosoutěže
pod #fotimemesto. Porota složená z členek organizačního týmu nakonec vybrala fotografii Lukáše Fialy.
Odměnou mu bylo triko, katalog a plátěná taška Open
House Praha.

Novinky z doprovodného programu
K novinkám doprovodného programu letošního ročníku patřilo 10 speciálních komentovaných prohlídek
pro děti s listy pro malé architekty k budovám: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Národní
technická knihovna, Petschkův palác a palác Quadrio.
Děti se tak dozvěděly zábavnou formou více o konkrétní stavbě a její architektuře, měly prostor pro pozorování, kritické myšlení a kreativní vyplňování listů.

Také jsme pro děti připravili obecný materiál „architektoníček“, který si mohly vyplňovat během víkendu
kdekoliv a zamyslet se nad tím, jak by mělo vypadat
město, ve kterém by chtěly žít. Své pocity a představy nejen bezprostředně po dětské komentované prohlídce IPR, ale i během obou dnů, mohly děti ztvárnit
v Centru architektury a městského plánování, kde pro
ně byla připravena dvoudenní tvořivá dílna.
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Nově jsme připravili ve spolupráci se studenty Filozofické fakulty Karlovy univerzity speciální komentované prohlídky tlumočené do českého znakového
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jazyka v Clam Gallasově paláci a v paláci DRN. Studenti zároveň připravili 2 videopozvánky: na festival
a do jmenovaných paláců.

Zahájení festivalu

Open House Praha 2018 jsme oficiálně zahájili v pátek 18. května v 17.00 hodin v Hotelu International
Praha v Praze Dejvicích. Zahájení v zajímavé budově
je formou poděkování partnerům, majitelkám a majitelům, správcům budov, kteří se do festivalu zapojili
nebo jej podpořili. Recepci moderovala moderátorka

Lejla Abbasová a po krátkém úvodním slovu hosty
přivítal Luděk Louda, ředitel Hotelu International Praha. Hlavním hostem recepce byla patronka festivalu
Open House Praha, architektka českého původu žijící
v Londýně, paní Eva Jiřičná, která zavzpomínala na
nelehké začátky Open House v Londýně, potvrdila
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nelehkou situaci organizátorů a vyzvala přítomné,
aby kdo může, neziskovou organizaci Open House
Praha podpořil. Magistrát hl. m. Prahy reprezentovala
zastupitelka Eliška Kaplický Fuchsová. O tom, proč
festival Open House Praha 2018 finančně podpořili
promluvili architekti Magdaléna a Petr Hlaváčkovi,
spolumajitelé studia Architekti Headhand, s. r. o.
O práci dobrovolníků a o jejich nasazení promluvila hlavní koordinátorka dobrovolníků Klára Veselá,
zároveň poděkovala majitelkám a majitelům budov či
architektům za jejich proškolení. Na závěr promluvila
Andrea Šenkyříková, ředitelka Open House Praha,
z. ú., hosty seznámila s obsahem festivalu, zmínila
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festivalové novinky nejen mezi budovami, ale i novinky programové.
Za možnost uspořádat zahajovací recepci v Hotelu International Praha s možností komentovaných
prohlídek pro hosty recepce děkujeme řediteli hotelu
Luďku Loudovi a jeho spolupracovníkům.

Ohlasy účastníků a návštěvníků

54 200

NÁVŠTĚV BUDOV

70 %

LIDÍ Z PRAHY

26 %

LIDÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

4%

LIDÍ ZE ZAHRANIČÍ

… Chci Vám poděkovat, poděkovat za možnost připojit se a umožnit lidem projít naši budovu a ptát se na
cokoli. V sobotu i v neděli jsme první návštěvníky provázeli už před devátou (neuvěřitelné – tou dobou se totiž
začala tvořit fronta) a poslední návštěvníci odcházeli
po půl osmé večer. Budovu si také prošli (a s velkým
zájmem) turisté z Japonska, Holandska, Francie i USA,
dokonce i motorkáři z Velké Británie. Ještě jednou chci
za tuto nevšední příležitost poděkovat a pokud budete
potřebovat – jsme tu. Mějte úžasné letní dny. V úctě,
J. B., Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

…Bylo nám ctí hostit u nás zahajovací recepci celého
festivalu a poznat blíže tu skvělou spoustu lidí, kteří festival podporují. Byli jsme překvapeni tak velkým počtem
a zájmem návštěvníků, ale díky vašim naprosto skvělým
a úžasným dobrovolníkům, ze kterých sálal entusiasmus
pro oba dva dny, vše proběhlo nad očekávání dobře,
nezaznamenali jsme žádné potíže ani v sobotu ani v neděli. I čekající fronta zájemců, která se vinula po celé
dva dny daleko za hotel, se chovala velmi klidně a trpělivě. Doufám, že se k vám připojíme i v dalším ročníku.
Š. S., Hotel International Praha

…u nás v Raiffeisen stavební spořitelně se festival
Open House Praha myslím dost vydařil. Přišlo, jak už
asi víte, 328 návštěvníků a troufám si říct, že všichni
byli spokojeni a zároveň překvapeni z toho, jak hezky
zelenou máme střechu, že tam máme včely a fotili si
netradiční výhledy. Hodně návštěvníků bylo z okolí,
takže i my jsme se dozvěděli spoustu věcí z historie
Žižkova. Z naší strany jsme měli dostatek průvodců,
návštěvníci chodili na prohlídky bez čekání, což většinou i ocenili. Obě dobrovolnice z vaší strany byly moc
fajn, chovaly se profesionálně a tímto jim děkujeme.
Děkujeme, že jste si naši budovu vybrali, akce byla
přínosem jak pro návštěvníky, tak i pro nás.
J. J., Raiffeisen stavební spořitelna

…rádi bychom poděkovali Vám, paní Novákové a hlavně dobrovolníkům Petře, Janě, Marině a Martinovi za
vynikající spolupráci v rámci projektu Open House
Praha 2018. Jejich zápal pro věc, zodpovědnost a pozitivní energie napomohly bezproblematické organizaci
provozu prohlídky prostor Schebkova Paláce. Spolu se
skvělým výkonem týmu zaměstnanců CERGE-EI umožnili zprostředkovat jedinečný zážitek dvěma tisícům
návštěvníků, což je skvělý výsledek! Děkujeme za
spolupráci a budeme se těšit na další ročník.
K. D., CERGE-EI

…, já děkuju Vám a Vašemu týmu! Open House je
skvělá akce, jsem rád, že jsme mohli být u toho –
a doufám, že za rok na to zase úspěšně navážeme :-)
Je obdivuhodné, jak se Vám to daří – a držím palce,
ať to takhle funguje dál!!!
T. P., Český rozhlas

Děkujeme za perfektní organizaci, dostatečné informace
a celý festival! Děkujeme za možnost se do něj zapojit.
R. V., NTK
Děkuji za zařazení do akce, děkuji za pečlivou přípravu
i za práci dobrovolníků. Myslím, že bychom se mohli
více zapojit i jako škola, pro příští rok se k zapojení
školy do celé akce osobně hlásím!
J. R., GJK
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Těším se moc!!! Pojedu již potřetí z Českých Budějovic.
R. B., návštěvnice festivalu OHP
Raiffeisen stavební spořitelna Koněvova. Úžasná zelená střecha s nádherným výhledem.
R. H., návštěvnice festivalu OHP
A my zas děkujeme všem dobrovolníkům. Díky za přidání dvou prohlídek v paláci DRN (po oficiálním skončení),
abyste uspokojili více než hodinu čekající návštěvníky.
Vážíme si toho, že jste nás neposlali domů 
N. P., návštěvnice festivalu OHP
Velmi erudovaný výklad. Děkuji za krásný zážitek. (DRN)
V. Z., návštěvnice festivalu OHP
Základní a mateřská škola Bílá byla otevřena jen dnes
do 18 h. My jsme naši více než hodinovou prohlídku
skončili v 17:55 a paní učitelka (bohužel jsem zapomněla jméno) vzala ještě lidi, co tam čekali. Takže
moc díky za ně. Prohlídka stála za to. 
B. D., návštěvnice festivalu OHP
Paní Marie v Clam Gallasově paláci nádherně provázala a vyprávěla = úžasná žena. Mladý muž v Ústavu
org. chemie a biochemie také krásně vyprávěl + pan
architekt byl velmi příjemný. Oba vše s nadšením
vysvětlovali. Špičková výbava laboratoří i přes okna
dveří je neuvěřitelná. Má diplomová práce byla na
katedře biochemie v HK, takže „srdeční“ prohlídka.
Hotel a terasa International = jedinečné výhledy i vyprávění o hotelu. Po cca 2hod čekání pivko hned po
vystoupení z výtahu! Všem velké DÍKY!
M. K., návštěvník festivalu
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Desfourský palác. Veliké díky! Byl to jeden z nejsilnějších zážitků Open House Praha.
M. M., návštěvnice festivalu OHP
A my dakujeme Vam za krasny vikend v milovanej
Prahe. Velka vďaka ako organizatorom, tak vsetkym
dobrovolnikom. Stretli sme veľa ľudí, z ktorych bolo
cítiť nadšenie pre vec. Veľká vďaka a už sa teším na
ďalší ročník…
S. D., návštěvnice festivalu OHP
Gratuluji jste můj oblíbený festival.
J. R., návštěvník festivalu OHP
Vážená paní Šenkyříková,
srdečně Vás zdravíme z Koštova a zároveň Vám
upřímně děkujeme za Váš projekt Open House Praha.
Stihli jsme sice projít pouze palác Metro, ovšem prohlídka nás naprosto uchvátila. Na recepci se nás okamžitě ujaly velmi příjemné dámy, uvaděč byl perfektně připravený, výhled ze střechy opravdu jedinečný.
Nebýt Vás a Vašeho projektu, určitě by při našem
plánování víkendu vyhrála práce kolem domu a na zahradě. Díky Vám jsme prožili krásný den, všichni spolu.
Náš mladší syn (koncem srpna mu budou dva roky) sice
prohlídku prospal v kočárku, zato všem na potkání „vypráví“, jak nad Prahou létala vzducholoď. Starší syn se
už vidí jako Váš nový dobrovolník (tedy za pár let).
Příští rok přijedeme určitě rádi znovu.
Přejeme Vám pěkné dny a dobré lidi kolem sebe.
Manželé L., Koštov, návštěvníci festivalu OHP
Pecka! gratuluju ke skvělý akci.
H. H., návštěvník festivalu OHP

Děkuji všem dobrovolníkům a zejména zakladatelce
festivalu Open House Praha paní Šenkyříkové, která pro obyvatele i návštěvníky Prahy otevírá zdarma
přes 60 míst! Jsem hrdá, že tento projekt podporuji
za Magistrát hl. m. Praha.eu od samého začátku společně s architektkou Eva Jiricna Architects.
Eliška Kaplický, zastupitelka Magistrátu HMP (na FB)
Rok od roku lepší. Pěkný katalog a před výkony průvodců klobouk dolů!
A. K., návštěvnice festivalu OHP
Dobrý den, sice se zpožděním, ale doufám, že i tak
potěším. Chtěla bych moc poděkovat všem za krásný den, který jsme díky festivalu Open House prožili
s manželem v Praze. Letos poprvé jsme na doporučení Vašich dobrovolníků a našich přátel vyrazili a strávili
v Praze krásný den. Chtěli bychom vyseknout poklonu panu průvodci v Petschkově paláci za fundovanou
a kultivovanou prohlídkou. Líbil se nám výhled z Metra

a útočiště před horkem a ruchem Prahy jsme našli
v Kreativním centru. Všude jsme naráželi na usměvavé
dobrovolníky. Asi jsme založili tradici. Těšíme se za rok.
Ještě jednou děkujeme.
rodina W., Ústí nad Labem
Děkuji za skvělé zážitky v místech, kam se běžně
nelze dostat.
J. K., návštěvnice festivalu OHP
Je to krásné! Opravdu si ceníme Vaší práce! Pokračujte prosím! Moc děkujeme organizátorům a všem
průvodcům za vaši úžasnou práci a krásný zážitek!
J. F., návštěvnice festivalu OHP
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Organizační tým Open House Praha 2018

5

ČLENNÝ
ORGANIZAČNÍ TÝM

Festival Open House Praha celoročně ve svém volném čase připravuje čtyřčlenný organizační tým za
včasné podpory dalších osmi členů.
Ředitelka: Andrea Šenkyříková
Program festivalu: Magdaléna Hlaváčková
Finanční řízení: Radek Hábl
Katalog a produkce: Michaela Pánková

7

ČLENNÝ
PODPŮRNÝ TÝM

82

EXTERNÍCH SPOLUPRACOVNÍKŮ

Dobrovolnický program: Klára Veselá
PR a komunikace: Lucie Nemešová
Produkce: Tereza Kaucká
Koordinace fotografů a produkce: Adéla Jarošová
Programy pro lidi s handicapem: Eliška Mikesková
Fundraising: Kateřina Hrozová
Účetnictví: Radana Tichavská
Web: Matěj Šenkyřík

Organizační tým OHP, 1. řada zleva: Klára Veselá, Andrea Šenkyříková, Kateřina Hrozová; 2. řada zleva: Tereza Kaucká, Lucie Nemešová,
Michaela Pánková, Magdaléna Hlaváčková | Foto: Zdeněk Chaloupka
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Na další spolupráci se podíleli a tímto děkujeme:
Podklady pro PR: Kateřina Chobotová, Katka Nováková, Jana Olejníková, Zuzana Reingraberová, Jarmila
Řehořková
Podklady pro dobrovolníky: Magdaléna Hlaváčková,
Kateřina Eklová, Rozálie Kašparová, Silva Matisová,
Kryštof Kratochvíl, Eliška Peřinová, Ivana Složilová,
Markéta Gossová
Open House Corps: Marta Voršiláková, Kateřina
Holotová, David Suchánek, Markéta Ekrtová, Lea
Luxemburgová, Emilia Rybak, Michaela Švandová,
Renat Hajnová, Kateřina Nováková, Michaela Kolářová, Ivana Hájíčková
Architektura první republiky: Hana Švehlová, Renat
Hajnová, Tereza Vosáhlová, David Suchánek, Ivana
Srnská
Překlady: Leoš Fuksa, Markéta Gossová, Nikol Ossendorfová
Korektury anglických textů: Mary Hawker
Ilustrace: Jan Šrámek alias Kolouch
Grafické práce: Lukáš Franz

Listy pro malé architekty: Magdaléna Hlaváčková,
Magdalena Rutová, Nina Rutová, Alina Sereda,
Rozálie Kašparová, Klára Veselá
Open House Praha děkuje za odborné poradenství:
Zdeňku Lukešovi, Jiřímu Jarošovi, Jakubovi Machačkovi, Janu Jehlíkovi, Anně Beatě Háblové, Janě
Křížové, Ladislavě Kremličkové a Štěpánu Klimešovi.
Medailonky k budovám: Štěpán Bärtl, Klára Brůhová,
Magdaléna Hlaváčková, Leoš Fuksa, Markéta Gossová, Jiří Jaroš, Daniela Kalinová, Lucie Kirovová,
Petr Kučera, Martina Macáková, Michaela Pánková,
Tomáš Šimon, Ivan Šrom, Pavel Štingl, Karolina
Švecová, Ondřej Teplý, Petr Vojáček.
Fotografie: archiv budovy, Alexandra Drozdová, Kristina Hrabětová, Milan Jaroš, Petr Jehlík, Aleš Jungmann, Libor Kálkmán, Jan Kuděj, Vladimír Lacena,
Tomáš Lohin, Lea Procházková Matvijová, Monom,
Rudolf Skopec, Leah Takata, Leona Telínová, Dušan
Vondra, Petr Zaremba, Lukáš Žentel
Martin Bělohradský, Ondřej Brém, Zdeněk Chaloupka, Tereza Kaucká, Hana Krejbichová, Vita Liegerová, Michaela Pánková, Veronika Pilařová, Dušan
Vondra, Tomáš Sysel, Alžběta Šenkyříková, Andrea
Šenkyříková, Hana Špačková, Romana Vylitová,
Luisa Wáwrová
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Naše dobrovolnice a dobrovolníci

300

DOBROVOLNIC A DOBROVOLNÍKŮ

7 000

ODPRACOVANÝCH DOBROVOLNICKÝCH HODIN

Naše hlavní koordinátorka dobrovolníků Klára Veselá
spolu se styčnými dobrovolníky najezdili a nachodili během festivalového víkendu desítky kilometrů,
aby zajistili co nejhladší organizaci návštěvníků na

1 750 000*

KČ
HODNOTA DOBROVOLNICKÝCH HODIN

budovách. Dobrovolníci, jejichž počet tentokrát čítal
bezmála 300 lidí, nám všem věnovali svůj dvoudenní
čas a snažili se veřejnosti co nejvíce zpříjemnit zážitek z celého víkendu. Mnohdy odbavovali návštěvníky

* Hodnota dobrovolnických hodin zprůměrovaná na 250 Kč/hod. zahrnuje jak práci expertů zapojených do příprav festivalu i během něj –
texty, překlady do anglického jazyka, exportní konzultace, právní poradenství, odborní průvodci-architekti v budovách, fotografie a další –,
tak proškolení a práci dobrovolníků před a během festivalu..
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i po oficiální zavírací hodině, ale ne vždy to bylo v jejich možnostech. Čelili emocionálnímu vypětí, tlaku
front, které byly větší než dříve, dodržovali pokyny
majitelů i naše a museli operativně řešit nečekané
situace. Byli skvělí!
Otevírání budov závisí na vysokém počtu dobrovolníků. 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 doporučujeme
v Manuálu pro budovy po vzoru londýnské licence
i jiných měst, kde festival probíhá. V některých budoVěk

Počet dobrovolníků

16–26

100

27–37

75

38–48

52

49–59

27

60–70

32

70+

5

vách by větší počet dobrovolníků nebo lidí z budov
zpružnil prohlídky a zkrátil čekací doby ve tvořících
se frontách. 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. Býváme až do konce
festivalových příprav napjati, zda jsme schopni pokrýt
všechny budovy dostatečným počtem dobrovolníků.
Mezi dobrovolníky se zapojují jak mladí lidé, studenti,
tak lidé v důchodovém věku, kteří nám vyjadřují díky
za hezky strávený víkend. Malé děti, které s sebou

Nejstaršímu dobrovolníkovi je 81 let.
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přivádějí rodiče nebo prarodiče, velmi baví starat
se o návštěvníky v budovách, některé se dokonce
naučily informace o budově a prováděly návštěvníky,
anebo prodávaly v infocentru katalogy, případně se
snažily podávat informace, pokud je věděly. Mezigenerační propojení a vymýšlení možností zprostředkování prohlídek i handicapovaným spoluobčanům
nás velmi těší. Nejstaršímu dobrovolníkovi je úctyhodných 81 let.
Dobrovolníci věnují spoustu času přípravám i v období
před festivalem. Již v září a během podzimu se Klára
schází se styčnými dobrovolníky k přípravám, před
festivalem se dobrovolníci účastní proškolení v budovách, anebo se scházejí s architekty. V období
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před festivalem Klára zprodukovala školení v Kasárna
Karlín, kde se sešlo cca 100 dobrovolníků.
Dobrovolníkům děkujeme za jejich někdy i dvoudenní
festivalové nasazení a péči o návštěvníky budov nejen
společným setkáním na tzv. „afterparty“ (14. 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 i to bude hrát pozitivní roli
v jejich někdy možná nelehkém rozhodování, zda se
zapojit k pomoci během festivalu.
Všem dobrovolnicím, dobrovolníkům i průvodkyním
či průvodcům z budov patří velký dík!

Ohlasy dobrovolníků

… I když si samozřejmě poděkování za celý festival
Open House Praha zaslouží podle mě hlavně báječná
paní ředitelka Andrejka a neuvěřitelná koordinátorka
dobrovolníků Klárka (a určitě další z hlavního týmu,
které ale osobně tolik neznám), měla bych jedno speciální poděkování:
Chtěla bych poděkovat všem milým a nadšeným
návštěvníkům, kteří se na nás usmívali, nenadávali
a podrážděně se neptali: „Není možné to nějak lépe
zorganizovat, aby nebyly ty hrozné fronty?“
Takže děkuji všem, kteří se na nás vzdor dlouhým frontám nejen usmívali, ale ještě i poděkovali!
A to nemluvím o jednom mladém muži, který mě po
úmorném dni na EXPu, kdy jsem se sama sebe večer
zničeně ptala: „Proč to vlastně dělám?!“ druhý den
přinesl do Paláce Metro sladkosti z cukrárny se slovy
„Tady něco sladkého pro milé dobrovolníky!“
Takže mladý muži, děkuji a mimochodem, ty koblížky byly skvělé!
Alena
Veselá Kláro!
Velké díky za tvoje slova! Teď jsi zase dojala ty mě.
Šampioni jsme všichni! Nebýt vaší úvodní odvahy
a nasazení každej rok, příležitosti si ozkoušet sami
sebe takhle nádherně s podobně nadšenými lidmi
bychom nikdo nedostal. Tenhle festival je výjimečný
a bůh mu žehnej. Nejsem jediná, ale opakuji, za mě
nejdůležitější festival týkající se města. Ačkoli jsem si
tenhle rok nic jiného neprohlédla, nasákla jsem úžasnou aurou. Nezaplatitelný. Bylo mi ctí být součástí,
přiložit ruku a čas k dílu. A jak jsem řekla v Kampusu,
vím, že přes rok můžete zažívat perný chvilky, ale

pokračujte. Protože jste nejlepší. Věříte tomu, co
děláte, jako málokdo. Jsem vážně unešená. A už končím. V pokračování bych jen pěla ódy a dojímala se.
Tahle akce rapidně posouvá zájem a veřejnou diskuzi nad městem a fungování český společnosti. Rok
od roku je to cítit, osobně mě dojímala každá skupina,
která mi tohle potvrzovala. Satisfakce největší.
Prostě pokračujte i když to stojí různý osobní
ceny, jste úžasný a inspirativní všichni sami sobě
navzájem.
Jste boží, přeju jen ať máte stále síly a lidi okolo
sebe, který vám umožní vám pokračovat. Srdíčko.
Celou neděli jsem si přála ať to nekončí.
V poděkování každému, kdo na OHP makal a bylo
to cítit.
Alice
Milá Kláro,
četla jsem tvůj dnešní noční mail. A děkuju ti za
velkou obětavost a podporu nás všech. I když jsem
dobrovolničila (poprvé) a jen dnes, tak jsem si odnesla úžasné zážitky z celé akce a především z „vás vedoucích“. Tak teď přeji zase já tobě i všem ostatním,
aby se neděle vydařila tak jako dnešní den.
A ráda se zapojím i příště.
Laďka
Dobrý den, Klaro,
moc děkuji za Vaši odpověď a za tak dobře připravenou akci. Byla jsem v historickém centru Prahy
a jakoby v jiné dimenzi. V Charkově máme hodně
(asi 40) budov, postavených mým pradědečkem,
známým ukrajinským architektem A. M. Beketovym.
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Když přijížděl do Charkova můj bratranec Angličan,
taky pravnuk A. M. Beketova, prosili jsme otevírat pro
nás různé Beketovské budovy. A měli jsme z toho
velké zážitky. Tak možna pokusíme udělat na Ukrajině
aspoň něco podobného, jako v Česku. Moc a moc
děkuji a těším se na příští.
S pozdravem. Iryna
Ahoj Klárko,
já to čtu, neb jsem právě dorazil domů od tebe z infostřediska (nejdřív jsme včerejšek hodnotili s Martou
a pak ještě já sám – vždycky u toho byl jistý Plzeňák,
tuším, že se mu učeně říká Urquell. :-)
Jsi skvělá, z tebe ta energie úplně cáká, i po těch
mnoha dnech dřiny – jsem rád, že jsem se k vám přidal!
Jdu fofrem do pelíšku a těším se dneska ráno
v 8.35h navi – stavím se pro ty slíbené 2 balíky katalogů.
Miki

týmu a že tu frontu zvládnem. Úsměvné bylo, že když
malé holky na střeše vyvolávaly „naše skupina jde
dolů“, až na výjimky všichni návštěvníci poslechli.
Jen vlastní pud sebezáchovy mi zabránil pomáhat
i v neděli, kdy jsme v zelené přírodě načerpaly síly
– dcery v sobotu večer žadonily „půjdem i zítra“. Ale
vědí, že můžem jít zase příští rok a už teď se těšíme.
Tak ještě jednou díky tobě i naší Renat a dalším,
kteří vše dlouhé týdny připravovali a budou likvidovat.
Hana (Berta a Ema)

Thank you for the message Klara, as well as the
opportunity to work with you and other volunteers!
I hope to see all of you in June.
Matthew

Ahoj Klárko,
já moc děkuji za možnost být součástí celé této
akce, bylo to nádherné a moc jsem si to s vámi užila.
Bylo skvělé festival zažít z další perspektivy a vidět
kolik úsilí tato akce stojí. Obdivuji vaši nikde nekončící
energii, kterou do toho vkládáte a zvládáte při tom
ještě být neuvěřitelně milí na všechny kolem.
Doufám, že teď tě čeká alespoň chvilka odpočinku :-) Kdybys potřebovala s něčím pomoct, ráda se
připojím.
Těším se na setkání,
Katka

Milá Kláro,
díky za tvá slova, organizaci a koordinaci. S perfektním vedením je snadné vytvořit dobrý tým a byla
nám radost se zapojit. Mé dcery (8 a 10) se na svou
první dobrovolnickou akci moc těšily a moc si užívaly každý úkol, který i velmi zodpovědně vykonávaly.
Když požádaly „mami, ty jim to řekni a my je vezmeme na střechu a na mobilu budeme hlídat čas“,
poznala jsem, že máme opravdu plnohodnotné členy

Milá Kláro,
přestože jsem se v neděli už raději rovnou dopravila
domů a hodila nohy do lavoru, tak jsem, stejně jako
Ty, zažívala ten příjemný pocit z dobře odvedené
práce, radost z toho, že jsem měla možnost být celý
den s lidmi naladěnými na stejnou vlnu (holky byly
všechny super) a hlavně, že ti, kvůli kterým se to
vlastně všechno dělá, tak přišli (vystáli i frontu, čekali,
někteří byli nespokojení s lístečky a že to nejde hned,
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odcházeli a vraceli se), ale NAKONEC prošli Winternitzovou vilou, pokochali se výhledy na Prahu a odcházeli spokojení a s poděkováním, že jim to stálo za to.
A to je myslím ta největší odměna. 
A pak, samozřejmě, jak píšeš – to setkání s lidmi,
kteří nechtějí jen chodit okolo „něčeho“, ale i „vidět“
něco víc. A to těší.
A taky ty příběhy, jak píšeš – když přišli rodiče
zavzpomínat, jak tu jejich dcera chodila do školky,
když pán vzpomínal, jak tu jako malý kluk nakukoval
do zahrady, když šli s maminkou na procházku okolo,
paní, která tam s rodinou 4 roky bydlela v pronájmu
a teď si přišla připomenout ty hezké chvíle, co tam
prožila… A další a další…
To člověka zahřeje u srdce a mnohé se i dozví…
Prostě – bylo to zase úžasné!!!!!!!!
Ale PROČ hlavně píšu – protože Tvoje poděkování k nám dorazilo, ale moje poděkování Tobě musím
teprve teď napsat.
Takže – „naše“ neuvěřitelná Kláro – Tobě, ale, samozřejmě, i všem ostatním z hlavního týmu, obrovské
poděkování a poklona za to, jak jste to zase zvládli.
Ano – je a bude pořád co zlepšovat a zdokonalovat,
ale myslím, že ten dobrý základ, na kterém se dá stavět, už tady je. A bude to jen a jen lepší.
I Ty (vy všichni) si odpočiňte, načerpejte síly, užívejte sluníčka a pohody. A budu se moc těšit, že se
v červnu potkáme.
Zdraví a ze Strahova mává Helena 

že to je správný způsob, jak ji dělat :-) Těším se na
Habrovku.
Karin
Dobrý den,
Prázdným domům bylo ctí a jsme připraveni na další
spolupráci. :)
Petr
Ahoj Kláro,
byla jsem letos jako dobrovolník na OH poprvé a jsem
moc ráda, že jsem se mohla zúčastnit. Příští rok se
zapojím určitě znovu, je to skvělá akce. Ten náboj,
nadšení, ochota lidí udělat něco pro dobrou věc zadarmo, to mě úplně dostalo a mile překvapilo :-)
Děkuji Ti, že to všechno zvládáš a mohli jsme tohle
zažít.
Velký dík a už teď se těším na příští rok :-)
Monika

Ahoj Kláro,
já děkuji. Už dlouho jsem necítila takové uspokojení
z práce, vědomí dobře odvedené práce; sebejistotu,
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Open House Praha v médiích

250

MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ

ZPRAVODAJSTVÍ

77 %

ARCHITEKTURA

KULTURA

8%

3,5 %

9%

74 %

11,5 %

4,5 %

TISK

11,5 %
ONLINE

Chceme být vidět, chceme ale také, aby byli vidět naši
partneři, ať už z řad donorů nebo zpřístupňovaných
budov. O mediální přítomnost se snažíme prostřednictvím tiskových zpráv s aktualitami, tematických článků
z oblasti architektury, foto a videoreportáží z budov
a dalších mediálních zmínek s odkazy na festival např.
formou kulturních tipů.
V médiích jsme se v období příprav a během konání festivalu objevili více jak dvěstěpadesátkrát. Z toho tvoří více
jak 77 % výstupy ve zpravodajství, následované 11,5 %
výstupy v oborových médiích zaměřených na kulturu,
design a architekturu a 8 % s pozvánkou na čistě kulturních webech. Dvě třetiny výstupů představují online kanály, necelou pětinu pak televize a rozhlas, tisk tvoří přibližně
jednu desetinu výstupů. Ty se objevily jak v celonárodních médiích, tak regionálních vč. místních zpravodajů.
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TV

RŮZNÉ

ROZHLAS

Mediálními partnery byli Český rozhlas DAB Regina
Praha, lifestylový magazín Luxury Prague Life, mezinárodní internetová televize TV Architect a partnerská TV Bydlení, revue ARCHITECT+, internetový
portál do světa moderní architektury archiweb.cz,
časopis o realitách a životním stylu ESTATE, webové portály ESTAV.cz, #MORETHANOFFICE, Dobrovolník.cz, reklamní plochy Magistrátu hl. m. Prahy,
RAILREKLAM a Plus Production Prague.
Česká televize odvysílala reportáž-upoutávku na
květnový festival Open House Praha již 21. dubna v Událostech v kultuře na ČT Art. Dne 30. dubna
na stejném programu odvysílala reportáž z paláce
Archa, který byl pro veřejnost zpřístupněn v rámci
projektu Architektura první republiky v Praze a opět
upoutala i na květnový festival Open House Praha
2018. V páteční podvečer 18. května před zahájením
festivalu byla v přímém vstupu v Událostech v kultuře ředitelka Andrea Šenkyříková, a v sobotu 19. května Česká televize odvysílala v Událostech v kultuře
reportáž natočenou během festivalové soboty
z Petschkova paláce, Desfourského paláce, Hotelu
International Praha a z budovy ÚTB CETIN. Reportáž
z festivalu byla ještě odvysílána i 26. května na ČT1
v pořadu Z metropole.

Kampaň festivalu

4 000

ODBĚRATELŮ NEWSLETTERU

836 000

LIDÍ OSLOVILA FB UDÁLOST

Festival Open House Praha 2018 vstoupil do nového
roku s novým logem a vizuálním motivem, který je
založený na kresbách oceňovaného ilustrátora Jana
Šrámka alias Koloucha (Ilustrátor roku 2017).
O návrh nové vizuální identity, se postaral Lukáš
Franz (greenbluegrey.cz), který s festivalem spolupracuje třetím rokem. Nový logotyp umožňuje a předpokládá jeho různá provedení, jak horizontální, tak
vertikální. Návrh se inspiruje ve stavebnicích a v architektuře.
V rámci kampaně byly použity kresby 4 budov Jana
Šrámka – Invalidovna, Hlavní nádraží Praha, Expo 58
a IPR Praha. Motivy z těchto kreseb byly rozpracovány na různé typy materiálů, jak tištěné, tak online
(pohlednice, bannery, katalog, plakáty, letáky apod.).
Hlavním nosným motivem se stala kresba budovy

564 683

ZOBRAZENÍ WEBU OHP V KVĚTNU
Hlavního nádraží, jehož silueta tvoří nepřehlédnutelnou dominantu Prahy a téměř každý návštěvník Prahy
ji zná.
Outdoorová propagační kampaň byla postavena na
30 ks CLV – reklamní plochy od Magistrátu hl. m. Prahy, na hlavním nádraží byly 2 LED obrazovky s 10vteřinovými spoty v místech, kde denně projde 80 000
osob, 10 ks variaposterů bylo umístěno na vlakových
nádražích hl. m. Prahy. Na Václavském náměstí jel
videospot na LED obrazovce celý měsíc, denní
zásah 120 000 osob. V tramvajích a autobusech
jsme měli partnerské plochy formátu A4 od Dopravního podniku pro téměř 3 000 plakátů. V budovách
Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském náměstí i ve
Škodově paláci byly k vidění slidy na LCD obrazovkách. Plakáty byly umístěny před konáním festivalu
i v některých festivalových budovách.
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Další formou propagace byla distribuce 10 000 ks
festivalových pohlednic s motivy budov IPR Praha
a EXPO 58 do kaváren, infocenter, knihoven, škol, ...,
nejen v Praze ale i do blízkého okolí. K distribuci do
škol, dalších institucí a k využití na NGO Marketu byl
určen také speciální náborový dobrovolnický leták.
Katalog s rozsahem 98 stran obsahoval jak detailní
informace k jednotlivým budovám v programu, tak
mapové výřezy jednotlivých oblastí, praktické informace i zajímavý rozhovor. Další materiály, které se
připravovaly, byly plakáty k označení festivalových
budov a balonky sloužící stejnému účelu.
Na sociálních sítích především na Facebooku a Instagramu máme vybudovanou silnou komunitu fanoušků.
Facebooková stránka @openhousepraha měla přes
6 720 sledujících, Instagram má 1 000 fanoušků. Událost Open House Praha 2018 si zobrazilo 69 000 lidí.
Účast na FB potvrdilo či projevilo zájem 32 486 osob,
836 000 lidí FB událost oslovila.
Páteř naší online komunikace tvoří webové stránky,
které se těšily nemalé návštěvnosti: 564 683 zobrazení
webových stránek od 49 984 unikátních uživatelů v měsíci květnu. Nejvyšší návštěvnost měl web v sobotu
19. května, kdy jej využívalo 17 446 unikátních uživatelů.
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Využíváme také directmailingové kampaně, jež celý
komunikační mix doplňují. Jako podporu využíváme
inzertních nástrojů, ať už na sociálních sítích nebo ve
vyhledávačích jako Google AdWords.
K odběru newsletteru je přihlášeno 4 000 lidí.
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ARCHITEKTURA PRVNÍ REPUBLIKY V PRAZE

20 819

ÚČASTNÍKŮ AKCÍ PROJEKTU

32

PRVOREPUBLIKOVÝCH OBJEKTŮ

Cílem projektu Architektura První republiky v Praze
bylo postupně představit široké veřejnosti několik
běžně nepřístupných budov v Praze, které ve svém
architektonickém, historickém a funkčním kontextu
významně reprezentují období první republiky.
Ke stému výročí založení Československé republiky
jsme připravili projekt Architektura první republiky v Praze. V rámci projektu jsme postupně otevřeli 32 běžně
nepřístupných objektů a budov, které ve svém architektonickém, historickém i funkčním kontextu výrazně reprezentují právě toto dvacetileté období.
Představili jsme díla architektů, kteří přinesli ve své
době nové pohledy na architekturu, nebáli se experimentů a inovací či pracovali s novými materiály. Kromě
pestrosti architektonických stylů (historizující styly,
purismus, funkcionalismus, národní sloh a další) jsme
představili i rozmanitost typologickou. V programo-

7 WORKSHOPŮ PRO 87
DĚTÍ

vém výběru byly proto zahrnuty jak prvorepublikové
budovy škol, budovy tělovýchovné, bankovní, kulturní,
tak stavby reprezentativní, obytné či původně industriální.
Od dubna do listopadu 2018 jsme zpřístupnili samostatně 3 budovy, celková návštěvnost 1 974 osob:
30. dubna 2018 – Palác Archa – Legiobanka,
30. září 2018 – Tyršův dům a Michnův palác,
25. listopadu 2018 – Základní škola a Mateřská škola
Bílá (tzv. francouzské školy) v Dejvicích.
V rámci květnového festivalu Open House Praha 2018
jsme zpřístupnili 20 objektů, které jsme prezentovali
jako samostatný tematický okruh. V den 100. výročí založení Československé republiky, v neděli,
28. 10. 2018, jsme otevřeli najednou 9 objektů: Dům
zemědělské osvěty, Tyršův dům a Michnův palác na
Malé Straně, Husův sbor na Vinohradech, Husův sbor
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ve Vršovicích, Palác Metro a Divadlo Image na Národní
třídě, Ministerstvo průmyslu a obchodu na Františku,
Kostel sv. Václava ve Vršovicích, Kostel Nejsvětějšího
srdce Páně na Vinohradech, Historický parník Vyšehrad. I přes nepřízeň počasí jsme uskutečnili tři naplánované procházky prvorepublikovými územními celky
v Praze na Babě s architektem Zdeňkem Lukešem
a v Praze 2 s architektem Petrem Kučerou.
V budovách probíhaly po celou dobu zpřístupnění
komentované prohlídky pro veřejnost, pro anglicky
mluvící návštěvníky byly k dispozici texty k otevřeným
budovám v anglickém jazyce i komentované prohlídky, v části budov speciální prohlídky pro děti a prohlídky tlumočené do českého znakového jazyka.
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Zaznamenali jsme značný zájem médií o budovy otevřené v rámci tohoto projektu. Zveřejněno bylo přes
70 mediálních výstupů, kromě festivalových výstupů.
Z toho dvě třetiny tvořily články v online prostoru
(64 %) a zbytek tvořily výstupy televizní (12 %),
rozhlasové (12 %) a v neposlední řadě články v tisku
(12 %).
Česká televize odvysílala celkem 4 reportáže v pořadu Události v kultuře, dále 2 ve zpravodajství Studia
24 a 2 v pořadu Z metropole. Český rozhlas pokryl
akci na vlnách ČRo Regina Praha, ČRo Dvojka a ČRo
Vltava. Tištěné výstupy se objevily jak v celonárodních
médiích, tak v regionálních a místních zpravodajích.
Ve spolupráci s portálem Lidovky.cz jsme připravili na

podzim seriál Prvorepublikové skvosty, který od září
do listopadu každý týden prezentoval jednu z otevřených prvorepublikových budov.
Výběr těch nejzajímavějších mediálních výstupů je
k dispozici na: http://openhousepraha.cz/media/.
KOMUNIKAČNÍ KAMPAŇ PROJEKTU:
Hlavním komunikačním nástrojem byla prezentace projektu na webových stránkách http://openhousepraha.
cz/architektura-prvni-republiky-v-praze/ a sociálních
sítích Facebook a Instagram. K účasti na Události
Architektura první republiky v Praze na Facebooku
bylo přihlášeno téměř 4 000 lidí a její dosah byl
108 000 lidí. Tipy jsme komunikovali rovněž na hlavní
timeline facebookové stránky, která čítá cca 7 000
fanoušků. Počet fanoušků sociální sítě Instagram je
cca 1 100 sledujících a největší ohlas 143 likes zaznamenal příspěvek z 28. října 2018.

ORGANIZAČNÍ TÝM PROJEKTU:
Ředitelka a produkce projektu: Andrea Šenkyříková
Program a produkce projektu: Hana Švehlová
Odborná garance: Magdaléna Hlaváčková
Koordinace dobrovolníků: Klára Veselá, David Suchánek
PR a komunikace projektu: Michaela Pánková, Jarmila
Řehořková, Kateřina Straková, Lucie Nemešová
Produkce budov: Tereza Kaucká, Adéla Jarošová
Texty a další produkční práce: Renata Hajnová
Administrativní podpora: Kateřina Hrozová
Finanční řízení projektu: Radek Hábl
Účetní a ekonomické služby: Radana Tichavská
V rámci projektu se o koordinaci a provázení návštěvníků
na zpřístupněných budovách/objektech staralo 60 dobrovolníků, včetně fotografek/ů: Irena Čumrdová, Zuzana
Ličková, Eva Mořická, Tomáš Sysel, Luisa Wáwrová.
Děkujeme Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy za podporu projektu!

K oslovení publika byla využita i directmailová
kampaň, která cílila na více než 4000 odběratelů
newsletteru.
Ve spolupráci s portálem Mapy.cz jsme 28. října 2018
zveřejnili seznam otevřených budov prostřednictvím
POI bodů na interaktivní online mapě (web i aplikace).
Další formou propagace byly slidy na LCD obrazovkách v prostorách Magistrátu hl. města Prahy a dále
slide a upoutávkové video před speciálním site-specific promítáním filmu na Nádraží Praha-Bubny.
V průběhu akce 28. října 2018 byl pro návštěvníky pro
snadnou orientaci připravený plakát se seznamem
otevřených budov propagující projekt Architektura
první republiky v Praze.
Akce realizované v rámci projektu Architektura první
republiky v Praze navštívilo celkem 20 819 osob.
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Vzdělávací program o architektuře v Praze
pro širokou veřejnost

10

AKCÍ PROJEKTU

270

ÚČASTNÍKŮ

V rámci vzdělávacího programu jsme zorganizovali
7 vzdělávacích akcí, jichž se zúčastnilo 159 zájemců.
Komponovaný večer na nádraží Praha–Bubny ve spolupráci s distributorem dokumentárních filmů KineDok,
nezávislou iniciativou Památník ticha Nádraží Bubny
(Památník Šoa Praha, o. p. s.) a Mezinárodním festivalem dokumentárních filmů Jihlava se konal 20. 9. 2018.
Večer zahájila ředitelka Open House Praha, z. ú.,
Andrea Šenkyříková se zástupcem spoluorganizátora
Bohdanem Bláhovcem, vedoucím v KineDok. Před
projekcí filmu Mrtvý národ proběhla komentovaná prohlídka vedená ředitelem Památník ticha Nádraží Bubny
Pavlem Štinglem. Po projekci proběhla debata s Jiřím
Kociánem z Centra vizuální historie Malach, katedry
ruských a východoevropských studií FSV UK. Večer
moderoval bývalý ředitel Českého centra Bukurešť
René Kubášek zastupující i Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava.
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Prohlídku Základní a Mateřské školy Bílá s architektem Zdeňkem Lukešem dne 25. 11. 2018 jsme nabídli
dobrovolníkům a individuálním dárcům. Další prohlídka
se uskutečnila v Desfourském paláci vedená zastupitelem HMP a zástupcem organizace Prázdné domy
Petrem Zemanem dne 11. 12. 2018 a byla adresována
našim partnerům.

Motivačně vzdělávací prohlídky pro dobrovolníky se
uskutečnily v Goethe institutu dne 27. 6., v paláci DRN
dne 1. 6., v kostele Nejsvětějšího srdce Páně dne
18. 11. s bonusem výstupu až ke zvonům, což při masově početných prohlídkách z bezpečnostních důvodů
nelze. Další prohlídky budov mají dobrovobrovolníci při
zaškolování v jednotlivých budovách před festivalem.
Kulatý stůl s odborníky k dramaturgii festivalu Open
House Praha 2019 se uskutečnil dne 12. 10. 2018 ve
Winternitzově vile (9 odborníků + 5 zástupců z týmu
OHP). Diskuse byla koncipována do tří bloků. Součástí setkání byla komentovaná prohlídka Winternitzovy
vily. Účastníci: Ing. arch. Lenka Burgerová, Ing. arch.

Filip Ditrich, Ing. arch. Kateřina Eklová, Ing. arch. Anna
Beata Háblová, Mgr. Renat Hajnová, Ing. arch. Magdalena Hlaváčková, Ondřej Kohout, Ing. ach. Petr Kučera, Anton Ostakh (doktorand na FA ČVUT), Michaela
Pánková (tým OHP), Alina Sereda (doktorandka na
FA ČVUT), Andrea Šenkyříková (tým OHP), Ing. arch.
Hana Švehlová.
Moderace: Mgr. Jiří Jaroš, dobrovolník OHP a zaměstnanec Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.
Děkujeme Davidu Cysařovi za poskytnutí příjemného
zázemí Winternitzovy vily.
V rámci aktivity Posílení kapacity a profesionalizace týmu organizace jsme zvolili jako zásadní téma
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strategického plánování a téma zlepšení ekonomické
udržitelnosti organizace. V rámci této aktivity jsme
vyhodnotili dosavadní činnost organizace a na tomto
základě jsme vytvořili plán na rok 2019.
Strategické plánování vedla zkušená lektorka Lenka
Svobodová, dne: 26. 8. 2018, od 10 do 17 hod, účastnilo se 8 osob z hlavního a podpůrného týmu OHP,
výstupem byl plán a harmonogram aktivit na rok 2019.
Workshop k ekonomické udržitelnosti organizace
vedla spolumajitelka nakladatelství Albatros Silke Horáková, dne: 5. 9. 2018, od 9 do 13 hod, účastnilo se
8 osob z hlavního i podpůrného týmu OHP, vznikl plán
finančních příležitostí.
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V rámci rozvoje dobrovolnického programu proběhlo
náborové a informační setkání s dobrovolníky dne
7. 11. Koordinátorka dobrovolníků Klára Veselá zde
prezentovala aktuální informace, zhodnotila letošní
aktivity organizace, představila plány na příští rok,
konkrétní návrhy na zvýšení efektivity fungování
dobrovolnické komunity a realizace akcí, možnosti dlouhodobé spolupráce na přípravách dalšího
ročníku OHP 2019 včetně zajištění cca 12 styčných
dobrovolníků pro koordinování v přidělených oblastech Prahy.
Podali jsme na Ministerstvo vnitra ČR Žádost o akreditaci dobrovolnického programu Open House Praha,
z. ú. , v listopadu nám byla akreditace udělena.

Na konci roku probíhala příprava podkladů pro ročník 2019 – úprava dobrovolnických smluv na základě
získané akreditace, úprava Manuálu pro dobrovolníky,
úprava náborových online nástrojů pro nábor dobrovolníků včetně propagační náborové kampaně.
Novinkou podzimu 2018 je blog. Tato sekce nabízí prostor pro obsahové tipy, rozhovory a redakční články.
Obsah z blogu je propagován prostřednictvím našich
sociálních sítí a tím se zvyšuje průběžná návštěvnost
stránek a stoupá zájem o aktivity Open House Praha.
Péče o partnery:
Od září do prosince se aktivity organizace zaměřují
na oslovení majitelů nových budov, udržování vztahů
se stávajícími partnery, a na vyhledávání nových možností partnerské spolupráce a rozvoje fundraisingu.
Za tímto účelem byla vytvořena čtyři videa, jejichž
cílem bylo jednak oslovení výše zmiňovaných cílových
skupin, ale také podpoření významu značky Open House Praha směrem k široké veřejnosti.
Seznam videí:
Open House Praha 2018 (verze pro web)
https://www.youtube.com/watch?v=ylU6vq-6QB0&t=4s

Proč zapojit vaši budovu do festivalu Open House
Praha?
https://www.youtube.com/watch?v=eqcyDPQPmto
Jak vnímáte přínos festivalu Open House Praha?
https://www.youtube.com/watch?v=KRU7-szj9fw&t=13s
Realizační tým projektu:
Ředitelka, produkce: Andrea Šenkyříková
Odborný dohled: Magdaléna Hlaváčková
Koordinace dobrovolníků, zajištění akreditace Dobrovolnického programu: Klára Veselá
PR a komunikace: Michaela Pánková, Jarmila Řehořková, Kateřina Straková, Jana Olejníková
Produkce: Tereza Kaucká
Administrativní podpora: Kateřina Hrozová
Finanční řízení projektu: Radek Hábl
Účetní služby: Radana Tichavská
Fotografie: Tereza Kaucká, Michaela Pánková, Tomáš
Princ, Tomáš Sysel, Andrea Šenkyříková, Leona Telínová
Projekt podpořil Magistrát hlavního města Prahy.
Děkujeme!

Video z festivalu Open House Praha 2018 (verze pro FB)
https://www.facebook.com/openhousepraha/videos/2386091491617095/
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Finanční zpráva

Finanční zpráva za rok 2018

Přehled zdrojů financování
Dotace z rozpočtu Magistrátu hlavního města Prahy

1 050 000,00 Kč

Dotace z rozpočtu městských částí

211 110,00 Kč

Dotace z Ministerstva kultury

120 000,00 Kč

Sponzorské dary

90 000,00 Kč

Finanční dary od fyzických osob a právnických osob

109 413,00 Kč

Tržby za služby a z prodeje propagačních materiálů

148 592,00 Kč

Celkem

1 729 115,00 Kč

Výdaje na realizaci
Výdaje na materiál

97 497,00

Produkce a propagace festivalu

1 099 163,00

Dobrovolnický program

123 785,00

Osobní náklady

122 500,00

Ostatní provozní náklady

211 858,00

Celkem

1 654 803,00 Kč

Přehled příjmů dle zdrojů financování

Magistrát hlavního města Prahy

Příspěvky z rozpočtu městských části

Sponozorské dary

Dary od fyzických a právnických osob

Tržby za služby a propagační materiály
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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.
Bubenečská 347/25
Praha 6
160 00

ke dni 31.12.2018
( 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.

1

Stav k posled. dni
účetního období
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

12

20

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

9

82

202

B. IV.

Jiná aktiva celkem

10

94

233

5
Součet B.I. až B.IV.

Aktiva celkem

Součet A. až B.

Označení

PASIVA

a

b

94

6

11

11

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

12

233

3

Stav k posled. dni
účetního období
4

80

154

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

13

5

5

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

14

75

149

15

14

79

14

14

94

233

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

Součet B.I. až B.IV.

65

19
Součet A. až B.

20
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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 31.12.2018
( v celých tisících Kč )

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
orgánu

Označení
A.

IČO
03034992

Číslo
řádku

TEXT

Činnosti
Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

1

Náklady

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

8

A. VIII.

Daň z příjmů

9

Náklady celkem

Součet A.I. až A.VIII.

10

1 532

1 532

123

123

1 655

1 655

B.

Výnosy

11

B. I.

Provozní dotace

12

1 381

1 381

B. II.

Přijaté příspěvky

13

109

109

B. III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

14

239

239

B. IV.

Ostatní výnosy

15

B. V.

Tržby z prodeje majetku

16

Výnosy celkem
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Open House Praha, z.ú.
Bubenečská 347/25
Praha 6
160 00

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

Součet B.I. až B.V.

17

1 729

1 729

ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

18

74

74

ř. 18 - ř. 9

19

74

74

Příloha k účetní závěrce 2018
1. Obecné údaje o účetní jednotce
Název:
IČO:
Sídlo:
Právní forma:
Rozhodující předmět činnos�:
Datum vzniku společnos�:

Open House Praha, z.ú.
3034992
Bubenečská 347/27
zapsaný ústav
Pořádání výročního fes�valu Open House Praha
14.06.2014

2. Statutární orgán
Funkce
ředitelka
předsedkyně správní rady
člen správní rady
člen správní rady

Příjmení, jméno
Andrea Šenkyříková
Michaela Pánková
Ema Pospíšilová
Magdaléna Hlaváčková

3. Použité účetní metody, obecné účetní zásady
ÚJ účtuje v soustavě podvojného účetnictví a používá České účetní standardy pro ÚJ, u kterých
hlavním předmětem činnos� 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 přije� 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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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 dotací a darů
Magistrát hlavního města Prahy
Ministerstvo kultury
Městská část Praha 1
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1 050 000,00 Kč
120 000,00 Kč
30 000,00 Kč

Partneři
Všem partnerům děkujeme za finanční podporu, důvěru a spolupráci.

Za finanční podpory

Partneři

Dopravní podnik
hlavního města Prahy

Mediální partneři
Luxury Prague
Life

Luxury
Prague
Life

Luxury
Prague
Life

Pojištění odpovědnosti dobrovolníků za újmu je realizováno ve spolupráci s HESTIA — Centrem pro dobrovolnictví, z. ú.
Dopravní podnik
hlavního města Prahy
Luxury Prague

Luxury Prague

51

Těšíme se na vás a na spolupráci 18.—19. května 2019
během 5. ročníku festivalu Open House Praha.

Open House Praha, z. ú.
Bubenečská 347/25, 160 00 Praha 6
IČ: 03034992
Číslo účtu: 2600626911/2010
produkce@openhousepraha.cz
openhousepraha.cz
#openhousepraha #ohp
OpenHousePraha

