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Architektura je součástí našeho
každodenního života
a Open House Praha vás zve
k jejímu netradičnímu objevování.

Úvodní slovo

Vážení příznivci a příznivkyně pražské architektury,
máme za sebou 5 let existence, 5 festivalů Open House
Praha a spoustu dalších aktivit, jak pro partnery, dobrovolníky i pro naše příznivce.
Ohlédnutí za 5 lety
Na konci roku 2012 jsem objevila festival Open House
v Londýně. Do Prahy jsem se přestěhovala za manželem už s narozenou dcerou a narozením dalších synů
jsem byla v poznávání města velmi omezená. Proto se
mi koncept prozkoumávání budov v urbanistickém i historickém kontextu a poznávání města líbil. Udělala jsem
si průzkum a zjistila, že v Praze působí několik spolků
či občanských sdružení, které nabízejí komentované
procházky, ale koncept otevřených budov nikdo nerealizoval. Proto jsem v březnu 2013 napsala první mail
Victorii Thornton, londýnské zakladatelce festivalu
Open House London a mimo jiné zakladatelce mezinárodní sítě Open House Worldwide, abych zjistila, za
jakých podmínek se lze do sítě připojit a organizovat
festival Open House v Praze. V roce 2014 jsme podepsali licenční smlouvu a mohli jsme se do příprav prvního ročníku festivalu pustit.
První ročník festivalu jsme zrealizovali v květnu 2015
za minimální dotační podpory, nadšenecky. Podařilo
se nám přesvědčit pro zapojení do festivalu odvážné
vlastníky či správce 33 budov, kteří si vyzkoušeli formát
spolu s námi poprvé. Už první ročník festivalu nás silně
zasáhl pozitivními emocemi, jak v řadách návštěvníků, tak i mezi našimi prvními nadšenými dobrovolníky.
Festival měl nečekaně velký ohlas a návštěvnost. Od té

doby se každoročně rozrůstá paleta budov a rozšiřuje
se i platforma dobrovolníků.
Stále je před námi mnoho výzev. S každým nadcházejícím rokem se nabízí řada témat souvisejících s historií objektů k uchopení. Například v roce 2018 se
nám podařilo připravit tematický okruh, který souvisel
s budovami postavenými v období první republiky. Již
se nám ale bohužel nepodařilo otevřít bankovní paláce k příležitosti oslav 100 let česko-slovenské koruny.
I když už mají lidé o festivalu určité povědomí, každý rok
absolvujeme desítky neúspěšných schůzek s majiteli
či správci budov. Důvody odmítnutí k zapojení do akce
bývají různé. Víkendové otevření budov představuje
skutečně práci navíc, ale ti, co s námi jsou již několik let
vědí, že jejich úsilí bude odměněno nadšenými návštěvnickými i mediálními ohlasy.
Těší nás, že máme v programu budovy, jejichž vlastníci/správci byli ti nejodvážnější v prvním ročníku a jsou
s námi po celých 5 let. Lidé nemají šanci během jednoho víkendu navštívit všechny objekty, proto se snažíme
budovy otevírat opakovaně a k tomu nabídnout i několik novinek. Návštěvnost jednotlivých objektů nám
ukazuje, že to je cesta správným směrem. I opakovaně
zapojované budovy mají stále co nabídnout, protože
počet návštěvníků festivalu rok od roku stoupá.
V Londýně, New Yorku nebo Chicagu, kde festival
Open House probíhá již mnohem delší dobu, je účast
na festivalu prestižní záležitostí. Majitelé/správci budov
se sami hlásí a chtějí být jeho součástí. Čísla počtu
zpřístupněných budov v zahraničí svědčí o otevřeném
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přístupu jak ze strany vlastníků/správců budov, tak ze
strany dobrovolníků. Pro vlastníky budov/správce i pro
dobrovolníky je totiž samozřejmost dělat něco pro lidi,
zapojovat se do dění v komunitě, oživovat a propojovat
místní komunitu, a to je i jedním z našich cílů.
Za naše dobrovolníky jsme vděčni, někteří jsou s námi
dokonce od prvního ročníku a je neuvěřitelné, že se
do festivalu zapojují dokonce po oba dny každoročně.
Přesto každý rok probíhá rozsáhlá náborová dobrovolnická kampaň. Velmi by nám pomohlo, a naší společnosti obecně, kdyby byli např. mladí lidé ve školách
k dobrovolnictví motivováni a vedeni. Například u našich
partnerských měst v zahraničí, kde festivaly probíhají, vysokoškolští studenti získávají za dobrovolnictví
kredity a středoškolští studenti jsou motivováni tím, že
dobrovolnická práce je jedním z kritérií pro přijetí na
vysokou školu.

velké množství lidí zpřístupněny, snažíme se jim zajistit i speciální bonusy. Letos jsme týdenní doprovodný program festivalu a otevřených budov zaměřili ve
spolupráci s partnery na 2 tematické sekce: Šetrné
budovy (s Českou radou pro šetrné budovy) a Budovy
v majetku města (s Magistrátem hlavního města Prahy).
V letošním roce byly v budovách k dispozici i česko-anglické dobrovolnické průvodcovské týmy a také
tým studentů z Filozofické fakulty UK, kteří tlumočili
vybrané prohlídky do českého znakového jazyka.
Novinkou byl simultánní přepis v aktuálním čase
komentovaných prohlídek pro neslyšící, kteří neovládají znakový jazyk. Kromě toho nezapomínáme ani na
návštěvníky s fyzickým hendikepem či rodiny s kočárky,
pro které poskytujeme informace o bezbariérovém
přístupu u všech budov.
Informace o činnosti organizace a o festivalu open
House Praha 2019 jsou součástí této Výroční zprávy.

Čím jsme prošli v letošním roce 2019?
Těší mě, že se nám daří do festivalu postupně zapojovat i okrajové části města, letos Staré Ďáblice,
Suchdol a Strašnice. V letošním roce jsme otevřeli 80
budov, z toho 38 novinek, 39 kulturních památek, na
organizaci se podílelo přes 300 dobrovolnic a dobrovolníků, budovami prošlo přes 76 200 návštěv. Těší mě,
že se podílíme na pěstování dobrovolnické kultury.
Propojujeme lidi mezigeneračně, profesně, odborníky
s laiky. V průběhu roku zveme naše dobrovolníky na
speciální prohlídky běžně nepřístupných budov nebo
prostor, které buď nemohou být v rámci festivalu pro
6

Vážíme si podpory našich partnerů a děkujeme, že jsou
s námi.
Nejvíc chci poděkovat nejbližším kolegyním. Bez jejich
zápalu, vzájemné úcty, respektu a neobyčejného nasazení ve volném čase po pracovní době, o víkendech
a po večerech, by festival nebyl.
Andrea Šenkyříková, ředitelka

Open House Praha 2019 v číslech
18.—19. května 2019
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O nás

Open House Praha, z. ú. je nezisková organizace, kterou jsme založili v roce 2014 a již v roce 2015 jsme
uspořádali první ročník festivalu Open House Praha.
Poslání:
• podněcujeme aktivní zájem obyvatel o místo, kde žijí,
• podporujeme vnímámí vlivu architektury na kvalitu
života,
• aktivizujeme místní komunity,
• probouzíme zájem veřejnosti o dobrovolnickou službu,
• vzděláváme děti a veřejnost v oblastech architektury, urbanismu a veřejného prostoru.
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„Festival otevírá oči, mysl i dveře, abychom obyvatelům města pomohli nastartovat jejich vnímání okolí,
co se designu a architektury týče. Mým cílem bylo
vytvořit festival, který bude pro každého a bude
přístupný zdarma, protože město je přeci nás všech
a my bychom se do něj měli zapojit a stát se jeho
součástí.“
Victoria Thornton,
zakladatelka Open House London

Festival Open House Praha

Cíle a poslání organizace naplňujeme prostřednictvím
aktivit v průběhu roku a festivalu Open House Praha
otevřením a zpřístupněním desítek architektonicky
významných, běžně nepřístupných budov a prostorů
široké veřejnosti. Vstup do budov je zdarma.
Festival Open House Praha je jednou z kulturních akcí,
která je možným nástrojem sociální změny vedoucí

k posilování komunitní sounáležitosti, ke zviditelnění
opomíjených městských lokalit a rozproudění debaty
o kvalitě architektury a veřejného prostoru. Propojuje veřejnost s odborníky, propojuje vlastníky a lidi
z budov s místní komunitou, zapojuje stovky dobrovolníků průřezově generacemi i profesemi, veřejnosti
poskytuje nenahraditelnou přímou zkušenost s architekturou budov, do kterých se běžně nedostane.

Organizační a podpůrný tým (zleva): Tereza Kaucká, Ondřej Veselý, Michaela Hráská, Michaela Pánková, Andrea Šenkyříková, Klára Veselá,
Jarmila Řehořková, Dagmar Strnadová, Magdaléna Hlaváčková | Foto: Eva Kořínková
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Během letošního květnového festivalového víkendu
18.—19. května prošlo 80 otevřenými budovami více
než 76 200 návštěv. Nově bylo zapojeno 39 budov.
Festival láká každým rokem desítky tisíc návštěvníků,
a to nejen z řad obyvatel hlavního města, ale lidí z celé
České republiky a zahraničí.

Patronkou pražského festivalu je od prvního ročníku
architektka českého původu Eva Jiřičná, která stála
u počátků londýnského festivalu Open House, dvacet let působila ve správní radě a nejednou se aktivně zapojila do festivalu jako dobrovolnice a prováděla
v budovách.

Open House je největší světovou architektonickou akcí.

Festival Open House Praha v číslech 2015—2019
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ROČNÍKŮ
OPEN HOUSE PRAHA
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BUDOV

O mezinárodní síti Open House Worldwide

Koncept festivalu vznikl v Londýně v roce 1992 pod
vedením zakladatelky Victorie Thornton a postupně
se rozšířil do 46 měst na pěti kontinentech sdružených v síti Open House Worldwide. Podpisem licence
v roce 2014 pro pořádání festivalu Open House v Praze
jsme se stali součástí jmenované mezinárodní sítě
a členství v ní nám umožňuje sdílet zkušenosti s ostatními členy, což pomáhá festival zlepšovat a rozvíjet.
Původně se jednalo o komunitní projekt, který měl
posílit dialog veřejnosti s architekty, městem i jeho
veřejnými prostory.
Londýnský festival přitahuje každým rokem pozornost
až 350 tisíc lidí a otevírá více než 800 budov. Jsme hrdí
na to, že můžeme být součástí mezinárodní sítě Open
House Worldwide, jejímž prostřednictvím propagujeme
Prahu jako otevřené kulturní město do celého světa.

Na festival se přijel podívat i zástupce organizátorů Open House Lisabon.

Athény (2013), Atlanta (2017), Barcelona (2010),
Basilej (2018), Belfast (2015), Bilbao (2016),
Brno (2018), Brisbane (2010), Buenos Aires (2012),
Cork (2014), Curych (2016), Dublin (2005),
Gdaňsk (2017), Gdyně (2012), Helsinky (2007),
Chicago (2011), Jeruzalém (2007), Lagos (2016),
Limerick (2012), Lisabon (2012), Londýn (1992),
Los Angeles (2018), Macao (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), Tallin (2019), Turín (2017),
Valencie (2019), Vídeň (2012), Vilnius (2014)

Další setkání proběhlo s organizátorkami Open House Gdyně a Gdaňsk.
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Záštity

Záštitu nad pátým ročníkem festivalu Open House Praha převzali:

Klára Dostálová – ministryně pro místní rozvoj ČR
Zdeněk Hřib – primátor hlavního města Prahy
Petr Hlaváček – náměstek primátora hlavního města Prahy
Hana Třeštíková – radní pro kulturu hlavního města Prahy
Jan Chabr – radní pro správu majetku hlavního města Prahy
Ondřej Boháč – ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Naděžda Goryczková – generální ředitelka Národního památkového ústavu
Iva Langrová – děkanka Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze
Petr Burgr – radní městské části Praha 1
Jana Černochová – starostka městské části Praha 2
Jiří Ptáček – starosta městské části Praha 3
Petr Štěpánek – starosta městské části Praha 4
Daniel Mazur – starosta městské části Praha 5
Ondřej Kolář – starosta městské části Praha 6
Jan Čižinský – starosta městské části Praha 7
Ondřej Gros – starosta městské části Praha 8
Jan Jarolím – starosta městské části Praha 9
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Citace osobností

Vážení příznivci festivalu, těší mě, že vás mohu pozdravit při příležitosti konání již 5. ročníku Open House
Praha. Díky tomuto festivalu, nad nímž jsem ráda převzala záštitu, bude moci široká veřejnost nahlédnout do
objektů našeho hlavního města, kam jinak za běžného
provozu není umožněn přístup. Projekt si klade za cíl
nejen zpřístupnit architektonicky cenné stavby, ale
především je zviditelnit a posílit vzájemnou komunikaci
mezi zájemci o architekturu a umění vůbec. Do organizace festivalu jsou navíc zapojeny stovky dobrovolníků všech generací, kteří svým pozitivním naladěním
a nadšením jistě přivedou celou řadu lidí z řad laické
veřejnosti k novým poznatkům a možná i zálibě.
Všem návštěvníkům přeji co nejhezčí zážitky a festivalu mnoho dalších úspěšných ročníků. Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj

města zejí prázdnotou. To je bohužel velký dluh, který
nám zůstal po předchozích vedeních města. Můžu slíbit, že s novou koalicí děláme všechno pro to, aby se
to změnilo. Když jsme se před pár měsíci ujali funkcí,
dali jsme naše slovo, že vrátit život do opuštěných
míst bude naší prioritou. Díky prvním úspěchům můžu
říct, že se to postupně daří. Z toho máme velkou
radost a motivaci do další práce. Držte nám palce!
Hana Třeštíková, radní pro kulturu hl. m. Prahy

Opět mají všichni, kteří se rádi při procházkách Prahou
rádi dívají kolem sebe, možnost nahlédnout i za některé zavřené dveře a objevit pro sebe další část našeho
města. A to je vlastně na Open House Praha to nejkrásnější, že i lidé, kteří jinak Prahu znají jako své boty, nebo
si to alespoň myslí, se na ni každý rok mohou podívat
opět z dalšího úhlu. Rád bych tedy popřál všem pražským chodcům hezké objevování, a když budete mít
chvilku, přijďte se podívat i do Rezidence primátora, kterou v rámci festivalu Open House Praha po oba festivalové dny otevíráme. Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy

Festival Open House slaví stejně jako IPR Praha 5. narozeniny. Celou tu dobu sdílíme stejnou myšlenku otevřenosti. Když jsme poprvé odemkli budovu návštěvníkům,
ukázalo se, že je nezajímá jen to, co za dveřmi najdou.
Zajímají je i lidé, kteří zde pracují a projekty, kterým se
věnují. A my měli skvělou možnost se o to všechno podělit. Každý rok jich chodí víc a my se každý rok snažíme
jim toho ještě víc ukázat. Festival představuje lidem dosud neviděné zákulisí Prahy a nabízí otevřenost namísto
otevíracích hodin. Toho si vážíme a jsme rádi u toho.
Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje
hl. města Prahy

Doporučuji neminout Velký strahovský stadion,
Desfourský palác a další stavby v majetku Prahy,
které se letos podařilo zpřístupnit. Těším se, že se na
některém z nich potkáme! Je mi jen opravdu líto, že
čtyři ze šesti zpřístupněných míst v majetku hlavního

Mojí snahou při správě městského majetku je, aby
prázdných budov a objektů bylo co nejméně, a většina takových nemovitostí mohla sloužit potřebám
občanů hlavního města Prahy. Jan Chabr, zastupitel,
radní, Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast správy majetku a majetkových podílů

Jedním z poslání Národního památkového ústavu je
spravovat a prezentovat veřejnosti jedinečný soubor
státních hradů, zámků a dalších památek. Ne všechny architektonicky cenné budovy a kulturní památky
13

jsou však široké veřejnosti běžně přístupné. Zásluhou
festivalu Open House Praha mají zájemci možnost
taková místa navštívit a prohloubit tak svůj vztah
k architektuře, historii a zejména kulturnímu dědictví.
Těší mě, že i v letošním roce se Národní památkový
ústav do akce aktivně zapojí a v rámci festivalu pozve
návštěvníky na prohlídku unikátního barokního areálu
karlínské Invalidovny. Naděžda Goryczková, generální
ředitelka Národního památkového ústavu
Muzeum studené války, protiatomový kryt v hotelu Jalta
a super-ekologická kancelářská budova Visionary v Holešovicích s běžeckou dráhou na střeše a skvělým zázemím
pro cyklisty. Dva zcela opačné přístupy ke světu, městu
a k jejich utváření. Doufejme, že ten druhý přístup nám
vydrží co nejdéle. Najděte také inspiraci pro sebe na
letošním Open House Praha. Osamu Okamura, architekt,
děkan Fakulty umění a architektury TUL
Tajemství nepřístupných budov se nejlépe objevuje po
přelezení plotu, prolezení nedovřeným oknem nebo nenápadném proniknutí přes vrátnici. Taková dobrodružství
zůstanou v paměti a většinou se dokonce nikomu nic
nestane. V moderní době se objevené prostory dokonce i obsazují. Open House Praha je méně romantický,
ale považuji ho za výborný nápad pro nás starší. Rád
jsem se sám jeho prostřednictvím podíval na zajímavá
místa – vzpomenu na Invalidovnu, ÚOCHB a Skleňák –
a přišlo mi úplně přirozené nechat ostatním nahlédnout
do našich budov. Pavel Ripka, děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze
V Praze najdete mnoho zajímavých budov, které jsou
bohužel veřejnosti nepřístupné. Nápad festivalu Open
14

House tyto budovy aspoň jednou ročně předvést
v plné kráse dlouhodobě podporuji a i v jubilejním
pátém ročníku přeji mnoho spokojených návštěvníků!
Jana Černochová, starostka MČ Praha 2
Postřižiny byly dobou zkracování, teď máme dobu
otevírání a Open House tuto symboliku hezky naplňuje.
Zpřístupnit nepřístupné je vždycky atraktivní, odhalit
onu pověstnou roušku tajemna láká a na návštěvnosti je to vidět. Podobné akce v některých objektech
už probíhají, tedy možnost zažít je i jinak, než je jejich
primární funkce. Ovšem na architektonicky mnohem
méně zajímavých budovách, což naopak Open House
akcentuje. Naše radnice je bezpochyby jednou z nejotevřenějších, i proto jsem za Open House rád a budu
rád, když si ho všichni návštěvníci dosyta užijí. Ondřej
Kolář, starosta MČ Praha 6
Jsem poctěn, že MČ Praha 8 je opět součástí celosvětové akce Open House Praha, díky které si lidé mohou
prohlédnout budovy, které fakticky znají jen zvenku. Věřím, že akce bude letos ještě úspěšnější než v minulých
letech. Osobně ji považuji za velký přínos a děkuji za ni.
Ondřej Gros, starosta MČ Praha 8
Neexistuje lepší způsob, jak se něco dozvědět o architektuře, než představuje přímá, nezprostředkovaná zkušenost. Tedy osobní návštěva a prožitek. Díky festivalu
Open House Praha se můžete podívat i do míst, která
jsou za normálních okolností obtížně přístupná. Pokud
tedy jen trochu můžete, využijte to. Tento víkend se můžete podívat například také na Fakultu architektury ČVUT,
kterou jsme navštívili i my v našem seriálu na MALL.TV.
Adam Gebrian, architekt, popularizátor architektury

Budovy Open House Praha 2019

80

BUDOV

10

MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

Tradiční víkendový svátek všech milovníků architektury,
festival Open House Praha, přilákal o víkendu 18. a 19. května 2019 do otevřených budov v letošním roce přes 76 200
návštěv, což je o 40 % více než v loňském roce. Světoznámý festival, který otevřel již pátým rokem běžně nepřístupné budovy a prostory, ukázal celkem 80 architektonicky
zajímavých objektů na území 10 městských částí Prahy.
V letošním roce jsme se zaměřili na otevírání objektů
i v okrajových městských částech jako třeba Ďáblice,
Suchdol, Strašnice či Modřany a byli jsme příjemně
překvapeni počtem návštěvníků. Jen v Ďáblicích se
přišlo na prohlídky místní hvězdárny, základní školy,
obecního domu, kaple, hřbitova či komunitního centra
podívat přes 1100 lidí.
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BUDOV NOVINEK

39

KULTURNÍCH PAMÁTEK

tak o historické paláce na Hradčanech a Malé Straně
jako Hrzánský, Trauttmansdorﬀský či Lichtenštejnský. Zdaleka největší lákadlo však představoval Velký
strahovský stadion, do kterého zavítalo 6300 lidí.
Kromě stadionu si festival pro návštěvníky připravil
i další speciality jako třeba Vodárenskou věž na Letné, Krematorium Strašnice, parník Vyšehrad, Velodrom na Třebešíně nebo dva protiatomové kryty.
Zpřístupněny byly různé typy prostor od administrativních a rezidenčních budov, škol, technických
staveb po kulturní památky.

Z novinek byl největší zájem jak o moderní šetrné budovy Visionary v Holešovicích a Dock in Two v Libni,

Velký zájem byl o prohlídky Hotelu International Praha v Dejvicích, o Rezidenci primátora hl. města Prahy,
kde dokonce první skupiny návštěvníků přivítal a provedl primátor Zdeněk Hřib. Ze stálic, které každým
rokem lákají davy zájemců, se nejvíce lidí podívalo do

Primátor Zdeněk Hřib prováděl návštěvníky Rezidencí primátora.

Ministr Karel Havlíček vítal a prováděl návštěvníky v Petschkově paláci.

Děkujeme všem majitelkám a majitelům budov, kteří své prostory letos zpřístupnili. Umožnili nám všem nevšední zážitek.
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Petschkova paláce (více než 3300 lidí), kde se rovněž
první prohlídky ujal přímo ministr průmyslu a obchodu
Karel Havlíček. O návštěvníky se v budovách staralo
více než 350 dobrovolníků z řad organizátorů Open
House Praha, ale také další zaměstnanci, architektiautoři staveb, historici, kurátoři, vlastníci či správci budov, kteří se do festivalu zapojili dobrovolně a poskytli
návštěvníkům odborný výklad.

Tematické sekce
V kontextu současné globální ekologické krize jsme
se rozhodli ukázat, jakým způsobem může architektura přispět do debaty o ekologické udržitelnosti
a připravili jsme pro návštěvníky dvě tematické sekce. Ve spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy,
která letos slaví 10 let od svého založení, jsme vytvořili výběr šetrných budov ze současných realizací,
které představují různé způsoby jak ve stavebnictví
hospodárně využívat zdroje s minimálním dopadem
na životní prostředí. Sekce šetrných budov zahrnuje například novou administrativní budovu Visionary
v Holešovicích, kancelářskou a obchodní budovu
DOCK IN TWO v Libni.
Samostatnou tematickou sekci představovaly budovy v majetku města, které v současnosti hledají
své budoucí využití. Své brány tak pro návštěvníky
otevřel Velký strahovský stadion, poprvé byl zpřístupněn i renesanční Dům pážat pánů z Martinic na
Hradčanech a pro velký zájem veřejnosti byl podruhé
zpřístupněn i Desfourský palác na Florenci, kde se
komentovaných prohlídek ujali členové organizace
16

Prázdné domy. Zajímavý osud mají také bývalé radniční domy na Starém Městě – některé z nich již využití
našly (Pražské kreativní centrum), jiné na svou příležitost čekají. Děkujeme za spolupráci!
Novinkami letošního ročníku byly tyto budovy:
Akademie výtvarných umění v Praze, Cubex Centrum
Praha, Disk – divadelní scéna DAMU, DOCK IN TWO,
Dům pážat pánů z Martinic, Dům zemědělské osvěty,
Fakultní ďáblická škola, Filosofický ústav, historický
parník Vyšehrad, Hvězdárna Ďáblice, Sociologický
ústav, Ústav dějin umění AV ČR, Forum, Hrzánský palác, Kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava v Ďáblicích,
Kaple sv. Václava na Vinohradském hřbitově, Komunitní centrum Vlna Ďáblice, Krematorium Strašnice,
Laichterův dům, Lichtenštejnský palác, Mezifakultní
centrum environmentálních věd II – Katedra zahradní a krajinné architektury a Libosad ČZU, Muzeum
studené války – protiatomový kryt v hotelu Jalta,
Nová budova ČVUT v Praze – Fakulta architektury,
Nová obřadní síň na Olšanských hřbitovech, Obecní
dům Ďáblice, Palác Dunaj, Radniční domy, Rezidence Červený dvůr, Rezidence Modřanka, Rezidence
Myslíkova, Štencův dům – sídlo coworkingu Opero,
Trauttmansdorffský palác, Veletržní palác Národní
galerie Praha, Velký strahovský stadion, Visionary –
prémiové kanceláře a coworking Business Link
Visionary, Vodárenská věž na Letné, Zámek Troja –
Galerie hl. města Prahy, Zeitraum Student Housing.

Abecední seznam budov 2019
Akademie výtvarných umění v Praze
Akciový parní mlýn (Classic 7) – kanceláře
společnosti Etnetera
Akciový parní mlýn (Classic 7) – kanceláře
společnosti HBO Europe
Amazon Court
Centrum architektury a městského
plánování hl. m. Prahy (CAMP)
Cubex Centrum Praha
Delta
Desfourský palác
Disk, divadelní scéna DAMU
DOCK IN TWO
Dům pážat pánů z Martinic
Dům U Dvou zlatých medvědů
Dům U Kamenného zvonu – Galerie hl.
města Prahy
Dům zemědělské osvěty
Ďáblický hřbitov
Evangelický hřbitov ve Strašnicích
Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze
Fakultní ďáblická škola
Filadelfie
Filosofický ústav, Sociologický ústav,
Ústav dějin umění AV ČR
Forum
Greenline – sídlo společnosti SCS Software
Gymnázium Duhovka
Gymnázium Jana Keplera
Historický parník Vyšehrad
Hotel International Praha
Hrzánský palác
Hvězdárna Ďáblice

Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy
Invalidovna
Kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava
v Ďáblicích
Kaple sv. Václava na Vinohradském
hřbitově
Komunitní centrum Vlna Ďáblice
Kostel sv. Anny – Pražská křižovatka
Krematorium Strašnice
Laichterův dům
Lichtenštejnský palác
Masarykovo nádraží
Mezifakultní centrum environmentálních
věd II – Katedra zahradní a krajinné
architektury a Libosad ČZU
Muzeum studené války, protiatomový kryt
v hotelu Jalta
Nádraží prezidenta Wilsona, Praha hlavní
nádraží
Národní dům v Karlíně – sídlo Českého
rozhlasu Regina DAB Praha a Region
Nová budova ČVUT v Praze – Fakulta
architektury
Nová obřadní síň na Olšanských
hřbitovech
Obecní dům Ďáblice
Palác Dunaj
Palác Ericsson
Palác Křižík II – sídlo společnosti Seznam.cz
Palác Lucerna
Palác Metro
Palác Metro – Divadlo Image
Petschkův palác – sídlo Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR

Port X
Pražské kreativní centrum
Quadrio
Radniční domy
Raiffeisen stavební spořitelna – sídlo
Rezidence Červený dvůr
Rezidence Modřanka
Rezidence Myslíkova
Rezidence primátora hl. města Prahy
Schebkův palác, sídlo instituce CERGE-EI
Společenské centrum BETHANY
Štencův dům – sídlo coworkingu Opero
Trauttmansdorffský (Trčkův) palác
Ústav organické chemie a biologie AV ČR
– historická budova
Ústav organické chemie a biologie AV ČR
– nová budova
Ústřední telekomunikační budova CETIN
Veletržní palác, Národní galerie Praha
Velký strahovský stadion
Velodrom Třebešín
Visionary
Visionary – prémiové kanceláře
a coworking Business Link Visionary
Vodárenská věž na Letné
Všeobecný penzijní ústav – Radost
Vysoká škola chemicko-technologická
v Praze
Winternitzova vila
Základní škola a Mateřská škola Bílá
Zámek Troja – Galerie hl. města Prahy
Zeitraum Student Housing
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Orientace během festivalu od 13. do 19. května

1

INFOCENTRUM

1

CHATOVACÍ MÍSTNOST NA WEBU

Prostorné, čerstvě rekonstruované prostory v podloubí
radničních domů na Malém náměstí č. 7, Praha 1, které
jsme zabydlovali 2 týdny před festivalovým víkendem,
ožily v pondělí 13. května otevřením FESTIVALOVÉHO
INFOCENTRA. Veřejnosti jsme byli k dispozici od 10 do
18 hod. ve všední dny a během víkendu od 9 do 19 hod.
Zájemci zde ve všední dny před víkendem mohli získat
informace o programu, zakoupit si festivalového průvodce, trika, Architektoníček pro děti a drobný merchandise
případně propagační materiály našich partnerů.
Prostory infocentra i naší kanceláře jsou pro nás
nepostradatelným zázemím pro zajištění fungování víkendového otevření budov, pro přípravu materiálů, které
do budov distribuujeme a jako zázemí pro dobrovolníky.
V infocentru se v průběhu festivalového týdne kromě návštěvníků festivalu průběžně zastavují dobrovolníci pro věci do budov, do provozu infocentra se zapojily
i děti z komunitní školy. Během příprav je architektka
Magdaléna Hlaváčková zabavila komentovanou prohlídkou s novými listy pro malé architekty v poprvé zapojené budově Štencova domu.
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30 000

PROKLIKŮ Z MAPY.CZ

564 683

ZOBRAZENÍ WEBU OHP V KVĚTNU

Sociální přesahy festivalu, mezigenerační i profesní
propojování, jsou obohacující a silně emotivní.
Za poskytnutí zázemí pro infocentrum děkujeme
Nadaci Josefa Viewegha a Magistrátu hl. m. Prahy.
Tištěný FESTIVALOVÝ PRŮVODCE obsahoval doporučení, jak si festival užít, kompletní informace ke všem
otevřeným budovám, tipy na tematické okruhy, rozhovor s architektkou Alenou Šrámkovou, která v červnu
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Kompletní informace o festivalu byly k dispozici také
na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH www.openhousepraha.
cz, průběžně jsme informovali na FACEBOOKOVÉM
PROFILU, na FACEBOOKOVÉ UDÁLOSTI a na INSTAGRAMU. Pro snadnější plánování a orientaci máme na
webových stránkách v sekci Program 2019 FILTROVÁNÍ podle oblastí, městskýh částí, dne zpřístupnění,
typologie, a další.
Pro sdílení aktuálních informací z budov během víkendu sloužila veřejnosti CHATOVACÍ MÍSTNOST na
hlavní straně webu OHP, kterou zajistil festivalový
partner EMPYREUM Information Technologies.
Webové stránky byly a jsou k dispozici v ČESKÉM
I ANGLICKÉM JAZYCE.

oslavila 90. narozeniny, přehled doprovodných programů
a rejstříky – typologický, tematický a abecední. Součástí katalogu byly mapy s výřezy oblastí s otevřenými budovami, v rámci vzdělávání jsme i tentokrát použili netradiční 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.
Pro snadnější identifikaci byly festivalové budovy
označeny FESTIVALOVÝMI PLAKÁTY a NAFUKOVACÍMI BALÓNKY. Vstup do budov byl zdarma.
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Největší specializovaná prodejna a půjčovna elektrokol EKOLO.CZ nám již tradičně i letos zapůjčila
na festivalový víkend 4 elektrokola, díky kterým
se členky a členové týmu styčných dobrovolníků
mohli pohybovat svižněji mezi otevřenými budovami
a operativně a pružně zajišťovat chod a řešit potřeby
dobrovolníků v budovách.
Festivalové budovy byly i letos vyznačeny 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. Čísla statistik nás opět příjemně překvapila: POIky v kategorii Open House Praha v mapě
uživatelé za víkend proklikli téměř 30 000krát, z toho
90 % návštěv bylo z webu, zbytek v mobilní aplikaci.

V hledání na Mapách lidé našli Open House Praha
celkem 18 000krát (pokud hledali název Open
House Praha, ne jednotlivé objekty). Téměř 30 %
hledání výrazu Open House Praha bylo z mobilní
aplikace.
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Doprovodný program a novinky

231

DOPROVODNÝCH AKCÍ

2 795

KOMENTOVANÝCH PROHLÍDEK (I PRO DĚTI A NESLYŠÍCÍ)

Open House Praha není jen jeden víkend v roce! V rámci
doprovodného programu jsme veřejnosti ve spolupráci
s partnery nabídli 231 doprovodných akcí, nově jsme veřejnost pozvali na dva debatní večery a plavbu parníkem.
První ze série komentovaných projížděk po Vltavě s názvem MĚSTO A ŘEKA jsme zahájili v úterý 14. května
od 18.00 hodin na parníku Vltava. Výkladu o vývoji pražského nábřeží a pražských mostech se zhostil architekt
Petr Kučera. Partnerem akce byla Prague Boats, s. r. o.
– Pražská paroplavební společnost, a. s.
Debatní večer „CO JE ŠETRNÁ ARCHITEKTURA?“
o odpovědném přístupu k prostředí a architektuře
se uskutečnil ve středu 15. května od 19.00 hodin
v prostorách coworkingového centra Business Link
Visionary. Jak architekti přemýšlí při navrhování budov, které by měly být šetrné k životnímu prostředí,
zda lze docílit harmonie ve vztahu člověka a krajiny,
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100

STAVEB Z LEGA POSTAVILY DĚTI

jak působí architektura na zdraví člověka, jaké parametry definují zdravé pracovní prostředí pro získání
certifikátu, jaký je rozdíl mezi šetrností a udržitelností,
… V rámci večera jsme se dozvěděli, proč úspornost
nesmí být obtěžující, jak lze dosáhnout opravdové
udržitelnosti a kdy budovy začínají myslet prostřednictvím chytrých technologií. Účast v debatě přijala
Simona Kalvoda, ředitelka České rady pro šetrné
budovy, Eva Nykodymová, manažerka bezpečnosti
a udržitelnosti společnosti Skanska Property, odpovědná za úspěšnou certifikaci WELL Core & Shell
budovy Visionary, první kancelářské budovy v České
republice a ve střední Evropě, která tento certifikát
získala. Dalšími hosty byli Krištof Hanzlík & Karel
Pánek, zástupci tvůrčího týmu Collaborative Collective,
Národního ústavu pro výzkum inovativních technologií
(NUVIT, z. ú.) a sysloop. Debatu moderoval architekt
Petr Kučera. Partnerem večera bylo coworkingové centrum Business Link Visionary.

JAK VZNIKAJÍ OBŘÍ STAVBY Z LEGO KOSTEK, kde
se kostky shánějí, zda existují ke stavbám plánky a na
další otázky odpověděl ve čtvrtek 16. května v 19.00
hodin v Centru pro architekturu a plánování hl. města Prahy (CAMP) profesionální stavitel lego modelů,
Eduard Hybler, který stojí za stavbami obřího Národního
muzea, Tančícího domu, vysílače Ještěd, vily Tugendhat a dokonce i Národní knihovny od architekta Jana
Kaplického. Partnerem přednášky, vystavených modelů
a dvoudenní lego dílny, byla společnost Czech Repubrick, Lego země českých památek a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy.
Cyklovyjížďka byla naplánovaná na sobotu 18. května od 14.00 hodin ve spolupráci s naším partnerem
ekolo.cz. Cílem vyjížďky byla návštěva areálu Modřanka s možností absolvovat komentovanou prohlídku
místního Parkového muzea s jeho architektem Matějem Görnerem.

Po celý festivalový víkend byly k dispozici pro neslyšící návštěvníky v budovách Desfourského paláce
a domu U Dvou zlatých medvědů tlumočnické týmy
z řad studentů Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK, kteří tlumočili prohlídky do českého
znakového jazyka. Prohlídky probíhaly v každou celou
hodinu, vstup byl zdarma. Ve spolupráci s Českou
unií neslyšících byly zajištěny v sobotu v obou budovách simultánní přepisy prohlídek.
V sedmi budovách: Rezidence primátora, dům U Kamenného zvonu, palác Ericsson, Pražské kreativní
centrum, dům U Dvou zlatých medvědů, radniční
domy, Štencův dům – sídlo coworkingu Opero, se
v průběhu festivalového víkendu střídaly prohlídky
v českém a anglickém jazyce.
ZA KRÁSAMI A POZNÁNÍM STARÉHO MĚSTA tak, jak
jej znali naši předkové, a které není jen rájem domů,
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ale i symbolem města, nás zavedla archeologicko--architektonická sobotní procházka. Pod vedením
Pavla Taibla z národního památkového ústavu a Ivany
Srnské jsme se dozvěděli, jak probíhalo první pražské
osídlení, kde se nacházelo staroměstské opevnění,
a jaké jsou příběhy Karlova a Juditina mostu nebo
nejstarších domů na území hlavního města. Komentovaný výklad přiblížil ty nejzajímavější archeologické
nálezy, které odkrývají tajemství historického jádra
Prahy. Také jsme se dozvěděli více o budovách, které
byly v rámci festivalu Open House Praha 2019 na Starém Městě otevřeny.
V některých budovách se během víkendu návštěvníci
potkali se samotnými architekty a designéry daných
prostor nebo je budovami provedli přímo lidé, kteří
v nich pracují či studují. Také se prostřednictvím
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výstav, prezentací či informačních panelů dozvěděli
více z historie objektů. Kromě procházky Mezi dvěma nádražími s průvodcem Českých drah Tomášem
Bezouškou, nebylo potřeba se na žádnou z prohlídek
nikde dopředu registrovat.
Speciální komentované prohlídky se uskutečnily
například: v Akademii výtvarných umění v Praze (AVU)
komentovaná prohlídka s docentem Jiřím Kotalíkem;
v Desfourském paláci prohlídky ve spolupráci s iniciativou Prázdné domy v průběhu celého víkendu; na
Evangelickém hřbitově ve Strašnicích komentovaná
prohlídka hřbitova s architektem Filipem Ditrichem;
ve Strašnickém krematoriu komentované prohlídky u žárovišť s ředitelem Pohřebního ústavu hl. m.
Prahy Juliusem Mlčochem; ve Fakultní ďáblické škole
komentovaná prohlídka s architektem Václavem

Škardou; v Gymnáziu Jana Keplera komentovaná
prohlídka s architektem Jakubem Našincem; v Mezifakultním centru environmentálních věd II (MCEV II)
komentované prohlídky se zahradní a krajinářskou
architektkou Lucií Miovskou; v Obecním domě Ďáblice komentovaná prohlídka se spoluautorem projektu,
architektem Peterem Lackem; v Rezidenci Červený
dvůr komentované prohlídky s architekty; v Rezidenci
Modřanka komentovaná prohlídka parku s architektem Matějem Görnerem; v Ústavu organické chemie
a biochemie Akadamie věd ČR (ÚOCHB AV ČR) –
historické i nové budově prohlídky s architekty návrhu
rekonstrukce budovy Ivanem Šromem a Kateřinou
Maškovou; ve Veletržním paláci komentované prohlídky s kurátory NG: Markétou Čejkovou, Markétou
Ježkovou, Kristou Klösel, Oldřichem Bystřickým
a dalšími.

Ve většině budov byly pro návštěvníky připraveny
v rámci doprovodného programu prezentace historických fotografií, videoprojekce, výstavy plánů a fotografií dokumentujících proces výstavby, panelové
výstavy, přednášky, informace o zajímavostech
budovy, výstavy dobových fotografií a výkresů
projektové dokumentace, výstavy o budoucnosti
a minulosti objektů, videosmyčky, promítání tematických filmů, …
Ve spolupráci s naším partnerem Czech Repubrick
jsme měli pro děti připraveny dvoudenní LEGO DÍLNY
v Centru architektury a městského plánování. Ze
záplavy bílých kostiček, které jsou pro architekturu ty
nejlepší, si děti mohly postavit cokoliv, výsledky byly
neuvěřitelné. Na nejmenší stavitele čekal lego bazén
plný kostek, lego auta, pro starší účastníky hlavolamy

Majitelé Winternitzovy vily Kristina a David Cysařovi u lego modelu vily
speciálně postaveného u příležitosti festivalu Open House Praha
festivalovým partnerem Czech Repubrick.
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a také několik vystavených modelů od profesionálních stavitelů lego výstavy českých památek – Czech
Repubrick. Speciálně pro Open House Praha společnost Czech Repubrick zajistila nově postavený model
Winternitzovy vily, která byla již několikrát během
festivalu veřejnosti zpřístupněná.
V šesti vybraných budovách (IPR, kostel sv. Anny,
Petschkův palác, Quadrio, Štencův dům, ÚTB CETIN)
jsme připravili 16 SPECIÁLNÍCH KOMENTOVANÝCH
PROHLÍDEK PRO DĚTI s listy pro malé architekty.
Děti se tak zábavnou formou dozvěděly více o konkrétní stavbě a její architektuře.
ARCHITEKTUHRA – první ročník dobrodružné hry pro
celou rodinu jsme uspořádali spolu s partnerem PRAHRA. Zájemci se vydali s dětmi do víru skrytých architektonických zajímavostí města a otevřeli zkamenělé
poklady historie. Netradiční aktivitou jsme dětem
umožnili bádat, bavit se, poznávat a učit se hrou.
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Opět jsme nabízeli ARCHITEKTONÍČEK, tištěného kreativního průvodce městem pro děti. Pomohl jim ve zkoumání a pozorování nejen domů, ale i veřejného prostoru
kolem nich. Děti se tak samy mohly zamyslet nad tím,
jak by mělo vypadat město, ve kterém by chtěly žít.
Letos jsme návštěvníkům-sběratelům na základě
každoroční poptávky nabídli FESTIVALOVÝ DENÍK, do
kterého návštěvníci mohli sbírat spol s dětmi nálepky
k vybraným budovám, které navštívili.
I v letošním roce byly v 7 budovách k dispozici ČESKO--ANGLICKÉ DOBROVOLNICKÉ PRŮVODCOVSKÉ TÝMY
a také tým studentů z Filozofické fakulty UK, kteří
tlumočIli vybrané prohlídky do ČESKÉHO ZNAKOVÉHO
JAZYKA. Novinkou byl SIMULTÁNNÍ PŘEPIS KOMENTOVANÝCH PROHLÍDEK pro neslyšící ve 2 vybraných budovách. Nezapomínáme ani na návštěvníky s fyzickým
hendikepem či rodiny s kočárky, pro které poskytujeme
informace o bezbariérovém přístupu u všech budov.

Zahájení festivalu

Festival Open House Praha 2019 jsme oficiálně zahájili
v pátek 17. KVĚTNA v HRZÁNSKÉM PALÁCI. Zahájení
v zajímavé budově je forma poděkování partnerům,
vlastníkům a správcům budov, kteří se do festivalu
zapojili nebo jej podpořili finančně i technicky. Moderování se ujala Lejla Abbasová a po úvodním slovu
hosty přivítala paní Thünde Bartha, pověřená řízením

Úřadu vlády České republiky, který má Hrzánský palác ve správě, jenž v současné době slouží reprezentačním účelům předsedy vlády České republiky.
O podpoře kulturních aktivit za Magistrát hl. m. Prahy,
hlavního podporovatele festivalu, promluvila radní pro
kulturu hl. m. Prahy Hana Třeštíková. Architekt a děkan
Fakulty umění a architektury Technické univerzity
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v Liberci Osamu Okamura hovořil o zkušenostech
z pobytu v Nadaci architektury v Chicagu, která festival Open House v Chicagu realizuje. Na závěr s festivalovými novinkami a programem hosty seznámila Andrea
Šenkyříková, ředitelka Open House Praha, z. ú.
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Během volného programu si hosté mohli užít nejen úžasné výhledy na Prahu, ale i komentovanou prohlídku paláce, které se ujal hlavní kurátor sbírek Pražského hradu,
dr. Jaroslav Sojka. Děkujeme Úřadu vlády ČR za možnost uspořádat zahajovací recepci v Hrzánském paláci.

Ohlasy vlastníků budov, partnerů a návštěvníků

76 200

NÁVŠTĚV BUDOV

65 %

LIDÍ Z PRAHY

…Moc děkuji za spolupráci. Jste fajn tým, což se odráží v bezproblémové komunikaci.
Taktéž zbytku týmu vyřiďte mé díky a v příštím roce
se budu moc těšit.
T. Č., Národní dům v Karlíně – sídlo ČRo
…Děkujeme za nabídku k účasti, jsem rád, že jsem se
do toho s vámi pustil. Myšlenka centrum versus okraj
se mi líbí stále více, stejně jako přístup „prohlídkový
okruh“ v případě okrajů Prahy, kde krajina vstupuje do
města a město do krajiny (a to jak svými pozitivními,
tak negativními vlivy).
Bylo mi ctí s vámi spolupracovat…
M. R., starosta Praha-Ďáblice
…Dovolte mi abych Vám i celému organizačnímu týmu
Open House Praha poděkovala jménem týmu Komunitního centra Vlna v Ďáblicích za spolupráci. Dobrovolníci byli skvělí, se zápalem a nadšením pro věc.
Pokud bude v příštím roce opět možnost se do vaší
akce zapojit, bude nám ctí a potěšením…
M. N., ředitelka KC Vlna Ďáblice, z. ú.
…Musím před vámi všemi smeknout a říct, že jste
odvedli obrovský kus dobré práce. Na celém festivalu
se odráží fakt, že to všichni děláte srdcem a to se mi
strašně líbí!
Ráda bych především poděkovala paní Míše K. (jedna ze 13 styčných dobrovolníků – pozn. OHP), která mi
byla velikou oporou jak před samotnou akcí, tak v rámci
ní. … Míšo, díky!
Velké díky patří také našim dvěma dobrovolnicím,
které s námi strávily v Cubexu celou sobotu. Byly úžasné!

32 %

LIDÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

3%

LIDÍ ZE ZAHRANIČÍ

Milé, profesionální, komunikativní a nápomocné. … Zároveň zvládaly koordinaci návštěvníků. Navíc pomáhaly
starším lidem, rodinám s kočárkem. Byly prostě skvělé.
Díky, dámy!
Do kopie přidávám i všechny další kolegyně, se kterými jsem byla v průběhu příprav v kontaktu. Všechny
byly vždy moc milé a s radostí mi poskytovaly potřebné
informace a pomáhaly při procesu plánování naší účasti
na OPH. Díky Míšo, Kláro a Katko!
Všem vám přeji mnoho sil a stále stejného nadšení
do příštích ročníků. Je vidět, že vás práce baví, a lidi
baví vaše práce! 
A. B., Cubex Centrum Praha
…Dovolte mi ještě jednou poděkovat za skvěle zorganizovanou akci. Jsme rádi, že se naše nemovitosti
mohly Open House Praha v letošním roce zúčastnit
a díky hojné účasti jsme se mohli představit i široké
veřejnosti.
Velmi děkuji za skvělou spolupráci a přeji hodně
úspěchů v dalších ročnících. Děkujeme za perfektní
organizaci, dostatečné informace a celý festival! Děkujeme za možnost se do něj zapojit.
I. K., Palác Dunaj, Zeitraum Student Housing
…Jsme rádi, že jsme se mohli zapojit. Návštěvníci byli
úžasní a hlavně viditelně nadšení z prohlídek – pochvalovali si, že máme zajímavé prostory i výklad. Rádi se
zapojíme i příští rok, pokud bude zájem z vaší strany…
K. Š., Divadlo DISK
…Obě paní v Pasece byly úžasné a bylo to celé strašně fajn. Takže budeme Open House doporučovat, kde
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to půjde. :) Pokud by se to hodilo i příští rok, určitě se
zapojíme… Díky moc.
L. R., Laichterův dům
Dalo by se říci, že již tradičně to bylo super. Jenže
ono to je tradičně vždy lepší než minule.
Návštěvníci si k nám chodí již spíše odpočinout po
celodenním programu, takže máme vždy report jak to
probíhá jinde. Gratuluji tedy opět k povedené akci a těším se na další ročník.
M. M., Velodrom Třebešín
…I já děkuju za úžasný festival. Stihl jsem jen paláce
Metro a Dunaj, ale i tak jsem si to užil. V obou případech byli dobrovolníci skvělí. :)
Zdar a sílu do dalších ročníků!
M. B., MHMP
…Děkuji za výbornou organizaci festivalu OH Praha.
V sobotu jsem s rodinou zvládla hned 5 objektů
a v neděli po obědě 4.
Byli jsme překvapení, že jsme skoro nikde nečekali
žádné dlouhé fronty. Dostala jsem se na výborná místa, potkala plno zajímavých lidí. Pro nás velmi inspirativní festival, Hrzánský palác jsme zvládli v neděli po
obědě s velmi milou průvodkyní.
B. F., MHMP
…I z naší strany bych prohlásil váš festival za úspěšný. Pokud bude zájem, rádi budeme spolupracovat
i v dalších ročnících. Mimochodem letošní katalog
objektů se mimořádně vyvedl po všech stránkách! …
M. Š., Czech Repubrick, partner OHP
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…Úprimne pred Vami skláňam veľké poklonu a poďakovanie, že pre architektúru robíte úžasný kus práce
a hlavne oživíte zašlú krásu a slávu mnohých nádherných budov.
Moc Vám držím palce a ja za TV ARCHITECT ďakujem Vám a všetkým Vaším dobrovoľníkom, že šírite
osvetu a lásku k architektúre.
Veľké ďakujem, že sme mohli aspoň trochu prispieť
k prezentácii OPEN HOUSU.
S. H., TV ARCHITECT s. r. o., partner OHP
…Takže gratuluji k super úspěšné akci, dobrovolníci, které jsem měla možnost potkat, byli fakt skvělí,
vstřícní a ochotní, odvedly jste obrovský kus práce,
smekám.
S. K., Česká rada pro šetrné budovy, partner OHP
…Děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Děláte
to fakt dobře, obdivuji velmi profesionální přístup a
mám z akce radost. Proto Open Housu fandím a držím
palce do dalších ročníků.
F. L., ERA21, partner OHP
Andrej, … připadá mi to jak sen… :) mě to úplně nabíjí. Je
málo projektů, které se beze zbytku podaří, ze kterých
čiší ta pozitivní energie… navíc tohle má ten neuvěřitelnej přesah – a to tu dobrovolničinu, v Čechách přeci jen
stále něco ne úplně obvyklýho…
L. A., partnerka OHP
Jste jeden z TOP festivalů v Praze, kterých se pravidelně účastním. Držím Vám palce ať se daří.
M. N., návštěvník festivalu OHP

Andreo, je to skvělé. Festival má neuvěřitelnou energii! Nedalo mi to po sobotním zážitku spát, ještě jsme
si s manželem dlouho do večera o tom povídali, jak
jsme nadšení! Děkuji moc za zážitek a za lásku, kterou
do festivalu dáváš, ona je v něm totiž ohromně cítit!
R. T., návštěvnice festivalu OHP
Doporučujeme Visionary kousek od Nádraží Holešovice,
Jakub Cigler Architekti skvělá práce! A moc díky milým
dobrovolníkům z Open House Praha za prohlídku.
Esté architekti
…Opravdu si cením vaší práce, je to teď úplně jiné
než před dvěma lety, kdy jste celkem náhle začínali.
Vidím, že celé akci věnujete maximální pozornost.
Navíc děláte různé doprovodné akce, radost to sledovat. S velkým uznáním, upřímně.
M. B., návštěvnice festivalu OHP
…Klobouk dole, až tento rok jsem narazila na Vaši akci
i když v Praze působí už nějaký ten rok. A nedalo mi
Vám nenapsat.
Úžasná práce, Váš web je fantastický a úžasné je,
že se věnujete i rodinám s dětmi.
Strašně Vám fandím… Krásny den a ještě jednou
gratulace.
Vše je tak profesionálně a dokonce v angličtině.
L. van M., návštěvnice festivalu OHP
Absolutně skvělá akce, děkujeme moc za vaší
práci a tu možnost, jít se podívat do míst, kde by
se normálně člověk jen tak asi nedostal :-) A co se
týče vašich dobrovolníku, smekám, tam kde jsme byli

jsme potkali jen a jen usměvavé a skvěle proškolené
lidi, což dokreslilo tak skvělou atmosféru :-) Budeme se těšit na další ročník a mile rádi se necháme
překvapit.
I. F., návštěvnice festivalu OHP
Letošní ročník byl báječný. Skvělé bylo zapojení cizojazyčných dobrovolníků – to hodnotím velmi kladně.
Měli jsme tak možnost se seznámit s „novými“ obyvateli Prahy, kteří se zapojují do veřejného života a to
je skvělé… Moc děkuji báječné průvodkyni v domě
U Dvou zlatých mědvědů či dámě v Myslíkově ulici,
i všem organizátorům.
J. Z., návštěvnice festivalu OHP
Dobrý den a velký dík všem, kteří jste další ročník
Open House Praha připravili a realizovali. Moc se nám
líbily komentované prohlídky v palácích Schebkově,
Petschkově, Lichtenštejnském, Desfourském, Ericssonu a v Gočárově domě ve Slezské.
Ocenili jsme váš web – podrobné informace, fotky – můžeme pokračovat v poznávání těch objektů,
které jsme nenavštívili v sobotu nebo neděli.
Přejeme vám a všem zájemcům další vydařené
ročníky a těšíme se na ně i na další podobné akce…
D. K., V. K., M. M., návštěvníci festivalu OHP
Skvělá kombinace lidské snahy přinést něco neobvyklého a úžasného ve skvělé spolupráci s majiteli
budov, kteří prostory takhle velkoryse nabídnou volně
k nahlédnutí. Děkujeme vše a budeme se těšit na
příští ročník.
I. F., návštěvnice festivalu OHP
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Chtěla bych moc poděkovat všem organizátorům
a dobrovolníkům za uspořádání této úžasné akce, na
kterou se každý rok moc těším. Byli jste všichni skvělí!
Na všech místech, které jsme navštívili, jsme se setkali
s milými a velice ochotnými lidmi. Především jsme byli
nadšeni z výkladu mladíka ve Štencově domě – výborné znalosti o historii a architektuře budovy, velice
ochotný. V Rezidenci primátora jsme měli štěstí, že
nás provázel sám pan primátor, takže také milé překvapení. Lichtenštejnský palác – nádhera a téměř bez
fronty. U hotelu International sice 1,5 hodiny čekání,
ale celkem rychle nám to uteklo. Ještě jednou VELKÉ
DÍKY VÁM VŠEM a už se těším na příští rok :-)
M. S., návštěvnice festivalu OHP
…Tak jsme se několik měsíců s maminkou těšily na
další ročník Open House Praha a je pryč… A byl stejně úžasný jako všechny předešlé roky! Každý rok naplánuji „trasu“, kterou zvládne a společně vyrážíme…
a kocháme se… a užíváme si to…
Na závěr bych nejen Vám, ale celému „přípravnému
týmu“ Open House Praha, chtěla moc poděkovat za
možnost každoročně navštívit zajímavé objekty v našem krásném městě. Je to skutečně zážitek, který si
nikdy nenecháme ujít. Velký dík všem!!!
Věřím, že ohlasy lidí jsou povzbuzující a jasně signalizují, že Vaše práce má smysl a že „obětovaný“ čas byl
maximálně využit.
M. N., návštěvnice festivalu OHP
Měla jsem možnost festival navštívit a jeho energie je
neuvěřitelná! DÍKY VÁM VŠEM. JSTE ÚŽASNÍ!
R. T., návštěvnice festivalu OHP
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Za nás i možnost, jak strávit čas společně s dětmi
a ukázat jim město z nezvyklého úhlu pohledu. Bylo
to zase skvělý, diky!
R. W., návštěvnice festivalu OHP
Každý rok se na festival těším. Jak přijde newsletter,
plánuji, co navštívím. Při tak vysokém počtu otevřených objektů by festival měl trvat celý týden… Jste
fakt dobří!!! My se to v Brně teprve učíme…
D. S., návštěvnice festivalu OHP
Výborná akce, prvně jsem ji navštívila ještě při studiu
v Praze, nyní se ráda zajedu podívat. Je skvělé přibližovat architekturu i laické veřejnosti a ukazovat, že
nejen historické stavby mají nějakou hodnotu. Uvažovala jsem i o dobrovolnictví, ale tím že už v Praze
nemám zázemí, bylo by to komplikované. Pokud
byste plánovali expandovat i k nám do Plzně nebo do
Plzeňského kraje, ráda pomohu. :) …
Ing. arch. J. K., návštěvnice festivalu OHP
…Chtěla jsem Vám moc děkovat za další ročník Open
House, letošní ročník byl opět supr a líbí se mi, že letos
jste udělali i známky do deníčku, to byl bezvadný nápad.
…Moc děkuju za úžasný zážitek, inspiraci a atmosféru.
M. J., návštěvnice festivalu OHP
Děkuji za možnost vidět milovanou Prahu z výšek jindy nedostupných střech architektonicky zajímavých
budov. Poděkování za trpělivost a obětavost všech
průvodců a dobrovolníků v rámci OHP. Chci se vrátit
zase za rok, už teď se těším!
M. Č., návštěvník/ice festivalu OHP

Organizační tým Open House Praha 2019

5

ČLENNÝ
ORGANIZAČNÍ TÝM
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EXTERNÍCH SPOLUPRACOVNÍKŮ

Festival Open House Praha připravuje pětičlenný
organizační tým za podpory členů podpůrného týmu
a dalších externích spolupracovníků.
Ředitelka: Andrea Šenkyříková
Katalog, PR a komunikace: Michaela Pánková
Dobrovolnický program: Klára Veselá
Produkce: Tereza Kaucká
Finanční řízení a účetnictví: Radana Tichavská

Správa sociálních sítí a odborné konzultace:
Jarmila Řehořková, Kateřina Straková, Jana Olejníková
Podklady pro dobrovolníky: kolektiv autorů (Leoš Fuksa,
Markéta Gossová, Magdaléna Hlaváčková,
Matěj Lebeda, Nikol Ossendorfová, Karolína Švecová)
pod supervizí Ivany Srnské
Programy pro lidi s handicapem: Eliška Mikesková
Open House Corps (styční dobrovolníci):
Markéta Ekrtová, Renáta Hajnová, Lucie Hamplová,
Kateřina Holotová, Michaela Kolářová, Vendula
Kučerová, Petr Mahel, Kateřina Nováková, Emilia
Rybak, Hanka Švehlová, Kristýna Valeš Syslová
Koordinace fotografů: Tomáš Sysel
Grafické práce: Lukáš Franz, Radek Pokorný
Ilustrace: Jan Šrámek alias Kolouch
Překlady: Michaela Hráská, Nikol Ossendorfová,
Markéta Gossová
Jazykové korektury: Ladislava Kremličková

Organizační tým OHP (zleva): Andrea Šenkyříková, Klára Veselá,
Michaela Pánková, Tereza Kaucká

Další spolupracovníci:
Odborná garance programu: Magdaléna Hlaváčková
Fundraising: Kateřina Hrozová
Web: Matěj Šenkyřík
Asistenti produkce: Dagmar Strnadová, Ondřej Veselý
Asistentka PR a komunikace: Michaela Hráská

Korektury anglických textů: Mary Hawker
Listy pro malé architekty: Magdaléna Hlaváčková,
Magdalena Rutová, Nina Rutová, Rozálie Kašparová,
Klára Veselá
Děkujeme za odborné poradenství:
Filipu Ditrichovi, Štěpánu Klimešovi, Petru Kučerovi,
Jakubu Machačkovi a Petru Zemanovi
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Pojištění odpovědnosti dobrovolníků za újmu je
realizováno ve spolupráci s HESTIA – Centrem pro
dobrovolnictví, z. ú.
Texty k budovám v katalogu: Štěpán Bärtl, Klára
Brůhová, Leoš Fuksa, Markéta Gossová, Magdaléna
Hlaváčková, Michaela Hráská, Jiří Jaroš, Daniela
Kalinová, Matěj Lebeda, Martina Macáková, Jana
Olejníková, Nikol Ossendorfová, Michaela Pánková,
Jarmila Řehořková, Kateřina Straková, Tomáš
Šimon, Ivan Šrom, Karolina Švecová
pod odbornou supervizí Ing. arch. Petra Kučery
Fotografie v katalogu: archivy budov, archiv Muzea studené války,
Tomáš Bartoň, Karolína Břízová,
Martin Čuřík, Alexandra Drozdová,
Peter Fabo, Vojtěch Florian, Aleš
Jungmann, Peter Klapper, Radomír
Kočí, Dita Krouželová, Jan Kuděj,
Vladimír Lacena, Vita Liegerová,
monom, Tomáš Princ, Tomáš Sysel,
Josef Slavíček, Tomáš Souček,
Andrea Šenkyříková, Alena Šrámková
architekt, Leah Takata, Leona Telínová,
Dušan Vondra
Fotografie ve Výroční zprávě:
Petr Doležal, Hana Krejbichová,
Tereza Kaucká, Eva Mořická,
Michaela Pánková, Tomáš Princ,
Tomáš Sysel, Andrea Šenkyříková,
Kateřina Vodrážková
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Pracovní skupina odborníků k dramaturgii festivalu:
Lenka Burgerová (FA ČVUT, P7), Filip Ditrich (IPR),
Kateřina Eklová (Skanska, dobrovolnice OHP),
Anna Beata Háblová (architektka), Renáta Hajnová
(Corps OHP), Magdalena Hlaváčková (architektka,
tým OHP), Ondřej Kohout (CCEA MOBA), Petr
Kučera (architekt, popularizátor architektury),
Anton Ostakh (doktorand z FA ČVUT), Michaela
Pánková (tým OHP), Alina Sereda (doktorandka
z FA ČVUT), Andrea Šenkyříková (tým OHP), Hana
Švehlová (architektka, Corps OHP)
Děkujeme majitelům Winternitzovy vily Kristině
a Davidu Cysařovým za poskytnutí zázemí vily pro
uspořádání setkání pracovní skupiny.

Dobrovolnice a dobrovolníci Open House Praha

350

DOBROVOLNIC A DOBROVOLNÍKŮ

7 250

ODPRACOVANÝCH DOBROVOLNICKÝCH HODIN

1 812 500*

KČ
HODNOTA DOBROVOLNICKÝCH HODIN

Pofestivalové poděkování dobrovolníkům

350 našich dobrovolnic a dobrovolníků a desítky
dalších lidí z budov (vlastníci, zaměstnanci, architekti
a odborníci) nám všem věnovali svůj dvoudenní víkendový volný čas a obsloužili během víkendu přes
76 200 návštěv budov.

O dobrovolnický program pečuje hlavní koordinátorka dobrovolníků, Klára Veselá. Každý rok si zajistí
tým styčných dobrovolníků (Corps, letos 13), kteří
jsou jí pravou rukou během příprav festivalu, jsou
si vzájemnou oporou při ladění detailů v budovách.

* 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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Corps prošli přípravou, byli proškoleni, měli na starost
budovy a desítky dobrovolníků v 10 oblastech města,
koordinovali termíny lidí z budov s termíny dobrovolníků pro jejich zaškolení přímo v budovách. Scházeli se
už od září předchozího roku. Předpokladem pro tuto
funkci je odpovědnost a spolehlivost. Koordinátorka
zajišťovala veškerou logistiku, od náboru dobrovolníků, přes jejich rozřazení do budov, po přiřazení styčným dobrovolníkům. Rovněž zprodukovala školení
dobrovolníků v Kasárna Karlín, kde se sešlo přes
100 dobrovolníků. Dobrovolnickému programu byla
udělena v roce 2018 akreditace z Ministerstva vnitra
na dobu čtyř let.
Styční dobrovolníci během festivalového víkendu
absolvovali desítky kilometrů, aby byli oporou dobrovolníkům v budovách, distribuovali do budov, co bylo
potřeba, pružně reagovali na nečekané situace.
Dobrovolníci byli jako každoročně pod velkým tlakem
36

tisíců návštěvníků, o které se všichni starali, jak nejlépe uměli. Snažili se veřejnosti co nejvíce zpříjemnit
zážitek z celého víkendu. Mnohdy odbavovali návštěvníky i po oficiální zavírací hodině, pokud to bylo
možné, udělali vše pro to, aby se veřejnost do budov
dostala. Dobrovolníci dodržovali nastavená pravidla,
pokyny od vlastníků budov i od nás, operativně řešili
nečekané situace.
Občerstvení pro dobrovolníky zajišťuje náš dlouholetý partner Bageterie Boulevard. Tímto děkujeme za
spolupráci.
Otevírání budov závisí na aktivním zapojení lidí
z budov a na počtu zapojených dobrovolníků, kteří reprezentují organizátora a nejsou na ně kladeny
nestandardní požadavky. Přístup k dobrovolnictví se
postupně zlepšuje, čemuž odpovídá i rostoucí počet
zapojených dobrovolníků.

Dobrovolnická kultura v zahraničí u našich partnerských
měst je mnohem rozvinutější, mají přetlak dobrovolníků,
pro které je zapojení v Open House prestižní záležitostí.
I proto se nám hlásí dobrovolníci z řad v Praze žijících
cizinců, kteří festivaly Open House znají, nebo dokonce

byli jejich součástí. Letos se jich přihlásilo tolik, že jsme
poprvé mohli sestavit bilingvní tým, který sdružoval
zahraniční architekty žijící v ČR, dobrovolníky z Open
House z celého světa, zahraniční studenty vysokých
škol a české koordinátory a průvodce. Tento tým zajišťoval prohlídky v anglickém jazyce.
Dobrovolníci jsou propojeni napříč generacemi (od 16
do 82 let) i profesemi (lékaři/ky, právníci/čky, řemeslníci, IT odborníci, …). Integrují se i malé děti většinou prostřednictvím dospělých-dobrovolníků, kteří je
s sebou přivádějí do budov. Děti se aktivně zapojují,
některé dokonce provádějí či velmi rády prodávají
katalogy.
Mezi dobrovolníky byl zapojen i tým z řad studentek/
/tů Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK,
kteří zajišťovali tlumočení komentovaných prohlídek
do českého znakového jazyka v Desfourském paláci
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a domu U Dvou zlatých medvědů. Ve spolupráci
s Českou unií neslyšících byly zajištěny v sobotu
v obou budovách simultánní přepisy prohlídek.
Pro dobrovolníky připravujeme v průběhu roku bonusové prohlídky budov a daří se i některých prostor,
do kterých se veřejnost během festivalu nedostane.
Tradičně pro ně chystáme jako poděkování i festivalovou afterparty.
Přestože se někteří zapojení lidé mezi sebou neznali,
otevřeným, vřelým, lidským přístupem zajistili bezchybný chod festivalu, vzájemné předávání energií
zajistilo silnější zážitky, vznikla nová přátelství a posílili
jsme vztahy v komunitách.
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Všem dobrovolnicím, dobrovolníkům, zapojeným
vlastníkům a zaměstnancům z budov, architektům
a dalším odborníkům provádějícím v budovách patří
velký dík! Společnými silami jsme účastníkům festivalu zajistili spoustu netradičních zážitků!

Ohlasy dobrovolníků

Milá Klárko a Kačenko,
Vám oběma a samozřejmě VŠEM ostatním lidem z hlavního týmu OH obrovské poděkování a smekám, jak jste to
letos zase dokázali všechno zorganizovat a zajistit.
Myslím, že to bylo skvělé – budovy, lidi, dobrovolníci,
počasí … tak nějak se to, podle mě, všechno pěkně porovnalo a výsledek je (jako každý rok) NEUVĚŘITELNÝ!!!!
Takže přijměte můj velký obdiv a poděkování.
A alespoň chvilku odpočívejte a užívejte si, že to byl
zase super zážitek!!!!!
A myslím, že můžu mluvit i za Zdenku (a třeba
vám to taky napíše), že budovy ústavů AV ČR (Jilská,
Husova) jsou velmi zajímavé (ač to na první pohled
nevypadá), že je tam opravdu nádherný a nevšední
výhled na Prahu.
Že je tam „oáza klidu“ pro všechny návštěvníky
(nádvoří porostlé zelení, možnost posezení, toalety);
ještě tam měli i krásnou výstavu venku na stojanech,
kterou si lidé mohli ukrátit chvilku čekání…

Ale hlavně super zázemí i pro dobrovolníky a neuvěřitelně milí a pohodoví lidé z instituce, se kterými
byla radost trávit den.
…
Ze Strahova mává…
Helena
…Víkend v Desfourském paláci v rámci Open House
Praha byl nabíjející.
V sobotu i v neděli stovky nadšenců, které zajímá
architektura. Od malých dětí, které mají tak skvělé
rodiče a odmala je zvykají na podobné akce chodit
a vlastně si tím trochu komplikují život. Až po seniory,
kteří o berlích vystoupají do druhého patra jen proto,
aby viděli dům, ve kterém bydlel jejich známý. Vyslechli jsme několik životních příběhů, slyšeli spoustu vzpomínek na dobu, kdy zůstal dům opuštěný. A rozčarování všech nad tím, proč je dům tolik let prázdný. Věříme,
že se mu blýská na lepší časy.
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A ještě jeden bonus. Seznámili jsme se se skvělými
novými dobrovolníky, kteří věříme nebyli s námi naposled.
Nohy i záda bolí, ale stálo to za to.
Petr, Prázdné domy
Ahoj Kláro a Katko,
chtěla bych vás požádat o poděkování lidem z AV ČR
– ústav dějin umění, filozofický ústav, sociologický
ústav, kteří pro nás vytvořili velmi dobré podmínky
a probíhala pohodová spolupráce. :-)) …
Gratuluji k zajištění a průběhu této velké akce
a držím palce pro další.:-)))
Hezký den.
Zdenka
Ahoj Kláro!
Ještě jednou Ti musím poděkovat za možnost být při
tom, a s lidmi, které jsem v Praze díky festivalu potkala. Přijela jsem domů absolutně nabitá a opět zpět
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v bublině „pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“
a není to jen prostorem Pražské křižovatky, kde jsem
mohla neděli trávit, ale hlavně lidmi (Ty, Hanka, Markéta, Petr, děti a jejich rodiče, kteří přišli :-)).
… Rozhodně chci být účastníkem příštího ročníku
OPEN HOUSE PRAHA 2020 ve větší míře a když budeš Ty
nebo Tvoje mamka něco potřebovat během roku a budu
to umět nebo vědět, ozvěte se, ráda Vám pomůžu. Do Prahy jsem jezdívala 2x měsíčně pracovně, takhle je to lepší!
V září se účastním Dne architektury 2019 (se školou i jako architekt, také dobrovolně), teď do konce
května vymýšlím, co všechno nabídnu do přihlášky, je
to sice už zase krátká doba, ale přece, kdybys měla
nápad a zapadla bych Ti do něj, neváhej a napiš, je
pak dost času nápad rozvinout, teď musím podat jen
typ akce (procházka, workshop, atd.).
Moc se těším na afterparty a setkání s Vámi! :-)
Mějte se fajn!
Jana

Open House Praha 2019 v médiích

260

MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ

50 %

ZPRAVODAJSTVÍ

23 %

ARCHITEKTURA

70 %
ONLINE

Mediální kampaň 5. ročníku festivalu byla vidět! 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.
Tento rok se také uskutečnilo 7. května 2019 novinářské setkání za účasti Jana Chabra – radního
hl. města Prahy pro oblast správy majetku a majetkových podílů v prostorách Velkého strahovského
stadionu, který byl jedním z festivalových highlightů.
Setkání bylo spojeno s komentovanou prohlídkou
stadionu, o kterou se postaral architekt Petr Kučera.
Jelikož zájem ze strany médií o tuto současnou avšak

12 %
TISK

6%

KULTURA

11 %

ŽIVOTNÍ STYL

7%
TV

10 %
RŮZNÉ

11 %
ROZHLAS

chátrající kulturní památku byl značný, uskutečnilo se
ještě jedno setkání a to 17. května 2019 pro vybraná
média, zejména z řad deníků a rozhlasu, kde k historii
stadionu promluvil architekt Zdeněk Lukeš.
Mediální výstupy se objevily jak v celonárodních
médiích, tak regionálních vč. místních zpravodajů
a radničních listů. Celkem jsme zaznamenali více než
260 mediálních výstupů.
Mediální podporu festivalu poskytli Český rozhlas DAB
Regina Praha, lifestylový magazín Luxury Prague Life,
mezinárodní internetová televize TV Architect, internetový portál do světa moderní architektury Archiweb,
webové portály ESTAV, CZECHDESIGN, Kam po česku
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a Pro památky, časopisy o architektuře ERA21 a Intro
a v neposlední řadě i Prague City Tourism. Mediální
podpora měla různou podobu, od rozhlasových spotů
(51 spotů ve vysílání Čro Regina DAB Praha), po umístění bannerů, zveřejnění článků a rozhovorů na webu
a sociálních sítích. Celková inkind hodnota mediálních
partnerství se pohybovala přes 500 000 Kč.
Tip na festival se objevil v jarním vydání česko-anglického palubního časopisu My Wings pro cestující leteckých
společností Smartwings a České aerolinie a další články
byly zveřejněny například v časopisech Pro památky,
Týden Historie, Doma Dnes, Development News, Architect+, ERA21, Týdeník Echo, E15, Respekt aj.
Pozvánku na festival si lidé mohli přečíst takřka ve
všech denících – Právo, Lidové noviny, MF Dnes/
iDnes, Pražský deník, Deník N, Metro a v neposlední
řadě i v radničních zpravodajích vydávaných jednotlivými městskými částmi (Hobulet, Tučňák, Šestka,
Radniční noviny ad.).
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O festival se hojně zajímal i Český rozhlas, který natočil
rozhovor s Andreou Šenkyříkovou do pořadu Vizitka
na Čro Vltava, na stejném kanále pak proběhl rozhovor
s organizátory festivalu v pořadu ArtCafé. Na Čro Vltava
a Čro Regina se také redaktoři věnovali jednotlivým festivalovým objektům, ke kterým přinesli zajímavé reportáže
(Velký strahovský stadion, Hrzánský palác, Veletržní palác, dům U Kamenného zvonu, Muzeum studené války).
Česká televize odvysílala v sobotu 18. května reportáž
z festivalového dne v pořadech Studio 6, Události
a Události v kultuře. V průběhu celého víkendu přinášel
televizní štáb živé vstupy do Zpráv z vybraných festivalových míst (hotel International, ZŠ Bílá, ÚOCHB). Reportáž z festivalu byla rovněž odvysílána 25. května 2019
v pořadu Z metropole. Pozornost získal festival i na
komerční stanici NOVA TV, kde byla v sobotu 18. května odvysílána reportáž v hlavním večerním zpravodajství. Další televizní výstupy proběhly i prostřednictvím
televizí Seznam, TV Praha a video reportáže doplnily
tematické články na portálech iDnes a Novinky.

Kampaň festivalu

5 000+

ODBĚRATELŮ NEWSLETTERU

363 700

LIDÍ OSLOVILA FB UDÁLOST

Kampaň k jubilejnímu 5. ročníku festivalu opět využívala kreseb festivalových budov, které jsou lidem
známé, od oceňovaného ilustrátora Jana Šrámka alias
Koloucha. Tomuto ročníku dominoval vizuální motiv
hotelu International, který do grafické podoby zpracoval
dvorní festivalový grafik Lukáš Franz (greenbluegrey.cz).
Kromě kresby hotelu International byl použit i motiv
Vodárenské věže na Letné, převážně pro komunikaci
dětských aktivit.
Outdoorová propagace stavěla na umístění 200 ks
plakátů formátu A3 v tramvajích Dopravního podniku
hl. města Prahy, které byly nasazeny od začátku května v rámci nekomerční kampaně. Dále jsme využili
partnerské nabídky Prahy 3 a umístili i pět plakátů
formátu A1 na reklamních plochách v jejím vlastnictví.
Doplňkovou částí kampaně pak bylo vyvěšení plakátů formátu A2 v otevřených budovách v období před
konáním akce. Jednotlivé budovy se samy angažovaly v propagaci festivalu a využívaly grafické podklady,
které jsme připravili k tomu, abychom pomohli s jejich
zviditelněním (slidy na LED obrazovky, vizuály apod.).

564 683

ZOBRAZENÍ WEBU OHP V KVĚTNU
který obsahoval jak detailní informace k jednotlivým
budovám v programu, tak mapové výřezy jednotlivých
oblastí, praktické informace, zajímavý rozhovor a letos
nově i slevové kupony věnované partnery festivalu.
Festivalový průvodce byl k prodeji v infocentru a ve
vybraných prodejních budovách. Novinkou letošního
roku byla možnost předobjednat si jeho tištěnou verzi
již 14 dní před začátkem akce s možností vyzvednutí
v infocentru, kterou využilo přes 200 lidí a nebo si zakoupit jeho digitální verzi, což udělalo cca 100 lidí.
K usnadnění orientace opět sloužily bannery a balonky označující jednotlivé budovy.
Pro festivalové návštěvníky a fanoušky byly k prodeji
připraveny materiály s vizuálním motivem festivalu
– trička, plakáty, placky, festivalový deník s nálepkami. Pro děti jsme nabízeli k prodeji architektoníček
a pastelky.

Pro náborovou kampaň byly vytištěny plakáty formátu A4, které byly distribuovány za pomoci našich
dobrovolníků do kaváren, infocenter, knihoven, škol
a dalších míst. Náborová kampaň probíhala zejména online cestou na sociálních sítích, což potvrzuje
i fakt, že facebookový post s největším zásahem
(28 709 lidí) byl právě k dobrovolnickému náboru.

Využili jsme také nabídky našich partnerů na umístění
tištěné reklamy v jejich médiích. Celostránkový inzerát
se objevil v jarním vydání časopisu ERA21 a dále také
v Divadelním časopise DISK a krátký tip ve firemním magazínu CzechDesign a celostránkový článek
v jarním vydání časopisu Pro památky. Program byl
letos nově zveřejněn i v tištěném Pražském kulturním přehledu a to v období duben a květen 2019. Do
květnového vydání jsme navíc připravili celostránkový
rozhovor s ředitelkou festivalu Andreou Šenkyříkovou.

I v letošním roce byl pro návštěvníky připraven festivalový průvodce, tentokrát s rozsahem 114 stran,

Stěžejní komunikační kanál představují sociální sítě
a zejména Facebook, kde máme vybudovanou síť
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více než 8 700 fanoušků. Kampaň jsme zahájili na
začátku února připomínkou uplynulých pěti let festivalu. Počet fanoušků stránky Open House Praha od
začátku kampaně do konce festivalu narostl o 1 800
lidí. Dne 30. března 2019 byl zveřejněn post představující hlavní vizuální motiv festivalu, který zároveň
zaznamenal nejvíce sdílení (67 shares). Nejvíce prokliků jsme pak zaznamenal u článku z redakce partnera
CzechDesign, který se věnoval zajímavým interiérům
(574 link clicks). Samotná facebooková událost
Open House Praha 2019 oslovila 363 700 lidí a aktivní
zájem o ni projevilo 20 274 lidí.

Na Instagramu má profil Open House Praha v tuto chvíli
přes 1800 sledujících, což oproti loňskému roku představuje nárůst fanouškovské základny o 80 %. Průměrný
počet “to se mi líbí” u jednotlivých příspěvků je 100 likes
a průměrný dosah našich příspěvků je 1600 lidí.
Nově jsme pro komunikaci našich aktivit souvisejících
zejména s dobrovolníky založili i profil Open House
Praha na sociální sítí LinkedIN.
Webové stránky openhousepraha.cz se tradičně těší vysoké návštěvnosti zejména v období po
zveřejnění programu (duben 2019) a ve dnech před
a v průběhu festivalu, kdy je jejich funkčnost navíc
doplněna o interaktivní chat. Návštěvnost: 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. Jako podporu jsme využili i inzertní
nástroj Google Ads, kde probíhala kampaň v hodnotě
5000 Kč.
Díky našim mediálním partnerům jsme mohli využít
i online reklamní prostor ve formě interaktivních
bannerů na jejich stránkách (Intro, Luxury Prague Life,
Archiweb a Pro památky). Od 13. května 2019 jsme
také měli možnost díky partnerství s Prague City
Tourism propagovat festival formou česko-anglických slidů na LED obrazovkách v prostorách informačního centra v Rytířské ulici v Praze 1.
Realizovány byly také 2 soutěže. Jedna probíhala na
stránkách Českého rozhlasu Regina, kde se soutěžilo
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o vydání tištěného průvodce a druhá na stránkách
Kam po Česku, do které jsme věnovali výherci 2x volné vstupenky na komentovanou projížďku parníkem.
Zahájili jsme také spolupráci s online televizí Mall.tv,
kde byl festival propagován jednak bannerovou kampaní v termínu od 6. do 19. května 2019 ve formátech:
Under Video Banner (logo + krátký claim u pořadu
Překvapivé stavby Adama Gebriana), Medium Rectangle (u detailu videa), Megabanner (prémiová pozice na
homepage 1x týden). Tato kampaň byl ještě doplněna o umístění krátkého propagačního videa festivalu
u videí na Mall.tv se zásahem 100 835 lidí a 23 764
aktivních sledujících. Kromě toho proběhla vzájemná
podpora komunikace i na facebookových stránkách
(např. formou doporučení Adama Gebriana).

V neposlední řadě jsme využili i directmailingové
kampaně cílené na naše fanoušky a také podporovatele, pro které jsme v letošním roce připravili nový
členský klub a akce spojené s výhodami členství.
K odběru newsletteru bylo k červnu 2019 přihlášeno
celkem cca 4 900 fanoušků a to i z řad cizinců. Od
ledna do června bylo odesláno celkem osm newsletterů.
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Přesahy festivalu

V průběhu organizování pěti ročníků festivalu jsme si
postupně uvědomovali místy i nečekané přesahy festivalu v oblasti sociální, vzdělávací, společenské, komunitní a kulturní.
Festival Open House Praha otevírá město všem bez
rozdílu, vstup do budov je zdarma. Aby byl skutečně
pro všechny, zajistili jsme:
• tlumočení komentovaných prohlídek do českého
znakového jazyka,
• simultánní přepis komentovaných prohlídek,
• informovace o bezbariérovosti u každé budovy
jak v průvodci, tak na webových stránkách,
• ve vybraných budovách speciální komentované
prohlídky pro děti s listy pro malé architekty,
• expanzi z centra a aktivní zapojení okrajových
částí města nejen otevřením budov, ale i aktivizací místních komunit.
Přesahy festivalu:
• pěstuje dobrovolnickou kulturu,
• propojuje dobrovolníky s odborníky, s lidmi z otevřených budov a s místními komunitami,
• propojuje dobrovolníky napříč generacemi a profesemi (nejstaršímu dobrovolníkovi je 82 let),
• přináší dlouhodobé nové vztahy a přátelství,
• silně pozitivně ovlivnil styčné dobrovolníky, kteří
mají potřebu se potkávat i mimo festivalové
aktivity,
• dává příležitost lidem z otevřených budov potkat
se a promluvit s místní komunitou,
• propojuje lidi v místních komunitách v okolí otevřených budov,
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•

aktivizuje lidi v okrajových částech města, aby
měli chuť zapojit se v místě bydliště do dobrovolnického programu a chtěli příchozím ukázat
prostředí místa, kde bydlí (socializace komunit).
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Dobrovolnický program a akce pro dobrovolníky

5 BUDOV PRO 200 DOBROVOLNÍKŮ + INDIVIDUÁLNÍ PROHLÍDKY
PROHLÍDKY BUDOV BĚHEM ROKU A PŘED FESTIVALEM

V období několika týdnů před festivalem byli dobrovolníci proškoleni jak koordinátorkou dobrovolníků
v Kasárna Karlín, tak v přidělených či jimi vybraných
budovách, někteří jako průvodci a jiní se seznámili
s organizačními doporučeními.
Od září do května probíhaly pravidelné schůzky
koordinátorky dobrovolníků s CORPs, což je skupina
styčných dobrovolnic a dobrovolníků (13), jimž je přidělena oblast cca 7 budov, a kteří koordinují další desítky
dobrovolníků, scházejí se s nimi a zajišťují jejich proškolení sladěním termínů s lidmi z budov a dobrovolníky
včetně účasti na zaškolení. Pro tuto skupinu dobrovolníků je zapojení do CORPs časově i organizačně náročné. Všichni se tomu věnují ve svém volném čase,
o to náročnější sladění zaškolení v budovách je.

2 MĚSTA (VÍDEŇ, GDAŇSK) 5 DOBROVOLNIC/ÍKŮ
SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ V ZAHRANIČÍ

Akce pro dobrovolníky
Dobrovolníci spadají pod svého styčného dobrovolníka/
dobrovolnici (CORPs), kteří před festivalem koordinují
zaškolení a prohlídky v budovách v přidělené oblasti. Je
to příležitost pro dobrovolníky navštívit budovy v dané
oblasti. Tak mohou navštívit během krátké doby několik
objektů. Kromě prohlídek budov před festivalem jsme
zajistili pro dobrovolníky další prohídky v průběhu roku:
• Strahovského stadionu (16. 4.),
• historického parníku Vyšehrad (10. 6.),
• CETINu (26. 9.),
• CETINu (16. 10.),
• Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (12. 12.).
Všem vlastníkům/správcům/zaměstnancům z budov
děkujeme za vstřícnost i za tyto akce navíc.

Nasazení našich dobrovolníků si velmi vážíme. V některých budovách čelí různým náladám návštěvníků, když
vznikají fronty, jsou pod tlakem někdy nespokojených,
ve frontě čekajících návštěvníků. Naštěstí se vyskytují
jen ojediněle. Fronty u nás nejsou tak velké, jako jsme
zažili v Londýně, kde lidé čekali 5 hodin a nikdo nespokojenost neprojevoval.
V zahraničí je dobrovolnictví běžnou součástí života
občanské společnosti a tím se nám také děje to, že se
nám do dobrovolnické pomoci hlásí spousta zahraničních dobrovolníků žijících v Praze, mnozí mají zkušenosti z festivalů Open House ze svých rodných měst.
Díky jejich zapojení pořádáme komentované prohlídky
i v anglickém jazyce pro zahraniční návštěvníky nebo
návštěvníky dlouhodobě žijící v Praze.
49

Vzdělávání pro děti

12

30

DĚTÍ
HODIN
ARCHITEKTONICKÝ KROUŽEK PRO DĚTI
Ve druhém pololetí školního roku 2018/2019, tj. od
února do června, jsme uspořádali ARCHITEKTONICKÝ KROUŽEK v komunitní škole Ikigai. Dětem se pravidelně každý týden věnovala architektka Magdaléna
Hlaváčková a metodička, pedagožka a zakladatelka
komunitní školy Ikigai Klára Veselá.
Kroužek navštěvovalo 12 dětí v průběhu 30 hodin.
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11 DĚTÍ 3 HODINY
WORKSHOP PRO DĚTI

Co všechno se dá nazývat architekturou a jak architektura vzniká, si na vlastní kůži zažily děti při společné hře, kdy si během workshopu navrhly a postavily
model vlastní vesnice. WORKSHOP se konal v listopadu v komunitním centru Kampa a byl zcela naplněn. O vzdělávací činnosti je velký zájem, proto jejich
nabídku chceme rozvíjet včetně rozšiřování pestré
palety pracovních listů k jednotlivým budovám.

Akce pro partnery, členy klubu Milovníci architektury
a pro veřejnost

3
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AKCE
ÚČASTNÍKŮ
AKCE PRO PARTNERY, KLUB, VEŘEJNOST
Kromě desítek doprovodných akcí pro veřejnost
v průběhu festivalu jsme v září uspořádali komentovanou projížďku na historickém parníku Vltava
pro naše partnery, členskou základnu klubu MIlovníci
architektury, veřejnost i dobrovolníky. Prostřednictvím
vyčerpávajícího téměř tříhodinového výkladu architekta Petra Kučery jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o vztahu města a vody a o vývoji pražských
nábřeží a mostů.

a obchodu České republiky, jehož autorem byl jeden
z nejvýznamnějších českých architektů Josef Fanta. Prohlídky se účastnila i zakladatelka Open House
London a mezinárodní sítě Open House Worldwide,
Victoria Thornton, držitelka Řádu Britského Impéria,
se kterou jsme měli v dalších dnech pracovní jednání.

V listopadu jsme se se zájemci o komentovanou procházku prošli po jediném a největším kubistickém
hřbitově na světě, jenž je národní kulturní památkou.
Areál Ďáblického hřbitova je unikátní tím, že jej zdobí
ryze česká kubistická architektura od architekta Vlastislava Hofmana. Po celou dobu komentovanou procházku natáčel štáb České televize a reportáž jsme
mohli zhlédnout na ČT Art nebo online na webu ČT.
Pro naše partnery jsme uspořádali vánoční prohlídku
prvorepublikového paláce Ministerstva průmyslu
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Setkání v rámci mezinárodní sítě Open House Worldwide

Propojování a spolupráce s organizátory festivalů
Open House ve světě je stále intenzivnější. V květnu
nás navštívil člen organizačního týmu André Rosa
z Lisabonu, vyměnili jsme si zkušenosti a prošel si
během festivalu Open House Praha několik pražských budov. Na náš festival také přijeli dobrovolníci
z Open House Gdaňsk, prošli si pražské budovy,
navštívili nás v infocentru a po celou dobu se jim
věnovala naše dobrovolnice Emilia.

Na přátelskou výměnu zkušeností a zažít festival Open
House v Gdaňsku se vypravila Katka a Tomáš. Jejich
zážitky a postřehy si také můžete přečíst na blogu našich webových stránek.

Naše dobrovolnice Katka, Jana a Martina se vydaly
v září na návštěvu Open House do Vídně. Své největší zážitky ze setkání s vídeňskými organizátorkami,
organizátory Open House Oslo a z návštěv budov
sepsaly a jsou k přečtení na blogu našich webových
stránek.

Open House Praha, Open House Oslo a Open House Vídeň.
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Rozhovor s Katkou v polské TV.

Jedním z přednášejících hostů zářijové konference
Future Port Prague byl náš kolega Rory Olcayto,
výkonný ředitel neziskové organizace Open City
v Londýně, která realizuje festival Open House
London. S Rorym jsme se společně sešli v Kampusu
Hybernská a využili jeho přítomnosti k dotazům, které
nebraly konce. Mrzí nás, že tento sympaťák ke konci
roku 2019 po pěti letech předal vedení novému řediteli. Bylo nám s ním dobře během několika setkání
v Praze, ale i v Londýně.

Rory Olcayto a Michaela Pánková

Jak už jsme zmínili, cestu do Prahy v prosinci vážila
i zakladatelka Open House London, Victoria Thornton, nositelka Řádu Britského Impéria, President at
Architectural Association. Stihla se těsně po příletu
zúčasnit prohlídky Ministerstva průmyslu a obchodu,
byla překvapením pro přítomné partnery, dobrovolníky a provádějící zaměstnance ministerstva. Poté jsme
se v dalších dnech věnovali pracovním záležitostem.

Andrea Šenkyříková, Victoria Thornton, Michaela Pánková

Ostatní
Ke zhodnocení činnosti organizace jsme se vypravili ve
dnech od 21. do 23. srpna do přírody Slavkovského lesa
a za krásného počasí jsme v rámci každoročního strategického plánování zhodnotili krátkodobé a dlouhodobé
cíle a naplánovali kroky k udržitelnosti organizace pod
vedením facilitátorky Lenky Svobodové.
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Finanční zpráva

Finanční zpráva za rok 2019
Přehled zdrojů financování
Dotace z rozpočtu Magistrátu hlavního města Prahy

1 200 000,00 Kč

Dotace z rozpočtu městských částí

352 200,00 Kč

Finanční dary od fyzických a právnických osob

160 004,00 Kč

Sponzorské dary

80 000,00 Kč

Tržby z prodeje služeb a propagačních materiálů
Výnosy celkem

341 568,00 Kč
2 133 772,00 Kč

Náklady na realizaci
Náklady na materiál

42 890,00

Produkce a propagace festivalu
Dobrovolnický program

243 395,00

Osobní náklady

130 043,00

Ostatní provozní náklady

204 198,00

Náklady celkem

1 876 750,00 Kč

Přehled příjmů dle zdrojů financování

Magistrát hlavního města Prahy
Dotace z rozpočtu městských části
Dary od fyzických a právnických osob
Sponozorské dary
Tržby z prodeje služeb a propagačních materiálů
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1 256 224,00

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

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ROZVAHA
v plném rozsahu

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

ke dni 31.12.2019
( v celých tisících Kč )
IČO

Účetní jednotka doručí:

1 x příslušnému fin. orgánu

03034992

Označení

AKTIVA

a

b

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. II.

Pohledávky celkem

B. II. 4.

Poskytnuté provozní zálohy

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

B. III. 1.

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období
c

1

Stav k posled. dni
účetního období
2

Součet B.I. až B.IV.

41

233

618

Součet B.II.1. až B.II.19.

71

20

20

(314)

55

20

20

Součet B.III.1. až B.III.7.

80

202

597

Peněžní prostředky v pokladně

(211)

72

23

5

B. III. 3.

Peněžní prostředky na účtech

(221)

74

179

592

B. IV.

Jiná aktiva celkem

Součet B.IV.1. až B.IV.2.

84

11

1

B. IV. 1.

Náklady příštích období

(381)

81

11

1

Součet A. až B.

85

233

618

Aktiva celkem

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

PASIVA

Označení
a

b

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

A. I. 1.

Vlastní jmění

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

c

3

Stav k posled. dni
účetního období
4

Součet A.I. až A.II.

86

154

411

Součet A.I.1. až A.I.3.

90

5

5

(901)

87

5

5

Součet A.II.1 až A.II.3.

94

149

406
257

A. II. 1.

Účet výsledku hospodaření

(963)

91

x

A. II. 2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

(931)

92

74

x

A. II. 3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

(932)

93

75

149

B.

Cizí zdroje celkem

Součet B.I. až B.IV.

95

79

207

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

Součet B.II.1. až B.II.7.

105

14

5

B. II. 6.

Dohadné účty pasivní

(389)

103

14

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

Součet B.III.1. až B.III.23.

129

B. III. 1.

Dodavatelé

B. IV.

Jiná pasiva celkem

B. IV. 2.

Výnosy příštích období
Pasiva celkem

5
152
152

(321)

106

Součet B.IV.1. až B.IV.2.

133

(384)

131

65

50

Součet A. až B.

134

233

618

65

50
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Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu
Název a sídlo účetní jednotky

ke dni 31.12.2019
( v celých tisících Kč )

Účetní jednotka doručí:

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

IČO

1 x příslušnému finančnímu orgánu

03034992

Označení

56

Číslo
řádku

TEXT

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

A. I. 1.

Činnosti
Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

2

1 666

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

3

50

50

A. I. 4.

Náklady na cestovné

6

6

6

A. I. 5.

Náklady na reprezentaci

7

26

A. I. 6.

Ostatní služby

8

1 584

A. III.

Osobní náklady

13

130

130

A. III. 10.

Mzdové náklady

14

118

118

A. III. 11.

Zákonné sociální pojištění

15

12

12

A. V.

Ostatní náklady

21

1

1

A. V. 22.

Jiné ostatní náklady

28

1

1

Náklady celkem

Součet A.I. až A.VIII.

39

1 797

B. I.

Provozní dotace

Hodnota B.I.1.

41

1 552

1 552

B. I. 1.

Provozní dotace

42

1 552

1 552

B. II.

Přijaté příspěvky

43

160

160

B. II. 3.

Přijaté příspěvky (dary)

45

160

160

B. III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

47

Součet A.I.1. až A.I.6.

Součet A.III.10. až A.III.14.

Součet A.V.16. až A.V.22.

Součet B.II.2. až B.II.4.

80

1 746

26
80

80

1 664

1 877

342

80

422

Výnosy celkem

Součet B.I. až B.V.

61

2 054

80

2 134

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)

62

257

257

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

ř. 62 - ř. 37

63

257

257

Příloha k účetní závěrce 2019
1. Obecné údaje o účetní jednotce
Název:
IČO:
Sídlo:
Právní forma:
Rozhodující předmět činnosti:
Datum vzniku společnosti:

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

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

Příjmení, jméno
Andrea Šenkyříková
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 činnosti není podnikání.
4. Způsob účtování zásob
ÚJ účtuje zásoby způsobem B.
5. Způsob přepočítávání cizích měn na českou měnu
ÚJ přepočítává cizí měnu na českou aktuálním denním kurzem v den přijetí faktury/v den vystavení
faktury.
6. Účtování dlouhodobého a drobného dlouhodobého hmotného majetku
ÚJ na majetkových účtech vede veškerý dlouhodobý hmotný majetek, jehož pořizovací cena je
vyšší než 40 000 Kč. Majetek, jehož pořizovací cena je 30 000 - 40 000 Kč vede ÚJ jako drobný
dlouhodobý hmotný majetek. Majetek do 30 000 Kč je účtován přímo do nákladů.
7. Účtování dlouhodobého a drobného dlouhodobého nehmotného majetku
ÚJ na majetkových účtech vede veškerý dlouhodobý nehmotný majetek, jehož pořizovací cena
je vyšší než 60 000 Kč. Nehmotný majetek, jehož pořizovací cena je 30 000 - 60 000 Kč vede
ÚJ jako drobný dlouhodobý nehmotný majetek. Nehmotný majetek do 30 000 Kč je účtován
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
Městská část Praha 1

1 200 000,00 Kč
50 000,00 Kč

57

58

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

Za finanční podpory

Partneři

H
PRA
A
PRA-HRA.CZ

Mediální partneři

Pojištění odpovědnosti dobrovolníků za újmu je realizováno ve spolupráci s HESTIA — Centrem pro dobrovolnictví, z. ú.
59

Těšíme se na vás a na spolupráci 1.—6. září 2020
během 6. ročníku festivalu Open House Praha.

Open House Praha, z. ú.
registrován v rejstříku ústavů vedeném u Městského soudu v Praze dne 14. června 2014, odd. U, vložka 30
Bubenečská 347/25, 160 00 Praha 6
Datová schránka wn8gg8h
Nejsme plátci DPH
IČ: 03034992
Číslo účtu: 2600626911/2010
info@openhousepraha.cz
openhousepraha.cz

#openhousepraha #ohp
OpenHousePraha

