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Open House poprvé v Brně 

Festival Open House Brno otevřel na jeden den dveře budov, kolem kterých chodíte třeba každý den, ale 

běžně se do nich nemůžete podívat. Jak uvnitř vypadají architektonicky zajímavé domy? Jak fungují 

kancelářské a administrativní komplexy? Co zbylo z industriálních staveb? Jak vypadá město ze střech 

některých domů? 14. dubna 2018  bylo možné si na tyto otázky odpovědět. V rámci festivalu bylo možné 

navštívit vybraná místa v celém Brně a projít si je samostatně, některá dokonce s průvodcem či výkladem.  

Jak vznikl brněnský Open House?  

Nadšena zážitkem Open House Chicago 2015 chtěla Lucie Šilerová přivést obdobnou akci do Brna. Začít 

má člověk vždy u sebe a tak spolu s Janou Janulíkovou naplánovaly otevření Hudebně - dramaické 

laboratoře Janáčkovy akademie múzických umění, kde obě působí. Prostřednictvím Jany Janulíkové 

převzal záštitu nad akcí TIC BRNO a Lucie zapojila v organizaci další členy spolku Kultura & 

Management. Společně otevřeli funkcionalistické střechy Alfa pasáže, nové terasy parkovacího domu 

Domini park a prostory divadla Barka, současně chrámu a věže funkcionalistického Husova sboru na ulici 

Svatopluka Čecha. Tyto 4 otevřené lokace Brno Open Day 2017 navštívilo během jednoho dne přibližně 

400 návštěvníků, většina zvládla všechny lokace a pozitivní zpětná vazba dodala sebevědomí desítce 

dobrovolníků a organizačnímu týmu Lucie Šilerové, Terezy Kalábové, Petry Kovářové, Jany Janulíkové 

a Martina Pešla do další práce. 

Díky pilotní akci „Brno Open Day“ v září 2017 získal organizační tým budoucího festivalu pozitivní zpětnou 

vazbu návštěvníků a také primární motivaci pustit se do organizace prvního plnohodnotného ročníku 

festivalu. Od podzimu 2017 se tak začal připravovat první ročník.  

Tým se postupně rozšířil o další členy a festival byl společně uspořádán spolkem Kultura & Management 

a TIC BRNO.  

Koncept festivalu Open House 

Myšlenka otevření hranice mezi budovami a kolemjdoucími vznikla v Londýně v roce 1992. Cílem bylo 

podpořit architekturu jako umění a přiblížit ji lidem mimo profesionální kruhy. Základem konceptu je osobní 

zkušenost návštěvníků v budovách, které jsou přístupné vždy zdarma, s možností je blíže poznat a 

rozvinout diskuzi s experty či dalšími návštěvníky. 

„Dobře navržené budovy a veřejné prostory jsou nezbytnou součástí při tvoření a udržení živého a 

pulzujícího města a právě Open House umožňuje široké veřejnosti získat nové informace, zapojit se do 

dialogu a rozhodovat o budoucím městském prostředí.“ 

Victoria Thornton (zakladatelka Open House v Londýně 1992 a organizace Open City). 

Základem je myšlenka posílit dialog veřejnosti s architekty, městem i jeho veřejnými prostory. To 

usnadňuje zapojení široké veřejnosti a kvalifikovanější tvorbu názorů. Úspěšný formát se rychle rozšířil 

do dalších měst. Kromě základní myšlenky se festival dále zaměřuje na městské plánování, 

architektonický i bytový design i veřejné prostory a zeleň. 
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Open House Brno 2018 

Příprava plnohodnotného festivalu začala bezprostředně po Brno Open Day. Organizační tým se dále 

rozšířil a začalo dramaturgické plánování možných lokací pro rok 2018. Celkově bylo osloveno více než 

65 lokací, ze kterých bylo finálně otevřeno 24. Zájem projevilo více než 70 dobrovolníků, kteří měli 

možnost provázet aktivně, o otevřených místech načíst předem zajímavé informace a tyto dále předávat, 

nebo se starat o bezpečnost a orientaci jednotlivých návštěvníků. Byla oslovena skupina Open House 

Worldwide, ke zprostředkování zapojení do mezinárodní sítě.  

Festival měl v roce 2018 také ucelenou marketingovou kampaň. Za její grafickou podobou stojí Barbara 

Zemčík a vizualitě dominoval název akce na černém pozadí. Tento prvek se promítl do outdoorové 

komunikace, suvenýrů i předmětů pro dobrovolníky. Na vizuálu a kvalitních fotografiích byla postavena 

také festivalová brožura. Jednotlivá místa pak byla prezentována na webových stránkách Open House 

Brno 2018 na turistickém portálu GOtoBRNO.cz, postupně se představovala také na Facebookové 

události, která oslovila více než 6 300 zájemců. V online prostoru i v informačním centru TO JE BRNO se 

před akcí spustila také registrace vstupů do míst, která měla z rozličných důvodů omezenou kapacitu. 

Samotná registrace vzbudila enormní zájem, díky kterému došlo dokonce k výpadku rezervačního 

systému. V průběhu festivalu pak byla jednotlivá místa viditelně označena a na všech byli přítomni 

dobrovolníci. 

Open House Brno 2018 v číslech 

23 zapojených budov (z 24 přihlášených) 

120 otvíracích hodin 

8181 návštěv 

51 dobrovolníků (70 zájemců) 

7,5 tis. zájemců na Fb  

 

 


