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Základní informace
Termín konání:
Termín konání výstavy:
Místo konání:
Zúčastněné země:
Organizátoři:

leden – říjen 2014
15. 9. – 12. 10. 2014
Jiřský klášter a Masarykova (Plečnikova) vyhlídka, Pražský hrad, Praha
Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Itálie
Hravý architekt z. s., Správa Pražského hradu, festival Architecture Week

Záštita projektu: Ivana Zemanová, manželka prezidenta ČR
Další záštity: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ministr Marcel Chládek; Ministerstvo kultury
Slovenské republiky, ministr Marek Maďarič; Velvyslanectví Slovenské republiky, velvyslanec Peter Weiss;
Velvyslanectví Polské republiky, velvyslankyně Grażyna Bernatowicz; Velvyslanectví Maďarské republiky,
velvyslanec Tibor Petö; Velvyslanec Italské republiky, velvyslanec Pasquale D´Avino; Asociace krajů ČR,
předseda Michal Hašek; Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Finanční podpora: Ministerstvo kultury Slovenské republiky, Visegrad Fund, Pardubický kraj, In Form
Slovakia
Zúčastněné instituty: Maďarský kulturní institut; Polský institut v Praze; Slovenský institut Praha;
Partneři projektu: České dráhy, Národní technické muzeum v Praze, CzechTourism, Trustav, McDonald’s
Produktoví partneři: Centropen, Erco Lighting, Hamé, Kofola, Plojhar, Primalex, REDA, Spyron
Téma výtvarné části: architektonický detail a umění v architektuře
Charakteristika: mezinárodní výtvarně-architektonický projekt pro děti základních škol, konaný v rámci
mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha
Cíl projektu: přiblížit dětem základních škol adekvátní formou architekturu a začít je vychovávat k jejímu
vnímání, poučit je o profesi a práci architekta, vysvětlit, co je architektonické dědictví a proč je důležité se o
ně zajímat a pečovat o ně, přiblížit význam kvalitní architektury pro každodenní život, ukázat propojení
různých oborů
Realizace: Druhý ročník projektu byl rozšířen o vzdělávací složku ve formě přípravných přednášek,
procházek a besed dětí s architekty z jejich měst nebo vybranými odborníky, kteří děti motivovali
vyprávěním o architektuře, jejím vzniku, historii a tvůrcích. Na základě přednášky se děti věnovaly výtvarné
části projektu.
Přednášky, besedy a procházky pro děti vedli: Bc. Daniela Černá, Ateliér Krejčiříkovi: edukace v ZŠ Lednice;
Ing. Arch. Štěpán Děnge: edukace na ZŠ Hraničářů, Mikulov; Ing. arch. MgA. Michal Fišer, Česká komora
architektů: edukace na ZŠ Školní, Kadaň; Mgr. Petr Freiwillig, Národní památkový ústav: edukace v ZŠ, ZUŠ
a MŠ Purkyňova, Frýdlant; Ing. arch. Zbyněk Hartmann, architekt města Jindřichův Hradec: edukace v 5. ZŠ
Jindřichův Hradec; Ing. Přemysl Krejčiřík, Ateliér Krejčiříkovi: edukace v ZŠ Lednice a ZŠ Valtice; Mgr. Eva
Kubalíková, ZŠ Dukelská, České Budějovice: edukace v ZŠ Dukelská, České Budějovice; Ing. arch. Iveta
Ludvíková, Městský úřad Znojmo: edukace na ZŠ a MŠ Pražská, Znojmo; Ing. arch. Pavla Pannová, odbor
hlavního architekta Magistrátu města Pardubic: edukace v ZŠ Závodu míru, Pardubice a DDŠ, SVP a ZŠ
Býchory; Ing. Arch. Jaroslav Pachner, městský architekt: edukace na ZŠ Kadaňská, Chomutov; Ing. arch.
Vladimír Petroš, edukace v ZŠ Velká Dlážka, Přerov

Ing. arch. Boris Petrov, projekční kancelář atelier Frýdek: edukace v ZŠ Jiřího z Poděbrad, Frýdek-Místek;
Ing. arch. Miloš Roháček, Městský úřad Tábor – odbor územního rozvoje: edukace na ZŠ a MŠ Helsinská,
Tábor; Ing. arch. Oldřich Semrád, Magistrát města Hradec Králové: edukace na ZŠ Habrmanova, Hradec
Králové; Ing. arch. Ondřej Šefců, ředitel územního odborného pracoviště Praha NPÚ: edukace v ZŠ nám.
Curieových, Praha; Ing. Arch. Miloslav Šimánek, Miestny úrad, Bratislava – Nové Mesto: edukace na ZŠ
a MŠ Sibírska, Bratislava; Prof. Ing. arch. Štefan Šlachta PhD., SAS: edukace v ZŠ Vajanského, Skalica a ZŠ
a MŠ Školská, Žilina; Ing. arch. Martin Zborník: edukace v ZŠ a MŠ Jana Husa, Písek.
Organizátoři velice děkují všem architektům a odborníkům, kteří si udělali čas a dětem se v rámci projektu
Hravý architekt věnovali. :)
Formát a technika: Děti pracovaly zvolenou výtvarnou technikou (malba, kresba, koláž, tisk) a vhodným
materiálem (tempery, akvarel, inkoust, tuš, uhel, tužka, pastely) na čtvrtku formátu A3 (297 x 420 mm).
Hodnocení: Nejlepší práce, které děti samy vybraly, byly představeny na výstavě v Jiřském klášteře na
Pražském hradě v rámci 8. ročníku mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week
Praha 2014.
Odměna: Třídy, které na projektu pracovaly, strávily den na Pražském hradě, kde obdržely dárky od
organizátorů a partnerů, zúčastnily se připraveného programu a dílen se známými architekty (např.
Miroslav Řepa, Josef Pleskot, Vera Hampl, Eliška Kaplicky, Miloš Roháček, Damjan Prelovšek a další) a pod
vedením odborníků z Národního památkového ústavu. Všechny děti si také prohlédly Plečnikovy Jižní
zahrady Pražského hradu vždy s působivým výkladem pana architekta Zdeňka Lukeše, kterému tímto
organizátoři velice děkují, a prošly architektonické výstavy v Jiřském klášteře.
Film: K projektu Hravý architekt připravil pan Ondřej Šefců ve spolupráci s FAMO v Písku pro děti krátký
animovaný film s názvem Jak člověk k architektuře přišel, o tom, jak vznikla architektura. Film byl dětem
promítán v rámci výtvarných dílen v Masarykově (Plečnikově) vyhlídce, při jejich návštěvě Pražského hradu
a dále byl prezentován s anglickými titulky na výstavě Hravého architekta ve Florencii.

Zúčastněné základní školy:
Česká republika:
ZŠ Kneslova (Brno), Dětský domov se školou (Býchory), ZŠ Dukelská (České Budějovice), ZŠ Za Nádražím
(Český Krumlov), Základní škola Kadaňská (Chomutov), Základní škola Dr. Malíka (Chrudim), Základní škola
Jiřího z Poděbrad (Frýdek Místek), ZŠ, ZUŠ a MŠ Purkyňova (Frýdlant), 5. základní škola Vajgar (Jindřichův
Hradec), Základní škola Školní (Kadaň), ZŠ Dukelských hrdinů (Karlovy Vary), ZŠ Lednice, ZŠ Jana Palacha
(Kutná Hora), ZŠ Mikulov, Základní škola Palackého (Moravská Třebová), MŠ Demlova (Olomouc), ZŠ
Závodu míru (Pardubice), ZŠ Jana Husa a MŠ (Písek), 25. ZŠ Chválenická (Plzeň), Základní škola nám.
Curieových (Praha), ZŠ Velká Dlážka (Přerov), ZŠ Helsinská (Tábor), ZŠ Valtice, ZŠ a MŠ Pražská (Znojmo)
Slovenská republika:
Základná škola s mateřskou školou Sibírska (Bratislava); ZŠ Vajanského (Skalica); Základná škola
s mateřskou školou (Žilina – Závodie)
Polsko:
Základní škola Jana III. Sobieského č. 44 (Wroclaw)
Maďarsko:
Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Altalános Iskola (Budapešť); Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus
Általános Iskola (Budapešť)

Itálie:
Istituto Comprensivo Scarperia San Piero a Sieve (Florencie)
„Projekt Hravý architekt, který je součástí mezinárodní výstavy Architecture Week Praha, se zrodil v roce
2013 a již první ročník ukázal, že představit architekturu pomocí hry dětským
divákům byl šťastný nápad. A to hned z několika důvodů. Jednak se na školách (a to nejen základních) děti o
architektuře zase tak moc nedozvědí. A pokud ano, tak spíše údaje o významných stavbách nebo o
architektonických slozích. Ale architekturu je třeba také vnímat, přemýšlet o ní, učit se jí pozorovat. Dalším
důvodem je, že architektura nás provází celým životem, a to doslova na každém kroku. Nepochybně nás
ovlivňuje, i když si to úplně nepřipouštíme. Není pochyb o tom, že utěšená podoba měst, vesnic či krajiny je
společným zájmem a že se v této oblasti u nás i ve světě v období modernismu víc věcí pokazilo, než
povedlo.
Umět vnímat architekturu, zajímat se o ni, odlišit vysloveně špatnou od lepší a poznat tu nejlepší, to jsou
zdánlivě velmi obtížné úlohy. Ale ve skutečnosti to tak složité nemusí být.
Dovednosti vnímat tvary, barvy, proporce a jejich vzájemné vztahy jsou uloženy v každé lidské bytosti.
Ovšem je nutné je rozvíjet a to nejlépe již ve věku tvárnosti a hravosti. A pokud možno způsobem, který
nebude připomínat povinnost, dril nebo dokonce učení! Jsou věci, které je možné popsat snadno slovy a
pak je ze slov i pochopit. Jsou však dovednosti, které je obtížné či téměř nemožné srozumitelně popsat
pouhými slovy. Je třeba použít příklady, příběhy, obrazy, imaginace, hru. Ostatně proto v historii lidstva
sehrála takovou úlohu hudba, poezie, drama či výtvarné umění. Pokud chceme v dětech probudit
architekty, musíme s nimi na toto téma sehrát něco jako zábavné představení. Povídání ani mentorování
nestačí. A co víc, tato hra musí bavit (a možná poučit) i nás, dospělé. Všichni si přece rádi hrajeme. Vy snad
ne?“
(Ondřej Šefců)

Hravý architekt 2014 po dnech:
17. září 2014
První děti přijely na Pražský hrad z Budapešti (Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Altalános Iskola),
Prahy 1 (ZŠ nám. Curieových), Plzně (25. ZŠ Chválenická), Kadaně (ZŠ Školní) a Kutné hory (ZŠ Jana Palacha).
Děti dostaly dárky od partnerů a byly rozděleny do tří barevně rozlišených skupin. Oblékly červené, modré
a žluté čepice a s tričky Hravý architekt se staly na jeden den Hravými architekty na Pražském hradě.
Děti při zahájení přivítali Petr Ivanov, ředitel festivalu Architecture Week Praha a projektu Hravý architekt,
Tibor Petö, velvyslanec Maďarské republiky, Oldřich Lomecký, starosta pro Prahu 1 a Ondřej Šefců, ředitel
Národního památkového ústavu pro Prahu.
Děti natáčela Česká televize pro pořad Události v kultuře. Dnešní dílny vedl Ondřej Šefců, ředitel Národního
památkového ústavu pro Prahu a jako host se dílen zúčastnila také paní architektka Vera Hampl.
23. září 2014
Dnes navštívily Pražský hrad děti z jižní Moravy: Základní školy z Mikulova, Lednice a Valtic, dále z Moravské
Třebové (ZŠ Palackého), Chrudimi (ZŠ Dr. Malíka) a Jindřichova Hradce (5. ZŠ Vajgar). Děti přivítali Petr
Ivanov, ředitel festivalu Architecture Week Praha a projektu Hravý architekt a architekt Miroslav Řepa,
kurátor výstavy Architektura v prostoru a čase. Dílny v Masarykově (Plečnikově) vyhlídce dnes vedly paní
Eva Neprašová a Eva Kosová
z Národního památkového ústavu z Českých Budějovic.
25. září 2014
Na Pražský hrad tentokrát zavítaly děti z Karlových Varů (ZŠ Dukelských hrdinů), Frýdku-Místku (ZŠ Jiřího
z Poděbrad) a Chomutova (ZŠ Kadaňská). Děti přišli přivítat Petr Ivanov, ředitel festivalu Architecture Week
Praha a projektu Hravý architekt, Václav Beránek, ředitel oddělení pro kulturu Správy Pražského hradu a

paní architektka Věra Hampl. Dílny na Plečnikově vyhlídce vedla paní Martina Veselá z Národního
památkového ústavu v Telči.
2. října 2014
Dnes se na Pražském hradě setkaly děti ze Skalice (ZŠ Vajanského) a Žiliny (ZŠ a MŠ Žilina – Závodie) za
Slovensko a děti z polské Vratislavi (ZŠ Jana III. Sobieského č. 44) s dětmi z Frýdlantu (ZŠ, ZUŠ a MŠ
Purkyňova).
S dětmi se přišli pozdravit zástupci všech dnes zúčastněných zemí: za Slovensko pan Igor Choma, primátor
města Žiliny, paní Nora Zaplejtalová, vedoucí odboru školství a mládeže v Žilině a Ján Majsiar, ředitel ZŠ a
MŠ Žilina-Závodie, dále pan Ľudovít Barát, zástupce primátora města Skalica a pan Vladimír Šenk, ředitel ZŠ
Vajanského, za Polsko Jacek Barski z odboru územního rozvojového fondu Vratislavi, Maciej Ruczaj za
Polský institut, který polským dětem také celý den tlumočil a za organizátory promluvil Petr Ivanov a
Ondřej Šefců. Zahájení se zúčastnila také paní Maria Noel Tournoux za WHC UNESCO. Práce s dětmi
v dílnách se opět ujal pan Ondřej Šefců. Dílen se tentokrát zúčastnil také pan Jakub Železný a ve spolupráci
s hosty z Itálie a WHC UNESCO vytvořili ukázku stavby klenby z papírových krabic. Studenti z fakulty
architektury v Praze dětem předvedli další možnosti, jak postavit klenbu.
7. října 2014
Tentokrát na Pražský hrad dorazily děti z Brna (ZŠ Kneslova), Přerova (ZŠ Velká Dlážka) a Tábora (ZŠ
Helsinská).
Dílny dnes vedly paní Eva Neprašová a Eva Kosová z Národního památkového ústavu z Českých Budějovic.
9. října 2014
Pražský hrad dnes navštívily děti ze Znojma (ZŠ Pražská), Pardubic (ZŠ Závodu míru), Býchor (Dětský domov
se školou), z Olomouce (ZŠ Demlova), Českých Budějovic (ZŠ Dukelská) a Písku (ZŠ a MŠ Jana Husa).
S dětmi se přišla pozdravit paní Ivana Zemanová, která poskytla projektu Hravý architekt svou záštitu. Za
organizátory na zahájení promluvil Petr Ivanov, dále se zúčastnili pan Ondřej Šefců, Zdeněk Lukeš a Damjan
Prelovšek.
Dílny vedl Ondřej Šefců, ředitel Národního památkového ústavu pro Prahu, a zúčastnil se jich také architekt
Josef Pleskot, který se aktivně zapojil do práce s dětmi.
10. října 2014
Poslední den konání Hravého architekta zavítaly na Pražský hrad další děti z maďarské Budapešti
(Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola). Dílny dnes vedl opět pan Ondřej Šefců.
Výstava se bude dále prezentovat v dalších městech v České republice i zahraničí.

Mediální kampaň a outdoor
Hlavní mediální partner
Architekt – časopis roku
Mediální partneři
4style – SK, Ekonom, Hospodářské noviny, iPrague, Magazín In, Magazín Víkend, Metro, MF reklama, Můj
dům, Stavba, Stavitel, Světlo
Internetoví partneři
archiweb.cz, earch.cz, grandresidence.argusmedia.sk, ihned.cz, kudyznudy.cz, mujdum.cz, svetlo.info,
stavbaweb.cz, propamatky.cz, pragueeventscalendar.cz
Outdooroví partneři
Dopravní podnik, MF reklama, Railreklam

Časopisy, noviny
4style - SK

Můj dům
Můj vláček/ČD
Stavba
Stavitel
Světlo

1/2 TS inzerce
1/2 TS inzerce
1 TS, článek
článek
1/4 TS
1/4 TS
1/8 TS
1/8 TS
64x64 inzerát AJ
64x64 inzerát NJ
1/4 TS
1/4 TS
1/4 TS
1/4 TS
1TS
1TS
½ TS
rozhovor
pozvánka
1 TS inzerce
1 TS článek
1 TS inzerce + článek
1 TS inzerce
1 TS inzerce + článek

srpen
září
září
listopad
září
říjen
září
říjen
podzim
podzim
září
říjen
září
říjen
září
září
září
září
září
září
září
září
září
září

Portály
archiweb.cz
earch.cz
grandresidence.argusmedia.sk
hrad.cz
ihned.cz
kudyznudy.cz
mujdum.cz
pragueeventscalendar.cz
propamatky.cz
stavbaweb.cz
svetlo.info

banner, pozvánky, články, program
banner, pozvánky, články, program
pozvánka
informace, články
banner
články, informace
články, informace
2x banner
banner, články, informace
články, informace
banner, pozvánky, informace

srpen - říjen
srpen - říjen
srpen - říjen
srpen - říjen
září
srpen - říjen
září - říjen
srpen - říjen
září - říjen
srpen - říjen
srpen - říjen

Obecná tisková zpráva
Výstava v prostoru a čase
Odborná konference
Pozvánka na noc s architekturou

15. 9.
22. 9.
30. 9.
8. 10.

Reportáž z výstavy
Pozvánka
Reportáž z výstavy
Reportáž z výstavy
Natáčení 6 vil Prahy 6
Pozvánka
Pozvánka

20. 9.
15. 9.
18. 9.
17. 9.
23.9.
15. 9.
26. 9.

Architekt
Ekonom
Hospodářské noviny
iprague
Magazín In
Magazín Víkend
Mc noviny
Mc noviny - elektronická verze
Metro

Ostatní PR
ČTK

ČT ART
ČT ART
ČT ART
ČT DÉČKO
ČT Z METROPOLE
E15
EURO

Glanc
IN hospodářské noviny
Květy
Lidové noviny
MF Dnes
MF Dnes - Víkend
Vlasta
ABC
Rodiče
Radio Blaník
Radiožurnál
Radio Impuls
Regina Český rozhlas
Radio Experes
Radio Experes
Outdoor
Plakáty A1 – 1500 ks
Citylighty – 50 ks
Variapostery – 22 ks
Billboard

Pozvánka
Pozvánka
Pozvánka
Plečnik
Pozvánka
Plečnik
Pozvánka
Pozvánka
Pozvánka
Pozvánka
Pozvánka
Pozvánka
Pozvánka
Pozvánka - rozhovor
Pozvánka na noc s architekturou
Pozvánka

28. 9.
17. 9.
25. 8.
19. 9.
2. 10.
říjen
8. 9.
9. 9.
1. 9.
20. - 21. 9.
27. - 28. 9.
září
15. 9.
15. 9.
8 + 9. 10.
22. 9.

ulice Prahy, města ČR, školy, ambasády, kulturní střediska, kulturní instituty
centrum Prahy
Praha hlavní nádraží, Masarykovo nádraží Praha
Prašný most, Praha

Dopravní podnik hl. m. Prahy, MHD
Letáky A4 – 2720 ks
tramvaje a autobusy MHD Praha
Trojnožky: 45 ks
vybrané stanice metra
Propagace v krajích a městech
Výlep plakátů, informace na webových stránkách, facebook, informační centra, radniční listy, lokální tisk,
lokální TV, distribuce elektronických a tištěných pozvánek.
Propagace ve školách a městech
Výlep plakátů, informace na webových stránkách, facebook, distribuce elektronických a tištěných
pozvánek.
Seznam internetových odkazů Hravý architekt:
http://www.earch.cz/cs/akce/hravy-architekt-2014-deti-na-prazskem-hrade
http://mujdum.dumabyt.cz/rubriky/pel-mel/hravy-architekt-2014_2370.html
http://www.zsazusfrydlant.cz/?p=2276
http://www.zs25plzen.cz/nase-skola/novinky/hravy-architekt-2014.aspx
http://www.cka.cc/ostatni/akce/hravy-architekt-2014
http://www.zsdlazka.cz/dokumenty/13-14/architekt.pdf
http://www.zsvajanskeho.sk/78-aktuality/160-hravy-architekt
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http://www.zilina.sk/?page=ukazspravu&id=13296
http://www.zsnadrazi.cz/http/rocenka/roc04/tech/img/icons/rocenka/roc99/tech/rocenka/roc97/index.p
hp?clanek=3104&archiv=2013
http://www.zsmikulov.cz/kalendar-akci/0/hravi-architekti/
http://www.piseckysvet.cz/skolstvi/deti-se-staly-hravymi-architekty
http://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/mestsky-urad/informace-z-odboru/odbor-stavebniho-uradu-azivotniho-prostredi/nasi-mali-architekti-pobyli-v-praze.html
http://www.architektiveskole.cz/
http://aktualnizpravy.cz/details/18406624-Manzelka-prezidenta-republiky-Ivana-Zemanova-se-setkas%C2%A0detskymi-ucastniky-projektu-Hravy-architekt
http://www.zilina.sk/?page=ukazspravu&id=13350
Organizátoři děkují všem zúčastněným dětem, učitelům, školám, městům, partnerům, institutům,
velvyslanectvím, architektům a odborníkům za podporu a spolupráci, která přispěla k uskutečnění tohoto
projektu.
V Praze dne 1. 12. 2014, Miluše Kaudersová, tel.: +420 602 656 745, email: kaudersova@architectureweek.cz

Hravý architekt

edukační činnost v Českých Budějovicích

kresba obrázků pro výstavu, děti z Českých
Budějovic

děti v expozici výstavy Hravý architekt

dílny – stavba ideálního města

dílny, práce dětí – palác

dílny - kreslení

dílny – stavba ideálního města

prohlídka Pražského hradu

