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Občanské sdružení Kruh se vEnuje propagaci architektury. Vzniklo jako 
dobrovolný spolek studentů pražské Akademie výtvarných umEní na 
Škole architektury v roce 2001, v reakci na nedostatek informací o 
současné architektuUe. Hlavním cílem projektu Kruh je pokusit se 
veUejnosti pUedstavit kvalitní a současnou architekturu, otevUít ji pro 
smysluplnou diskusi a umožnit dialogy mezi autory a obyvateli mEst a 
obcí. 

 

 

 

 



 

Charta: 
O. s. Kruh má 6 členů, sestávajících z aktivních osobností na poli architektury (teoretici, historici, architekti). 
  
členové sdružení jsou: 
MgA. Marcela Steinbachová, architektka a odpovEdná redaktorka odborného časopisu o architektuUe 
ERA 21 
Ing. Vladislava ValcháUová, historička architektury 
Soňa Ryndová, odborná editorka 
Mgr. Eva Novotná, historička architektury 
Marcela Steinbachová st. 
MgA. Helena Šantavá, grafička 
 
  
výkonný výbor: 
MgA. Marcela Steinbachová 
Mgr. Eva Novotná 
MgA. Helena Šantavá 
pUedseda: 
MgA. Marcela Steinbachová 
revizor účtů: 
Mgr. Eva Novotná 
 
  
spolupracovníci: 
Pavlína Svatoňová, PR 
Mgr. Karolína Jirkalová, redaktorka časopisu Art and Antiques 
Iveta Čermáková, studentka výtvarného umEní 
PhDr. Miroslav Pavel, historik architektury 
Ing. arch. Šárka Malošíková, architektka 
 
kontakt 
o. s. Kruh, Londýnská 54, 120 00 Praha 2 
www.kruh.info, www.denarchitektury.cz 
kruhos@seznam.cz 
+420 777 153 330 
IČO: 265373Řř 
DIČ: CZ 265373Řř 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

program 2013 
 
PUednáškový cyklus „Metamorfózy měst“  
 
Kruh o.s. a Francouzský institut v Praze pUipravili pro zájemce o architekturu cyklus pUednášek s 
názvem Metamorfózy mEst. BEhem roku 2013 v Praze vystoupila Uada špičkových francouzských 
architektů mladé a stUední generace, kteUí pUedstavili své projekty i aktuální tendence ve francouzské 
architektuUe vzhledem k problematice plánování a rozvoje mEst. 
 
PUednáškový cyklus Metamorfózy mEst pUedstavil současnou francouzskou architekturu a její tvůrce. 
Šest pUednáškových a diskusních večerů probíhalo od bUezna do prosince 2013. Tématem celého 
cyklu bylo mEsto, jeho promEny a udržitelný rozvoj. Kruh tak reagoval na velice aktuální téma, o které 
jeví zájem česká odborná i laická veUejnost. O roli architektury v utváUení mEst a udržitelném rozvoji 
mEst promluvili z francouzské perspektivy David Trottin a Christian Devillers. Své názory na inovativní 
způsoby stavEní a ekologicky udržitelnou výstavbu pUedstavili v Praze Gilles Perraudin, který postavil 
nEkolik svých staveb pouze z masivních kamenných kvádrů, i jeden z hlavních francouzských 
pUedstavitelů zelené architektury, Edouard François, tvůrce Tower Flower, bytového domu s bujným 
živým pláštEm z obUích kvEtináčů. Propojení architektury a obchodního sektoru nastínila mladá 
francouzská architektka Manuella Gautrand, držitelka Uady ocenEní,mezi jejíž projekty patUí mimo jiné 
neopominutelná a invenční budova autosalonu Citroën s názvem C42 Ě2007ě na Champs-Élysées , 
kterou pojala jako výraznou výkladní skUíň značky. Mezi nejvýraznEjší architekty, kteUí inspirují 
pUevážnE mladou a stUední generaci architektů po celém svEtE patUí Anna Lacaton z architektonického 
studia Lacaton et Vasal, která uzavUela cyklus pUednáškou v prosinci. 
 
Všechny pUednášky byly zdarma a tlumočeny do češtiny. 
 
st 13/03/13 / 1ř:30 / Literární kavárna Tetězová, Tetězová 10, Praha 1 
Biegel/PaUíž, Architektura a urbanismus PaUíže 
 
PUednáška historika architektury Richarda Biegla pUedstavila promEny PaUíže v nEkolika 
kapitolách od historických počátků až po současnost na UadE realizovaných i 
nerealizovaných projektů. Jejím cílem je vykreslit plastický obraz mEsta, jehož podoba je 
výsledkem dramatického zápasu, který nijak neutichá ani v současnosti. PUednáška zahájila 
francouzský cyklus pUednášek týkající se problematiky mEsta i obytných staveb s názvem 
„Metamorfózy mEst“. 
   
Literární kavárna TetEzová, TetEzová 10, Praha 1 
Počet účastníků: 120 
 

  
 
čt 04/04/13 / 1ř:30 / Městská knihovna v Praze, Mariánské náměstí 1/řŘ, Praha 1 
Périphériques Architectes, Katalyzátor 
 
 David Trottin z francouzského atelieru Périphériques Architectes mluvil o roli architektury v 
utváUení mEsta. Východiskem architektonického návrhu by mElo být podnEcování rozvoje 
mEstského prostUedí a jeho aspektů – intenzity, hustoty, mísení i náhody. Tyto aspekty 



 

pUedstavují realitu návrhu, s níž jako architekt pracuje. Architekturu vnímá jako katalyzátor 
životních podmínek ve mEstE.  
 
Ateliér Péripheriques byl založen v PaUíži roku 1řř5 a v současné dobE je tvoUen dvEma 
kanceláUemi: Marin+Trottin Architectes a SoA/Jumeau Architecte. PUíklady společných 
projektů obou kanceláUí jsou rozšíUení University Jussieu v PaUíži, Centre Regional des 
Musiques Actuelles v Nancy či Belvedere v Tsumari v Japonsku. Périphériques Architects se 
zabývají projekty od urbanismu, mrakodrapů, rodinných domů, výstavnictví až po scénografii. 
V roce 1řř4 získali cenu v soutEži Europan 3 pro mladé architekty v EvropE. Mají vlastní 
architektonický časopis IN-EX a publikují knihy o architektuUe.  
 
Francouzský institut v Praze, ŠtEpánská 35, Praha 1  
Počet účastníků: cca 230  
 

  
 
po 13/05/13 / Christian Devillers, Udržitelné město, urbanistická revoluce 21. Století 
Francouzský institut v Praze, ŠtEpánská 35, Praha 1 
 
Christian Devillers pUedstavil projekty atelieru Devillers et Associés, které se zabývají 
různými tématy trvale udržitelného rozvoje mEst. Udržitelný rozvoj, jenž byl po určitou dobu 
vnímán pouze v souvislosti s malými sobEstačnými soubory, vztahuje Devillers k celému 
mEstu a území. PotUeba udržitelného rozvoje podle nEj vyžaduje transformaci urbanistických 
pUístupů, postupů a samotných mEstských plánů.  
 
Na pUednášku navázala moderovaná diskuse na téma udržitelnosti mEst a obcí s architektem 
Pavlem Hniličkou, pUedním odborníkem na územní plánování hl. m. Prahy, architektem, 
urbanistou a teoretikem architektury Filipem Tittlem, Vítem Masare, jedním z hlavních 
pUedstavitelů iniciativy Auto*Mat, a OndUejem Rutem, místostarostou mEstské části Praha 3.  
Christian Devillers (*1946) je architekt působící v Paříži. Přes třicet let se zabývá převážně 
urbanistickými projekty a veřejným prostorem. Vedle navrhování se též věnuje publikační 
činnosti a vyučoval na školách architektury v Nancy, Paříži, Ženevě, Barceloně. V roce 1998 
získal cenu Grand Prix National de l’Urbanisme.  
 
Francouzský institut v Praze, ŠtEpánská 35, Praha 1  
Počet účastníků: cca 1Ř0 
 



 

  
 
 
čt 06/06/13 / Gilles Perraudin, Lidová inspirace  
Francouzský institut v Praze, ŠtEpánská 35, Praha 1 
pá 07/06/13 / Gilles Perraudin, Lidová inspirace  
4AM/Fórum pro architekturu a média, Rosická 1, Brno 
 
Gilles Perraudin pUedstavil projekty atelieru Perraudin Architectes, který se již pUes tUicet let 
zabývá problematikou životního prostUedí, udržitelnou výstavbou a výzkumem nových a 
inovativních způsobů stavEní s využitím pUírodních materiálů z lokálních zdrojů. 
 
Gilles Perraudin Ě*1ř4řě francouzský architekt působící v Lyonu. Mezi jeho realizace patUí 
napUíklad budovy vinaUství ve Vauvert Ě1řřŘě, v Nizas Ě2001ě a v Solan Ě200Řě či komplex 
Muzea vína v Patrimoniu na Korsice Ě2011ě, které jsou tvoUené z masivních kamenných 
kvádrů, citlivE zasazených do stUedomoUského prostUedí 
 
Francouzský institut v Praze, ŠtEpánská 35, Praha 1 
Počet účastníků: cca 1Ř0 
4AM/Fórum pro architekturu a média, Rosická 1, Brno 
Počet účastníků: cca Ř0 
 

  
 
čt 03/10/13 / Édouard François  
Francouzský institut v Praze, ŠtEpánská 35, Praha 1 
Francouzský architekt a urbanista Édouard François pUedstavil své vize „zelené“ architektury, 
udržitelného rozvoje a nových forem ekologického bydlení. Vize, které respektují kontext 
místa, kulturní dEdictví a zachovávají soudobý výraz staveb. 
 
Édouard François Ě*1ř5Řě vystudoval École Nationale des Beaux Arts v PaUíži a École 
Nationale des Ponts et Chaussées. K jeho cenEným stavbám patUí L’Immeuble qui pousse 
Ěneboli Dům, který roste, Montpellier, 2000ě, Tower Flower ĚPaUíž, 2004ě – bytový dům, který 
je po celém obvodu obehnán obUími kvEtináči, radikální stavba Hôtel Fouquet's Barrière 
ĚPaUíž, 2006ě, či vEž M6B2 Tour de la Biodiversité rozsévající po okolí malá semínka a 



 

podporující tak pUirozenou biodiverzitu okolí ĚPaUíž, dokončení 2014ě. Na „zelených“ 
projektech pracuje v současné dobE po celém svEtE, napU. v Maroku, Indii a na Srí Lance. 
 
Kino SvEtozor, Vodičkova 41, Praha 1 
Počet účastníků: 350 

  
 
čt 07/11/13 / Manuelle Gautrand  
Francouzský institut v Praze, ŠtEpánská 35, Praha  
 
Manuelle Gautrand pUedstavila svou filozofii a způsob, jakým chápe architekturu a jak lze, 
podle ní, navracet mEstům kouzlo. Velmi podrobnE ukázala vybrané projekty od prvotních 
nápadů a konceptů až po finální realizace. Nechala nahlédnout posluchačům do celé šíUe 
jejího tvůrčího svEta a pUedstavila tak intenzivní hledání a nalézání Uešení.  
 
Manuelle Gautrand Ě*1ř61ě je francouzská architektka, působící v PaUíži. Je držitelkou 
nEkolika ocenEní, mezi nEž patUí cena mladým architektům Albums de la Jeune Architecture 
Ě1řř2ě, mezinárodní cena Bénédictus Awards Ě1řřřě cena AMO Ě2000ě nebo stUíbrná 
medaile Akademie architektury. Mezi její projekty patUí mimojiné budova autosalonu Citroen 
na Champs-Elysées Ě2007ě, kterou pojala jako výraznou výkladní skUíň značky. Odvážná a 
invenční Uešení nejenom fasád domů jsou pro Manuelle Gautrand typická. Projekt na 
rozšíUení muzea moderního umEní v Lille Ě2002ě zaujme jak organickými tvary nových budov, 
které plynnE navazují na budovy původní, tak i dekorativním výrazem celé stavby, jež je 
vytváUen perforací betonových dílců opláštEní. Vedle navrhování pUednáší Manuelle 
Gautrand na architektonických školách v PaUíži, Vídni a na FloridE.  
www.manuelle-gautrand.com  
Francouzský institut v Praze, ŠtEpánská 35, Praha 1, zdarma  
PUednáška je ve francouzštinE, tlumočeny do češtiny  
Počet účastníků: 200  
 

  
 
 
 
 



 

čt 05/12/13 / Anne Lacaton  
SvEtozor, Vodičkova 41, Praha 1 
Anne Lacaton hovoUila o obývání. Je pro ni více než jen funkční prostor. Je vyjádUením 
uspokojení, ušlechtilosti a svobody plynoucí z užívání prostoru. Učí nás pUemýšlet o tom, co 
je kolem nás a pUed námi. Architektura znamená výstavbu velkého množství situací, které se 
propojují a protínají. Navrhovat prostor na základE pUedstavy obývání znamená utváUet jej 
zevnitU, nikoli zvnEjšku jako povrchní a izolovaný úkon. Anne Lacaton z francouzského 
atelieru Lacaton et Vassal ukázala, jak se dívat na mEsto z toho nejmenšího mEUítka a 
vytváUet velkorysé a pohodlné prostory k životu. Pozorné sledování kontextu, využívání 
pUedností a promEňování toho, co již existuje, skýtá pUíležitost konat více a lépe.  
 
Lacaton et Vassal je architektonický atelier založený architekty Anne Lacaton a Jean-
Phillipem Vassalem v roce 1řŘ7 v Bordeaux, v současné dobE působící v PaUíži. Atelier 
získal mnohá ocenEní, mimojiné národní cenu Grand Prix pro mladé a začínající architekty 
Ě1řřřě. Mezi jejich významné projekty patUí škola architektury v Nantes Ě200řě – stavba lehké 
ocelové konstrukce, jejíž struktura vytváUí důmyslnE využitelný prostor. Maison Latapie 
Ě1řř3ě, Maison Dordogne Ě1řř7ě či Maison Courtras Ě2000ě pUedstavují low-cost projekty 
rodinných domů netradičního vzezUení, s opakujícím se motivem zahradních skleníků. 
NeménE zajímavý je též interiér Café Una ve Vídni Ě2001, Architecktur Zentrum Wien).  
www.lacatonvassal.com  
 
Kino SvEtozor, Vodičkova 41, Praha 1  
Počet účastníků: 350 
 

  
 
čt 27/06/13, 20:00 
SOMA, Nejasné formace 
mimoUádná pUednáška 
 
Kristina Schinegger pUedstavila projekty i způsob práce atelieru SOMA. ČtyUčlenný tým 
obdržel Uadu mezinárodních ocenEní a své renomé získal díky svým realizacím. K nim patUí 
futuristicky velkolepý Pavilon Jeden oceán pro Expo 2012 v korejském Yeosu, který byl 
vybrán jako nejlepší ve velké mezinárodní soutEži. Pavilon je tvoUen množstvím spirálovitE 
stočených ploch, které díky odleskům svEtla vytváUejí zajímavou kontrastní hru, která 
evokuje hlavní téma: život oceánu a na pobUeží. Aktuální realizace studia zahrnují hudební 
pavilon White Noise pro festival současného umEní Salzburg Biennale Ě2011ě a dostavbu 
Stavební akademie v Salcburku Ě2012ě, které se rychle zaUadily k ikonám současné 
architektury. K významným úspEchům se Uadí i účast SOMA na Benátském Bienále v roce 
2010. Ateliér SOMA vznikl v roce 2007. Část jeho týmu vystudovala architekturu u Wolf de 
Prixe z architektonického ateliéru Coop HimmellbĚlěau, který je vedle Zahy Hadid hlavním 
pUedstavitelem dekonstruktivismu. Ateliér se vEnuje širokému poli aktivit od vývoje 
současných digitálního navrhování až po teoretický výzkum. 
Kino Ponrepo, BartolomEjská 11, Praha 1 
 



 

  
 
st 16/10/13, 20:00 
Současná Litomyšl 
MimoUádná pUednáška 
 
MEstská architektka Zdeňka Vydrová pUedstavila mekku současné moderní architektury 
mEsto Litomyšl. HovoUila o celkové koncepci mEsta i o plánech a realizaci obnovy 
historických objektů a o pUíkladech moderní architektury, která nenásilnE doplňuje 
historickém prostUedí. 
Architektka Zdeňka Vydrová je absolventkou fakulty architektury VUT v BrnE. V roce 1řř1 
založila vlastní atelier, kde se vEnuje komplexním architektonickým službám a urbanismu. 
NEkteré její stavby byly ocenEny v rámci pUehlídek české architektury. Její práce byly 
součástí Uady výstav architektury doma i v zahraničí. Mimo projekční práce působí od roku 
1řř1 jako mEstská architektka mEsta Litomyšl, kde se podílí na rozvoji mEsta. ExternE 
vyučovala v letech 1řř4 -1řřŘ na fakultE architektury VUT v BrnE, nyní externE spolupracuje 
s VUT v BrnE s ústavem architektury fakulty stavební. 
Palác U Stýblů ĚPalác Alfaě, Václavské námEstí 2Ř, Praha 1 
Počet účastníků: Ř0 

  
 

 



 

so – ne 05–06/10/2013 Den architektury 2013  
Občanské sdružení Kruh zorganizovalo v roce 2013 tUetí ročník festivalu DEN 
ARCHITEKTURY v podobE více než osm desítek akcí v padesáti osmi českých a 
moravských mEstech. Den architektury zaznamenal velkou návštEvnost, podle odhadů až 
čtyUi tisíce lidí, a živý zájem publika o současnou architekturu. Festival probEhl u pUíležitosti 
SvEtového dne architektury, který letos pUipadl na pondElí 7. Uíjna. 
 
Mimo akce v České republice probEhly také dvE procházky na Slovensku, prohlídka budovy 
českého velvyslanectví v LondýnE v rámci populární akce Open House Festival a celodenní 
workshopy pro rodiče s dEtmi.  
 
Součástí festivalu byl program Hurá dovnitU!, který umožnil návštEvu významných domů tUí 
pražských čtvrtí, které byly pro tuto pUíležitost volnE zpUístupnEny veUejnosti.  
 
Festival Den architektury proběhl v těchto městech: 
Aš, Beroun, Brno, BystUice pod Hostýnem, Černošice, České BudEjovice, Česká Lípa, Český 
Brod, Dubá - Lobeč - Mšeno, HavíUov, Hradec Králové, Humpolec, Jablonec nad Nisou, 
JaromEU, Jeseník, Klatovy, Krnov, Lanškroun, Liberec, LitomEUice, Litomyšl, Mnichovo 
HradištE, Nebušice, Nymburk, Olomouc, Ostrava, Ošelín, Otrokovice, Pardubice, Plzeň, 
PodEbrady, Police nad Metují, Praha, Roudnice nad Labem, Semily, Strakonice, Sušice, 
Teplice, Ústí nad Labem, Valašské MeziUíčí, Vyškov, Zlín, Zruč nad Sázavou, Trenčianské 
Teplice, Piešťany, Londýn 
 

     
 

    
 



 



 

 



 

 
 
 
 
 
 



 

Součástí Dne architektury byl tvůrčí WORKSHOP v budově Fakulty architektury ČVUT 
2013 s Šárkou Matouškovou, Michaelou Trpišovskou a architekty z Ateliéru Šrámková 
Architekti, proběhl v pátek 4. 10. 2013 
 
Hlavním zámErem bylo rozšíUit a nabídnout projekt Architektura do škol, který vznikl 
v loňském roce, širšímu publiku. Cílovou skupinou byla široká veUejnost, pUedevším ale 
rodiny s dEtmi v pUedškolním a školním vEku, včetnE studentů stUedních škol. Workshop na 
FakultE architektury vytvoUil pro cílovou skupinu platformu pro setkání s lektory a architekty i 
mimo dobu vyučování, tj. mimo rámec školy. Účastníci workshopu mEli jedinečnou pUíležitost 
podívat se do budovy Fakulty architektury ČVUT a setkat se s architekty, kteUí je budovou 
provedli. Samotný workshop s lektorkami probíhal také pUímo v budovE. Cílem workshopu 
bylo odhalit účastníkům architektonický koncept budovy – otevUenost, zámErnou 
jednoduchost a pokoru, koncept čtverců, smysl barev v budovE i principy její konstrukce. 
Nedílnou součástí aktivit bylo i pozorování a „zažívaní“ prostoru, diskuse o prostoru a jeho 
možných promEnách. Akce se zúčastnilo cca 50 lidí. Účastníci ocenili možnost podívat se do 
budovy, která není bEžnE pUístupná, možnost setkat se osobnE s architekty i samotný 
workshop, který je pUimEl o architektuUe pUemýšlet více, než kdyby budovou jen sami prošli. 
 

       
 
Jako součást Dne architektury probíhal v roce formát Architektura do škol 2013, výukové 
programy pro školy, které vznikly jako další aktivita ke Dni architektury, se odehrávaly pUímo 
v budovách současné architektury. Mladí mEli možnost vstoupit a poznat architektonické 
realizace formou pUímého setkání s jejich autory – architekty a získat autentický obraz o 
tvoUení dané budovy. Výukové programy byli realizovány ve dvojici architekt – lektor ĚLektoUi 
s dlouholetou praxi se zprostUedkováváním současného umEní různým vEkovým skupinám, 
zejména v Národní galerie v Praze.ě. Do projektu se od loňského roku zapojili architekti ze 
studia Projektil, DaM, Skupina, Riofrio a Šrámková architekti. Účastníci hodnotili programy 
velmi kladnE. Studenti i dEti reagovali velmi spontánnE a se zaujetím. Ocenili zejména 
možnost setkat se pUímo s tvůrcem budovy, prohlédnout si místa, která jsou veUejnosti často 
nepUístupná a samotný tvůrčí charakter workshopu. Pedagogové ve zpEtných vazbách 
projevili zájem zúčastnit se programů i s jinými skupinami nebo nových objevování 
současných architektonických staveb. Také je workshopy inspirovali k zaUazení vEtšího počtu 
aktivit týkajících se prostoru či současné architektury pUímo do vyučování či do vzdElávacího 
programu školy. Popis jednotlivých realizovaných projektů v objektech současné architektury 
je na webu www.denarchitektury.cz 
 

http://www.denarchitektury.cz/


 

         
 
Workshop 28m2   
(Bytový dům, Petrské náměstí, autorka workshopu Šárka Matoušková s architektem Janem 
Burianem,  DaM) 
 

         
 
V knihovně i za knihovnou   
(Společnost Franze Kafky, autorka workshopu Barbora Škaloudová s architektkou Marcelou 
Steinbachovou, Skupina) 
 



 

         
 
Místo, kde rád pracuji   
(Ateliér Projektilu, autorka workshopu Eva Novotná s architektem Ondřejem Hofmeisterem, 
Projektil) 
 
Projekt pro MateUské školy 2013 
V tomto roce jsme rozšíUili Projekt Architektura do škol o aktivity, které by se mohly 
uskutečnit pUímo v mateUských školkách. Hlavním důvodem bylo podpoUit citlivost vnímání 
prostoru a architektury u co nejmladších dEtí v rámci ostatních vzdElávacích aktivit a také 
povzbuzení zájmu pedagogů o tuto oblast. Letos probEhl pilotní workshop. Projekt nabízí 
pedagogům vodítko, jak je možné pracovat s problematikou týkající se architektury a 
prostoru. VytváUí platformu pro nové a inovativní způsoby práce s prostorem, které jsou 
aplikovatelné pUímo ve vzdElávacím zaUízení, tj. ve školce. 
 

   
 
 
Prostor, místo, dům a já. (MŠ Byšice, autorky workshopu Šárka Matoušková a Michaela 
Trpišovská) 



 

 

vyúčtování projektů 
„Metamorfózy měst”, pUednášky a diskuze o architektuUe 2013 
  

Celkové náklady – položkový rozpis dle projektu: 
 

Kč: 

HonoráUe 64.160,- 

Pronájem na prostor na realizaci projektu 15.342,- 

Náklady na propagaci 56.700,- 

Služby Ěprodukce, grafika, drobná režieě 168.978,- 

Spoje Ěpoštovné, telefony,  faxy, internetě 4.273,-  

Ostatní osobní náklady ĚDPPě 128.889,- 

Materiál 30.554,- 

  

C E L K E M 468.896,- 

 

Celkové pUíjmy – položkový rozpis dle projektu: 
 

Kč: 

Grant hlavního města Prahy 2012 100.000,- 

Grant MKČR 2012 200.000,- 

SponzoUi 95.000,- 

Nadace ČA 50.000,- 

Vstupné 6.390,- 

Prodej publikací 11.985,- 

C E L K E M 463.375,- 
 
 
„Den architektury 2013”, společně s projektem „Architektura do škol” 
 

Celkové náklady – položkový rozpis dle projektu: 
 

Kč: 

HonoráUe 131.225,- 

Pronájem na prostor na realizaci projektu 1.500,- 

Náklady na propagaci 195.116,- 

Služby Ěprodukce, grafika, drobná režieě 178.000,- 

Spoje Ěpoštovné, telefony,  faxy, internetě 0,- 

Ostatní osobní náklady ĚDPP) 50.000,- 

Nájem kanceláUe 75.688,- 

Materiál 79.351,- 

  

C E L K E M 710.880,- 

 

Celkové pUíjmy – položkový rozpis dle projektu: 
 

Kč: 

Grant hlavního města Prahy 2013 120.000,- 

Grant MKČR 2013 200.000,- 

SponzoUi 56.000,- 

Nadace české Architektury 150.000,- 

SFK 125.000,- 

Dotace další  50.500,- 

C E L K E M 701.500,- 
 



 

 

děkujeme partnerům a sponzorům 
 
Metamorfóz měst 
partneUi: Francouzský institut v Praze, Ministerstvo kultury ČR, Škola architektury AVU Praha 

 

projekt podpoUili: Konsepti, Magistrát hl. m. Prahy, MDA Praha s.r.o., Metrostav a. s., Sipral a. s., 

Nadace české architektury 

 

mediální partneUi: Era 21, Radio 1, archiweb, Kulturní čtrnáctideník A2 

 

& 

 

Dne architektury 2013 společně s projektem Architektura do škol 
pod záštitou: Česká komora architektů 

 

partneUi: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl. m. Prahy, Škola architektury AVU Praha 

 

projekt podpoUili: Státní fond kultury České republiky, Nadace české architektury, Sipral a. s., 

Metrostav a. s., MDA Praha s. r. o., OP Tiger, Neomed 

 

spolupoUádali: Antikvariát a klub Fiducia, Auto*mat, Beroun sobE! o.s., CBArchitektura, Centrum pro 

komunitní práci, České centrum Londýn, Divadlo 29, Dolní oblast Vítkovice, ERA21, Eurocentrum 

Jablonec nad Nisou s.r.o., Fakulta architektury ČVUT, Fakulta umEní a architektury TUL, Fakulta 

umEní a designu UJEP, Hradec žije, o. s., Klub Ferenc Futurista, Kolektory Praha a. s., k svEtu o. s., 

Letná sobE! o. s., LitomEUice: Leitmeritz.net, Maják PlznE, mEsto Černošice, mEsto Jeseník, mEsto 

Police nad Metují, MEstské kulturní a informační stUedisko v Humpolci, Muzeum regionu Valašsko, 

Muzeum umEní Olomouc, Nadace PromEny, Okrašlovací a zábavní spolek o.s., Offcity o. s., Pivovar 

Lobeč, Platforma Škoda PlznE, Priessnitzovy léčebné láznE Jeseník, Pro kompot o. s., Sdružení pro 

nizozemskou a vlámskou kulturu NE-BE, o.s., Správa veUejného statku mEsta PlznE, statutární mEsto 

Brno, statutární mEsto Pardubice, statutární mEsto Hradec Králové, statutární mEsto Olomouc, 

Superstudio PUedlice o.s., Teplice-Teplitz.net, Ústi: Aussig.net, Za krásnou Olomouc o. s., ERA21, 

4AM Fórum pro architekturu a média, andel’s Hotel, Palmer Capital 

 

mediální partneUi: A2 Kulturní čtrnáctideník, Architekt, Respekt, RailReklam, lidovky.cz, Lidové 

noviny, Český Rozhlas 3, Radio Wave, Radio 1, ArtMap, Archiweb, ERA21, časopis Stavba, 

Stavbaweb 

 

 
 



 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


