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SHRNUTÍ !
Festival EnviroCity otevřel debatu na témata spojená s městským veřejným 
prostorem !
Letní festival o veřejném prostoru EnviroCity se odehrál v devíti dnech od 21. do 
29. června 2014 v zahradě areálu Institutu rozvoje a plánování hlavního města Prahy 
(IPR Praha, Vyšehradská 57, Praha 2) a dále pokračoval od 3. července do 9. září 2014 
v industriálním prostoru Nákladového nádraží Žižkov jako součást instalací 
a programu Landscape festivalu Praha. !
Festival vznikl jako iniciativa architektů a designérů ze sdružení Collaborative 
Collective a jeho cílem bylo oslovit místní komunitu obyvatel k tomu, aby se více 
zajímala o témata spojená s veřejným prostorem – jeho tvorbou, plánováním, ale 
i oživováním prostřednictví umění. Centrem setkávání se stal environmentální pavilon 
Loop, který speciálně pro tuto akci připravili studenti Fakulty umění a architektury na 
Technické univerzitě v Liberci a Lesnické a  dřevařské fakulty na České zemědělské 
univerzitě v Praze pod vedením Marie Davidové (COLL COLL / FA ČVUT), Šimona 
Prokopa (COLL COLL) a Martina Klody (ARCHWERK).  !
Ve spolupráci s IPR Praha a dalšími organizacemi (Nadace Proměny, Auto*Mat, 
Nová síť, ARCHIP, COLL COLL, Uličník) byl připraven bohatý program sestávající ze 
série prezentací a debat. Kulturní program byl dále obohacen o tanečně-hudebně-
divadelní site-specific představení inspirovanými geometrií architektonického 
objektu pavilonu. V rámci programu na IPR Praha byly připraveny i interaktivní 
workshopy nebo komentované procházky/projížďky po okolí místa konání.  !
Festival ukázal, že zájem veřejnosti o témata, která se dotýkají tématu veřejného 
prostoru našich měst v posledních době stále více stoupá. Aktivní účast návštěvníků 
festivalu na debatách, které se týkaly například otázek dopravy, zeleně, městského 
plánování, participace občanů, role živého umění, nás velmi potěšila. Jelikož většina 
programu se odehrávala venku, v bezprostřední blízkosti environmentálního 
pavilonu, návštěvnost kolísala v závislosti na počasí. Průměrná návštěvnost 
prezentací a debat byla cca 40 lidí. Nejvyšší vrchol návštěvnosti jsme zaznamenali 
v posledním festivalovém měsíci (100 diváků na prezentaci). Celkem se na festival 
přišlo podívat cca 800 diváků. Na programu se podílelo 70 účastníků, z toho 
16 umělců a 54 prezenterů.  !
Vstup na festival byl zdarma.  !!!
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STATISTIKY !

• 11 prezentací a debat na IPR Praha 
• 5 prezentací a debat na NNŽ 
• 4 interaktivní workshopy (z toho 2 workshopy určené pro rodiny s dětmi) 
• 4 taneční představení na IPR Praha 
• 1 taneční představení na NNŽ 
• 1 zvukový site-specific koncert na NNŽ 
• 4 komentované procházky/projížďky 
• 70 účinkujících 
• 800 diváků !!!! !!!

!!!!!!
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PROGRAM NA IPR PRAHA 
21.–29. 6. 2014 !
so 21. června !
20.00 
Slavnostní otevření pavilonu 
Taneční performance Jany Vrány & 
Lunchmeat – videoprojekce na pavilon !
ne 22. června !
10.00 
Pohybový workshop pro dospělé 
Věra Ondrašíková & Veronika 
Sequensová !
13.00 
Svět z papíru – taneční představení 
Mirka Eliášová 
Ve spolupráci s: TANEC PRAHA 2014 !
13.30 
Výtvarně-pohybový workshop pro děti 
Jana Novorytová !
15.00 
Měníme města… s lidmi a pro lidi –
 prezentace 
Nadace Proměny !
17.00 
Improvizační duo KaPe – tanečně-
hudební setkání 
CreWcollective (KaPe – Kateřina 
Dietzová & Petr Vrba) 
Ve spolupráci s: TANEC PRAHA 2014 !
18.00 
Moře v Čechách – proč ne? –
 prezentace 
Moře klidu, o. s. & Archwerk !!
po 23. června !
18.00 
Pražské mapy + City Branding: Call to 
Action 
IPR Praha 

út 24. června 
18.00  
Komunitní plánování 
Anthropictures 
ZRUŠENO !!
st 25. června !
18.00 
Manuál tvorby veřejných prostranství 
IPR Praha !!
čt 26. června !
18.00 
Metropolitní plán 
IPR Praha !!
pá 27. června !
18.00 
Hrnek s sebou! – prezentace zajímavých 
městských intervencí 
Uličník !!
so 28. června !
11.00 
Komentovaná prohlídka 
benediktinského opatství v Emauzích 
13.00 
Workshop – jak s (re)kolem? 
Rekola !
13.30 
Komentovaná cykloprojížďka po Praze 2 
Vratislav Filler !
15.00 
Udržitelná doprava ve městě – otevření 
tunelu Blanka 
Vratislav Filler, Ivana Cabrnochová, 
Kateřina Vídenová, Krištof Hanzlík !!!!
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17.00  
Pitch – performance na pomezí hudby, 
divadla a instalace 
Jan Bárta & Erikk McKenzie !
18.00 
Živé umění ve veřejném prostoru 
(v regionech) – debata 
Nová síť & Petr Pola !!
ne 29. června !
11.00 
Výtvarný workshop – origami 
Tereza Hradilková !
13.00 
Kde stála Zderazská skála? –
 komentovaná procházka 
Petr Kučera !
15.00 
Město pod vodou – prezentace 
Adam Vukmanov !
18.00 
Město na řece – prezentace 
COLL COLL !!

PROGRAM NA NNŽ 
3. 7. – 9. 9. 2014 !
3. července !
18.00 
Vernisáž pavilonu na NNŽ 
UFO – taneční site-specific 
Palo Kršiak & Filip Šebšajevič 
+ 
Přednáška o vzniku a významu pavilonu 
Marie Davidová, Šimon Prokop !!
23. července !
19.00 
Kódované objekty v urbánním prostoru 
– prezentace 
Martin Gsandtner !!
12. srpna !
18.30 
Enso City – futuristická vize megaměsta 
– prezentace 
Oleg Maslovskiy 
+ komentovaná prohlídka výstavy !!
19. srpna !
18.30 
Architektura ve vzdělávání – prezentace 
Architekti ve škole !!
26. srpna !
18.30 
Site-specific zvuková instalace 
Martin Janíček 
Biomorfní architektura – prezentace 
Jindřich Ráftl !!!!
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KAMPAŇ !
Tištěné propagační materiály !

• QS fólie – 35 ks, polep na pražských tramvajích 
• plakáty A4 – 200 ks, inzerce v pražských tramvajích 
• plakáty A3 – 200 ks, roznos do vybraných kaváren, klubů a institucích v Praze 
• plakát o pavilonu – 1 ks, 700 x 1000 mm, informace o vzniku pavilonu 
• banner ke vchodu – 3 ks, 1000 x 1500 mm, informace s programem festivalu na 

IPR Praha 
• denní programy – A4, informace k aktuálnímu programu den po dni 
• pozvánky – na jednotlivé akce, emailová distribuce !

Newsletter !
Oslovili jsme celkem cca 800 příznivců formou elektronické pozvánky na zahájení 
a jednotlivé akce festivalu.  !!!!!
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Web !
www.envirocity.cz 
Na nově zřízených stránkách festivalu www.envirocity.cz jsme informovali 
návštěvníky o záměru akce a celém programu.  !
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Facebook !
Jedním z nejdůležitějších nástrojů naší kampaně byly nově vytvořené stránky na 
sociální síti Facebook: http://www.facebook.com/envirocity !
Stránky byly zřízeny 3. 5. 2014 a počet jejich fanoušků se na konci srpna vyšplhal na 
745.  !
Na stránkách jsme prezentovali fotografie z příprav pavilonu a průběhu celé akce. 
Propagace jednotlivých akcí probíhala formou pozvánek na události. Rovněž jsme 
využívali placenou inzerci, kterou jsme cílili na širší okruh přátel, kteří se stali příznivci 
našich stránek. 

!!!
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Spot !
K rozšíření povědomí o přípravě naší akce jsme se rozhodli využít i kampaně na 
crowfundingovém portálu Hithit.com. V rámci kampaně vzniklo krátké propagační 
video, prostřednicvím kterého jsme vysvětlovali záměr naší akce. Cílovou částku 
50.000 Kč se nám nakonec vybrat nepodařilo, nicméně i samotná kampaň posloužila 
jako důležitý nástroj k propagaci celé akce.  !
Odkaz na kampaň: https://www.hithit.com/cs/project/577/envirocity !
Video: https://www.youtube.com/watch?v=ZcJFByFgDTw 

!!
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MONITORING KAMPANĚ !!!

A  
plakát o pavilonu !!

A  
plakát A3  !!

A  
PVC banner s programem ke vchodu !!!

!!!!!

A  
QS fólie tram  !!

A  
plakát A4 !!

A  
denní programy !!

!!!
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MONITORING MÉDIA !
Rozhlas !
19. 6. 2014 
Čro Radio Wave – On Air 
http://www.rozhlas.cz/radiowave/kultura/_zprava/envirocity-a-landscape-
festival-aktivuji-mesto-i-verejnost--1365108?
fb_action_ids=10152053031616353&fb_action_types=og.recommends !
19. 6. 2014 
Čro Vltava – Mozaika 
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3147560 !
23. 6. 2014 
Čro Plus – Trendy 
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3150907 !
26. 6. 2014 
Čro Radio Wave – On Air – rozhovor o prezentaci Moře klidu 
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3152940 !
25. 8. 2014 
Čro Regina – S vámi v Praze – rozhovor o aktivitách na Nákladovém nádraží 
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3192973 !
Televize !
20. 6. 2014 
Metropol TV – Pražský express !
Online média !
Akcuj.cz, Archiweb.cz, Artmap.cz, Auto-mat.cz, Blesk.cz, Ceskenoviny.cz, 
Ceskenovinky.eu, Citybee.cz, CKA.cz, Cokdykam.mraveniste.cz, Cokdyvpraze.cz, 
Ctusi.cz, Divadlo.cz, Ecn.cz, Ekobydleni.eu, Ekolist.cz, Expats.cz, Festivalguide.cz, 
Fua.tul.cz, Hihit.com, Informuji.cz, Iprpraha.eu, Kamsdetmi.com, Kdykde.cz, 
Kudyznudy.cz, Kulturissimo.cz, Landscape-festival.cz, Mepass.cz, Materialtimes.com. 
Nadace-promeny.cz, Nakladovenadrazizizkov,cz, Nase-voda.cz, Novasit.cz, 
Peknyden.cz, Praguest.cz, Praha.eu, Prazskypatriot.cz, Radio1.cz, Respekt.cz, 
Rozhlas.cz, Stavbaweb.dumabyt.cz, Svetelnydesign.cz, Tanecnizona.cz, 
Tanecpraha.cz, Whereevent.com !

�11



EnviroCity 2014 | závěrečná zpráva !!
Odkazy !
http://www.archiweb.cz/news.php?action=show&type=1&id=15730 
http://www.rozhlas.cz/radiowave/kultura/_zprava/envirocity-a-landscape-festival-aktivuji-mesto-i-
verejnost--1365108 
http://goout.cz/cs/ve-meste/praha/envirocity-letni-festival-o-verejnem-prostoru/hjos/ 
http://www.radio1.cz/clanek/doporucujeme/2729-envirocity 
http://www.auto-mat.cz/?post_type=pozvanka&p=18185 
http://www.ekobydleni.eu/zivotni-prostredi/envirocity-letni-festival-o-verejnem-prostoru 
http://www.informuji.cz/akce/praha/33932-envirocity-letni-festival-o-verejnem-prostoru/ 
http://www.citybee.cz/akce/36091-envirocity/ 
http://www.kulturissimo.cz/index.php?envirocity&detail=2211 
http://www.praha.eu/jnp/cz/co_delat_v_praze/volny_cas/
uzijte_si_verejny_prostor_na_envirocity.html 
http://www.iprpraha.cz/cs/clanek/732/letni-festival-o-verejnem-prostoru-envirocity-bude-
zahajen-v-sobotu-21-cervna-vernisazi-pavilonu-tancem-a-videoprojekci 
http://stavbaweb.dumabyt.cz/Stavby-a-projekty/EnviroCity-letni-festival-o-verejnem-prostoru.html 
http://www.cka.cz/cs/objevujte-architekturu/akce/envirocity 
http://www.praguest.cz/cz/akce-praha/518-festival-envirocity.html 
http://www.nadace-promeny.cz/cz/web/aktuality/novinky/140526_EnviroCity.html 
http://www.tanecnizona.cz/2014/index.php/aktuality-tanecni-zony/item/343-envirocity 
http://nakladovenadrazizizkov.cz/140-envirocity 
http://www.svetelnydesign.cz/novinky/zveme-vas-na-letni-festival-o-verejnem-prostoru-
envirocity.html 
http://www.prazskypatriot.cz/landscape-resite-envirocity-festivaly-se-zameri-na-vyuzivani-
verejneho-prostoru/ 
http://ekolist.cz/cz/kalendar-akci/envirocity-festival-o-verejnem-prostoru 
http://www.kdykde.cz/calendar/kdykde/371608-letni-festival-o-verejnem-prostoru-envirocity 
http://www.peknyden.cz/akce-pro-deti/6594-zahrady-arealu-institut-planovani-a-rozvoje-hl-mesta-
prahy-envirocity-letni-festival-o-verejnem-prostoru-nabidne-program-pro-ce/ 
http://www.kamsdetmi.com/detail.html?id=38803 
http://www.expats.cz/prague/entertainment/22633-envirocity.html 
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Akce/EnviroCity-–-letni-festival-o-verejnem-
prostoru.aspx 
http://www.akcuj.cz/udalosti-historie/318799/mesto-a-reka-tematicke-odpoledne-s-festivalem-
envirocity 
http://www.wherevent.com/detail/EnviroCity-Komentovana-prohlidka-Emauzskeho-klastera-v-
ramci-EnviroCity 
http://www.tanecpraha.cz/page/show/id/332/mn/98/page/332 
http://kalendar.ecn.cz/?x=2406514 
http://article.wn.com/view/2014/06/24/EnviroCity_Public_Space_Festival_City_of_Prague/ 
http://clanky.kecteni.cz/1502400-envirocity-umelecke-performance-a-zivot-ve-verejnem-prostoru 
http://www.materialtimes.com/materialy/drevo/drevena-krivka-ukryta-v-mori-pravouhlosti.html 
http://www.artmap.cz/landscape-festival-praha-2014-0 
http://www.novasit.cz/cs/novinky.php?id=201 
http://www.blesk.cz/clanek/live-kultura/257729/festival-lidem-otevre-nadrazi-na-zizkove-a-
ukaze-mestskou-krajinu.html 
http://www.divadlo.cz/26-rocnik-festivalu-tanec-praha-ma-co-nabidnout 
http://www.mepass.cz/clanky/1024-praha-mesto-tyden-od-ctvrtka-19-6 
http://www.nase-voda.cz/sdruzeni-more-klidu-prezentovalo-vizi-existence-more-cechach/ 
http://cokdykam.mraveniste.cz/envirocity/ 
http://www.festivalguide.cz/festivaly/2014/739-envirocity 
http://respekt.ihned.cz/c1-62561450-velmi-opatrny-navrat 
http://www.materialtimes.com/aktuality/26-8-2014brbiomorfni-architektura-a-magicka-hudba-na-
nakladovem-nadrazi-zizkov.html 
http://stavbaweb.dumabyt.cz/Clanky/Marie-Davidova-O-materialove-performanci-masivniho-
dreva-Interaktivni-systemy-reagujici-na-pocasi.html 
http://blog.rhino3d.com/2014/09/loop-environmental-summer-pavilion-2.html !! !!
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FOTODOKUMENTACE !!!!!

A  
Příprava projektu pavilonu – FUA TUL Liberec !!!

A  
Výroba pavilonu – ČZU Praha !!!

A  
Výroba pavilonu – ČZU Praha !!!

!!!!!!!

A  
Nařezané a popsané panely !!!

A  
Gravírování partnerů do jednotlivých panelů !!!

A  
Přeměřování !!!
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!!!!!!

A  
První zatěžkávací sestavení !!!

A  
Sestavování na ČZU !!!

A  
Experimentální projekt pavilonu poprvé v celé kráse !!

!!!!!!

A  
Marie Davidová – hlavní vedoucí projektu !!!

A  
Stavba pavilonu na IPRu !!!

A  
Stavba na IPRu se tentokrát musela obejít bez pomoci těžké 

techniky !!!
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!!!!!!

A  
Setkání s novináři na IPR Praha !!!

A  
Prezentace projektu před novináři !!!

A  
Slavnostní zahájení festivalu - celý tým !!

!!!!!!

A  
Slavnostní zahájení !!!

A  
Atmosféra při zahájení !!!

A  
Tanec Jana Vrána & projekce Lunchmeat !!
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!!!!!!

A  
Pohybový workshop Věrky Ondrašíkové 

a Veroniky Sequensové !!!

A  
Svět z papíru – taneční představení Mirky Eliášové !!!

A  
Připraven byl program pro celou rodinu – občerstvení 

a pohybová dílna pro děti !!

!!!!!!

A  
KaPe – tanečně-hudební improvizace Kateřiny Dietzové 

a Petra Vrby !!!

A  
KaPe – tanečně-hudební improvizace Kateřiny Dietzové 

a Petra Vrby !!

A  
Prezentace Moře v Čechách !!!
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!!!!!!

A  
Prezentace Pražských map !!!

A  
Představení nového Manuálu tvorby veřejných prostranství !!!

A  
Prezentace Kanceláře veřejného prostoru IPR !!

!!!!!!

A  
Prezentace k připravovanému Metropolitnímu plánu !!!

A  
Hrnek s sebou! Zajímavé městské intervence, prezentaci 

připravilo sdružení Uličník !!

A  
Origami workshop s Terezou Hradilkovou !!!
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!!!!!!

A  
Výhled ze střechy Emauzského kláštera v rámci komentované 

prohlídky !!

A  
Workshop s rekoly !!!

A  
Cykloprojížďka s Vratislavem Fillerem !!

!!!!!!

A  
Debata o udržitelné dopravě !!!

A  
Procházka no nábřeží s architektem Petrem Kučerou !!!

A
Prezentace Coll Coll !!!!!!!!
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!!!!!!

A  
Pavilon se na letní měsíce přesunul na NNŽ !!!

A  
UFO - tanečně-hudební site-specific tanečníka Pala Kršiaka 

a hudebníka Filipa Šebšajeviče !!

A  
Diváci při vernisáži !!

!!!!!!

A  
Centimetry rozhodují - dodatečný posun pavilonu !!!

A  
Prezentace Martina Gsandtnera !!!

A  
Prezentace Kódované objekty !
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!!!!!

A  
Prezentace Olega Maslovského !!!

A  
Diváci !!!

A  
Prezentace na téma Architektura ve vzdělávání !!

!!!!!

A  
Prezentace sdružení Architekti ve škole !!!!

A  
Prezentace Jindřicha Ráftla !!!

A  
Prezentace Biomorfní architektura !!!!!!!!!
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A  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PARTNEŘI A SPONZOŘI !
Pořadatelem akce bylo sdružení Collaborative Collective a spolupořadatelem 
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha). !
Projekt environmentálního pavilonu byl realizován studenty 
Fakulty umění a architektury Technické univerzity v  Liberci (FUA TUL) 
a Lesnické a dřevařské fakulty České zemědělské univerzity (FLD ČZU) ve spolupráci 
s  COLL COLL a ARCHWERK pod záštitou primátora hlavního města Prahy 
RNDr. Tomáše Hudečka, Ph.D. !
Festival byl realizován díky podpoře: Stora Enso, Rothoblaas, Eurodach, 
Natura Dekor, Nářadí Bartoš, Lesy ČR, P-Print, Škuta Design, 
Empyreum Information Technologies, Meloun Production, Easy Moving, 
Nadace Život umělce, Nadace Proměny, Paperlinx, Vinařství Sonberk ve spolupráci s: 
Technická univerzita v Liberci – Fakulta umění a architektury, Česká zemědělská 
univerzita v Praze – Fakulta lesnická a dřevařská, Archwerk, 
Landscape festival Praha 2014, Nákladové nádraží Žižkov, Městská část Praha 3, 
Nová síť, o. s., Nadace Proměny, Auto*Mat, Lunchmeat, TANEC PRAHA, Uličník, 
Rekola, I Need Coffee, Architekti ve škole. !
Mediální partneři: Čro Radio Wave, Radio 1, Metropolis !!
ORGANIZAČNÍ TÝM !
Marie Davidová – organizátorka festivalu, hlavní vedoucí ateliéru pavilonu 
Michaela Kernová – koordinátorka programu 
Šimon Prokop – vedoucí ateliéru pavilonu 
Martin Kloda – vedoucí ateliéru pavilonu 
Alena Novotná – produkce, fotodokumentace 
Lukáš Dvořák, Martina Šimková, GJF – Daniel Suška – fotodokumentace 
Jan Škuta / Škuta Design – grafické práce 
Krištof Hanzlík – morální podpora !
Poděkování patří Elišce Vaňkové, Danu Mertovi a celému týmu Galerie Jaroslava 
Fragnera, Anatolovi, Gomimu a dalším kolegům a přátelům, kteří nás podporovali! !
Blog studentů FUA TUL: http://environmentalpavilion.tumblr.com !
Kontakt: Marie Davidová, md@collaborativecollective.cc, +420 608 804 222 !!!
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