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1.
CO JE PLZEŇ – SKRYTÉ MĚSTO?



NETRADIČNÍ PRŮVODCE MĚSTEM
CROSSMEDIÁLNÍ PROJEKT
PRODUKT ALTERNATIVNÍHO (KULTURNÍHO) 
TURISMU
PLATFORMA MAPOVÁNÍ IDENTITY MĚSTA
NÁSTROJ MARKETINGU MĚSTA

WHAT IS IT? EH???



„Svým přátelům, když přijedou, 

doporučím Skryté město a obvykle tu 

skejsnou o pár dní déle...“

„Když mě nasere šéf v práci nebo 
manželka, vezmu mobil a  sluchátka 
a nechám se bavit!“

„Nepřipadám si tu jako cizinec, mám pocit, 
že tu ty lidi znám, i když je neznám.“

Plzeň má průvodce, 

který se nebojí 

ptát a ukazovat 

otazníky!

Najednou ta ulice, kudy chodíte každý den, 

už není ta samá. 

Malá a velká historie se tu 

střídá s malou a velkou 

přítomností.

Přišla jsem do Plzně původně 
kvůli pivu, projekt Skryté 
město je …….pro všechny 
smysly!

Mapa Skrytého města slouží jako výukový 

nástroj pro žáky i studenty místních škol

Pobouření obyvatelé Plzně 

podávají žalobu na Skryté 

město

NAPSALI O NÁS V ROCE 2016…



2. 
PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ 

PROJEKTU





PRŮVODCE 
SKRYTÝM 
MĚSTEM
“ZAŽIJTE PLZEŇ 9 X JINAK ”







Jsem sice vymyšlená, 
ale moji přátelé jsou 
opravdoví!

Video: www.youtube.com/watch?v=ug5TvhvL-
rg&list=UU1L9_E9nGiWXcrzxTllzXGA

http://www.youtube.com/watch?v=ug5TvhvL-rg&list=UU1L9_E9nGiWXcrzxTllzXGA




MAPA
SKRYTÉHO 
MĚSTA
“OBJEVUJME PŘÍBĚHY MÍST, 
KUDY CHODÍME DENNĚ! ”



Dalibore, ukaž mapu…



PLZEŇSKÁ
POHOSTINNOST

“OBYVATELÉ PRO VÁS 
ODKRÝVAJÍ PLZEŇ ”



Charakter sousedské 
procházky:
- paměť, osobní příběhy, 
příběhy míst, budov 
a obyvatel
- průvodce jakožto 
prostředník mezi 
návštěvníkem a obyvateli
- mimo centrum města
- oživení procházek 
návštěvou nepřístupných 
míst, uměleckým zásahem 
(film, divadlo, hudba..), 
ochutnávky místních 
specialit



Školení komunitních 
průvodců:

-Badatelský rozměr –
práce s archivy, zdroji

-Umělecký rozměr –
kreativita, otevření 
smyslového vnímání

-Antropologický rozměr –
komunikace s lidmi

-Praktický rozměr –
organizace procházky

-Jazykové animace



Organizace procházek v roce 2015:

-Pravidelně 2 – 3 procházky vždy první sobotu v měsíci v ČJ

-Procházky na objednávku v nabídce katalogu Plzeňská 
pohostinnost v ČJ, AJ, NJ

-Procházky na objednávku skrze mobilní aplikaci Skryté město v 
pravidelných termínech (cca 1x týdně) v ČJ

-Procházky zdarma v rámci 

akcí: Slavnostní zahájení, 

Evropský den sousedů, 

Dny evropského dědictví, 

Den architektury apod.



PLZEŇSKÉ
RODINNÉ
FOTOALBUM 
“RÁJ MEZI ČTYŘMI ŘEKAMI ”



Cílem projektu 
je nahlédnutí do 
minulého a nynějšího 
života Plzeňanů, 
rozpoznání identity a 
charakteru města 
skrze vytvoření 
rodinného fotoalba 
na základě sběru 
starých i současných 
fotografií od obyvatel 
Plzně.





DEPO 2015
Výstava „Skryté město“ 16. 4. – 17. 7. 2015 

Výstava „Ráj mezi čtyřmi řekami“  20. 10. 2015 – leden 2016



Workshopy vedené studenty FF ZČU:

-ve školách pro žáky a studenty 

-v domovech seniorů

-v knihovnách pro širokou veřejnost

Setkávání při diashow „Fotky ze šuplíků“: 

-v průběhu první výstavy v DEPU

-u obyvatel

Doprovodné výstavy:

-site specific instalace 

fotografií ve městě

-mikrovýstavy v domácím 

prostředí plzeňských 

obyvatel



3. 
CÍLE PROJEKTU



“Plzeň je unikátní mixem témat a událostí, které přesahují 
středovevropský význam, je plná protikladů, které zrcadlí 
protiklady nedávné historie celé Evropy.“

Cílem je vytvoření balíčku produktů a služeb alternativního 
turismu , které prezentují autentické hodnoty města a odkrývají 
různé kulturní a historické vrstvy města. Současně tyto aktivity 
přispívají k posílení lokálních identit a k rozvoji  vlastních aktivit 
obyvatel. 
Udržitelný model vyžaduje založení  nové instituce, která 
převezme správu nad produkty a vytvoří bezpečné prostředí s 
jasnými pravidly (sociální družstvo).



Vytvoření kooperativy (sociálního 
družstva)

- udržitelná forma turismu, kdy 
sociální a ekonomický prospěch 
míří přímo na lokální obyvatele

- Dalšími součástmi kooperativy 
budou do budoucna: 
- ubytování u lokálních obyvatel
- sousedské večeře
- tvorba suvenýrů ve spolupráci s 
obyvateli



SOCIÁLNÍ DRUŽSTVO - VYBRANÉ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI 

1. OBSAH POD PUBLIC LICENCE - VEŘEJNÝ DIGITÁLNÍ ARCHIV

Nashromážděný obsah průvodce mapující bohatství a identitu města je 
dostupný pod public licence institucím i jednotlivcům za účelem mapování a 
prezentace kulturního, historického a společenského bohatství města, 
vzdělávání a sociálně zodpovědného podnikání. ( v podobě digitální 
geodatabáze a mapy)

3. PODÍL NA DEFINICI KULTURNÍCH HODNOT MĚSTA

Místní komunity mají možnost ovlivnit obsah průvodce a samy definují 
významné kulturní hodnoty svého města (návaznost na Faro konvenci Rady 
Evropy, přihlášení se ke konvenci zástupci města Plzně) .

4. FINAČNÍ ZAINTERESOVANOST A TRANSPARENTNOST

Všichni zapojení stakeholdeři (včetně místních komunit) mají finanční podíl na 
produktech (prodej suvenýrů, zisk z reklamy v aplikaci apod.)



Inspirace ze zahraničí a spolupráce s FARO 
Convention a Radou Evropy



FARO Convention



Hotel du Nord, Marseille

- kooperativa, která sdružuje místní obyvatele

- cílem ochrana a podpora kulturního dědictví

- nabídka pro obyvatele i návštěvníky města:

rodinné procházky
ubytování u místních obyvatel

hostitelské workshopy

lokální produkty a suvenýry



4. 
DOSAVADNÍ SPOLUPRÁCE S 

VEŘEJNOSTÍ A KOMUNITAMI







5. 
INDIKÁTORY ÚSPĚŠNOSTI PRO 

ROK 2015



- min 30.000 stažení aplikace

- min. 150.000 návštěv webu

- min. 50.000 návštěv digitální mapy (již máme 12.000)

- pozitivní uživatelský feedback (turisti i obyvatelé), průvodce se 
stal vyhledávanou součástí programu Plzně 2015 (hodnocení 
uživatelů, anketa)

- mediální pozornost (lokální, regionální i celostátní média)

- mezinárodní mediální pozornost (především u německých 
partnerů a návštěvníků)

- veřejná debata nad některými tématy prezentovanými 
průvodcem

- místní komunity, instituce, organizace i jednotlivci se zájmem 
dále na rozvoji produktu/projektu spolupracovat (partneři pro 
založení sociálního družstva)



NETRADIČNÍ PRŮVODCE MĚSTEM
CROSSMEDIÁLNÍ PROJEKT
PRODUKT ALTERNATIVNÍHO (KULTURNÍHO) 
TURISMU
PLATFORMA MAPOVÁNÍ IDENTITY MĚSTA
NÁSTROJ MARKETINGU MĚSTA

SO WHAT IS IT? EH???



DÍKY ZA POZORNOST!
Thank you!


