
PLZEŇ / SKRYTÉ MĚSTO
NETRADIČNÍ PRŮVODCE PLZNÍ



Skryté město realizuje Kvas z.s. (nezisková organizace zaměřující se na realizaci kulturních, 
uměleckých a vzdělávacích projektů) v koprodukci s Plzeň 2015 o.p.s. jako součást projektu 

Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015.

Skryté město vzniká ve spolupráci mnoha lokálních institucí, organizací i jednotlivců z řad 
odborné i široké veřejnosti, jež se podílejí na sběru materiálu i jeho zpracování. Přispívají tak 

nejen k obsahu průvodce, ale i k jeho charakteru, který má zrcadlit mnohost tváří města.



CO JE SKRYTÉ MĚSTO?
Skryté město představí Plzeň jejím návštěvníkům netradiční formou: prostřednictvím 

devíti postav Plzeňáků-průvodců a návazných zážitkových tras nabídne ojedinělé setkání 
s městem a jeho skrytým bohatstvím, poodhalí tajemství míst, osudů, příběhů i artefaktů.

Projekt Skryté město stojí na pomezí interpretace kulturního dědictví, komunitního umění, 
dokudramatu a městského marketingu. Sleduje dva základní cíle: vytvořit netradičního průvodce 
Plzní v podobě mobilní aplikace a webového portálu a současně přispět k debatě nad identitou 

města a jeho budoucím směřováním. Skryté město je interdisciplinárním projekt, 
který kombinuje přístupy vědecké i umělecké práce a participace. Snaží se postihnout DNA 
Plzně a má ambici být platformou pro debatu o minulosti, současnosti i budoucnosti města.



VÝCHODISKA



VÝCHODISKA / POHLED OBYVATELE
Jako obyvatelé denně „používáme“ své město. Léta jezdíme stejnou cestou z domova do školy, 

do práce a zpět, do školky pro děti, na nákup, do kina, za sportem. Naše každodenní rutina 
nutně omezí vnímání města jen na výseky, které jsou pro nás osobně důležité, zbytek ustoupí 

do pozadí. Velmi zřídka navštěvujeme vzdálené části města – pokud k tomu nemáme dostatečný 
(praktický) důvod. Máme své vyšlapané cesty. Máme svá soukromá města, která se jen vzdáleně 

podobají obrazu města obecně sdílenému.



VÝCHODISKA / POHLED OBYVATELE



VÝCHODISKA / POHLED TURISTY
Zážitek turisty se odvíjí od toho, co mu město a jeho běžné bedekry nabídnou. 

Mnozí návštěvníci Plzně i poté, co si prohlédnou turisty obsypané historické centrum s jeho 
nejvýraznějšími památkami a ochutnají dobré pivo a jídlo, se mohou zeptat: “ Viděl jsem opravdu 

to nejzajímavější z tohoto města? Co ještě tvoří zdejší genius loci?” Ti zvědavější tuší, že Plzeň 
může nabídnout mnohem víc….



VÝCHODISKA/ POHLED TURISTY



PŘÍSTUP SKRYTÉHO MĚSTA
Náš projekt propojí oba pohledy na město: pohled obyvatele i pohled turisty. Cizí město většinou 
nejlépe poznáme, když nás jím provede „domorodec“. Jako domorodci zase uvažujeme o svém 

městě jinak, máme-li jím provést cizince. Nerozlišujeme přitom mezi turistou z Ostravy nebo 
Regensburgu či obyvatelem z Bolevce, který se vydá na Slovany. Všichni se ocitají ve stejné 

situaci: jsou návštěvníky, kteří by chtěli blíže poznat a objevovat místo, do kterého přicházejí. 

Chceme proto návštěvníkům Plzně v roce 2015 nabídnout průvodce, který skrze pohled devíti 
Plzeňáků představí město a jeho méně známé tváře a nabídne také setkání s „domorodci“. 

Vytváříme tím také příležitost k artikulaci důležitých lokálních témat.



PŘÍSTUP SKRYTÉHO MĚSTA



PRŮVODCE MĚSTEM / V ČEM BUDE JINÝ?
Nejde nám o informace, ale o zážitek. Obsah i technologie jsou koncipovány tak, 

aby návštěvníka vedly k jinému vnímání místa a umožnily mu proniknout městu více
„ pod kůži “. Chceme, aby návštěvník byl sám aktivní: aby se dokázal ptát, představovat si, 

domýšlet, hrát si, snít... Většina obsahu bude vytvořena na míru konkrétním lokacím a vybraný 
obsah bude k dispozici pouze na těchto místech! To vše v úzké spolupráci nejen s odborníky 

(historiky, antropology, sociology, demografy), ale také a především s běžnými obyvateli města.



PRINCIPY
Běžné bedekry jsou nástrojem turismu a marketingu, pro nás bude turistický marketing 

nástrojem k aplikování některých principů v netradičních souvislostech. Dramaturgie našeho 
průvodce vychází z nových a neobvyklých postupů: 

Důraz na proces vzniku, nikoli pouze na výsledný produkt. 
Důraz na prožitek a vztah spíše než na konzumaci informací a produktů.

Důraz na bezprostřední zapojení místních obyvatel.
Důraz na vykročení z rutiny a stereotypního uvažování o městě a jeho lidech.

Objevování půvabu skrytých zákoutí, dosud nevyprávěných příběhů, zasutých, zapomenutých.
Nabídnout pocit důležitosti a sounáležitosti s místem.

Hledání skutečné identity místa, ne pouze jeho mediálního obrazu a sledovat ji v evropském 
a světovém kontextu.

Skrze běžné poukazovat na výjimečné.
Vybízet k osobní interpretaci svého osobního příběhu. 

Využívat princip storytellingu a vybízí k vlastnímu objevování a zažívání příběhů města.
Důraz na multimediální charakter projektu a s tím svázané možnosti.



PŘÍBĚH OČIMA 9 PLZEŇÁKŮ / DNA MĚSTA



TRASY & MÍSTNÍ HVĚZDY / MĚSTO + MOBILNÍ APLIKACE

9 POSTAV / WEB

PLZEŇ

19501890



PŘÍBĚH PLZNĚ VYPRÁVĚNÝ 9 PLZEŇÁKY
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TEREZA
dítě / pečovatelka / 12 let
město očima dítěte, bezpečné město

ROBERT
dispečer/ rebel / 27 let

město konfl iktní



ERIK
student, streetdancer / šašek / 17 let    
mladé město

JARDA
bývalý škodovák / správňák / 65 let

město s průmyslovou tradicí



MARKÉTA
architektka / průzkumnice / 37 let

město jako krajina

TONNY
veterán z 2. svétové války / mudrc / 93 let 
město ve změnách režimu



IRINA
ukrajinská dělnice / bojovnice / 45 let
město cizí

VÁCLAV
bednářstký mistr v Plzeňském pivovaru / vladař / 55 let

město s pivovarnickou tradicí



VERONIKA
výtvarnice / tvůrce / 32 let

město tvůrčí
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MÍSTA
Fakulta umění a designu ZČ, galerie výtvarného umění, kulturní centra a kreativní 
inkubátory (Moving Station, Světovar), umělecká díla ve veřejném prostoru 
(sochy, grafi tti, plzeňské kašny), Alšova sgrafi ta, zajímavosti z umělecké 
z minulosti Plzně

UDÁLOSTI
Divadlo, opera, vernisáže výtvarného umění, happeningy, 
multižánrové akce, progresivní umělecké projekty.

PŘÁTELÉ
Divadelní představení, opera, vernisáže výtvarného umění, happeningy, 
multižánrové akce, progresivní umělecké projekty.



PROJEKT SKRYTÉ MĚSTO



PROJEKT V ČÍSLECH
500 000 návštěvníků webového portálu projektu

150 000 uživatelů mobilní aplikace
9 postav virtuálních průvodců

15 tras městem
300 míst zájmu

3 jazykové mutace (CZ/EN/DE)
2015–2017 / pilotní provoz produktů

2015 / sdílení informaci o programu projektu Plzeň – EHMK 2015
nespočet vazeb na lokální komunitu (hospitality program v roce 2015)



PŘÍNOS PROJEKTU
PRO NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA

Specifi cký průvodce a návazný program pro individuální turistiku a menší skupiny
– komplementární k programu Plzeň - EHMK 2015.
Trasy mimo běžně promované turistické centrum.

Návaznost na program projektu Plzeň – EHMK 2015 a praktické informace
(ubytování, slevy, hospitality).

PRO OBYVATELE MĚSTA
Umožní poznat hlouběji své město.

Posiluje identitu Plzeňana a sounáležitost s místem, lokalitou.
Umožní průběžnou participaci, umožní přispět vlastním obsahem do průvodce.
Nabídne příležitost vtáhnout vlastní/rodinou historii do kontextu historie města.

Zapojí obyvatele do debaty o dalším vývoji města nebo jednotlivých lokalit.



PRO MĚSTO
Vznikne dlouhodobý turistický produkt s vysokou přidanou hodnotou, díky kterému se Plzeň 

zapojí do sítě “smart tourism destinations”, který umožní spolupráci subjektů v oblasti turismu.
Vznikne metodika a praktické technologické nástroje umožňující další mapování kulturního, 

sociálního a urbanistického potenciálu Plzně.
Projekt se stane platformou refl exe historie, současnosti i budoucnosti města a jeho rozvojového 

potenciálu (podchyceni DNA), stane se významným marketingovým nástrojem města 
a projektu Plzeň - EHMK 2015, zapojí lokality a místní komunity (participativní a komunitní umění 

a plánování).
Nashromážděný obsah (databáze) bude pod „public licence“ využitelný pro další instituce v Plzni 

(kultura, vzdělávání, komunity).
Prováže Plzeň s regionem (návaznost na další témata, destinace a produkty v regionu).

Vybízí k součinnosti mnoha lokálních institucí a organizací.



UŽIVATELSKÝ ZÁŽITEK

Databáze Skrytého města

Mobilní mapa / trasyWeb / příběhy / mapa

Místní hvězdy Odborná veřejnost Komunity / veřejnost


