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ÚVOD	
Kulturní politika je zast!e"ujícím koncep#ním dokument dlouhodob$j"ího charakteru, 
na kter! bude navazovat tvorba ka%doro#ních ak#ních plán&, které z n"j budou vycházet 
a konkretizovat projekty pro jednotlivé roky. Návrh formuluje vizi a cíle v oblasti um$ní, 
kultury a kulturních a kreativních odv$tví v Praze. #asov" je koncipován na horizont 8-
10 let. Návrh vychází z analytick!ch v!chodisek, která jsou op$ena o SWOT anal!zy. 
Je navázán na relevantní koncep%ní materiály m"sta (Strategick! plán m"sta, Strategie 
cestovního ruchu Zájmy Prahy na prvním míst", Strategie vzd"lávací politiky 2030+, RIS3 
pro Prahu) a státu (Státní kulturní politika 2021-25, Strategie rozvoje a podpory KKO). 
Krom" samotné návrhové %ásti bude dokument obsahovat také implementa%ní plán - jak!m 
zp&sobem bude návrh realizován a jak!m zp&sobem bude vyhodnocováno jeho pln"ní. 
Zpracováním dokumentu byla Odborem kultury a cestovního ruchu MHMP pov"$ena 
Kreativní Praha, z. ú. P$ípravy dokumentu odstartovalo Pra%ské kulturní fórum (v dubnu 
2021), následovalo dotazníkové "et!ení k dilemat&m kulturním politiky (v kv"tnu 2021) 
otev$ené 'iroké kulturní obci, které slou(ilo jako vstup do práce na dokumentu. K tvorb" 
dokumentu byly vytvo$eny t!i tematické pracovní skupiny a !ídící v'bor. B"hem zá$í 2021 
prob"hly 3 ve!ejné konzultace k metodice, tematick!m oblastem a návrhu konkrétních 
projekt& pro rok 2022, které byly otev$ené 'iroké ve$ejnosti. Postup práce (v%. záznam& 
ve$ejn!ch konzultací, slo(ení pracovních skupin) je podrobn"ji popsán na webu Kreativní 
Prahy pod zálo(kou “nová pra(ská kulturní politika”: http://kreativnipraha.eu/cs/kulturni-
politika-hmp-22.  
 
 
Text ní%e je pracovní verzí, která je otev!ena p!ipomínkám a% do pond$lí 22. 11. 2021. 
Své p$ipomínky vkládejte prosím p$es tento formulá$: 
https://forms.gle/YrGDDTBUQeFvkgMw6  
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ANALYTICKÁ V)CHODISKA 
DNA PRA*SKÉ KULTURY TVO+Í LIDÉ 
Praha je opravdov!m kulturním m"stem – jak z pohledu tv&rc&, kreativc& a v kultu$e 
pracujících, tak z pohledu náv't"vník& a turist&. Lidé tvo$í základní stavební kámen nové 
kulturní politiky. P$esto dnes nedoká(eme odpov"d"t na základní otázku: jak jsme schopni 
této obrovské hodnoty vyu(ít. 
Lidsk' kapitál m$sta a magnetismus Prahy sm$rem k um$lc&m a kulturním aktér&m1 
je z$ejm!, mimo jiné z celkového podílu kultury na zam"stnanosti. V Praze je zam"stnáno 
v kultu$e 9 % pracujících, co( ji - ve srovnání s n"kolika stovkami region& - $adí na 4. místo 
v Evrop" (po Berlín" a dv"ma administrativním %ástem Lond!na). V evropském srovnání 
obstojí i diváci - v #esku je vysoká náv"t$vnost kulturních akcí. Kultura tvo$í 3,8 % 
celkov!ch v!daj& domácnosti, %ím( se $adíme hned za ,védsko, Dánsko a N"mecko a dle 
v!zkumu kulturního chování Pra(an& je 96 % obyvatel hlavního m"sta p$esv"d%eno, (e 
nabídka kulturních akcí je dostate%n" rozmanitá. V kontextu “divák&” a “tv&rc&” lze u nás 
i v zahrani%í pozorovat v!znamn! trend: rozost!ování hranice mezi náv"t$vníky a tv&rci 
(mezi t$mi, co kulturu vytvá!í a t$mi, co ji p!ijímají). Kultura a kulturní d"dictví jsou 
rovn"( nej%ast"j'ím motivem zahrani%ních turist& nav'tívit Prahu. Zprost$edkovan" je tak 
jedním z klí%ov!ch ekonomick!ch tahoun& hlavního m"sta.  
Pandemie COVID-19 zasáhla bez v!jimky kulturní a kreativní odv"tví na celém sv"t". 
Celkov! obrat KKO se v EU sní(il mezi lety 2019 a 2020 o 199 miliard EUR, p$i%em( st$ední 
a v!chodní Evropa pat$ily mezi nejzasa(en"j'í regiony. Sou%asná krize zviditelnila 
dlouhodob"j'í trendy, o kter!ch v KKO víme dlouhodob". P$íkladem m&(e b!t vyu(ití 
p$íle(itosti digitalizace jako mo%nosti zp!ístupn$ní a kultury a kulturního d$dictví 
na dálku. 
Jednou z charakteristik kulturních a kreativních odv$tví je jejich velká rozt!í"t$nost, 
tedy vysok! podíl mikropodnik& a (ivnostník&. Ze strany podpory m"sta je t"(ké tuto 
rozt$í't"nost a diverzitu podchytit. Z aktuáln" nastavené podpory podnikání tak de fakto 
vypadávají, co( m&(e mít za následek ztrátu konkurenceschopnosti Prahy v této 
dynamicky se rozvíjející oblasti podnikání v porovnání s dal"ími evropsk'mi m$sty. 
Klí%ová otázka: jak v Praze nejlépe vyu(ít lidsk! potenciál, kter!m disponuje, potenciál velké 
koncentrace um"lc& a kreativc&? 

MÁME HUSTOU SÍ-?!  
Hustota fyzické infrastruktury s kulturním a komunitním obsahem a její rozprost$ení po 
m"st" je bezprecedentní v!hodou Prahy. Na území hlavního m"sta se dnes nachází 637 
kulturních za$ízení. Samo m"sto p$ímo z$izuje 16 p$ísp"vkov!ch organizací, stát pak dal'ích 
14, které sídlí v hlavním m"st". Je pochopitelné, (e takové mno(ství budov kulturní 
infrastruktury (leckdy památkov" chrán"n!ch) u( ze své podstaty nem&(e v(dy pln" 
odpovídat aktuálním pot$ebám a sou%asn!m trend&m (fyzick! stav, neodpovídající kapacita 
a dispozice budov...). S vysokou koncentrací jsou spojené i vysoké náklady na provoz 
a investice, kter'm musí #elit jak magistrát, tak m$stské #ásti. Pra(ská kulturní 
                                                
1 Tu%né teze v kapitole Analytická v!chodiska jsou vybrané citace ze SWOT anal!zy, která práci na návrhové 
%ásti p$edcházela. 
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infrastruktura je velmi %asto zanedbaná a prost$edky, které by pokryly celkovou obnovu, 
jsou v $ádu n"kolika cel!ch pra(sk!ch rozpo%t&. Ambice postupn" rekonstruovat, 
zp$ístup.ovat dopl.ovat a modernizovat kulturní infrastrukturu v souladu se sou%asn!mi 
trendy i dlouhodob!mi pot$ebami ale rozhodn" nechybí. 
Problematickou skute%ností je také fakt, (e vzhledem k postupujícímu developmentu 
a rostoucí hodnot" a cen" pozemk& postupn" z mapy m"sta mizí provizorní prostory 
b!val!ch pr&myslov!ch areál& %i jin!ch budov, které ztratily svou p&vodní funkci. Tyto 
objekty toti( %asto slou(í um"lc&m a kreativc&m k tvorb" a prezentaci jejich práce. Jejich 
postupn! úbytek je vnímán jako hrozba p$edev'ím pro %asto nejohro(en"j'í skupinu 
za%ínajících um"lc& a student& um"leck!ch obor&. 
Klí%ová otázka: jak správn" zacílit omezené zdroje? 

NEZA#ÍNÁME OD NULY 
Z hlediska $ízení m"sta v kultu$e stále p$etrvává téma absence dat a schopnosti s nimi 
aktivn" v rozvoji pracovat. Chybí systematická práce s daty a proto strategické 
a politické rozhodování není na datech zalo%eno. Stejn" jako chybí data, chybí také 
znalost, jak dob$e vyhodnocovat kulturní dopady. Praha pot$ebuje systémové evalua#ní 
nástroje kulturních projekt& a kulturních institucí. Praha z$ídila zapsan! ústav, kter! má 
koncep%ní práci, strategické plánování a datovou analytiku v kultu$e v základním popisu 
práce, tudí( budování kapacit skrze existenci organizace Kreativní Praha je prvním 
krokem v $e'ení tohoto deficitu. V m$stsk'ch #ástech dochází k pilotování projekt& 
rozvoje ve!ejného prostoru (nap$. Pra(ské (idle, stolky a plácky) a ze strany magistrátu je 
z$ejm! dlouhodob! zám"r podporovat rozvoj místní kultury a komunit. Hlavními 
charakteristikami v podpo$e komunitní kultury jsou vysoká administrativní zát$% 
ve vztahu k lokálním aktér&m (zábory, granty...) a velké rozdíly mezi M( z hlediska 
podpory, prost!edk& a p!ístupu. 
Klí%ová otázka: jak!mi nástroji um"ní, kulturu a kulturní a kreativní odv"tví nejlépe 
podporovat? 

POSUN Z KULTURY PRO KULTURU 
Pra(ské kulturní prost$edí tvo$í osobnosti ze z$izovaného i nez$izovaného sektoru, 
z univerzit, z m"sta a m"stsk!ch %ástí, ze sektor& KKO. Svoji roli hraje silná poptávka po 
kultu$e od Pra(an& i poptávka náv't"vník& (tuzemsk!ch i zahrani%ních). P$esto je spole%n!m 
jmenovatelem nízká míra mezioborové spolupráce, p$esto není ve spole#nosti 
vnímáno, %e by byla kultura jako hodnota sama o sob$. 
Nová pra(ská kulturní politika toto volání nezesiluje. Je postavena na stávajících 
mo(nostech financování kultury v Praze. Nabízí ale vizi, její( napln"ní povede k posílení 
pozice kultury jako(to nezpochybnitelného hybatele m"stského rozvoje. Aby tato vize byla 
sdílená i mimo kulturní sféru, bude m"sto budovat nástroje spolupráce a edukace, rozvíjet 
svou datovou základnu a motivovat kulturní aktéry k tomu samému. A v roce 2022, kdy nás 
%eká %eské p$edsednictví EU a implementace Národního plánu obnovy, to budeme mít 
prostor ukázat. 
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SLOVNÍ#EK POJM/ 
FOK = Symfonick! orchestr hlavního m"sta Prahy FOK 
GHMP = Galerie hlavního m"sta Prahy  
m$stské organizace = m"stem zalo(ené a z$ízené organizace (p$ísp"vkové organizace, 
zapsané ústavy a spolky, akciové spole%nosti, jejich( vznik iniciovalo a podporuje m"sto)  
kultura v lokalitách/komunitní kultura = kultura s místním dopadem vztahující se 
ke konkrétnímu území s ambicí posilovat v tomto území kulturní nabídku a rozvíjet 
komunitu a dobré sousedské vztahy 
místní aktér = aktér s vazbou na území – od jednotlivce, p$es zájmové organizace 
po profesionální organizace v kultu$e a souvisejících oblastech 
komunitní akce – viz pojem „kultura v lokalitách/komunitní kultura; jedná se o kulturní 
aktivity jako je nap$. sousedská slavnost, trh, burza, masopust, piknik, tematické dny M# a 
$ada dal'ích lokálních akcí s p$esahem do sportu, sociálních slu(eb, ekologie aj. 
m$stské organizace = m"stem zalo(ené a z$ízené organizace (p$ísp"vkové organizace, 
zapsané ústavy a spolky, akciové spole%nosti) 
nez!izovaná scéna/kultura = soukromoprávní kulturní akté$i (neziskoví i ziskoví) 
kreativci = profesionálové z kulturních a kreativních odv"tví  
KKO = kulturní a kreativní odv"tví; ekonomické %innosti probíhající v rámci 'ir'ího 
kulturního a kreativního sektoru, oproti jin!m oblastem kultury nejsou KKO závislé 
na ve$ejn!ch zdrojích a mají potenciál generovat zisk 
kulturní obec = celé 'iroké spektrum aktér& v oblasti um"ní, kultury a kulturních a 
kreativních odv"tví zahrnující jak aktéry m"stsk!ch organizací, tak nez$izované scény 
kultura = um"ní, kulturní a kreativní odv"tví a komunitní kultura 
Praha (nebo také HMP) = uvedeno ve dvou r&zn!ch kontextech: bu0 jako Hlavní m"sto 
Praha nebo (zejména v p$ípad" nositel& ambic a zodpov"dnosti)p$edstavitelé Magistrátu 
hlavního m"sta Prahy, v jejich( gesci je kultura, tedy zejména Odbor kultury a cestovního 
ruchu MHMP a kancelá$ Radní pro oblast kultury, v!stavnictví a cestovní ruch. 
PII = Pra(sk! inova%ní institut 
zábor ve!ejného prostranství = jiné, zpravidla do%asné, u(ívání ve$ejného prostranství %i 
komunikace  
KUC MHMP (nebo také odbor kultury) = odbor kultury a cestovního ruchu MHMP 
M( = m"stská %ást  
MHMP = Magistrát hlavního m"sta Prahy  
MMP = Muzeum m"sta Prahy 
MKP = M"stská knihovna v Praze 
um$lci = osoby, je( vytvá$ejí %i interpretují um"lecká díla 
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KULTURA SJEDNOCENÁ: 
spoluprací nejdál dojde' 
Kultura a um"ní jsou nenahraditeln!m vkladem do rozvoje spole%nosti posilující sociální 
kohezi a kvalitu (ivota a utvá$ející hodnotov! rámec. Pod pojmem kultura rozumí 'iroká 
ve$ejnost nejen um"ní, ale i kulturní a kreativní odv"tví a komunitní aktivity. Hlavní m"sto 
Praha svou kulturní politikou vysílá kulturním aktér&m jasnou vizi budoucnosti a spole%n" 
s nimi sm"$uje k jejímu napln"ní. Kulturní obec je sebev"domá, spolupracuje navzájem 
a sdílí jednotnou vizi rozvoje. Kolem m"stsk!ch kulturních organizací fungující ekosystémy 
slo(ené z um"lc&, kreativc& a spolk&, které spoluutvá$ejí obsah a jsou otev$ené kulturní 
participaci. 

ZNAMENÁ TO, *E PRAHA BUDE: 
o spolupracovat nap!í# kulturní obcí. Praha bude podporovat spolupráci nap$í% 

kulturní obcí, tedy nap$í% (ánry, obory, právními formami a úrovn"mi samosprávy. 
Bude iniciovat setkávání, diskusi, navazování spolupráce a partnerství. Bude vytvá$et 
a podporovat nástroje a aktivity, které ke spolupráci vedou. Bude propojovat 
subjekty hledající partnery pro konkrétní projekty i pro dlouhodobou spolupráci. 

o p&jde ve spolupráci p!íkladem. Praha posílí spolupráci nap$í% jednotliv!mi 
úrovn"mi ve$ejné správy, které se prolínají územím m"sta. Bude pracovat na posílení 
vztah& a spolupráce s m"stsk!mi %ástmi, pilotovat v nich konkrétní projekty i hledat 
prostor pro nastavování systémov!ch zm"n. Zintenzivní spolupráci s Ministerstvem 
kultury v rámci nové Státní kulturní politiky a s jin!mi resorty na úrovni m"sta i státu 
(zejména podnikání a inovace, 'kolství, územní rozvoj, majetek…). 

o propojovat a iniciovat spolupráci m$stsk'ch organizací spole#n$ s dal"ími 
kulturními aktéry. Odbor kultury bude v koordinaci s vedením jednotliv!ch 
m"stsk!ch organizací hledat partnery z nez$izované kultury k dlouhodobé spolupráci 
i ke spolupráci na konkrétních díl%ích projektech. M"stské kulturní organizace budou 
zprost$edkovávat prostor pro tv&r%í %innost a vytvá$et kolem sebe ekosystém 
slo(en! z um"lc&, kreativc& a organizací. Otev$enost m"stsk!ch kulturních 
organizací ke kulturní participaci bude patrná i z p$edpolí jednotliv!ch budov, které 
bude otev$ené, (ivé a bude lákat kolemjdoucí k náv't"v" a trávení %asu. 

o pe#ovat o vzd$lávání %ák&. Vyu(ít p$íle(itost seznámit se s kulturou v jejím 'irokém 
spektru je ideální v nejni('ím v"ku, ve v"ku intenzivního „u%ení se“. *áci 'kol v rámci 
povinné 'kolní docházky by m"li mít mo(nost seznámit se se zp&sobem p$em!'lení 
kreativních profesí. V Praze, která je centrem kultury a koncentruje kulturní 
a kreativní odv"tví, se to nabízí je't" více ne( jinde. 

ZÁROVE1 TO ZNAMENÁ, *E PRAHA NEBUDE: 
o vnímat kulturu jako pouhou nadstavbu. Naopak bude komunikovat kulturu jako 

nenahraditelnou sou%ást rozvoje spole%nosti p$iná'ející duchovní, sociální a 
ekonomické benefity. Kultura je klí%ovou sou%ástí ekonomického rozvoje, posiluje 
sociální kohezi a spoluutvá$í hodnoty jednotlivc& a spole%nosti jako celku. Kulturní 
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obec si je t"chto hodnot v"doma, bude pracovat na osv"t" p$ínos& kultury 'iroké 
ve$ejnosti. Praha bude prezentovat dopady, které kultura a KKO generují. 

o kulturním aktér&m na!izovat, co mají d"lat. Jednotlivá odv"tví znají sama nejlépe 
své problémy, v!zvy %i silné stránky. Praha bude aktivn" podporovat jejich 
konsolidaci, tvorbu sektorov!ch strategií a mezioborovou spolupráci. 

P+ÍKLADY OPAT+ENÍ 2022: 
⇒ Pra(ské kulturní fórum (Kreativní Praha) 
⇒ multifunk%ní divadelní prostor Preslova (KUC MHMP+,vandovo divadlo) 

PRAHA UV2DOM2LÁ:  
BEZ DAT NEJSOU KOLÁ#E 
Praha velmi dob$e zná své prost$edí (kulturní aktéry a organizace, infrastrukturu, ve$ejn! 
prostor vhodn! pro kulturní akce) i kulturní nabídku. Umí vyhodnotit dopady kulturních 
projekt& a práce kulturních organizací, umí tedy evaluovat dopady investovan!ch 
prost$edk&. Zárove. také díky tomu jsou politická rozhodnutí strategická a podlo(ená 
dobrou znalostí. Praha je lídrem v oblasti dat v kultu$e a práce s nimi. 

ZNAMENÁ TO, *E PRAHA BUDE: 
o systematicky budovat znalost o kultu!e. Bude tedy znát kulturní aktéry a jejich 

pot$eby, jejich kulturní nabídku, územní rezervy i potenciál rozvoje kultury 
a kulturních a kreativních odv"tví, publikum a bariéry náv't"vnosti atd. Bude 
nastaven komplexní systém sb"ru dat v kultu$e v%. jejich pravidelné aktualizace. 
Praha bude v"d"t k %emu tato data sbírá a jak je bude pou(ívat. Politická rozhodnutí 
budou op$ena o tuto znalost a rozvoj kultury a KKO bude na datech (a v!stupech 
z nich) stát. 

o spolupracovat s mezinárodními platformami, které se v"nují rozvoji m"st skrze 
kulturu. Sb"r dat bude nastaven na základ" mezinárodní komparace. Praha se bude 
aktivn" srovnávat se srovnateln!mi evropsk!mi metropolemi i sv"tov!mi lídry. Bude 
se aktivn" ú%astnit diskuse na mezinárodní úrovni, nap$. skrze UNESCO Creative 
Cities Network. 

o evaluovat práci m$stsk'ch organizací a velk'ch kulturních projekt&, aby 
dokázala podlo(en" rozhodovat o p$ínosech vynalo(en!ch prost$edk&. Praha ve 
spolupráci s organizacemi vytvo$í nástroj, kter! bude pomáhat evaluovat a rozvíjet 
jejich dal'í práci. Odbor kultury bude s v!stupy této práce dále pracovat. Umo(ní mu 
to skládat postupn" obraz mozaiky kulturní nabídky. Cílov! obraz by m"l tvo$it jeden 
smyslupln! nep$ekr!vající se celek. M"l by b!t rozmanit! jak z hlediska um"leck!ch 
(ánr&, tak i cílov!ch skupin. 

o aktualizovat grantov' systém na základ$ v'stup& nové kulturní politiky. 
Aktualizace povede ke zv!'ení transparentnosti a srozumitelnosti v!b"ru 
podpo$en!ch projekt&. Obsahové priority kulturní politiky se budou propisovat 
do tematick!ch priorit grantového systému. Bude kladen d&raz na vyhodnocení 
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p$ínosu podpo$en!ch projekt&. V!stupy evaluace budou zohled.ovány v rámci 
hodnocení v dal'ích letech. 

ZÁROVE1 TO ZNAMENÁ, *E PRAHA NEBUDE: 
o rozhodovat nahodile na základ" dojmu %i subjektivní zku'enosti. Pro kompetentní 

rozhodnutí bude kam sáhnout pro data a analytické v!stupy, aby rozhodnutí byla 
nesena a podpo$ena znalostí. 

o brát náv"t$vnost jako jeden z indikátor& pro rozhodování o podpo$e organizací 
a projekt&. Bude hledat dal'í cesty, jak hodnotit p$ínos jednotliv!ch kulturních 
projekt& a organizací pro spole%nost. Bude podporovat m"stské organizace 
v koncep%ní a profesionální práci. M"stské organizace - za podpory odboru kultury - 
zpracují své koncepce rozvoje, které budou aktivn" napl.ovat a jejich pln"ní 
vyhodnocovat.  

o kulturním organizacím na!izovat jak!m zp&sobem sbírat data. Naopak m"sto 
bude vyvíjet taková $e'ení a postupy, které organizacím uleh%í práci s jejich publikem 
a bude je motivovat k strategickému rozvoji podpo$eného datovou znalostí. 

P+ÍKLADY OPAT+ENÍ 2022: 
⇒ MAPK2O (Kreativní Praha) 
⇒ EVALUART (Kreativní Praha) 
⇒ aktualizace grantového systému dle nové pra(ské kulturní politiky 22+ (KUC 

MHMP) 
⇒ pokra%ovat v aktivním zapojení do sít" kreativních m"st UNESCO (M"stská 

knihovna v Praze + KUC MHMP) 

PRAHA INSPIRATIVNÍ:  
JAK SE DO SV2TA VOLÁ, TAK SE ZE 
SV2TA OZ)VÁ 
Praha umí rozpoznat a podpo$it excelentní um"lecké po%iny. Nebojí se koncentrovat 
finan%ní prost$edky do vybran!ch kulturních projekt& i p$i d&razu na (ánrovou r&znorodost. 
M"stské kulturní organizace sledují zahrani%ní trendy, které jim pomáhají v jejich dal'ím 
rozvoji. Praha cílí na evropského trendsettera v kultu$e. *ivé i ne(ivé um"ní jsou sou%ástí 
ve$ejného prostoru. 

ZNAMENÁ TO, *E PRAHA BUDE: 
o podporovat excelentní kulturní po#iny. Praha pot$ebuje své vlajkové lod", které 

budou rozpoznány daleko za hranicemi #eska. Pot$ebuje budovat kulturní zna%ku 
sm"rem do zahrani%í a napomoci p$eorientovat masov! turismus na kulturní. Ambicí 
není ale jen cílit na zahrani%ní publikum, ale i kultivovat, vzd"lávat a inspirovat místní 
tv&r%í potenciál. Praha bude definovat kritéria excelence a hledat zp&sob, jak 
excelentní kulturní po%iny rozeznat a jejich dal'í rozvoj podpo$it. 
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o rozvíjet infrastrukturu ke kulturním ú#el&m. Rozmanité excelentní kulturní po%iny 
pot$ebují mít odpovídající prostory k tvorb" i prezentaci. 

o aktualizovat grantov' systém na základ$ v'stup& nové kulturní politiky. 
Aktualizace povede k posílení koncentrace prost$edk&. Sni(ováním podpory vysoce 
hodnocen!ch projekt& s motivací, aby zbyly finance na více projekt&, tratí v'ichni. 
Obsahové priority kulturní politiky budou v souladu s tematick!mi prioritami 
grantového systému odboru kultury. 

o podporovat kultivaci centra m$sta jako kulturní #tvrti. Centrum m"sta by m"lo 
odrá(et v!znam kultury ve m"st". Praha bude podporovat zám"ry, které zviditel.ují 
a zhmot.ují kulturu a kreativitu ve ve$ejném prostoru. Praha bude hledat cesty, jak 
aktivn" pracovat s kultivací nabídky v parteru, která se prezentuje náv't"vník&m (ale 
i místním) a utvá$í obraz m"sta. 

o vytvá!et a animovat vazby mezi kulturním d$dictvím a sou#asn'm um$ním. 
Praha bude vyu(ívat nov!ch technologií k zp$ístup.ování a prezentaci svého 
bohatého kulturního d"dictví. Bude více pracovat s mo(nostmi digitalizace a 
aplikace inovací ve vztahu ke svému hmotnému i nehmotnému kulturnímu d"dictví 
a to jak prost$ednictvím m"stsk!ch organizací, tak i dal'ími subjekty. 

ZÁROVE1 TO ZNAMENÁ, *E PRAHA NEBUDE: 
o “hrát si pouze na vlastním píse#ku”. Praha bude aktivn" %erpat inspiraci 

ze zahrani%í, sledovat aktuální trendy ve sv"t" a cílit na vedoucí roli v kultu$e 
v mezinárodním kontextu. Proto bude kladen d&raz na mezinárodní spolupráci a 
budování vztah& se zahrani%ními partnery jak u m"stsk!ch organizací, tak i 
kulturních projekt&. 

o m$stem reaktivním, ale proaktivním. Praha nebude slep" p$ebírat ka(d! 
zahrani%ní koncept, ale aktivn" vstupovat do Evropsk!ch sítí a podílet se na definici 
klí%ov!ch témat. Aktivn" vyu(ije %eského p$edsednictví EU a bude usilovat o 
propojení místních aktér& s evropsk!mi lídry v oblasti rozvoje kultury a KKO. 

P+ÍKLADY OPAT+ENÍ 2022: 
⇒ Vltavská filharmonie (MHMP) 
⇒ scéna FOKu v kostele sv. ,imona a Judy (KUC MHMP+FOK) 
⇒ Centrum pra(ského baroka v Clam-Gallasov" paláci (KUC MHMP+MMP) 
⇒ nastavení kritérií excelence (KUC MHMP+Kreativní Praha) 
⇒ European Creative Industries Summit 2022 v Praze (KUC MHMP+Kreativní Praha) 
⇒ %lenství Prahy v mezinárodní síti World Cities Culture Forum a UNESCO Creative 

Cities Network (KUC MHMP+Kreativní Praha) 

PRAHA KOMUNITNÍ: 
KULTURA JE TAM, KDE JSOU LIDÉ 
Kultura je dostupná. V p$ístupu k ní nehraje roli ekonomick! %i sociální status, v"k, zdravotní 
stav, národnost %i dal'í faktory. Kultura pomáhá formovat soudr(né komunity. 
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Do organizace komunitních akcí se pou'tí 'iroké spektrum aktér&. Kulturní program je 
dostupn! nejen ve vnit$ních prostorách, ale také venku, kde na n"m m&(e participovat 
'iroká ve$ejnost bez rozdílu. Kultura je pestrá.  Jednotlivé pra(ské %tvrti jsou sv!m kulturním 
charakterem rozmanité a tato rozmanitost je aktivn" podporována. P$ístupnost ve$ejného 
prostoru pro kulturní aktivity je patrná skrze to, jak jednotlivé lokality (ijí kulturn" 
komunitním (ivotem. 

ZNAMENÁ TO, *E PRAHA BUDE: 
o podporovat rozvoj kultury a komunit v m$stsk'ch #ástech. Kreativní Praha bude 

spolupracovat s ú$ady m"stsk!ch %ástí se spole%n!m cílem – podporovat rozvoj 
komunitního (ivota. Budou spole%n" hledat zp&soby, jak podpo$it kulturní (ivot 
v jednotliv!ch %tvrtích a jak sní(it bariéry ú%asti na kultu$e. Budou pomáhat zavád"t 
nástroje nefinan%ní podpory a ladit nástroje finan%ní podpory na míru místní 
komunit". 

o podporovat rozvoj infrastruktury v m$stsk'ch #ástech do celom"stské sít" 
kulturn" komunitních slu(eb (nap$. rozvojem sít" knihoven). Bude strategicky 
uva(ovat o umíst"ní v!znamné kulturní infrastruktury mimo centrum m"sta a 
vyu(ívat mo(nosti kultury v územním rozvoji. 

o podporovat kulturní a komunitní akce ve ve!ejném prostoru. Praha ve spolupráci 
s ú$ady m"stsk!ch %ástí bude hledat zp&soby, jak zjednodu'it proces záboru 
ve$ejného prostranství. Praha bude testovat aktivity v online prostoru jako 
alternativu fyzick!ch akcí. 

o podporovat m$stské organizace a aktéry z nez!izované kultury k tvorb$ 
dostupného kulturního programu. Praha bude motivovat k tvorb" programu, kter! 
je dostupn! bez ohledu na ekonomick! %i sociální status, v"k, zdravotní stav, 
národnost %i dal'í faktory. Budovy m"stsk!ch kulturních organizací budou co 
nejmén" bariérové z hlediska fyzické a sociální p$ístupnosti. Program bude tvo$en 
s ohledem na dostupnost pro osoby se speciálními pot$ebami. 

ZÁROVE1 TO ZNAMENÁ, *E PRAHA NEBUDE: 
o rozvíjet kulturu v m$stsk'ch #ástech direktivn$ shora. Ze strany Prahy bude 

respektována místní znalost a kladen d&raz na podporu m"stské %ásti v jejím 
sm"$ování vycházející z pot$eb lokálních aktér&. 

o v"ude usilovat o velké kulturní akce. Zám"rem není mít na v"t'in" nám"stí 
festivalová pódia. Cílem je posílit stávající charakter lokalit a hledat prostor pro 
rozvoj místní komunity a kulturní obce, i v jeho klidném tempu. N"které ve$ejné 
prostory jsou pro ur%ité typy kulturních akcí vylo(en" nevhodné, a to je pot$eba 
respektovat. 

P+ÍKLADY OPAT+ENÍ 2022: 
⇒ Knihovna Pet$iny (KUC MHMP+MKP) 
⇒ Nová scéna Divadla Minor (KUC MHMP+Divadlo Minor) 
⇒ Pra(ské (idle, stolky a plácky (Kreativní Praha) 
⇒ Kulturní kompas (Kreativní Praha) 
⇒ Manuál u(ívání ve$ejn!ch prostranství (KUC MHMP+Kreativní Praha) 
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PRAHA PROSPERUJÍCÍ: 
KREATIVITA JE BUDOUCÍM KULTURNÍM 
D2DICTVÍM 
Praha je prosperující kreativní m"sto, které umí vyu(ít zdroje, kter!mi disponuje. Kulturní a 
kreativní odv"tví jsou rozvíjena na základ" pravideln" aktualizovan!ch dat a dobré znalosti 
prost$edí. Ekosystém podpory kreativc& z KKO umo(.uje akcelerovat nápady a 
podnikatelské aktivity a má schopnost odolnosti i flexibility ve vztahu aktuálním pot$ebám 
I v!zvám budoucnosti. Flexibilní vzd"lávací systém umo(.uje absolvent&m usp"t na trhu 
práce v kulturních a kreativních odv"tvích. 

ZNAMENÁ TO, *E PRAHA BUDE: 
o hledat, zavád$t a propagovat nástroje podpory kulturních a kreativních 

odv$tví. Tato práce bude postavena na dobré znalosti pra(ského prost$edí (skrze 
nástroj MAPK2O) – na znalosti jeho pot$eb, limit& a potenciálu a bude navázána na 
stávající nástroje podpory. Cílem je vytvo$it komplexní, flexibilní a srozumiteln! 
ekosystém podpory r&stu a rozvoje KKO. 

o posilovat a budovat vztahy na poli kulturních a kreativních odv$tví. KKO jsou 
rozt$í't"nou oblastí ekonomiky, která je slo(ena z velké %ásti z (ivnostník& a 
mikropodnik& a ne v'echna odv"tví mají své zast$e'ující organizace, které je mohou 
reprezentovat. Praha se bude tudí( sna(it propojovat. Bude vytvá$et p$íle(itosti pro 
networking a diskusi se zástupci jednotliv!ch odv"tví. V p$ípad" zájmu bude 
pomáhat hledat partnery pro spolupráci u nás i v zahrani%í. Praha bude pracovat na 
navázání se na zahrani%ní partnery pracující v oblasti podpory KKO a hledat spole%n" 
s nimi mo(nosti podpory této ekonomiky. 

o usilovat o posílení flexibility vzd$lávacího systému a zv'"ení kompetencí 
um$lc& a kreativc& v uplatn$ní se na trhu práce. Vzd"lávací systém nestíhá 
reagovat na rychle se m"nící trh a pot$eby kulturních a kreativních odv"tví. Praha – 
v rámci sv!ch kompetencí – bude hledat mo(nosti, jak tuto flexibilitu zv!'it – a3 se 
bude jednat o prezentaci p$ínos& a pot$eb KKO, podporu alternativních vzd"lávacích 
metod %i iniciovat komunikaci mezi MK a M,MT. Zárove. chce pomoci absolvent&m 
kreativních, um"leck!ch a um"leckopr&myslov!ch obor& uplatnit se na trhu práce 
díky zlep'ení vzd"lávání v oblastech jako jsou mana(erské dovednosti. Praha chce 
takté( – p$esto(e je to agenda spí'e na státní úrovni – p$isp"t vnímání povolání 
um"lc& a kreativc& jako plnohodnotn!ch obor&, kter!mi se lze u(ivit. 

ZÁROVE1 TO ZNAMENÁ, *E PRAHA NEBUDE: 
o vnímat kulturu jen jako její um$lecké jádro. Do kultury p$irozen" spadají i kulturní 

a kreativní odv"tví, která z kulturního a um"leckého jádra vychází. Kulturní politika 
Prahy jde v souladu s chápáním kultury v Evrop". Zárove. takto roz'í$ené vnímání 
kultury pomáhá posilovat její v!znam sm"rem k 'iroké ve$ejnosti i politické 
reprezentaci. 
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o p!ehlí%et pot!eby a v'znam KKO pro pra%skou ekonomiku. P$edpokladem 
dobrého nastavení v'ech uveden!ch krok& je dobrá znalost prost$edí a pot$eb 
kulturních a kreativních odv"tví v Praze. Prvním krokem tedy bude podrobné 
mapování kulturních a kreativních odv"tví (implementované skrze projekt MAPK2O 
uveden! v!'e). 

P+ÍKLADY OPAT+ENÍ 2022: 
⇒ Kreativní inkubátor (KUC MHMP+Kreativní Praha) 
⇒ Inova%ní platforma (Pra(sk! inova%ní institut+Kreativní Praha) 

PR/+EZOVÁ KRITÉRIA 
P)ÍSTUPNOST A OTEV)ENOST. Kultura by m"la b!t p$ístupná, kulturní participace 
(ádoucí, m"sto a m"stské organizace otev$ené. 
PILOTOVÁNÍ. #asto nejjednodu''í zp&sob, jak zjistit funk%nost n"jakého modelu, je ov"$it 
ho v praxi. M"sto by se - navzdory svému konzervativnímu zalo(ení - nem"lo bát pustit do 
odvá(n"j'ích projekt&, klidn" nejprve v do%asném formátu. A po vyhodnocení t$eba za%ít 
znovu a jinak. Anebo stejn" a natrvalo. 
ZNALOST. Rozhodnutí musí b!t podlo(ená daty a rozvoj vycházet z jejich interpretace. 
Dobrá znalost prost$edí a pot$eb jsou základem dob$e nastevené podpory. Vzd"lávání a 
sledování zahrani%ních trend& jako rozvoj lidského kapitálu. 
DIGITALIZACE A NOVÉ TECHNOLOGIE. Kultura nesmí zaspat dobu. Nové technologie 
nabízí obrovské mno(ství nov!ch mo(ností práce s kulturou, um"ním a kulturním d"dictvím. 
M"sto by je m"lo vyu(ívat. 
UDR*ITELNOST. Nejen u velk!ch investi%ních projekt& je pot$eba brát ohledy na 
udr(itelnost t"chto projekt&. Udr(itelnost kultury se vztahuje i k pracovním podmínkám, 
které musí b!t d&stojné a práce dob$e finan%n" ohodnocená. Udr(itelnost je chápána 
v ohledu na (ivotní prost$edí. 
ROZMANITOST. Kultura je ze své podstaty pestrá. Pe%ovat a dbát, aby taková z&stala. 
 



MATICE PROJEKT! 
 TVRDÉ/INFRASTRUKTURNÍ M!KKÉ/PROCESNÍ 
KULTURA SJEDNOCENÁ  MULTIFUNK"NÍ DIVADELNÍ PROSTOR PRESLOVA PRA#SKÉ KULTURNÍ FÓRUM 
PRAHA UV!DOM!LÁ  MAPK2O 

EVALUART 
AKTUALIZACE GRANTOVÉHO SYSTÉMU 

PRAHA INSPIRATIVNÍ VLTAVSKÁ FILHARMONIE 
SCÉNA FOKU V KOSTELE SV. $IMONA A JUDY 
CENTRUM BAROKA V CLAM-GALLASOV% PALÁCI 
 

KRITÉRIA EXCELENCE 
EUROPEAN CREATIVE INDUSTRIES SUMMIT 2021 (ECIS) 
"LENSTVÍ PRAHY V MEZINÁRODNÍ SÍTI WORLD CITIES CULTURE 
FORUM A UNESCO CREATIVE CITIES NETWORK 

PRAHA PROSPERUJÍCÍ KREATIVNÍ INKUBÁTOR INOVA"NÍ PLATFORMA 
PRAHA KOMUNITNÍ KNIHOVNA PET&INY 

NOVÁ SCÉNA DIVADLA MINOR 
PRA#SKÉ #IDLE, STOLKY A PLÁCKY 

KULTURNÍ KOMPAS 
MANUÁL U#ÍVÁNÍ VE&EJN'CH PROSTRANSTVÍ 



 


