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STRUKTURA PREZENTACE

1/ CO JE KREATIVNÍ PRAHA?
2/ CO JE KULTURNÍ POLITIKA? PROČ A PRO KOHO SE TVOŘÍ?
3/ HARMONOGRAM PRÁCE NA KP22+
(PARTICIPACE A IMPLEMENTACE)
4/ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ: DILEMATA KP22+
5/ JAKÝ LZE OČEKÁVAT VÝSTUP?
6/ OTÁZKY
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1/ KREATIVNÍ PRAHA

- VZNIK 1.1.2021 
Z IPR PRAHA -> KREATIVNÍ PRAHA, Z.Ú.

- ZŘÍZENA HMP
- 3 PILÍŘE 
TVORBA STRATEGIÍ A ANALÝZ, ROZVOJ KKO A ROZVOJ KULTURY V LOKALITÁCH

- PŘÍKLADY PROJEKTŮ
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KREATIVNÍ PRAHA



2/ CO JE KULTURNÍ POLITIKA?

- ZASTŘEŠUJÍCÍ DOKUMENT ROZVOJE
- DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ 
VYTÝČENÍ SMĚRU, DŮLEŽITÉ JAK PRO MĚSTO, TAK I PRO AKTÉRY (SROZUMITELNOST)

- VYUŽITÍ POTENCIÁLU MĚSTA 
REAKCE NA SOUČASNOU SITUACI I TRVALÉ HODNOTY MĚSTA, ALE I HROZBY A SLABINY

- KOORDINACE S DALŠÍMI TÉMATY 
NÁVAZNOST NA DALŠÍ STRATEGICKÉ DOKUMENTY
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2/ PROČ A PRO KOHO SE TVOŘÍ?

- PROČ
KONEC PLATNOSTI PŘEDEŠLÉ KP
NUTNOST SROZUMITELNOSTI NA MEZINÁRODNÍ, KRAJSKÉ I ÚROVNI MČ
OPERATIVA VS. STRATEGIE

-PRO KOHO
OBYVATELÉ PRAHY
KULTURNÍ AKTÉŘI A AKTÉŘI V KKO
AKTÉŘI MIMO KKO
MEZINÁRODNÍ PARTNEŘI
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3/ HARMONOGRAM PRÁCE NA KP22+

- PRAŽSKÉ KULTURNÍ FÓRUM

- DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ + ANALYTICKÉ VSTUPY A NÁVAZNÉ STRATEGICKÉ DOKUMENTY

- PRACOVNÍ SKUPINY

- KOMUNIKACE S ODBORNOU VEŘEJNOSTÍ

- FORMULACE DOKUMENTU

- VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ A PŘEDÁNÍ KE SCHVÁLENÍ
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březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2022

širší odborná veřejnost
pracovní skupiny
řídící výbor
mezinárodní board



NA CO CHCEME V KP22+ KLÁST DŮRAZ?
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PARTICIPACE



IMPLEMENTACE



4/ DILEMATA KP22+

DILEMATA KULTURNÍ POLITIKY JSOU INSPIROVÁNY A VYCHÁZEJÍ Z PUBLIKACE: 
HLEDÁNÍ ROVNOVÁHY. 21 STRATEGICKÝCH DILEMAT V KULTURNÍ POLITICE
OD F. MATARASSA A CH. LANDRYHO

- DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
-170 RESPONDENTŮ, JEJICH STRUKTURA
- KVĚTEN, 3 TÝDNY (PROPAGACE KUC A KREP)
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DILEMATA 
KULTURNÍ 
POLITIKY

NEJVĚTŠÍ ROZPOR
MEZI IDEÁLEM A 
SOUČASNOSTÍ
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*ukazuje zejména rozdíl mezi současností a ideálem v jednotlivých dilematech, dle toho také řaženo; hodnota rozdílu formou 
červených bodů, které spadají na druhou osu 

7. Na základ! "eho by m!la b#t kultura podporována?

8. Jak by m!la b#t kultura podporována?

4. Jak by m!la kulturní politika reagovat na projevy men$inov#ch identit?

9. Jak moc je nutné v!novat pozornost efektivnímu managementu kulturních aktivit?

10. Do jaké míry by m!la kulturní politika aktivn! %e$it odstra&ování p%eká'ek ú"asti na kultu%e?

11. Do jaké míry by m!la kulturní politika aktivn! podporovat kulturní diverzitu?
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12. Jak by m!l b"t strukturován grantov" systém?

13. Jak by m!ly b"t #nance z grantového systému rozd!lovány?

15. Do jaké míry by m!ly b"t z$izované kulturní instituce otev$ené kulturní participaci?

14. Jak moc je d%le&ité, aby bylo na kulturu nahlí&eno mezioborov! a aby spolupracovala s dal'í-
mi obory (i sektory?
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1. Jakou formou by m!la b"t kulturní politika vytvá#ena?

2. Jak správn! vyvá$it m!stské zásahy a soukromé aktivity v kulturním sektoru?

4. Jak by m!la kulturní politika reagovat na projevy men%inov"ch identit?

3. Jakou podobu investic by m!lo m!sto up#ednost&ovat?

5. Do jaké míry by m!la kulturní politika up#ednost&ovat kulturní d!dictví p#ed sou'asn"mi 
experimentálními formami?

6. Na koho by se m!la kulturní politika soust#edit?
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KULTURNÍ 
POLITIKY

DILEMATA, KDE 
IDEÁLEM JE 
BALANC MEZI 
OBĚMA PÓLY

17

DILEMATA 

 

 

1. Jakou formou by m!la b"t kulturní politika vytvá#ena?

2. Jak správn! vyvá$it m!stské zásahy a soukromé aktivity v kulturním sektoru?

4. Jak by m!la kulturní politika reagovat na projevy men%inov"ch identit?

3. Jakou podobu investic by m!lo m!sto up#ednost&ovat?

5. Do jaké míry by m!la kulturní politika up#ednost&ovat kulturní d!dictví p#ed sou'asn"mi 
experimentálními formami?

6. Na koho by se m!la kulturní politika soust#edit?
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2. Jak správn! vyvá$it m!stské zásahy a soukromé aktivity v kulturním sektoru?

4. Jak by m!la kulturní politika reagovat na projevy men%inov"ch identit?

3. Jakou podobu investic by m!lo m!sto up#ednost&ovat?

5. Do jaké míry by m!la kulturní politika up#ednost&ovat kulturní d!dictví p#ed sou'asn"mi 
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12. Jak by m!l b"t strukturován grantov" systém?
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STRATEGICKÉ OKRUHY – JEJICH VIZE –
CÍLE – OPATŘENÍ
PRŮŘEZOVÁ KRITÉRIA, SYSTÉM IMPLEMENTACE A INDIKÁTORY

- INSPIRACE STRUKTUROU KODAŇSKÉ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU (“THE END 
OF TOURISM AS WE KNOW IT”)

9. 9. 2021, KONZULTACE ZNĚNÍ NOVÉ PRAŽSKÉ KULTURNÍ POLITIKY
METODICKÝ ČTVRTEK
Kreativní Praha, z.ú.



5 STRATEGICKÝCH 
OKRUHŮ
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1. The experience of temporary localhood. To-
day, fewer and fewer want to be identified as tourists. 
Instead, new generations of travellers seek out expe-
riences that not only provide a photo opportunity, but 
also get their hands ‘dirty’ and immerse them in the 
destination. The travellers seek out a sense of local-
hood, looking to experience the true and authentic 
destination – that which makes a destination unique. 
With the increasing number of providers and busi-
nesses that tap into the sharing and collaborative 
business potential, travellers gain increasing access to 
the local travel experience.

2. Locals are the destination. Locals are not a nice 
little sideshow, but, rather, one of the major attrac-
tions of a destination. The Little Mermaid offers no 
emotional or personal connection to the destination, 
the locals do. The delivery of an authentic destina-
tion experience depends upon the support of locals, 
whereas the liveability and appeal of our destination 
- and thereby the advocacy of locals - depends on our 
ability to ensure a harmonious interaction between 
visitors and locals.

3. Branding is all about relations. Marketing no 
longer leads us to the brand: the relationships we 
have with other people do. Today, with the prolifera-
tion of social media, information is created by every-
one and available to everyone. Travellers look to peer 
recommendations from family, friends and their so-
cial circles – much like they always have, but today the 
scale of connectivity between people has taken on en-
tirely new dimensions, making recommendations and 
the conversations they entail much more important 

to destination branding than ever before. The destina-
tion no longer broadcasts a general brand message to 
many, but instead enables personal brand stories to 
be told through the right people to a broader circle of 
people.

4. From marketing to enabling. The role of the 
DMO is changing.  With the end of tourism, we also 
mark the end of marketing as we know it and a shift 
in the role of the DMO. As travellers are seeking out 
the experiences of temporary localhood, the official 
destination’s version of a destination is in many cases 
no longer the most sought after. Rather, the DMO’s 
role is shifting towards developing and spotlighting 
the right kind of experiences and engaging the right 
people at the right time to tell the right stories about 
the destination based on a shared strategic branding 
framework.

5. A traveller is all kinds of human. Always on-
line and connected with his or her social circles, to-
day’s travellers are flexible to change between differ-
ent models of travel and life. Differentiating between 
business and leisure, segmenting based solely on de-
mographics or geographics ignores the fifty shades 
of human that every traveller represents: the foodie 
business traveller, the millennial cruise passenger or 
the outdoorsy Chinese fashionista on a biking holi-
day. Today, communities develop across borders that 
share something other than nationality or generation. 
Instead, we need to see the Airbus 380 with 615 pas-
sengers as a large group of individuals or microseg-
ments, each with his or her own motivations, culture 
and way of relating to others.

8 ROAD SIGNS TO A 
NEW BEGINNING
Leading up to our conclusion that the End of Tourism is upon us, we have identified eight key movements that 
we believe point out the necessary direction towards a shift from tourism to a new era for the travel industry 
and visitor economy. These movements outline the big picture, not the actual steps ahead for our destination or 
organization. Yet this is where it starts – both the end of tourism and the new beginning for which we will need 
to adapt to ensure the competitiveness and appeal of our destination and organization. The biggest threat to the 
DMO today is not the end of tourism, but rather our resistance to change along with it.

PRŮŘEZOVÁ KRITÉRIA

STRATEGICKÉ OKRUHY
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This means we will

· Develop business intelligence to optimize 
community embracement of brand essence. 
We will deliver data insights on the sentiments 
of our visitors and the nature and quality of their 
engagement with the destination brand, includ-
ing the initiation of new partnerships to boost our 
strategic use of data from digital platforms to opti-
mize the reach of the conversation and communi-
ty embracement of the brand core stories.

· Enable partners to develop shareable mo-
ments. We will enable our partners to develop 
and promote relevant experiences that lead to 
positive experiences for our visitors and generate 
shareable moments within our strategic brand 
framework: a framework that works within our 

own arena and as part of the inspirational uni-
verse of our partners, locals and travellers alike.

· Lead and encourage a 365-days-a-year sto-
rytelling. We will add value to the conversation 
about our destination by creating an emotional 
connection to our brand through content. We will 
focus our efforts on developing, sharing and en-
couraging content that matters and strengthens 
the human connection to our brand.

· Enable the right people to share the right ex-
periences. We will work with the right people to 
reflect our brand core and lead more people along 
the path to purchase.

SHAREABILITY 
IS KING
With the proliferation of social media, information is now created by anyone and made available to everyone. 
Travellers look to peer recommendations from family, friends and their social circles – much like they always 
have, but today the scale of connectivity between people has taken on entirely new dimensions through digital 
social platforms, making word-of-mouth recommendations and the conversations they entail much more im-
portant to destination branding than ever before. Today, we as a DMO need to enable the relevant conversation 
through shareable destination moments and experiences, adding value through others to create a personal 
relationship with the brand essence – the localhood – of our destination.

This means we will not

· Insist on putting our logo or even our official 
mark on everything.

· Go big and generic, but targeted in our brand 
messaging and marketing.

· Engage in storytelling that does not match our 
strategic brand framework.

· Stay within our own arena or wait for others to 
join us there. Traffic is not a goal in itself: relevant 
conversation and engagement is.

We succeed when

· The story works! When people interact with the 
brand message and engage in the conversation 
about our destination, leading them to the path to 
purchase.

· Our partners succeed! When our partners are 
able to create value from our shared branding 
framework to gain more business, the entire des-
tination wins.

14

OUR STAKEHOLDERS’ PERSPECTIVE
Key results of Wonderful Copenhagen’s 2016 Stakeholder Survey

Not just a promotional superstar!
Our stakeholders support a strengthened role for Wonderful Copenhagen in facilitating multi-
ple promoters and advocates of our shared destination.

Don’t leave us!
Our stakeholders are hesitant to see Wonderful Copenhagen in a purely enabling role. We need 
to clearly communicate our role in enabling and leading the conversation towards the path to 
purchase, demonstrating best practice and the results generated.

2017 ACTIVITIES
· Develop a 365-days-a-year brand strategy to share with partners and enable 
 the right people to share the right experiences.
· Deliver data insights to qualify the selection of the right people and the right 
 experiences to manifest our shared brand essence.
· Discontinue the existing City Break Network in order to refocus on enabling 
 partners to execute targeted marketing within our shared branding framework.

OUR TEAM’S PERSPECTIVE 
“I share personal content of local peculiarities, special spots of beauty and unknowns to 
promote Copenhagen through my Instagram followers.”  

(Thomas, Wonderful Copenhagen).

STRATEGICKÝ OKRUH

VIZE DANÉHO 
OKRUHU

jak poznáme, že se daří / INDIKÁTORY:

OPATŘENÍ

BUDEME: (vychází z cílů)

NEBUDEME: (vychází z cílů)
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CO DÁLE?

- 2. KONZULTACE KP22+ VIZIONÁŘSKÝ ČTVRTEK 16/9, OD 10HOD
(3. KONZULTACE 23/9 PRAKTICKÝ ČVRTEK)

- ZÁZNAM: YOUTUBE KREATIVNÍ PRAHY, 
REAKCE/OTÁZKY/PŘIPOMÍNKY NA PKF@KREATIVNIPRAHA.EU
DO 4/10
- WEB KREATIVNÍ PRAHA -> NOVÁ PRAŽSKÁ KULTURNÍ 
POLITIKA HTTP://KREATIVNIPRAHA.EU/CS/KULTURNI-
POLITIKA-HMP-22

9. 9. 2021, KONZULTACE ZNĚNÍ NOVÉ PRAŽSKÉ KULTURNÍ POLITIKY
METODICKÝ ČTVRTEK
Kreativní Praha, z.ú.

mailto:pkf@kreativnipraha.eu
http://kreativnipraha.eu/cs/kulturni-politika-hmp-22
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Kreativní Praha, z.ú.

mailto:pkf@kreativnipraha.eu
http://kreativnipraha.eu/cs/kulturni-politika-hmp-22


Kreativní Praha
Ing. Petr Peřinka
Mgr. Linda Krajčovič Synková

kreativnipraha.eu

pkf@kreativnipraha.eu

DĚKUJEME ZA POZORNOST



ČLENOVÉ PRACOVNÍCH SKUPIN
ART
OLGA ŠKOCHOVÁ BLÁHOVÁ, ONPLAN
JAKUB BAKULE, MK ČR
BOHUMIL NEKOLNÝ, AMU
DANIEL SOBOTKA, FOK
MARTINA HÁJKOVÁ, ASOCIACE 
PROFESIONÁLNÍCH DIVADEL
ONDŘEJ STUPAL, NADACE A CENTRUM 
PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ
KAMILA MATĚJKOVÁ, MHMP
LUCIE TUŽOVÁ, MHMP

ECONOMY
Marcel Kraus, Hyb4City
Zdeňka Hubáček Kujová, KUMST
Lucie Pára, IPR Praha 
Michaela Kašpárek Mixová, H40
Petr Suška, Fraunhofer IAO
Tomáš Lapáček, PII
Marie Peksová, MK ČR
Lucie Tužová, MHMP

COMMUNITY 
Tomáš Řehák, Městská knihovna Praha
Marie Foltýnová, GHMP
Marie Kašparová, Za Trojku
Pavel Kappel, Praha 22 Uhříněves 
Adam Pajgrt, IPR Praha
Kamila Matějková, MHMP
Lucie Tužová, MHMP
Ondřej Horák, Kreativní Praha
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STRUKTURA RESPONDENTŮ 
ČIŠTĚNÍ 

 
*seznam respondentů, kteří nedokončili dotazník, viz excel 
*relevantní respondenti ti, kteří odpověděli alespoň na dvě otázky (naprostá většina, když se už do dotazníku pustila, vyplnila vše) 
 
PODLE OBORŮ (n=164) 

 
*kategorie jiné: byly většinou MČ – jsou vyřazeny jako samostatná kategorie 
 
PODLE PRÁVNÍ FORMY (n=165) 

 
*jiná: zejména MČ či jiný orgán veřejné správy (ministerstvo, magistrát..), pár s.r.o. 
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•SJEDNOCENÁ KULTURA/JEDNA KULTURA – SPOLUPRÁCE, 
SDÍLENÁ VIZE, PREZENTACE A KOMUNIKACE VÝZNAMU A DOPADŮ KULTURY VEN 

•PRAHA VÍ, CO PODPORUJE/PRAHA UVĚDOMĚLÁ –
ZNALOST PROSTŘEDÍ, EVALUACE FINANCOVANÝCH PROJEKTŮ

•ART / PRAHA INSPIRATIVNÍ – ZAHRANIČNÍ TRENDY, EXCELENCE

•ECONOMY / PRAHA KONKURENCESCHOPNÁ / 
KREATIVITA JAKO ZDROJ – ROZVOJ KULTURNÍCH A KREATIVNÍCH ODVĚTVÍ

•COMMUNITY / POSILOVÁNÍ VZTAHU K MÍSTU, KDE ŽIJI

STRATEGICKÉ OKRUHY
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