PP CzT 1-5

Kulturní turismus

Region: D5
Typ produktu:

Regionální města a Praha
Vysvětlivky k produktové kartě

Město slavných
značek

Koordinátor
v regionu
Provozovatel
produktu

Mgr. Kristina Plzeň - TURISMUS,
Štěpánová
vedoucí úseku
rozvoje destinace
PlzeňTIC, Irena Benešová,
TURISMUS
vedoucí TIC

1. USP (unique selling

stepanova@plz
en.eu

725 886
480

benesovair@plz
en.eu

602
674

426

Plzeň - město slavných značek a příběhů

proposition)
anglicky
německy

Pilsen - The City of World-Famous Legends
Pilsen – Die Stadt weltberühmter Legenden

TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ V
KOMUNIKAČNÍ KAMPANI CZT

“Do měst za zábavou a večerními zážitky”

2. Stručný popis produktu (max. 300 slov)

Produkt je spojen s jedinečnou kapitolou novodobých dějin západočeské metropole, kdy v
Plzni od pol. 19. do pol. 20. století vznikaly slavné značky, působily zde slavné osobnosti a
odehrály se události, které měly vliv na evropské i světové dějiny. Spojovacím prvkem je
rozvoj průmyslu, především vznik světoznámého pivovaru Pilsner Urquell a strojíren Škoda.
Díky průmyslu rostla životní úroveň obyvatel města, včetně početné židovské obce. Byla
postavena Velká synagoga a architekt Adolf Loos tvořil pro bohaté židovské průmyslníky
luxusní bytové interiéry. Ze slavných loutkářských tradic povstaly i nejznámější české loutky
Spejbl a Hurvínek. Nástupem nacismu končí období prosperity, snad s výjimkou zbrojního
průmyslu koncernu Škoda. V květnu 1945 stala posledním městem v Evropě, které
osvobodila americká armáda. Bohatý kulturní život Plzeň zúročila, když se stala Evropským
hlavním městem kultury 2015.
Novodobá historie se odráží nejen v převážně prvorepublikové a industriální podobě širšího
centra, ale lze je doložit množstvím turistických cílů, eventů a dalších aktivit. Výhodou je,
že jednotlivé části příběhu jsou navzájem historicky i místně provázány, lze je spojit do
logických celků – samostatných produktů pro různé cílové skupiny.
Klíčovým produktem je Pivo a pivovarnictví - návštěvy pivovaru, minipivovarů a akcí
spojených s pivovarnictvím. Produkt industriálního turismu zahrnuje pod značkou Industry
Open industriální stezku, odbornou konferenci a festival industriální kultury a pravidelné či
příležitostné prohlídky industriálních cílů. Židovské stopy (Velká synagoga), Adolf Loos Plzeň
(prohlídkový okruh Loosovými interiéry) a Osvobození Plzně (Slavnosti svobody a Patton
Memorial Pilsen) jsou rovněž navzájem tematicky silně spjaty, podobně jako významná
tradice loutkářství (Muzeum Loutek, loutkové Divadlo Alfa, festival Skupova Plzeň).
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3. RTB (reason to believe)

○ Pivovar Pilsner Urquell – jedinečný příběh piva, které inspirovalo celý svět a
vytvořilo dnes nejrozšířenější pivní kategorii – pivo plzeňského typu Pils (Pilsner) dnes 70 % světové produkce piva
○ Plzeňský Prazdroj - člen European Route of Industrial Heritage (ERIH) - jediný
kotevní bod ERIH v České republice
○ Bednáři v pivovaru – tradice původního řemesla, národní kulturní dědictví, aspirace
na titul nehmotného kulturního dědictví UNESCO
○ Pivovarské muzeum – jediné pivovarské muzeum na světě v původním
právovárečném domě, pravděpodobně nejstarší muzeum svého druhu na světě
○ Škodovy závody v Plzni - jeden z největších strojírenských komplexů v Evropě a
největší zbrojovka Rakousko-Uherska
○ Techmania Science Center v areálu Škoda - 3. nejnavštěvovanější cíl Plzeňského
kraje
○ Kaolínové doly Kaznějov - největší kaolínový důl ve střední Evropě
○ Bohemia Sekt – největší vinařský podnik v ČR
○ Nejznámější české loutky Spejbl a Hurvínek - České loutkářství – kulturní dědictví
UNESCO
○ Velká synagoga - pátá největší synagoga na světě, třetí největší synagoga v Evropě
○ Loosovy interiéry v Plzni – největší soubor zpřístupněných interiérových realizací
světoznámého architekta Adolfa Loose. Nominace na titul EHL - European Heritage
Label, vítěz národního kola, 2015
○ Osvobození Plzně americkou armádou (6. 5. 1945) - Slavnosti svobody – největší
událost oslavující konec 2. světové války v České republice, tradice oslav od roku
1990
○ Plzeň posledním velkým městem v Evropě osvobozeným americkou armádou
○ Patton Memorial Pilsen – jediné muzeum v ČR věnované americké armádě
○ Město Plzeň - Členství v organizaci Liberation Route Europe (od 2018)
○ Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015
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