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SHRNUTÍ 

Východiska koncepce 

Abychom mohli porozumět tomu, jak se městská politika v oblasti podpory 
znevýhodněných městských čtvrtí provádí na vnitrostátní úrovni i na úrovni Společenství, je 
třeba nejprve toto zvláštní městské prostředí definovat: za znevýhodněnou městskou čtvrť 
považujeme takové území města, jež ve zvýšené míře postihují sociální, hospodářské, 
dopravní, kulturní, bytové a bezpečnostní problémy a problémy v oblasti životního prostředí 
a územního plánování.  

Vzhledem k různorodosti problémů, které jsou pro znevýhodněné městské čtvrti 
charakteristické, spočívá podstata úspěchu nápravných zásahů v překonání přístupu, který 
se zaměřuje pouze na jednu oblast problematiky nebo se zabývá více oblastmi, ale 
odděleně, a jeho nahrazení integrovaným přístupem. 

Také integrovaný přístup zasluhuje vysvětlení, neboť se jedná o složitý pojem: 

• spojuje vertikální rozměr integrace, tedy integraci mezi jednotlivými úrovněmi 
politických a veřejných činitelů (Evropská unie, stát, region, oblast, obec, čtvrti) a 
rozměr horizontální, tj. integraci mezi veřejným a soukromým sektorem nebo 
integraci mezi politickou a administrativní úrovní, a to i v rámci institucí a veřejných 
služeb; 

• sdružuje rozličné druhy finančních nástrojů (na úrovni Společenství, vnitrostátní, 
regionální, místní, soukromé), což zvyšuje její vliv a přispívá k udržitelnosti zásahů; 

• zahrnuje vytváření a podporu místního sociálního kapitálu, schopného konkrétně 
zformovat „územní občanskou správu“, jenž zajistí jednotlivé fáze projektu: 
vytvoření, plánování, provedení, sledování a vyhodnocení; dále také tento přístup 
sociální kapitál podporuje za účelem vytváření projektů s podílem obyvatel; 

• věnuje zvláštní pozornost udržitelnému rozvoji. 

V této souvislosti je třeba zdůraznit, že pro uplatňování integrovaného přístupu má zásadní 
význam dostupnost zúčastněných soukromých i veřejných subjektů a jejich schopnost 
spolupráce, ačkoliv v rámci jednotlivých konkrétních iniciativ se tato spolupráce 
uskutečňuje obtížněji.  

 

Fáze evropské politiky na podporu znevýhodněných městských čtvrtí 

Smlouva o Evropské unii a Smlouva o založení Evropských společenství právní základ pro 
městskou politiku neposkytují.  

Postupem let se však Evropská unie s cílem zvýšit účinnost politik Společenství začala 
otázkou obnovy a rozvoje měst a jejich znevýhodněných městských čtvrtí zabývat a přijala 
konkrétní politické iniciativy.  

Souhrn těchto iniciativ vedl k postupnému zvyšování informovanosti o tom, jak města 
a aglomerace přispívají k růstu a zaměstnanosti, a to jak na úrovni Evropy, tak i na úrovni 
členských států. Kromě toho přispěly i k vytvoření koncepce integrovaného přístupu a 
podpoře jeho uplatňování tím, že definovaly a provedly strategie pro rozvoj měst a 
znevýhodněných městských čtvrtí.  
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Základními fázemi tohoto procesu jsou:  

• přijetí Zelené knihy o životním prostředí měst (1990), sdělení s názvem 
„Urbanistická agenda: směrem k evropské debatě“ (1997) a „Akční rámec pro 
udržitelný rozvoj měst“ (1998), jenž svědčí o sbližování problémů měst a problémů 
v oblasti životního prostředí; 

• přijetí Perspektivy evropského územního rozvoje (1999), která je výchozím bodem 
pro skutečnou evropskou politiku na podporu znevýhodněných městských čtvrtí; 

• zavedení pilotních urbanistických projektů (1990–1993), iniciativy Společenství 
URBAN (1994–1999) a iniciativy URBAN II (2000–2006), které podporují 
uskutečňování konkrétních kroků na podporu měst a znevýhodněných městských 
čtvrtí; 

• uzavření Bristolské dohody (2005), jež definuje „udržitelnou společnost“ jako 
prostředí, kde lidé si lidé přejí nyní i v budoucnu žít a pracovat;  

• přijetí Lipské charty (2007), která znevýhodněným městským čtvrtím věnuje 
zvláštní pozornost a v rámci integrované politiky městského rozvoje definuje 
strategie na pomoc znevýhodněným městským čtvrtím; 

• přijetí Územní agendy (2007), která pro období 2007–2013 klade městskou politiku 
na první místo, pokud jde o čerpání prostředků ze strukturálních fondů; 

• zahájení auditu měst, díky kterému je možné shromažďovat statistické údaje o 
kvalitě života v evropských městech; 

• přijetí Zelené knihy o územní soudržnosti (2008), jež navrhuje metody na dosažení 
územní soudržnosti a podněcuje debatu o jejím zavedení do praxe. 

Na jednu stranu sice během prvního období, tj. 1990–1999, nebyl integrovaný přístup 
všeobecně chápán a prováděn, na druhou stranu ovšem Bristolská dohoda, Lipská charta 
a Územní agenda s sebou přinesly pokrok, co se týče jeho koncepce. Lisabonská strategie 
(2000) a po ní Göteborgská strategie (2001) ostatně k tomuto rozvoji také přispěly, a to 
zejména začleněním konceptů konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje.  

V historii a vývoji městské politiky a politiky na podporu znevýhodněných městských čtvrtí 
hrál Evropský parlament neustále vedoucí úlohu, zejména prostřednictvím činnosti Výboru 
pro regionální rozvoj.  

 

Hodnocení činností na podporu znevýhodněných městských oblastí 
v programovém období 2000–2006 

V programech strukturálních fondů na období 2000–2006 získala městská politika 
Společenství na podporu znevýhodněných městských čtvrtí značný prostor, zvláště 
prostřednictvím provádění iniciativy Společenství URBAN II a programu URBACT I.  

Hlavní výsledky iniciativy Společenství URBAN II zahrnují: 

• rozšíření koncepce integrovaného přístupu: opatření vzešlá z těchto iniciativ se 
týkají koordinace na vertikální i horizontální úrovni; 

• posílení decentralizace a subsidiarity: místním orgánům jsou přidělovány významné 
a stále se zvyšující odpovědnosti, což je zahrnuto i do samotné definice městské 
politiky Společenství; 
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• značné zvýšení vlivu městské politiky: využívání strukturálních fondů za účelem 
místního rozvoje s sebou může přinést investice z veřejné i soukromé sféry. 

V rámci této iniciativy bylo 82 % podpor přiděleno na činnosti, jejichž cílem jsou následující 
oblasti: fyzická regenerace a obnova životního prostředí; boj proti sociálnímu vyloučení; 
podpory podnikům a vytváření zaměstnanosti. 

Program URBACT zároveň umožnil úspěšnou výměnu některých zkušeností z iniciativy 
URBAN, které se týkaly zejména provádění integrovaného přístupu.   

Během tohoto období byly intervenční politiky určené pro znevýhodněné městské oblasti, 
mimo jiné, do jisté míry prováděny i prostřednictvím regionálních operačních programů 
a jednotných programových dokumentů. 

Do těchto dokumentů byla městská politika zahrnuta v rámci každého programu odlišným 
způsobem, a to jak pokud jde o druh zásahu, tak pokud jde o výši vyčleněných zdrojů. 
Můžeme kromě toho konstatovat, že velká část regionů se prvky městského rozvoje 
zabývala v rámci určitých širších opatření, která se nezaměřovala pouze na problematiku 
znevýhodněných městských čtvrtí.   

Z toho vyplývá, že díky těmto iniciativám došlo k nezanedbatelnému posílení pojmu 
integrovaného přístupu. Přesto ještě nemůžeme tvrdit, že integrace zahrnující skutečnou 
občanskou správu a osvojení si opatření pro městský rozvoj byla opravdu uskutečněna.  

 

Evropská politika na podporu znevýhodněných městských oblastí 
v programovém období 2007–2013 

Analýza operačních programů na období 2007–2013 ukázala, že v uplatňování politiky 
Společenství, a zvláště v oblasti problematiky znevýhodněných městských čtvrtí, jsou mezi 
starými a novými členskými státy obecně velké nerovnosti. Zaprvé, noví členové EU 
nevyužili iniciativy URBAN, jež umožnila místním orgánům, které se této iniciativy účastnily, 
aby si tuto politiku osvojily. Noví členové po přistoupení také často zaváděli městskou 
politiku prostřednictvím strukturálních opatření; při řešení naléhavých místních problémů 
nebyl integrovaný přístup upřednostňován.  

Koncepce operačních programů v rámci národního strategického referenčního rámce každé 
země musela odpovídat pravidlům přidělování finančních prostředků, která stanovují 
minimální podíl opatření sledujících priority Lisabonské strategie, z nichž řada se týká 
městské politiky na podporu znevýhodněných městských čtvrtí v rámci integrovaného 
přístupu.  

V operačních programech na období 2007–2013 je, mimo jiné, kladen značný důraz na 
řízení politik a účast místních orgánů na vypracování a provádění programů na podporu 
městského rozvoje, a zvláště na zlepšení situace městských čtvrtí v krizi.  

Podíl operačních programů, které se týkají měst, se v současném programovém období v 
průměru odhaduje na 56,3 %. Jestliže započítáme i operační programy regionů s názvem 
„Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“, dosáhne tato hodnota 70 %.  
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Co se týče období 2007–2013, nástrojem, který se pro integrovaný městský rozvoj se 
zvláště uzpůsobuje, je iniciativa JESSICA. Iniciativa JESSICA se zaměřuje na obnovu měst 
a tím, že umožňuje plynutí veřejných i soukromých investic do čtvrtí využívajících 
prostředků strukturálních fondů, jejich vliv posiluje.  

Program URBACT II (2007–2013) zároveň napomáhá výměně zkušeností a přenosu 
osvědčených postupů tím, že ve znevýhodněných městských čtvrtích podporuje 
integrovaný přístup. V rámci programu URBACT II jsou zvláště posuzovány dvě operace, 
neboť jsou zaměřeny na inovativní kroky v oblasti integrovaného městského rozvoje: 

• označení Fast Track; 

• program Erasmus pro místní zastupitele. 

Před analýzou konkrétnějších obtíží, se kterými se řídící orgány setkávají, tato studie 
odkazuje na protikrizový balíček. Vzhledem k hospodářské a sociální krizi, která panuje v 
EU, vnitrostátní orgány a instituce podporují činnosti směřující k povzbuzení investic, aby 
došlo k obnově růstu. V této oblasti podporuje znevýhodněné městské čtvrti mnoho priorit.  

 

Závěry 

Kroky na podporu problémových městských oblastí, které Evropská komise podniká od 
počátku devadesátých let, ukázaly, že jejich úspěšnost spočívá zejména ve využití znalostí 
a schopností mužů a žen organizovat a koordinovat společné cíle.  

Obnova znevýhodněných městských čtvrtí a jejich oživení vedou k zaměření se nejen na 
vnější, očividně významné strukturální aspekty, ale také a především na nehmotné aspekty 
rozvoje. Místní rozvoj je ostatně založen především na lidských zdrojích, jejichž inovativní 
schopnosti musí být zároveň uspořádány i zhodnocovány.       

Z toho důvodu byly prvními kroky evropské politiky na podporu problematických městských 
oblastí snahy na vyrovnání celkového nedostatku služeb a infrastruktur, způsobeného 
postupným stěhováním obyvatel pryč z městských center a rostoucí chudobou čtvrtí na 
periferii. 

Tato kategorie operací může jistě i dnes nadále hrát významnou hospodářskou roli, pokud 
jde o její působení na nabídku, a reagovat tak na vnější šoky a nové požadavky týkající se 
poptávky a technologií. Místní rozvoj, přesněji rozvoj znevýhodněných městských čtvrtí, 
však závisí zejména na míře zapojení občanů a dále příslušných místních orgánů do 
programů, projektů obnovy a činností týkajících se mikropodniků.  

Je tedy zřejmé, že veřejná politika se musí soustředit na integraci těchto úrovní činností 
pomocí povzbuzování místních iniciativ, neboť subjekty v místě působnosti mohou lépe 
rozpoznat socioekonomické a environmentální příležitosti. Aby byly tyto politiky účinné, je 
nezbytné, aby jim rozuměli a aby se na nich podíleli obyvatelé a místní subjekty. 

Podpora místních činností v některých zanedbaných centrech velkých měst a v okrajových 
čtvrtích tedy představuje úkol pro orgány veřejné správy na různých územních úrovních, a 
zejména ve většině měst ve znevýhodněných regionech. 

Po fázi charakterizované prováděním kroků spíše v rámci jednotlivých odvětví by bylo 
užitečné zavést povinnost vytvářet integrované a meziodvětvové rozvojové strategie a 
provádění těchto strategií zobecnit. Důsledkem tohoto kroku bude, mimo jiné, potřeba 
příkladných operací, díky nimž bude možné prokázat užitečnost dohodnutých rozvojových 



Způsoby zdokonalení integrovaného přístupu na podporu znevýhodněných městských čtvrtí 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 7

plánů, díky kterým by se spojily místní veřejné i soukromé subjekty. Tyto postupy by měly 
spočívat v: flexibilitě veřejných politik, výměně zkušeností a osvědčených postupů, aktivní 
účasti místních subjektů a kombinaci postupu „zdola nahoru“ (bottom-up) a postupu „shora 
dolů“ (top-down) s ohledem na jednotlivé přínosy obou postupů.   

Nadto, vzhledem k tomu, že Evropská komise je výsadním místem, kde se shromažďují 
nejrůznější příklady obnovy měst a řádné správy ve členských státech, měla by se chopit 
této příležitosti a potvrdit a upevnit tak opravdovou občanskou kulturu partnerství a 
spolupráce v městském prostředí. Integrovaný přístup na podporu znevýhodněných 
městských čtvrtí může být zdokonalen pouze postupným vytvářením takové 
kultury. 

 

Doporučení  

Jestliže chceme maximalizovat dopad skutečné městské politiky, bylo by užitečné, aby 
Výbor pro regionální rozvoj Evropského parlamentu navrhl Evropské komisi zavedení 
následujících opatření na období po roce 2013: 

• po dohodě s členskými státy přistoupit k zavedení „Mapy znevýhodněných 
městských čtvrtí“ v EU. Tato mapa by měla být vypracována na základě několika 
společně stanovených souhrnných ukazatelů   

• oživit iniciativu Společenství URBAN pro všechny členské státy, nebo alespoň pro 
státy EU 12. Za tímto účelem by stačilo shromáždit předem určenou část z 
finančních zdrojů přidělených každému z těchto států a vytvořit společný fond; tento 
společný fond by byl těmto státům k dispozici, státy by do něj přispívaly a zároveň 
by z něj i čerpaly  

• přidělit většího množství finančních zdrojů programu URBACT, aby mohl naplňovat 
své poslání zaměřené na výměnu zkušeností a hodnocení a na modelování a předání 
osvědčených postupů; umožnit v rámci tohoto programu zajištění technické pomoci 
místním subjektům; 

• program URBACT by proto měl zlepšit strukturu své databáze, aby byla stejnorodější 
a snadněji přístupná pro operace týkající se městských inovací, které se již 
uskutečnily nebo právě probíhají. Tato databáze by mohla představovat první krok 
ke každoroční výměně a předání osvědčených postupů, zaměřených především na 
témata inovace, občanské správy a udržitelnosti ve znevýhodněném městském 
prostředí; 

• vypracovat příručku s názvem „Občanská správa měst“, která by tyto metody 
vysvětlovala. Tato příručka by byla určena politickým činitelům ve městech, 
zúčastněným veřejným i soukromým subjektům i zástupcům občanské společnosti. 
Měla by:  

- uvádět faktory určující přidanou hodnotu integrovaného a udržitelného 
městského rozvoje,  

- stanovit na základě stávajících postupů teoretický referenční správní rámec 
týkající se provádění ustálených správních metod, fungování a zhodnocování 
veřejného majetku, 
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• zdokonalit spolupráci: EIB+EIF+EFRR+členské státy, posílit fondy EIB-EIF za účelem 
podpory vytváření a doplňování rozvoje místních činností a poskytování mikroúvěrů 
za stejným účelem; 

• založit Evropskou nadaci na obnovu znevýhodněných městských oblastí, která by 
umožnila financovat projekty na vybudování základní infrastruktury a vytvoření 
místních služeb (pomoc rodinám a osobám do domácnosti, drobné zednářské, 
instalatérské a elektrikářské práce, různé opravy atd.). Tato nadace by rovněž 
mohla pořádat vzdělávací kurzy pro problematickou mládež z těchto čtvrtí, která by 
se těchto činností chtěla účastnit; 

• v rámci nové verze iniciativy URBAN podporovat iniciativy, které mají za cíl předejít 
příměstské urbanizaci a napomoci návratu obyvatel do městských center; 

• podporovat a propagovat uměleckou řemeslnou výrobu v problematických čtvrtích 
a zavádět iniciativy na jejich vhodné označování. 

 


