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SHRNUTÍ 
Tato studie je reakcí na výzvu Evropského parlamentu ke komplexnímu posouzení 

dlouhodobých dopadů pořádání programu Evropské hlavní město kultury (EHMK). Jejím 

hlavním účelem je prozkoumat velké množství publikovaných materiálů o evropských 

hlavních městech kultury, a to s cílem určit nejčastější úspěšné strategie, z kulturního, 

hospodářského, sociálního a politického hlediska znovu zhodnotit doklady o účincích 

a dlouhodobých dopadech a porozumět hlavním opakovaně se objevujícím výzvám. 

 

Hlavní zjištění 

Historie a vývoj 

 

Rozšiřování operačního a legislativního rámce programu EHMK na úrovni EU lze rozdělit do 

tří fází:  

 

 fáze 1 (1985–1996): jmenování se považovalo za mezivládní činnost a nebylo 

zakotveno v legislativním rámci. Města byla obvykle jmenována svými členskými 

státy a většině z nich chyběly prostředky na financování i rozvoj zvláštních iniciativ 

souvisejících s programem; 

 

 fáze 2 (1997–2004): po roce 1998 byla zavedena výběrová kritéria a lhůty pro 

předkládání kandidatur, čímž se významně rozšířily ambice měst a jejich schopnost 

vytvářet zvláštní program. Program si také zajistil význačnější postavení tím, že byl 

začleněn do (jednoho či více) hlavních kulturních programů EU; 

 

 fáze 3 (2005–2019): vznikl první legislativní rámec programu, který se stal akcí 

Společenství s formálními kritérii vymezujícími jeho evropský rozměr. Během tohoto 

období byly vyjasněny a upevněny postupy výběru, sledování a hodnocení.  

 

V roce 2013 Evropský parlament, Rada ministrů a Evropská komise aktualizovaly 

legislativní rámec pro příští fázi programu Evropské hlavní město kultury, vztahující se na 

období od roku 2020 do roku 2033. 

 

Přístupy k předkládání kandidatur 

 

S rostoucím významem programu v celé Evropě se postup předkládání kandidatur stal sám 

o sobě pozorně sledovanou záležitostí, kdy o jmenování ve své zemi usilovně soupeří řada 

měst. 

 

Co se týče celkové vize, úspěšní kandidáti jako své cíle nejčastěji jmenují rozšíření 

možností/ambicí kulturního odvětví v pořadatelském městě, zviditelnění města a zvýšení 

jeho kulturní přitažlivosti. U vítězných kandidatur se jako další záměr zdůrazňuje rovněž 

využití programu EHMK jako „katalyzátoru“ cílů v oblasti hospodářského a sociálního 

rozvoje. 

 

Za nejvšeobecněji uznávané silné stránky úspěšných kandidatur bývají označovány 

rozsáhlé konzultace se zainteresovanými stranami a jejich široká podpora návrhu, 

navrhovaná úroveň investic a vysoce kvalitní umělecký program. Rozšířeným nedostatkem 

kandidatur bývá nicméně chybějící výrazný evropský rozměr. 
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Přístupy k dosažení cílů a úspěšné strategie 

 

Profesionalizace pořadatelského procesu v průběhu času vedla k vytvoření obvyklých 

strategií vedoucích k úspěchu, jež lze nyní rozpoznat ve většině měst. Mezi ty, jež zasluhují 

největší pozornost, patří:  

 

 vypracování ambiciózní vize přeměny města využívající program EHMK jako 

katalyzátoru kulturních a společenských změn a nového image, 

 

 využití programu EHMK k podpoře meziodvětvových programů zaměřených na tržní 

umístění města či jeho změnu, popřípadě i okolního regionu, 

 

 vypracování vyvážené škály tematických činností pro daný rok, často v podobě 

samostatných sezon, která napomáhá rozdělení prostředků a koordinaci 

marketingových priorit,  

 

 prudký nárůst místních aktivit a následně trvalé úsilí o kontakt s co 

nejrůznorodějším publikem, podporované strategickými a dostatečně financovanými 

sociálními programy. 

 

Tyto společné znaky ukazují, že existuje určitý přístup k činnostem typický pro evropská 

hlavní města kultury, který by bylo přínosné převést na společné „know-how programu 

EHMK“ s cílem dospět k účinnějšímu předávání znalostí. 

 

Účinky a dopady 

 

Přestože rozšíření cílů pořadatelských měst vedlo k nárůstu objemu a rozsahu 

vykazovaných dopadů, tato tvrzení nejsou vždy podložena důkazy. Mezi oblasti pozitivních 

dopadů, pro něž existují přesvědčivější důkazy, patří: 

 

Kulturní dopady a dopady na image 

 

Program může mít významný dopad na posilování sítí, otevírání nových možností 

spolupráce, podporu pokračování nových aktivit a zvyšování kapacit a ambicí kulturního 

odvětví. 

 

Mnohým pořadatelským městům s nepříliš dobrým (nebo dokonce negativním) image se 

podařilo svůj obraz obnovit a úspěšně změnit své postavení jako kulturního centra. 

 

Sociální dopady 

 

Nejpříznivějším sociálním dopadem programu je jeho vliv na vnímání města místními 

občany a pocit hrdosti. 

 

Mezi ty další patří diverzifikace či nárůst publika kulturních akcí v průběhu roku, kdy 

program probíhá. 

 

Hospodářské dopady 

 

Program měl ve velkém počtu měst značný dopad na bezprostřední až střednědobé trendy 

v cestovním ruchu. To může následně výrazně ovlivnit hospodářství daného města. 
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Dopady na další oblasti je obtížnější prokázat, částečně je to však kvůli tomu, že vhodné 

metodiky zaznamenávání těchto dopadů jsou složitější. Rozvoj nových technik, jak 

zapojovat komunity (např. možnosti dobrovolnictví a odborné přípravy), činí z této oblasti 

oblast dopadu programu, která se bude v budoucnu pravděpodobně ještě rozvíjet. Další 

oblastí s větším potenciálem dopadu je evropský rozměr, zejména v důsledku uplatňování 

přesnějších kritérií a větší podpory při monitorování. 

 

Výzvy a překážky 

 

Mezi počáteční výzvy, které se již podařilo z větší části překonat, ať už díky regulaci, 

profesionalizaci či nabytým zkušenostem, patřily:  

 

 nedostatečné plánování či nedostatečně udržitelné přístupy, 

 

 nedůsledná komunikace a chybné marketingové strategie a strategie značky.  

 

Jiné výzvy se však v průběhu času ještě vyvíjely nebo nadále přetrvávají, například:  

 

 schopnost evropských hlavních měst kultury navrhnout jasnou vizi, která dokáže 

zajistit, že se s ní místní občané ztotožní,  

 

 náležité vyvážení kulturního, sociálního a hospodářského programu. 

 

Jednou z nejpatrnějších výzev je (navzdory rozšířenému monitorování a hodnocení 

financovanému z prostředků EU) zejména požadavek na evropský rozměr, kdy 

pořadatelská města jen málokdy naplní původní sliby ze svojí kandidatury nebo jen těžko 

dokládají své úspěchy kvůli zastaralým mechanismům zaznamenávání údajů v této oblasti 

a kdy místní programy převládají nad mezinárodními ambicemi. 

 

Další velkou překážkou je nedostatek formálního předávání znalostí mezi pořadatelskými 

městy. Neformální sítě organizátorů programu EHMK jsou vysoce ceněným zdrojem 

bezprostředních zkušeností a po roce 2005 také vzrostl počet publikovaných výzkumů, 

v nichž jsou široce využívány srovnávací studie. Většina hodnocení však postrádá 

kontinuitu a kvalita a srovnatelnost dostupných důkazů je obecně vzato nízká. 

 

Závěry a doporučení 

 

Program EHMK je prověřenou mezinárodní akcí a dokáže utvářet trendy v pořádání 

významných kulturních událostí, výpočet jeho skutečné hodnoty však vyžaduje lépe 

koordinované posuzování. Mezi klíčová doporučení studie patří: 
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Pro organizátory programu EHMK: 

Učiňte z cíle v kulturní oblasti, na němž se dohodnou klíčové zainteresované strany, jádro 

vlastní vize programu EHMK, ať už tak, že jej propojíte se stávajícími kulturními 

strategiemi, nebo tak, že program EHMK využijete jako platformu pro novou kulturně 

orientovanou strategii. 

 

Ujistěte se, že tuto vizi chápe ústřední tým, než se pokusíte o širší komunikaci, při níž byste 

se měli vyhnout vyvolávání nerealistických očekávání u veřejnosti. 

 

Zajistěte, aby místní politici prosazovali program EHMK, a nikoliv jeho operace, zajistěte 

transparentnost pro veřejnost a uměleckou nezávislost vyvažujte potřebou inkluzivního 

charakteru a zapojení různorodých oblastí. 

 

Přijměte fakt, že různé fáze akce mohou vyžadovat různé dovednosti, a plánujte dopředu 

možný úbytek personálu. 

 

Podporujte rozvíjení „dědictví programu EHMK“ po jeho skončení tím, že jmenujete 

přechodnou pracovní skupinu, která bude řídit předání města zpět zainteresovaným 

stranám. 

 

Zahajte diskusi na místní úrovni ohledně hodnoty evropského rozměru a zabývejte se 

vztahy mezi místní a evropskou kulturou namísto toho, abyste vytvářeli program pro 

každou zvlášť. 

 

Pro organizátory a vědecké pracovníky programu EHMK: 

Podporujte předávání znalostí poskytováním vysoce kvalitních údajů, porovnávaných se 

souborem společných ukazatelů definovaných Komisí. 

 

Pro Evropskou komisi: 

Podporujte kontinuitu pracovníků programu EHMK a doporučte, aby ústřední pracovníci 

zůstali na místě 6 až 12 měsíců po skončení akce, buďte však otevřeni změnám, které 

zajistí odpovídající dovednosti v každé fázi pořadatelského procesu. 

 

Vytvořte soubor společných ukazatelů a společný rámec pro shromažďování údajů.  

 

Zvažte, zda část financování EU ve formě grantů není vhodné vyčlenit na výzkum 

související s programem EHMK, aby veškeré údaje pořadatelských měst zahrnovaly aspekty 

relevantní pro širší dopady a důsledky programu nad rámec místního prostředí. 

 

Pracujte na vytvoření centralizovaného dokumentačního střediska programu EHMK pro 

spolehlivou archivaci údajů. 

 

Pro Evropskou komisi, Parlament a Radu: 

Formulujte oficiální doporučení tak, aby kvůli snahám o politickou nezávislost nehrozilo 

riziko, že nedojde k zapojení politiků. 

 

Aktuální požadavky na evropský rozměr doplňte výzvou k zahájení diskuse na místní 

úrovni. 

 

Doporučte širší soubor ukazatelů vztahujících se k evropskému rozměru a požadujte 

kvantitativní i kvalitativní vyhodnocení příslušných výsledků. 

 
 


