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 1985 založený program Evropské hlavní město 
kultury

 EHMK je symbolická iniciativa vedoucí k vytvoření 
kulturní identity, která má napomoci legitimizaci
Evropské unie

 „Unity in diversity“ (jednota v rozmanitosti)
 Sítě kulturních organizací ustanovila rezoluce z roku 

1991 za intermediátory mezi institucemi EU a 
grassroots (voliči) při podpoře příhraniční spolupráce 
na poli kultury (Rada ministrů, 1991)

 „EHMK by měl vyjadřovat kulturu charakterizovanou 
společnými evropskými znaky a bohatstvím 
založeným na diverzitě“ (Evropská komise, 1985 In 
Richards, Wilson, 2004, str. 1936). 



 Za autory programu EHMK 
jsou považováni bývalá řecká 
ministryně kultury Melina
Marcouri a bývalý francouzský 
ministr kultury Jack Lang.

 EHMK je nejdéle realizovanou 
a pevně institucionalizovanou 
formou kulturní politiky EU 
(Palonen, 2010) za finanční 
podpory Evropské komise 
a tento event je již sám 
o sobě významným brandem
(Evans, 2005).



 Nástroj kulturní politiky EU prošel od svého vzniku 
v roce 1985 významovou evolucí (viz následující 
Tabulka). Z původně ročního kulturního festivalu 
v zavedených kulturních metropolích (jako např. 
Atény, Florencie), se stal součástí rozvojových 
strategií řady evropských měst a regionů, které 
vsadily na strategii rozvoje prostřednictvím kultury, 
respektive kulturních events. 

 Skotské Glasgow využilo jako první město v historii 
programu EHMK tento titul za nástroj urbánní 
regenerace, přičemž do realizace kulturních aktivit 
a jejich financování byli zapojeni aktéři z veřejného, 
privátního i neziskového sektoru (García, 2004). 

festival nástroj urbánní 
regenerace

různé 
významy



Evoluce titulu EHMK

Období Města, která titul získala Hlavní charakteristika

1985 -
1989

Atény, Florencie, 
Amsterodam, Západní Berlín, 
Paříž

Titul získávají tradiční kulturní 
města

1990 a 
výše

Glasgow, Dublin, Madrid, 
Antverpy, Lisabon, 
Lucemburk, Kodaň, Soluň, 
Stockholm, Weimar

EHMK jako katalyzátor urbánní 
regenerace, titul místo hlavních 
měst hostí regionální centra

2000 a 
výše

Avignon, Bergen, Bologna, 
Brusel, Krakov, Helsinki, 
Praha, Rejkjavík, Santiago de 
Compostela, Rotterdam, 
Porto, Brugy, Salamanka, 
Štýrský Hradec, Janov, Lille, 
Cork, Patras

Oslava začátku nového milénia -
rozvoj přeshraniční kulturní 
spolupráce, udělování titulu i 
mimo EU, titul získává více měst 
současně

2007 a 
výše

Lucemburk a širší region, 
Sibiu, Liverpool, Stavanger

Regionální dimenze EHMK, 
měření dopadů EHMK

2009 a 
výše

Vilnius, Linec, Porúří, 
Istanbul, Péč, Turku, Tallinn, 
Maribor, Guimaraes, Košice, 
Marseille, Umea, Riga

Titul získává vždy jedno město 
ze staré členské země EU a 
jedno město z nového členského 
státu EU, evropeizace kulturní 
politiky 



 dvě kategorie: „Evropská dimenze“ a „Město a občané“.

 1. V rámci „Evropské dimenze“ program:
a) podporuje spolupráci mezi kulturními subjekty, umělci a 

městy z dotyčných členských států a jiných členských států 
v jakékoli kulturní oblasti;

b) vyzdvihuje bohatství a kulturní rozmanitost v Evropě;
c) zviditelňuje společné znaky evropských kultur.

 2. V rámci kategorie „Město a občané“ program:
a) podněcuje k účasti občany žijící v daném městě a jeho 

okolí a zvyšuje jejich zájem i zájem občanů z jiných zemí;
b) je udržitelný a tvoří nedílnou součást dlouhodobého 

sociálního a kulturního rozvoje daného města.



 Organizace EHMK může mít multiplikační dopad 
na hostující město nebo region, a to fyzický, 
ekonomický, environmentální, sociální, kulturní 
a politický. 

 Dopad na lokální úroveň konkrétně: posílení identity 
a image, získání investorů, turistů a mediálního 
zájmu, 

 na regionální úrovni může posílit identitu jak vlastní, 
tak vymezit se vůči národnímu státu, na národní 
úrovni může napomoci propagovat národní kulturní 
specifika.

 EU prostřednictvím eventu posiluje evropanství 
a prosazování různých konceptů a strategií, EHMK 
také facilituje vytváření kulturních a kreativních 
odvětví.



 V případě EHMK jde o projekt a intervenci 
do všech struktur. Dle Scheytta (2009) nejde 
ani tak o event, ale spíše o zprostředkovávání 
a propojování různých aktérů a institucí, 
propojování inovativních pohledů na věc 
v nových perspektivách. 

 Kulturní programy v rámci EHMK jsou 
vzhledem ke své komplexitě jedinečné ve 
svém rozsahu, trvání a širokému spektru 
aktérů a partnerů (Palmer, 2004).



 Praha (2000)

 Pro rok 2015 - kandidátská města v prvním 
kole – Hradec Králové, Ostrava, Plzeň

 Ostré přípravy začaly v roce 2009, rozhodnutí 
padlo v květnu 2011

 V druhém kole porazila Plzeň Ostravu 
o 1 hlas



Governance kandidatury Ostravy na titul EHMK, 
zdroj: disertační práce, Marková (2016)



 Crossroads - celosvětová hudební konference 
napojená na festival Colours of Ostrava, 

 kameramanský festival Ostrava Kamera Oko

 projekt „Ostravské příchody“, který mapoval 
příběhy lidí, kteří z různých důvodů přišli do 
města a už v něm zůstali

 Bílá kniha ostravské kultury

 Literární projekt „Měsíc autorského čtení 
(MAČ)“ se díky kandidatuře rozšířil z Brna do 
Ostravy



 Přístavba Divadla loutek
 Humanizace řeky Ostravice
 Nové budovy Ostravské univerzity na Černé 

louce (Klastr umění a designu a zázemí 
pro sport, zdraví a technologie)

 Plánovaná výstavba koncertní síně pro 
Janáčkovu filharmonii

 Nové Vítkovice – Dolní oblast Vítkovic byla 
součástí přihlášky na titul EHMK! (plynojem, 
vysoká pec, Svět techniky, Maryčka, 
Heligonka, Brickhouse)



 Hlásím se k továrně (reaktivace prostoru Nových 
koupelen v dole Hlubina) vytváří ostravskou kulturní 
čtvrť pod názvem Provoz Hlubina

 Otevření Klubu a divadla Stará aréna
 Založení multižánrového centra Cooltour v roce 2011 
 Díky aktivitám Cooltouru získalo město Ostrava i 

lokální kulturní scéna nové impulsy v oblasti 
intervencí ve veřejném prostoru (Městské zásahy, 
nebo Ostravští Truhlíci), Bebešáky nebo Zažít Ostravu 
jinak, kdy se jedná o takzvané sousedské slavnosti, 
v rámci kterých tvoří program samotní obyvatelé. 
Cooltour realizuje i akce evropské úrovně zejména v 
oblasti tance, která v Ostravě jinak nemá silné 
zastoupení. 





 Ostrava se dokázala zmobilizovat a namísto 
EHMK 2015 se stala Evropským městem 
sportu 2014. Ačkoliv po neúspěšné 
kandidatuře zájem města podporovat kulturní 
aktivity opadl, v období před komunálními 
volbami 2014 byla realizována „Aktualizace 
a doplnění Koncepce rozvoje kultury 
statutárního města Ostravy“, která ideově 
navazovala na projekty plánované v rámci 
EHMK. Momentálně probíhá její evaluace.



 Kulturní a edukační aktivity - Kulturquell, Culture Friendly City, 
Week of Cultural Factories, Arts Management Courses)

 Zapojení do mezinárodních sítí a projektů
 Př. Cross Innovation projekt začal v roce 2012 a pokračoval 

do roku 2014, cílem projektu bylo identifikovat příklady dobré 
praxe v oblasti tzv. cross inovací v 11 evropských městech

 Within the Cross Innovation project it was assumed that „the
event Pilsen 2015 acts as a major broker between different
stakeholders who influence the development of CCI in the city of
Pilsen“ (internal materials of Pilsen 2015, 2013). A significant
barrier for the development of CCI in Pilsen is weak
communication between sectors and therefore there is a lack of
information about their activities and ongoing projects.







 Kreativní zóna DEPO2015 je pilířem udržitelnosti projektu Plzeň 
– Evropské hlavní město kultury 2015. V bývalé vozovně 
městských dopravních podniků nyní naleznete otevřenou 
řemeslnou dílnu tzv. Makerspace, sdílený pracovní prostor –
coworking, interaktivní výstavy, kavárnu, komunitní zahradu, 
kanceláře k pronájmu, umělecké ateliéry, prostory pro rezidenční 
umělce a sály pro koncerty, konference i divadlo.

 Hlavní cílovou skupinou jsou profesionálové i amatéři z oblasti 
tzv. kreativních průmyslů. Pro začínající podnikatele je určen 
Kreativní inkubátor (výstup projektu Cross Innovation). 

 Dílny moderních technologií, jako 3D tisk, FabLab, tak i těch 
tradičních, jako šití, sítotisk či kovářství. 

 Česko-bavorský festival Treffpunkt v Plzni a Regensburgu, 
festival světla BLIK BLIK, Street Food Markety či Týdny 
západočeského baroka. 







 Vedle neoddiskutovatelných viditelných 
dopadů (Dolní oblast Vítkovice, DEPO2015) 
vznikly nové iniciativy, projekty, došlo 
k zapojení (nejen) do evropských kulturních 
sítí, které vytváří předpoklad pro realizaci 
dalších aktivit na poli kulturních a kreativních 
odvětví. 
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