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1 Úvod 

Evropské hlavní město kultury je projekt, který vznikl jako první výrazný projev kulturní 

politiky Evropské unie ještě předtím, neţ byl vztah ke kultuře oficiálně zmíněn 

v Maastrichtské smlouvě v roce 1992. Jedná se o jeden z nejúspěšnějších evropských projektů 

vůbec, který se snaţí o propojení ekonomie a kultury. Jeho hlavním cílem je sblíţit občany 

Evropské unie a nabídnout jim moţnost prezentovat v Evropě kulturu svého města a regionu. 

V současnosti je titul kaţdý rok udělen vţdy dvěma městům dvou členských států Evropské 

unie. Důleţitým faktorem pro získání titulu nejsou letité kulturní akce nebo restaurování 

pamětihodností, ale především nové a originální projekty, které dokáţou upoutat evropské 

publikum a přinést městu a celému regionu dlouhodobý uţitek.  

Evropská hlavní města kultury a hodnocení projektu Ostravy je předmětem této diplomové 

práce, jejímţ podnětem se stala především kandidatura města Ostravy na titul Evropské hlavní 

město kultury pro rok 2015.  

I kdyţ má práce značně kompilační charakter a usiluje o poskytnutí základních informací 

k tomuto projektu, zdaleka nezahrnuje všechny jeho aspekty. Cílem diplomové práce je v prvé 

řadě objasnění pojmu Evropské hlavní město kultury. Následující kapitoly jsou cíleny 

především na charakteristiku, popis a analýzu kandidatury Ostravy s následným zjištěním 

důvodu neúspěchu. Závěrečná kapitola si klade za cíl srovnání realizovaných a ostatních 

projektů v oblasti infrastruktury i kulturních akcí a posouzení moţnosti realizace u zbylých 

projektů. Dále se práce se snaţí prokázat, ţe i samotný proces kandidatury můţe mít pozitivní 

dopady na rozvoj města v mnoha oblastech, přestoţe v konečné fázi není kýţený titul získán. 

Cílem práce je tedy získat odpověď na následující hypotézu. „Již samotná kandidatura  

na titul Evropské hlavní město kultury může Ostravě přinést impuls pro rozvoj kulturního 

života.“ 

Tato diplomová práce je vypracována systémově od obecného ke konkrétnímu, přičemţ 

jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a dále se doplňují. Ve druhé kapitole je vyuţita 

metoda popisu. Dalšími metodami vyuţitými v práci je metoda komparace slouţící 

k odůvodnění neúspěchu města Ostravy a metoda indukce, která ve čtvrté kapitole na ukázce 

realizovaných projektů vyvozuje obecné závěry, které mohou slouţit k uskutečnění i ostatních 

projektů naplánovaných v rámci kandidatury města Ostravy na Evropské hlavní město 

kultury. 
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Struktura diplomové práce je rozdělena do tří kapitol. Druhá kapitola je popisnou částí 

zaměřenou především na historii a charakteristiky programu, coţ jsou určující faktory  

pro výběr vítězného města. Jednotlivé podkapitoly jsou věnovány historickému vývoji, účelu 

a vizím Evropského hlavního města kultury, dále právní úpravě, způsobu výběru měst 

aspirujících na titul, finanční stránce projektu a také ekonomickým, kulturním a sociální 

dopadům na rozvoj města v letech následujících po zvolení. 

Třetí kapitolu tvoří případová studie kandidatury města Ostravy. Ostrava je specifická 

skutečností, ţe se jedná o bývalé hornické město, které je stále poznamenáno dlouhým 

obdobím těţkého průmyslu. Právě pro transformující se města čelící negativním dopadům 

deindustrializace můţe být kultura cestou ven z problémů tak, jak to ukázala bývalá evropská 

města kultury, kterými byla Glasgow a Lille. V rámci rozboru projektu kandidatury 

statutárního města Ostravy jsou přiblíţeny principy, hlavní části a způsob financování.  

Na závěr je provedena komparace s úspěšnými Evropskými hlavními městy kultury  

a shledány důvody neúspěchu v soutěţi. 

Oproti předchozím dvěma kapitolám, je čtvrtá kapitola zaměřena prakticky na projekty, které 

vznikly v rámci kandidatury města Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury. Kapitola 

nastiňuje vliv kandidatury na kulturní rozvoj města a z realizovaných projektů vyvozuje 

závěry, které by mohly vést k uskutečnění i ostatních projektů. Závěr kapitoly je věnován 

budoucnosti tohoto ambiciózního projektu v dalších letech. 

Práce metodologicky vychází především z dokumentů vydaných Evropskou unií, základní 

studie k danému tématu provedené Robertem Palmerem, oficiální dokumentace spojené 

s kandidaturou města Ostravy a z dalších, převáţně internetových zdrojů, které jsou uvedeny 

v závěrečném seznamu literatury. 
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2 Charakteristika projektu Evropské hlavní město kultury 

Evropské hlavní město kultury představuje projekt, který je prvním výraznějším projevem 

kulturní politiky Evropské unie. Jedná se o titul, který je poskytován Evropskou unií dvěma 

členským městům vţdy na jeden rok. Celá událost byla zaloţena se záměrem sblíţit národy 

členských států a odhalit aspekty kultury konkrétního města, regionu nebo země  

a to vše především ve prospěch obyvatel regionu. Z poměrně skromných začátků  

se tak za více neţ třicet let vyvinul projekt, který je silným nástrojem pro ekonomický rozvoj 

a regeneraci měst. V následujících podkapitolách je přiblíţen historický vývoj, účel, 

legislativa, kritéria výběru a financování Evropských hlavních měst kultury. V závěru 

kapitoly jsou zmíněny dopady na rozvoj města v letech následujících po zvolení. 

2.1 Historický vývoj 

Prvotní podnět ke vzniku projektu byl dán řeckou ministryní kultury Melinou Mercouri
1
 

v lednu roku 1985. Cílem Meliny Mercouri bylo povzbudit zájem občanů o kulturu v místě, 

kde ţijí, dát příleţitost jejich tvořivosti a vytvořit prostor pro konstruktivní výměnu nápadů, 

myšlenek a kontaktů v celé Evropě. To bylo důvodem ke vzniku kaţdoročního projektu 

původně pod oficiálním názvem Evropské město kultury a od roku 1985 bylo jmenováno  

jiţ více neţ 40 měst.  

Historicky prvním městem, kterému byl titul udělen, byly Atény. Původně byla vybírána 

města s význačným kulturním dědictvím, a často to byla právě hlavní města států. V současné 

době je udělený titul povaţován spíše za podnět ke změnám kulturního vývoje. Výběr města 

tak není závislý na tom, co město reprezentuje, ale zdůrazňován je spíše kulturní rozvoj  

a plánované projekty. Mezi nejdůleţitější hodnotící faktory patří, zda je město vnímavé 

k potřebám společnosti a také jeho schopnost získat potřebné finanční prostředky. 

Prvním městem, které neplnilo funkci mezinárodního kulturního centra, a přesto bylo zvoleno 

za Evropské město kultury, bylo Glasgow v roce 1990. Jednalo se o průmyslové město  

v té době suţované sociálními problémy a restrukturalizací. Úspěch v soutěţi byl inspirací  

pro ostatní města bojující s deindustrializací a kultura se tak pro ně stala moţnou cestou 

k zajištění stabilnější budoucnosti. 

                                                 
1
 Melina Mercouri (18. 10. 1920 – 6. 3. 1994) – řecká herečka a zpěvačka, která vykonávala funkci řecké 

ministryně kultury v letech 1981 – 1989 a 1993 – 1994. Z tohoto postu koncipovala v roce 1983 projekt 

Evropské hlavní město kultury. [online] [cit. 16.6.2012]. Dostupné z: 

 http://www.mesicmelinymercouri.cz/o-meline.php 
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V původní koncepci bylo z členských států vybíráno vţdy jen jedno město. Na základě změn 

v legislativě byla od roku 2009 volena vţdy dvě města, z nichţ jedno je z původních 15 států 

Evropské unie a druhé je voleno z nově přistoupivších členských států. V následujících 

tabulkách číslo 2.1 a 2.2 jsou uvedena města zvolená od roku 1985. 

Tab. 2.1 Evropské město kultury 1985 - 1999 

1985: Atény (Řecko) 1993: Antverpy (Belgie) 

1986: Florencie (Itálie) 1994: Lisabon (Portugalsko) 

1987: Amsterdam (Nizozemí) 1995: Lucemburk (Lucembursko) 

1988: Berlín (Německo) 1996: Kodaň (Dánsko) 

1989: Paříţ (Francie) 1997: Soluň (Řecko) 

1990: Glasgow (Spojené království) 1998: Stockholm (Švédsko) 

1991: Dublin (Irsko) 1999: Výmar (Německo) 

1992: Madrid (Španělsko)  

Zdroj: European Capitals of Culture  [online] [cit. 16.6.2012]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/culture/our-

programmes-and-actions/capitals/past-capitals_en.htm. Vlastní zpracování. 

Tab. 2.2 Evropské hlavní město kultury 2000 – 2015 

2000: Avignon (Francie), Bergen (Norsko), Bologna (Itálie), Brusel (Belgie), Helsinky (Finsko), 

Krakov (Polsko), Praha (Česká republika), Reykjavík (Island), Santiago de Compostela (Španělsko) 

2001: Porto (Portugalsko), Rotterdam (Nizozemí) 2009: Linec (Rakousko), Vilnius (Litva) 

2002: Salamanca (Španělsko), Bruggy (Belgie) 
2010: Essen (Německo), Pécs (Maďarsko), 

Istanbul (Turecko) 

2003: Štýrský Hradec (Rakousko) 2011: Turku (Finsko), Tallinn (Estonsko) 

2004: Lille (Francie), Janov (Itálie) 
2012: Guimarães  (Portugalsko),  Maribor  

(Slovinsko) 

2005: Cork (Irsko) 2013: Marseille (Francie), Košice (Slovensko) 

2006: Patras (Řecko) 2014: Umeå (Švédsko), Riga (Lotyšsko) 

2007: Lucemburk (Lucembursko), Sibiu 

(Rumunsko) 
2015: Mons (Belgie), Plzeň (Česká republika) 

2008: Liverpool (Spojené království), Stavanger 

(Norsko) 

2016: Donostia – San Sebastian (Španělsko), 

Vratislav (Polsko) 

Zdroj: European Capitals of Culture  [online] [cit. 16.6.2012]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/culture/our-

programmes-and-actions/capitals/the-present-future-and-past-capitals_en.htm. Vlastní zpracování. 
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V roce 2000 byl titul udělen výjimečně devíti městům a to z důvodu velmi silné konkurence 

mezi přihlášenými městy, mezi kterými se ministři kultury Evropské unie nemohli dohodnout, 

a proto byl titul udělen všem kandidátům. V roce 2005 a 2006 byl titul naposledy na celý  

rok udělen pouze jednomu městu. V letech 2007 a 2008 bylo naposledy umoţněno zúčastnit 

se soutěţe i nečlenským státům Evropské unie.  

Po roce 2016 je dosud známo pouze pořadí členských států, které jsou oprávněny navrhnout 

další EHMK, toto pořadí je uvedeno v tabulce č. 2.3. 

Tab. 2.3 Členské státy hostící Evropské hlavní město kultury 2016 – 2019 

2017: Dánsko, Kypr (konečný výběr města proběhne na konci léta 2012 a závěrečné jmenování 

v květnu 2013) 

2018: Nizozemsko, Malta (konečný výběr proběhne v květnu 2013 na Maltě a v květnu 2014 

v Nizozemsku) 

2019: Itálie, Bulharsko (výzva k podávání ţádostí k soutěţi o titul EHMK bude zveřejněna na konci 

roku 2012 a EHMK bude jmenováno v květnu 2015) 

Zdroj: European Capitals of Culture  [online] [cit. 16.6.2012]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/culture/our-

programmes-and-actions/capitals/the-present-future-and-past-capitals_en.htm. Vlastní zpracování. 

Mezi lety 2005 aţ 2019 tak titul obdrţí všech 27 členských států Evropské unie. 

2.2 Účel Evropského hlavního města kultury 

„Evropské hlavní město kultury je jedním z nejúspěšnějších projektů Evropské unie. Jedná  

se o vysoce prestiţní akci, jakousi „olympiádu v kultuře“, jejichţ plodů občané města  

a regionu uţívají nejen v daném roce, ale zejména v letech a desetiletích následujících.“
2
 

Evropskou unií je zdůrazňována role kultury v rámci projektů Evropské unie a sociálně-

ekonomické přínosy tohoto odvětví v Evropě. Projekt v Evropě vyvolává zdravé napětí, které 

je dáno snahou o spolupráci na jedné straně a zároveň vzájemnou provokací na straně druhé. 

Smyslem evropských hlavních měst kultury je
3
: 

 vyzdvihnout bohatství a rozmanitost evropských kultur, 

 oslavit kulturní vazby, které spojují Evropany dohromady, 

 přivést lidi z různých evropských zemí do kontaktu s kulturou druhých a podpořit 

vzájemné porozumění.
 
 

                                                 
2
 Plzeň Evropské hlavní město kultury [online] [cit. 16.6.2012].  

Dostupné z: http://www.plzen2015.net/media/faq/ 
3
 European Capital of Culture [online] [cit. 16.6.2012]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-

and-actions/capitals/european-capitals-of-culture_en.htm 
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Akce za více neţ 20 let prodělala řadu změn, avšak prvotní cíl zůstal nezměněn: vyzdvihnout 

bohatství a bohatou kulturní rozmanitost evropských kultur i jejich společné znaky. Evropa,  

i kdyţ je rozmanitá, má zároveň mnohé prvky společné. Díky projektu tak mají vybraná města 

moţnost představit jednotlivé aspekty svého kulturního ţivota, coţ slouţí ke vzájemnému 

poznání, porozumění a pocitu sounáleţitosti mezi Evropany. Město, které je zvoleno jako 

Evropské hlavní město kultury, dostává jedinečnou šanci představit svůj kulturní potenciál, 

investovat do nových prostor pro umění, získat zajímavé kontakty, upozornit na sebe a hlavně 

obecně zvýšit kvalitu ţivota ve městě. 

Studie prokázaly, ţe tato akce je pro zvolená města cennou příleţitostí jak dát nový impuls 

kulturnímu ţivotu ve městě, zvýšit mezinárodní prestiţ, zviditelnit se na mezinárodním poli  

a podpořit tak rozvoj cestovního ruchu
4
 Jedná se o komplexní projekt s dlouhodobým 

výhledem, jehoţ pozitivní efekty mohou přetrvat i dlouho po roce zvolení. 

Také velmi důkladná Palmerova studie, která hodnotila města, která byla Evropskými 

hlavními městy kultury mezi lety 1995 – 2004 ukazuje, ţe událost slouţí jako podnět  

pro intenzivní kulturní rozvoj a přeměnu města. Zároveň však studie dospěla k názoru,  

ţe potenciál události je nedostatečně vyuţíván a existují i slabiny. Za největší problém  

byl povaţován zejména nedostatek konkurence, protoţe některé státy navrhly pouze jedno 

kandidátské město. Za nedostatečné bylo rovněţ posouzeno sledování hostitelského města  

po jeho zvolení, a neschopnost jasně prokázat přidanou hodnotu akce
5
. Od roku 2013 bude 

z těchto důvodů zaveden nový postup výběru města, který usiluje o odstranění zmíněných 

problémů. Novým postupem výběru se zabývá jedna z následujících podkapitol. 

2.3 Legislativa 

Obecně je kulturní politika upravena v primárním právu Evropské unie, ale konkrétní úpravou 

Evropského hlavního města kultury se zabývá sekundární právo Evropské unie především 

formou rozhodnutí. 

Původní projekt, v té době ještě nazývaný jako Evropské město kultury, byl zahájen  

na mezivládní úrovni v roce 1985 usnesením ministrů zodpovědných za kulturní záleţitosti  

ze dne 13. června 1985. V právu Evropské unie je toto usnesení uvedeno pod číslem 

                                                 
4
 European Capital of Culture [online] [cit. 16.6.2012]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-

and-actions/capitals/european-capitals-of-culture_en.htm 
5
 History of the Capitals [online] [cit. 16.6.2012]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-

actions/doc443_en.htm 
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85/C153/02
6
. Cílem tohoto dokumentu bylo zavést uţší kulturní spolupráci mezi evropskými 

státy. Základní podmínkou výběru byly dva předpoklady – zda má bohatou kulturní minulost 

a zároveň současný moderní rozvoj. Kaţdý rok bylo vybráno pouze jedno město a státy,  

ze kterých vybraná města pocházela, byly za sebou řazeny v abecedním pořádku. 

V roce 1990 byly 18. května uveřejněny závěry ministrů kultury zasedajících v Radě  

o budoucích podmínkách pro „Evropské město kultury“ a zvláštní akci „Evropský měsíc 

kultury“ pod číslem 90/C 162/01
7
. Podstatou dokumentu bylo, ţe po roce 1996 by se akce 

měla pořádat i v zemích, které nejsou součástí Společenství, a z důvodu rozšířeného zájmu  

o získání titulu Evropské město kultury se ministři kultury dohodli na vytvoření další kulturní 

akce nazývané Evropský měsíc kultury. 

V roce 1992 vyšly v Úředním věstníku dvě oznámení týkající se Evropského města kultury. 

První zasedání ministrů kultury se konalo 18. května 1992 a bylo uveřejněno pod číslem  

92/C 151/01
8
. Usnesení povaţovalo za vhodné, aby ve dvou bezprostředně po sobě 

následujících letech nebyly vybírány města ze stejné zeměpisné oblasti a rovněţ  

aby docházelo ke střídání mezi hlavními a provinčními městy. Také bylo uvedeno,  

ţe v konkrétním roce mohou být zvolena dvě města současně. 12. listopadu téhoţ roku byly 

v Úředním věstníku uveřejněny závěry ministrů kultury zasedajících v Radě o postupu  

pro jmenování evropských měst kultury. Dokument byl uveden pod číslem 92/ C 336/02
9
. 

V příloze Usnesení byl uveden časový rozvrh jmenování měst a lhůty pro podání ţádosti 

v soutěţi o titul a obecná kritéria výběru města. 

Dne 29. března 1996 bylo přijato Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady číslo 

719/96/ES
10

 zavádějící akční program Kaleidoskop na podporu umělecké a kulturní tvorby  

a šíření znalostí a kulturního ţivota evropských národů. V rámci tohoto akčního programu  

byl uveden kaţdoroční závazek Společenství na pomoc jednotlivým členským státům  

při realizaci akce Evropské město kultury.  

                                                 
6
 Resolution 85/C 153/02 – European City of Culture [online] 1985 [cit 16.6.2012]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc437_en.htm 
7
 Conclusions 90/C 162/01 – eligibility for European City of Culture / European Cultural Month [online] 1990 

[cit. 16.6.2012]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc437_en.htm 
8
Conclusions 92/C 151/01 – European Cities of Culture after 1996 / European Cultural Month [online] 1992 [cit. 

16.6.2012]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc437_en.htm 
9
 Conclusions 92/C 336/02 – designation procedure for European cities of culture [online] 1992 [cit. 16.6.2012]. 

Dostupné z: http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc437_en.htm 
10

 Decision 719/96/EC [online] 1996 [cit. 16.6.2012].  Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ 

LexUriServ.do?uri=CELEX:31996D0719:EN:HTML 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41992X0616:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41992X0616:EN:HTML
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Na základě těchto zkušeností a v souvislosti s postupným rozšiřováním Evropské unie došlo 

opět k úpravě legislativy a pravidel určených pro Evropské město kultury. Dne 25. května 

1999 bylo v Bruselu přijato Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady číslo 1419/1999/ES
11

 

o zavedení akce Společenství na podporu projektu Evropské hlavní město kultury pro roky 

2005 aţ 2019. Stále bylo moţné, aby se projektu účastnily i evropské třetí země. Příloha 

dokumentu obsahovala pořadí pro podávání návrhů na Evropské hlavní město kultury do roku 

2019. Země, které dostaly příleţitost v daném roce projekt pořádat, měly předloţit navrţená 

města a své ţádosti včetně kulturních programů pro daný rok evropské porotě a ta doporučila 

jejich jmenování Komisi. Podstatou programu města, ucházejícího se o titul Evropské hlavní 

město kultury, byl kulturní projekt evropského rozměru, který byl zaloţen na kulturní 

spolupráci a podpoře vzájemného poznání mezi evropskými občany. 

Po rozšíření Evropské unie v roce 2004 muselo být přijato opatření, které by umoţnilo novým 

členským státům rovněţ podávat návrhy v rámci projektu Evropské hlavní město kultury  

bez toho, aby se muselo měnit jiţ stanovené pořadí ostatních členských států. 13. dubna 2005 

tak bylo přijato rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady číslo 649/2005/ES
12

. V závislosti 

na tomto rozhodnutí byl harmonogram rozšířen o deset nových států, které přistoupily v roce 

2004. Od roku 2009 tak byla současně vybírána dvě Evropská hlavní města kultury – jedno  

ze starých zemí Evropské unie a jedno z nově přistoupivších členských států. Původní pořadí 

tak mohlo zůstat zachováno a došlo pouze k jeho rozšíření. Česká republika byla v rámci 

tohoto rozhodnutí přiřazena k Belgii v roce 2015. 

Po rozšíření Evropské unie o Rumunsko a Bulharsko muselo opět dojít ke změně legislativy. 

Dne 26. října 2006 proto bylo přijato Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady číslo 

1622/2006/ES
13

 o zavedení akce Společenství na podporu projektu „Evropské hlavní město 

kultury“ pro roky 2007 aţ 2019. Toto Rozhodnutí vešlo v platnost 1. ledna 2007 a zcela 

nahradilo Rozhodnutí číslo 1419/1999/ES. Rozhodnutí upřesnilo cíle, zavedlo dvoufázovou 

vnitrostátní soutěţ a monitorování procesu v souvislosti s výběrem Evropského hlavního 

města kultury pro rok 2013 a pozdější.  

Častá změna legislativy koresponduje jak se stálým rozšiřováním Evropské unie,  

tak s postupně zjišťovanými nedostatky, na které poukázala Palmerova zpráva.  

                                                 
11

 Decision 1419/1999/EC – European Capitals of Culture 2005-19 [online] 1999 [cit. 16.6.2012]. Dostupné z: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999D1419:CS:NOT 
12

 Decision 649/2005 – European Capitals of Culture 2005-19 (amending Decision 1419/1999) [online] 2005 

[cit. 16.6.2012]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc437_en.htm 
13

 Decision No 1622/2006 – European Capitals of Culture 2007-19 [online] 2006 [cit. 16.6.2012]. Dostupné z: 

http://www.mkcr.cz/assets/evropska-unie/evropske-hlavni-mesto-kultury/l_30420061103cs00010006.pdf 
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2.4 Výběr Evropského hlavního města kultury 

V počátcích rozhodovala o udělení titulu Evropského hlavního města kultury Evropská 

komise. Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady číslo 1622/2006/ES změnilo zavedený 

proces výběru, ale z důvodu časového nesouladu jednotlivých fází projektu pro výběr 

kandidátů se změny postupu výběru vztahovaly na kandidátská města pro rok 2013 a další. 

Pro potřeby diplomové práce se budu charakterizovány tyto nové principy, které byly závazné 

i pro česká kandidátská města.  

V současné době je jediným orgánem oprávněným ke jmenování města Evropským hlavním 

městem kultury Rada Evropské unie a titul je určen výhradně městům, která se nacházejí 

v Evropské unii, a je udělován na dobu jednoho roku
14

. 

2.4.1 Kritéria výběru 

Všechna kandidátská města musí splňovat dvě hlavní kritéria stanovená v článku  

4 Rozhodnutí číslo 1622/2006/ES. Těmito kritérii jsou Evropský rozměr a Město a občané. 

Kritéria vyjadřují dvě protikladné, události, kdy v rámci prvního kritéria je kladen důraz  

na zapojení celé Evropy a zvýšení kulturní mobility a naopak obsahem druhého kritéria  

je zapojení místních občanů. Kritéria tak nejsou zaměřena jednostranně, ale vyţadují zapojení 

jak na celoevropské, tak na místní úrovni. 

2.4.1 a) V rámci kritéria „Evropský rozměr“ program podporuje spolupráci mezi jednotlivými 

kulturními subjekty, umělci a městy z dotyčných členských států a jiných členských států 

v jakékoli kulturní oblasti. Cílem je vyzdvihnout bohatství a kulturní rozmanitost v Evropě a 

také zviditelnit společné znaky evropských kultur. 

V návaznosti na toto kritérium by mělo kandidátské město poukázat na úlohu, kterou hraje 

v evropské kultuře, na sounáleţitost s Evropou a místo, jeţ v ní zaujímá. Tento evropský 

rozměr můţe být rovněţ pojat jako dialog s jinými kulturami a umělci z jiných světadílů, 

jejichţ prostřednictvím můţe být mezikulturní dialog podpořen. Evropský rozměr projektu  

se projevuje jeho celkovým začleněním do evropské činnosti v oblasti kultury  

a odpovídajícím provázáním s evropskými orgány a politikami. Podporují se akce pořádané 

                                                 
14

 European Capitals of Culture – Official Designation [online] 2010 [cit. 16.6.2012]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc439_en.htm 
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v evropském hlavním městě kultury, které odpovídají třem prioritám rámcového programu 

„Kultura“. Těmito třemi prioritami je
15

: 

 posílení nadnárodní mobility kulturních činitelů, 

 podpora nadnárodního pohybu kulturních a uměleckých děl a produktů, 

 přispění k dialogu mezi kulturami. 

2.4.1 b) V rámci kritéria „Město a občané“ program podněcuje k účasti občany ţijící 

v daném městě a jeho okolí a zvyšuje jejich zájem i zájem občanů z jiných zemí na kulturním 

dění. Jádrem je vnímavost k potřebám místní společnosti, přitaţlivost projektu na místní i 

evropské úrovni a důraz na to, aby se projekt stal nedílnou součástí dlouhodobého sociálního 

a kulturního rozvoje daného města.  Občané i místní kulturní obec by měli mít pocit, ţe jsou 

do akce zapojeni. Slovo „občané“ zde označuje evropské občany a všechny občany trvale 

nebo dočasně ţijící v Evropské unii.  

Výše uvedené prvky obou kritérií by měly být uspořádány tak, aby zajistily co největší 

zviditelnění akce a její skutečnou přitaţlivost na evropské úrovni. Existují však i další faktory, 

které je nutné brát v úvahu. Odborná porota vybírající z kandidátských měst se tak zaměřuje  

i na následující čtyři faktory, které mohou mít vliv na úspěch v soutěţi jedná se o
16

: 

 řízení – pevná struktura řízená lidmi s určitým stupněm nezávislosti na politických 

autoritách, avšak zároveň mající jejich podporu, 

 finance – program by měl mít spolehlivý rozpočet s jistým závazkem různých 

místních, národních a soukromých zdrojů, 

 program – jiţ v původní ţádosti by měl navrhovaný program dát jasně najevo, jaké 

kulturní projekty lze očekávat během celého roku, ale zároveň by měl poskytovat 

prostor pro další rozvoj a změny, bude-li to potřeba, 

 komunikační strategie – ta se liší podle velikosti kandidátských měst. Zatímco cílem 

velkých měst je dostat se do mezinárodního zpravodajství, menší města mají sklon 

zaměřit se spíše na co nejefektivnější vyuţití sítě partnerských měst a regionů.   

                                                 
15

 Pokyny pro města ucházející se o titul Evropské hlavní město kultury [online] [cit. 16.6.2012]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/culture/pdf/doc633_cs.pdf. 
16

 European Capitals of Culture – Selection Criteria [online] 2010 [cit. 16.6.2012]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc459_en.htm  
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2.4.2 Porota
17

 

Porota hodnotí předloţené návrhy kandidátských měst a doporučuje pro kaţdý rok jedno 

město za konkrétní hostitelskou zemi. Členy poroty musí být nezávislí odborníci, kteří nejsou 

ve střetu zájmů ve vztahu k městům, které předkládají návrhy a mají zkušenosti a odbornou 

kvalifikaci v kulturní oblasti či v oblasti kulturního rozvoje měst nebo v organizování projektu 

Evropské hlavní město kultury. Porota je sloţena z třinácti členů, z nichţ sedm je evropskými 

odborníky jmenovanými evropskými institucemi a šest je národními odborníky. Tato struktura 

zajišťuje rovnováhu mezi místními a národními zájmy a garantuje dohled nad plněním obou 

výše uvedených základních kritérií. 

Evropští odborníci jsou jmenováni Evropským parlamentem (2 členové), Evropskou komisí 

(2 členové), Radou (2 členové) a Výborem regionů (1 člen). Funkční období členů je tříleté 

s postupnou obměnou dvou nebo tří členů kaţdý rok. Tito členové zkoumají návrhy z obou 

hostitelských zemí pro daný rok. Národní odborníci jsou jmenováni v hostitelské zemi  

po konzultaci s Evropskou komisí a zkoumají pouze návrhy ze země, která je jmenovala, 

jejich funkční období je tedy omezeno pouze na daný rok. 

2.4.3 Výběrové řízení 

Postup výběrového řízení platný pro kandidátská města od roku 2013 je uveden v Rozhodnutí 

Evropského parlamentu a Rady číslo 1622/2006/ES. Výběrové řízení je zahájeno zpravidla 

šest let před zahájením projektu. První fází je podávání ţádostí, následuje předběţný  

a konečný výběr a nakonec probíhá jmenování vybraného města.  

Podávání ţádostí
18

 

Příslušné orgány hostitelských zemí zveřejní výzvu k podávání ţádostí nejpozději šest let před 

předpokládaným zahájením projektu. Ţádost je nutné podat nejpozději do deseti měsíců  

od zveřejnění výzvy. V podané ţádosti musí být uvedeny základní rysy programu,  

jeţ kandidátské město hodlá v daném roce uskutečnit, a všechny ţádosti musí být oznámeny 

Komisi. Města, která se chtějí zúčastnit soutěţe, musí vyplnit a předloţit formulář ţádosti  

a je vhodné, aby byly přiloţeny i další podklady, jejichţ cílem bude podpořit a doplnit 

odpovědi uvedené ve formuláři. Formulář ţádosti i případnou další dokumentaci je třeba 

                                                 
17

 Decision No 1622/2006 – European Capitals of Culture 2007-19, článek 6 [online] 2006 [cit. 16.6.2012]. 

Dostupné z: http://www.mkcr.cz/assets/evropska-unie/evropske-hlavni-mesto-kultury/l_30420061103cs000 

10006.pdf  
18

 Decision No 1622/2006 – European Capitals of Culture 2007-19, článek 5 [online] 2006 [cit. 16.6.2012]. 

Dostupné z: http://www.mkcr.cz/assets/evropska-unie/evropske-hlavni-mesto-kultury/l_30420061103cs000 

10006.pdf 
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vyhotovit v jednom nebo vícero z 23 úředních jazyků Společenství, přičemţ jedním z nich 

musí být angličtina a tyto dokumenty zašlou města, která si přejí zúčastnit se soutěţe orgánu, 

který za tímto účelem určí členský stát (z pravidla Ministerstvo kultury). Formulář je vytvořen  

ve formě dotazníku rozděleného do sedmi oblastí, kterými jsou
19

: 

 I. Hlavní zásady 

 II. Struktura programu akce 

 III. Organizace a financování akce 

 IV. Infrastruktura města 

 V. Komunikační strategie 

 VI. Hodnocení a sledování akce 

 VII. Doplňující údaje. 

Předběţný výběr
20

 

V kaţdém z dotyčných členských států zasedá asi pět let před zahájením akce porota sloţená 

ze třinácti odborníků, jak bylo popsáno výše.  Tato porota hodnotí ţádosti s ohledem  

na poţadovaná kritéria. Ve fázi předběţného výběru jsou odpovědi na otázky z formuláře 

ţádosti zaměřeny na celkový přehled o programu a v tomto stádiu jsou odpovědi na některé 

otázky nepovinné. Návrh by měl obsahovat hlavně přehled o programu pro daný rok, 

informace o řízení a rozpočet na akci. Po hodnocení je porotou sestaven seznam měst, která 

budou nadále přicházet v úvahu a je vydáno doporučení týkající se potřebných úprav  

a rozšíření jejich programů. 

Konečný výběr
21

 

Města vybraná v první fázi mají několik měsíců na úpravu a rozšíření svého programu. Musí 

se však drţet původního návrhu z předběţné fáze výběru. Tyto podrobné materiály, jsou 

předloţeny na druhém zasedání poroty v daném členském státě. Zasedání se uskuteční devět 

měsíců po předběţném výběru. Na tomto druhém uzavřeném zasedání porota navrhne jedno 

město pro kaţdý z dotyčných států a poskytne rady týkající se dalšího průběhu a příprav.  

O tom vydá podrobnou zprávu, která je předána hostitelské zemi a Komisi. 

 

                                                 
19

 Návrh žádosti o titul Evropského hlavního města kultury [online] [cit. 16.6.2012]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/culture/documents/ecoc_proposition_candidature_cs.pdf 
20

 Decision No 1622/2006 – European Capitals of Culture 2007-19, článek 7 [online] 2006 [cit. 16.6.2012]. 

Dostupné z: http://www.mkcr.cz/assets/evropska-unie/evropske-hlavni-mesto-kultury/l_30420061103cs000 

10006.pdf 
21

 Tamtéţ, článek 8. 
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Jmenování
22

 

Na konci výběrového řízení se na základě zpráv poroty informuje Evropský parlament, Rada, 

Komise a Výbor regionů. Evropský parlament má pak tři měsíce na to, aby předal  

své stanovisko k nominaci. Na základě odborných zpráv poroty a stanoviska Evropského 

parlamentu Rada ministrů oficiálně jmenuje nominovaná města (jedno v hostitelské zemi), 

která se stanou Evropskými hlavními městy kultury o čtyři roky později. Po jmenování  

je oběma vybraným městům při přípravě akce poskytována podpora. 

Časový sled jednotlivých stádií výběrového řízení je uveden v následující tabulce číslo 2.4. 

Tab. 2.4 Časový přehled etap jmenování 

Časový plán (v letech; n= rok 

konání akce počínající dnem 1. ledna) 
Etapa Odpovědný subjekt 

n – 6 (např. konec roku 2006 pro 

titul na rok 2013) 
Výzva k podání ţádostí Členský stát 

n – 6 + 10 měsíců Lhůta pro podání ţádostí Kandidátská města 

n – 5 (např. konec roku 2007 pro 

titul na rok 2013) 

Zasedání poroty za účelem 

předběţného výběru 

v příslušném členském státě → 

seznam předběţně vybraných 

měst (13 odborníků) 

Členský stát 

n – 5 + 9 měsíců 

Zasedání poroty za účelem 

konečného výběru v příslušném 

členském státě (13 odborníků) 

Členský stát 

n – 4 (např. konec roku 2008 pro 

titul na rok 2013) 

Oznámení navrţeného města 

evropským orgánům 
Členský stát 

n – 4 + 3 měsíce 
Stanovisko Evropského 

parlamentu k tomuto návrhu 
Evropský parlament 

 
Jmenování města Evropským 

hlavním městem kultury 
Rada Evropské unie 

Zdroj: European Capitals of Culture – Choosing a Capital [online] 2010 [cit. 16.6.2012]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc738_en.htm. Vlastní zpracování. 

2.4.4 Monitorování
23

 

Poté, co Rada ministrů Evropské unie úředně jmenuje příslušné město Evropským hlavním 

městem kultury, nastává fáze monitorování a poradenství. Během této fáze dohlíţí nad dalším 

                                                 
22

 Decision No 1622/2006 – European Capitals of Culture 2007-19, článek 9 [online] 2006 [cit. 16.6.2012]. 

Dostupné z: http://www.mkcr.cz/assets/evropska-unie/evropske-hlavni-mesto-kultury/l_30420061103cs000 

10006.pdf 

 
23

 Decision No 1622/2006 – European Capitals of Culture 2007-19, článek 10 [online] 2006 [cit. 16.6.2012]. 

Dostupné z: http://www.mkcr.cz/assets/evropska-unie/evropske-hlavni-mesto-kultury/l_30420061103cs000 

10006.pdf 



18 

 

průběhem příprav města speciální mezinárodní výbor nazývaný monitorovací a poradní 

výbor. Je sloţen ze sedmi nezávislých odborníků jmenovaných Komisí (2 členové), 

Evropským parlamentem (2 členové), Radou ministrů (2 členové) a Výborem regionů  

(1 člen). Funkční období je stejně jako u poroty tři roky s průběţnou obměnou dvou nebo  

tří členů kaţdý rok. Kromě toho můţe dotyčný členský stát jmenovat do výboru jednoho 

pozorovatele ze své země. Daný výbor hodnotí stav pokroku v přípravách, poskytuje 

poradenství a kontroluje, zda jsou program a závazky na jejichţ základě byla města vybrána, 

skutečně dodrţovány. Největší důraz je kladen především na dodrţení kritérií „ Evropský 

rozměr“ a „Město a občané“. 

Fáze monitorování je rozdělena na etapu průběţného a závěrečného monitorování, jejichţ 

důkladný popis je uveden v Pokynech pro města ucházející se o titul Evropské hlavní město 

kultury
24

.  

Zhruba šest měsíců po jmenování je moţné neformální setkání mezi výborem a hostitelským 

městem. Toto setkání je nepovinné. Následuje předloţení Zprávy o pokroku, kterou podává 

hostitelské město Evropské komisi. Zpráva je zaloţena na tematických okruzích uvedených 

v ţádosti a obsahuje informace o dosaţeném pokroku v závislosti s odpověďmi uvedenými 

v dotazníku ve stádiu výběru. 

Tři měsíce po předloţení zprávy a zároveň dva roky před vypuknutím akce se koná první 

monitorovací schůze, kdy se setkává skupina zodpovědná za realizaci programu 

s monitorovacím a poradním výborem. Tato fáze monitorování je označena jak monitorování 

průběţné. Na základě Zprávy o pokroku a setkání se zástupci dotyčných měst vypracuje 

monitorovací a poradní výbor Průběžnou zprávu o stavu příprav akce a o dalších potřebných 

krocích.  

Jedenáct měsíců před vypuknutím akce (tři měsíce před druhou monitorovací schůzí)  

je orgánem zodpovědným za uskutečnění programu předána Komisi další Zpráva o pokroku, 

která je vypracována podle stejných zásad jako předchozí.  

Nejpozději osm měsíců před vypuknutím akce ve vybraném městě dochází k druhé 

monitorovací schůzi mezi monitorovacím a poradním výborem a strukturami pověřenými 

realizací programů. Tato druhá část je označena jako monitorování závěrečné. Během  

něj výbor opět hodnotí přípravné práce, jeţ byly provedeny od prvního setkání a zváţí další 

                                                 
24

 Pokyny pro města ucházející se o titul Evropské hlavní město kultury [online] [cit. 16.6.2012]. Str. 7 - 9. 

Dostupné z: http://ec.europa.eu/culture/pdf/doc633_cs.pdf. 
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potřebné kroky. Poté opět monitorovací a poradní výbor vypracuje, na základě druhé zprávy  

o pokroku a posledního setkání, Závěrečnou zprávu o stavu příprav akce a o dalších 

potřebných krocích. Pro větší přehlednost je časová osa fáze monitorování uvedena 

v následující tabulce číslo 2.5. 

Tab. 2.5 Časový přehled fází monitorování 

Časová osa ( n= rok konání akce 

počínající dnem 1. ledna) 
Fáze v řízení Odpovědný subjekt 

± 6 měsíců po jmenování 
Moţné neformální setkání mezi 

výborem a hostitelským městem 
Evropská komise 

n – 27 měsíců (3 měsíce před 1. 

monitorovací schůzí) 
Zpráva o pokroku Hostitelské město 

n – 2 roky První monitorovací schůze Evropská komise 

n – 11 měsíců (3 měsíce před 2. 

monitorovací schůzí) 
Závěrečná zpráva o pokroku Hostitelské město 

n – 8 měsíců Druhá monitorovací schůze Evropská komise 

n – 3 měsíce 
Moţné udělení Ceny Meliny 

Mercouri 
Evropská komise 

n Ročník akce Hostitelské město 

n  + 1 rok Hodnocení akce Evropská komise 

Zdroj: European Capitals of Culture – Choosing a Capital [online] 2010 [cit. 16.6.2012]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc467_en.htm. Vlastní zpracování. 

Od roku 2010 můţe na základě závěrečné zprávy udělit Komise tři měsíce před vypuknutím 

akce takzvanou Cenu na počest Meliny Mercouri. Udělení ceny je podmíněno splněním svých 

závazků přijatých ve fázi výběru a zohledněním doporučení poroty a výboru vydaným ve fázi 

výběru a monitorování. Cena má vedle peněţní hodnoty i symbolickou funkci, která s sebou 

nese větší ohlas jak pro dotyčná města, tak pro titul obecně. 

2.5 Financování Evropského hlavního města kultury 

Způsob financování Evropského hlavního města kultury není stanoven v legislativě. Jediným 

způsobem jak přiblíţit financování je zaměřit se na minulá Evropská hlavní města kultury  

a pokusit se vyvodit určité tendence. V roce 2004 byla na podnět Evropské komise 

vypracována takzvaná Palmerova studie, která hodnotila programy všech 21 vítězných měst 

v období let 1995 – 2004. Výsledkem byla zpráva obsahující celkové hodnocení projektů, 

jejich úspěšnost, organizační a finanční aspekty, stejně jako sociální, ekonomické a kulturní 

dopady a doporučení pro budoucí kandidáty. Informace, které ze studie vyplývají, však mají 
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pouze povahu obecných trendů, které nezaručují stoprocentní platnost. Kaţdé ze zvolených 

měst je totiţ jedinečným a to i po ekonomické stránce.  

2.5.1 Výdaje programu 

Provozní výdaje 

Rozsah, ve kterém se pohybuje velikost provozních výdajů, je velmi široký. Nejniţší,  

v Palmerově studii zaznamenané výdaje, měl Reykjavík (7,9 milionů eur), nejvyšší celkovou 

sumu provozních výdajů mělo francouzské město Lille (73,7 milionů eur)
25

. Při porovnávání 

údajů je třeba přihlédnout k podstatným vlivům, které mohly mít vliv na velikost výdajů.  

Ve studii například za celých deset let nebyla vzata do úvahy výše inflace, některá města 

shrnuly do výdajů částku za pět let příprav, některé pouze za tři roky příprav. Rozdíly ve výši 

nákladů však nemohou být spojovány s velikostí populace, velikostí celkového rozpočtu 

kandidátského města, hrubým národním produktem země nebo jinými faktory. V tomto směru 

nebyly patrné ţádné trendy. Kategorii provozních výdajů tvoří tyto tři prvky, jejichţ 

průměrnou velikost procentuálně vyjádřila Palmerova zpráva: 

Výdaje na program 62,6 % 

Výdaje na propagaci a marketing 14,3 % 

Výdaje na mzdy, platy a reţie 15,1 % 

Výdaje na samotný program tvořily v průměru 62,6 %
26 

z celkových provozních výdajů 

(rozsah mezi 44,1 % - Bergen a 79,5 % - Lille). Tyto náklady pokrývaly především náklady 

na kulturní projekty, personál a projektové. Výdaje na propagaci a marketing zahrnovaly 

náklady na komunikaci, reklamu, vyuţití elektronických médií a v některých městech  

i výdaje zahrnuté do marketingu cestovního ruchu. Průměrné výdaje této části tvořily  

14,3 %
27 

(rozsah mezi 7,2 % - Bergen a 23,9 – Graz). Jen o málo vyšší v procentuálním 

vyjádření byly výdaje na mzdy a režie. Zde byly začleněny mzdy zaměstnanců spadajících 

pod organizace Evropského hlavního města kultury, vybavení kanceláří, účetnictví a další. 

Průměrná velikost byla 15,1 %
28

 (rozsah mezi 5,4 % Helsinky a 48,8 % Bergen). 

Investiční výdaje  

Také spektrum investičních výdajů je velmi široké, pohybuje se od 7,8 milionů eur (Bologna) 

aţ do výše 232,6 milionů eur (Soluň)
29

. Je obtíţné ověřit, zda by tyto kapitálové výdaje byly 

                                                 
25

 Palmer/Rae Associates (2004): European Cities and Capitals of Culture. Part I, str. 93. 
26

 Palmer/Rae Associates (2004): European Cities and Capitals of Culture. Part I, str. 94. 
27

 Palmer/Rae Associates (2004): European Cities and Capitals of Culture. Part I, str. 94. 
28

 Palmer/Rae Associates (2004): European Cities and Capitals of Culture. Part I, str. 94. 
29

 Palmer/Rae Associates (2004): European Cities and Capitals of Culture. Part I, str. 96. 
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vynaloţeny i kdyby město nebylo vybráno jako Evropské hlavní město kultury. Některá města 

měla nízké výdaje i z důvodu, ţe byla jiţ dostatečně vybavena kulturními statky  

i infrastrukturou potřebnou pro úspěšné uspořádání projektu. Investiční výdaje lze rozdělit  

na tři části, jejichţ průměrná velikost však nebyla v Palmerově zprávě uvedena. Jedná se o: 

 modernizaci kulturního kapitálu (muzea, divadla, galerie, kulturní střediska atd.), 

 městskou revitalizaci (rekonstrukce náměstí, ulic, výsadba stromů, osvětlení atd.), 

 infrastrukturu (investice do podzemních drah, ţelezničních stanic, loděnic, silnic atd.). 

Celkové výdaje 

Celkové výdaje jsou souhrnem provozních a investičních výdajů. Podle Palmerovy studie 

byla jejich výše za všechna jmenovaná Evropská hlavní města kultury v letech 1995 – 2004 

následující
30

: 

Celkové provozní náklady 737 milionů eur (34,55 %) 

Celkové investiční náklady 1 396 milionů eur (65,14 %) 

Celkové náklady  2 133 milionů eur 

Ani toto číslo však nemusí být konečné, nezahrnuje výdaje na projekt, které nebyly 

realizovány přímo skrze organizace Evropského hlavního města kultury. Na základě hrubých 

výpočtů dodatečných výdajů je odhad celkových výdajů za téta 1985 – 2004 v Palmerově 

studii uveden ve výši 3 miliardy eur. Projekt Evropského hlavního města kultury je z tohoto 

důvodu označován jako „Megaprojekt
31

“ a to i přes jeho relativně malou velikost ve srovnání 

s velkými projekty v oblastech dopravy, či kanalizace. Základními rysy „megaprojekt“ 

ekonomiky jsou nedostatečná předvídavost, nejisté ekonomické dopady, a nedostatečná 

pozornost k riziku a nejistotě. Jmenování města Evropským hlavním městem kultury  

má značný význam a nese s sebou velké investice, je však nerozumné jednat jako  

by neexistovalo ţádné riziko. Podstatné je také uvést, ţe extrémní výše nákladů  

je stimulována pouze velmi malou podporou z evropských fondů, přibliţně 1,5 %. 

2.5.2 Příjmy programu 

Akce Evropské hlavní město kultury bývá ve městech financována širokým spektrem 

subjektů. Základní rozdělení zdrojů je na zdroje od veřejného a soukromého sektoru. 

 

 

                                                 
30

 Palmer/Rae Associates (2004): European Cities and Capitals of Culture. Part I, str. 97. 
31

 Palmer/Rae Associates (2004): European Cities and Capitals of Culture. Part I, str. 106. 
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2.5.2 a) Veřejný sektor 

Veřejný sektor zahrnuje příspěvky na Evropské hlavní město kultury od národních vlád, měst, 

regionů a Evropské unie. Průměrně pokrývá tato část příjmů programu 77,5 %
32

 celkových 

příjmů rozpočtu. Největší příspěvek z veřejných rozpočtů dostalo město Soluň (99 %), 

nejmenší byl příspěvek pro město Santiago (31 %).  

Pokud se podíváme na bliţší rozloţení jednotlivých příjmů v rámci veřejného sektoru,  

pak většinové zdroje jsou poskytované národní vládou (56,84 %), následují zdroje městské 

správy kandidátského města (19,59 %) a zdroje získané od regionální správy (10,97 %). 

Pokud přeskočíme nespecifikované zdroje (6,47 %) a poloţku ostatní zdroje (4,6 %) zjistíme,  

ţe nejmenší příspěvek na uskutečnění programu je od Evropské unie, která v letech  

1999 – 2004 poskytovala v průměru pouhých 1,53 % celkových veřejných příjmů. Údaje jsou 

přehledně zobrazeny v následujícím grafu. 

Obr. 2.1 Příjmy programu Evropské hlavní město kultury plynoucí z veřejného sektoru

 

Zdroj: Palmer/Rae Associates (2004): European Cities and Capitals of Culture. Part I, str. 98.. Vlastní 

zpracování. 

Financování Evropskou unií 

Původně byla Evropská (hlavní) města kultury financována skrz Evropskou komisi, která jako 

jediná mohla rozhodovat o udělení titulu. Následovalo zavedení akčního programu  

na podporu umělecké a kulturní tvorby a šíření znalostí a kulturního ţivota evropských národů 

                                                 
32

 Palmer/Rae Associates (2004): European Cities and Capitals of Culture. Part I, str. 96. 
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nazvaného Kaleidoskop v roce 1996. Program byl naposledy vyuţit v roce 1999, kdy poskytl 

pomoc německému Evropskému městu kultury Výmar ve výši 600 000 eur
33

. 

Od roku 1999 byl Evropskému hlavnímu městu kultury přiznán status Community Action   

a na jeho financování byl přidělen Program Culture 2000, který na léta 2007 – 2013 nahradil 

Program Culture. Jedná se o nástroj na financování mezikulturní spolupráce jehoţ rozpočet  

je stanoven ve výši 400 milionů eur. Iniciativa Evropská hlavní města kultury je zařazena  

do úrovně intervence „Podpora kulturních akcí“. Tato část tvoří přibliţně 77 % celkového 

rozpočtu. Financování projektu však nesmí přesáhnout 60 % celkového rozpočtu projektu
34

. 

Kaţdoročně je z tohoto rozpočtu k dispozici částka nejvýše 1,5 milionu EUR na jedno 

Evropské hlavní město kultury. Města jmenovaná do roku 2009 včetně obdrţela tuto finanční 

podporu formou grantu na spolufinancování části svého programu. Od roku 2010 se na 

jmenovaná města vztahuje monitorovací fáze a finanční podpora ve výši 1,5 milionu EUR je 

jim poskytována prostřednictvím Ceny Meliny Mercouri. Nárok na finanční podporu jiţ není 

automatický, ale cena se získává jako uznání za řádnou přípravu hostitelského města, plnění 

závazků a postup podle doporučení kontrolního panelu. Cena je vyplácena tři měsíce před 

vypuknutím akce a musí být pouţita na financování projektů, které jsou součástí programu, 

nebo na něj navazují. Cena představuje v plné výši spolufinancování Evropské unie
35

.  

Zavedení finanční podpory projektu ve formě ceny Meliny Mercouri v porovnání s původní 

grantovou podporou lze hodnotit jako vítanou změnu vzhledem k administrativnímu 

zjednodušení, větší flexibilitě při pouţití a „motivačnímu efektu“ vedoucímu i k růstu zájmu 

ze strany médií. Pro zachování prestiţe je důleţité nepovaţovat udělení ceny  

za samozřejmost, a proto nesmí figurovat v plánovaném rozpočtu ještě před jejím obdrţením. 

Hostitelská města mají přístup i k dalším zdrojům evropských fondů například v rámci 

Regionálních fondů Evropské unie (Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální 

fond) nebo dalších finančních prostředků v rámci programů
36

: 

 Lifelong learning policy – program celoţivotního vzdělávání financuje kulturní 

projekty se silnými vazbami na vzdělávání a odbornou přípravu. 

                                                 
33

 Kaleidoscope Programme 1999 [online] 1999 [cit. 16.6.2012]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/culture/ 

archive/sources_ info/press_ speeches/cpkaleidoscope99_en.html 
34

 Culture programme (2007-13) [online] [cit. 16.6.2012]. Dostupné z: http://europa.eu/legislation_summaries 

/culture/l29016_en.htm 
35

 Melina Mercouri Prize [online] [cit. 16.6.2012]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-

actions/capitals/european-funding-melina-mercouri-prize_en.htm 
36

 Other European funding sources [online] [cit. 16.6.2012]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/culture/our-

programmes-and-actions/doc2478_en.htm 
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 Youth policy – politika mládeţe podporuje například aktivitu mladých lidí, jejich 

účast a kreativitu prostřednictvím výměnných pobytů. 

 Citizenship policy – občanská politika, podporující aktivní evropské občanství 

v kulturním kontextu. 

 Multilinqualism policy – politika mnohojazyčnosti. 

Tyto programy se ve spojení s kulturou dají rovněţ vyuţít na financování Evropského 

hlavního města kultury. 

2.5.2. add b) Soukromý sektor 

Soukromý sektor přispívá na projekt formou sponzorství. Procentuální podíl prostředků 

v hotovosti a v naturáliích tvoří průměrně 13 % celkových příjmů rozpočtu. Největší 

příspěvek získalo touto formou město Santiago (68,7 %) a nejmenší řecká Soluň  

(0,5 %)
37

. Analýza sponzorů Evropského hlavního města kultury ukazuje široké spektrum 

odvětví, ve kterých neexistuje převaţující sektor. Jedná se o odvětví leteckého průmyslu, 

automobilového průmyslu, hotelnictví, dopravy, stavebnictví, potravinářského průmyslu, 

energetiky, účetnictví a médií. Sponzoři jsou téměř výlučně evropští, a především místní,  

či regionální. Palmerova studie nabádá k hledání sponzorů i mimo Evropu, v zemích, které 

mají zájem prosadit se na evropských trzích nebo si vylepšit vztahy s Evropskou unií. 

V porovnání s jinými mezinárodními akcemi je úroveň mezinárodního sponzoringu v tomto 

případě zklamáním. Překáţkou v plném vyuţití soukromého sektoru je i to, ţe města mají 

nedostatečné znalosti o současných přístupech k získávání sponzorů, sponzorské strategie jsou 

často povrchní nebo vůbec neexistují. Palmerova zpráva však nepotvrdila, ţe by pro získání 

sponzorů byla rozhodující velikost města.  

2.5.3 Celková finanční výkonnost 

Po prošetření 21 měst, která hostila Evropské hlavní město kultury, uvádí Palmerova zpráva, 

ţe asi třetina Evropských hlavních měst kultury se vyjádřila, ţe dospěla k mírnému přebytku, 

třetina dosáhla vyrovnané situace a třetina skončila se schodkem veřejných financí. Tento 

způsob hodnocení finanční výkonnosti je však velmi zjednodušený. Nebere v úvahu konkrétní 

finanční problémy, kterým musela jednotlivá města čelit. V mnoha městech byl rozpočet 

tvořen na základě předpokládaných příjmů a výdajů, který musel být průběţně dolaďován 

s ohledem na měnící se okolnosti. V jiných případech nebylo moţné dosáhnout stanovených 

příjmů v důsledku různých faktorů, od deště ovlivňujícího venkovní vystoupení,  
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aţ po kolísání směnných kurzů. Dvě třetiny měst uvedly jako největší finanční problém 

pozdní potvrzení o poskytnutí finanční podpory. Nelze předpokládat, ţe neexistence deficitu 

je indikátorem obezřetného finančního řízení a naopak. Přesto vyhlídky na deficit přispěly 

v některých městech k politickým a organizačním sporům. Postupy hospodaření Evropského 

hlavního města kultury by měly být samy o sobě základem studia, protoţe většina vybraných 

měst měla podobné problémy a vyvinuly různé způsoby jak s nimi naloţit
38

. 

2.6 Efekty Evropského hlavního města kultury 

Z titulu Evropské hlavní město kultury mohou vyplývat významné ekonomické a sociální 

výhody. Projekt byl hodnocen 80 % respondenty jako velmi úspěšná kulturní akce
39

. Být 

Evropským hlavním městem kultury je jedinečnou příleţitostí ke zlepšení propagace a změny 

image města i celého regionu. Je zřejmé, ţe kultura bude v budoucnu hrát stále důleţitější roli 

jako katalyzátor pro ekonomickou regeneraci a nástroj pro společenskou a územní kohezi. 

2.6.1 Ekonomický dopad 

Původní účel Evropského hlavního města kultury bylo posílení evropské kultury a upevnění 

společné identity, avšak důvod, proč se povedlo tento program udrţet tak dlouho funkční,  

je jeho schopnost přinést městu ekonomické výhody. 

Velký dopad má jmenování především na sektor cestovního ruchu. Zvyšuje se počet 

návštěvníků ve vítězném městě a právě tento vliv bývá citován jako důkaz o úspěšnosti 

Evropského hlavního města kultury. Odhad počtu návštěvníků je však velmi obtíţný úkol, 

vzhledem k tomu, ţe Evropská hlavní města kultury nabízí během roku pestrý program akcí, 

z nichţ mnohé jsou zdarma. Dalším problémem je, ţe celkový počet návštěvníků města nelze 

zaměňovat s celkovým počtem návštěvníků programu Evropského hlavního města kultury. 

Nejúčinnějším způsobem jak změřit počet návštěvníků je porovnat rok vítězství v programu 

Evropské hlavní město kultury s roky před a po události. Jako indikátor měření bylo pouţito 

přenocování v hotelu, čímţ jsou ignorováni jednodenní návštěvníci je proto důleţité  

si uvědomit, ţe počet jednodenních návštěvníků byl nutně vyšší. Komparace u vybraných 

měst je uvedena v následující tabulce číslo 2.6.. 
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Tab. 2.6 Změna počtu návštěvníků u vybraných Evropských hlavních měst kultury 

Evropské hlavní město 

kultury 

% změny návštěvníků v roce 

konání projektu EHMK 

% změny návštěvníků v roce 

následujícím po konání 

projektu EHMK 

Glasgow (1990) 39,6 -28,4 

Lisabon (1994) 11,4 -2,0 

Lucemburk (1995) -4,9 -4,3 

Soluň (1997) 15,3 -5,9 

Výmar (1999) 56,3 -21,9 

Praha (2000) -6,7 5,6 

Bergen (2000) 1,0 1,2 

Helsinky (2000) 7,5 -1,8 

Rotterdam (2001) 10,6 -9,6 

Bruggy (2002) 9,0 - 

Graz (2003) 22,9 - 

Zdroj: Palmer/Rae Associates (2004): European Cities and Capitals of Culture. Part I. Vlastní zpracování. 

Průměrný procentní nárůst přenocování ve městech v roce konání Evropského hlavního města 

kultury byl v období 1985 – 1994 o 11,6 % a následoval pokles o téměř 6 % v následujícím 

roce. Podobné výsledky byly zjištěny i v období 1995 – 2003. Výsledky z tohoto období 

ukazují průměrný nárůst o 12,7 % v roce konání a pokles o téměř 4 % v následujícím roce.  

To naznačuje, ţe pozitivní dopady na růst návštěvníků zůstaly vysoké, zatímco následující 

pokles návštěvnosti byl méně dramatický. Nicméně je třeba vzít v úvahu i celkový růst  

na evropském trhu cestovního ruchu.  

V rámci celkového trendu růstu návštěvnosti stimulované Evropským hlavním městem 

kultury lze nalézt tři typy vzorců změn:  

 výrazný nárůst návštěvnosti následovaný prudkým poklesem (města Glasgow  

a Výmar), 

 mírný nárůst v počtu návštěvníků následované malým poklesem v roce po konání 

Evropského hlavního města kultury (města Helsinky a Soluň), 

 města, na která měl titul Evropské hlavní město kultury malý nebo ţádný vliv (města 

Lucemburk a Bergen). 

Ze zpracovaných údajů vyplynulo, ţe města, která sdílela titul v roce 2000, si vedla v nárůstu 

návštěvnosti hůře, neţ ostatní. To můţe souviset se sdílením titulu v devíti různých městech  

a pravděpodobně také s větší konkurencí z důvodu pořádání mnoha událostí tisíciletí 

konaných v roce 2000. Mezi hodnocenými městy dopadla nejhůře Praha, ve které v roce 

konání události došlo k největšímu poklesu turismu ve srovnání s ostatními městy. Tento  
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jev můţe být dán skutečností sdílení titulu v devíti městech. Dalším problémem plynoucím 

z hodnocení Prahy byla nejasná a příliš omezená strategie zaměřená na získání návštěvníků  

a přesvědčení, ţe Praha jiţ je významným turistickým cílem a nemá potřebu se dále 

zviditelňovat. 

2.6.2 Kulturní dopad 

I kdyţ ekonomické důvody hrají v projektu Evropského hlavního města kultury stále větší 

roli, významné zůstávají i kulturní přínosy, které jsou v souladu s původními cíli. Na rozdíl  

od ekonomické sféry lze dlouhodobý přínos odvětví kultury změřit jen těţce. I zde se však 

dají vypozorovat určité trendy. 

Významným přínosem projektu Evropské hlavní město kultury je z dlouhodobého hlediska 

především rozvoj kulturní infrastruktury, který by pravděpodobně bez vítězství v soutěţi 

nebyl pro město prioritou. Jedná se například o zlepšení veřejných prostranství,  

kde se odehrávají umělecké, divadelní, či hudební události, rekonstrukci památek, či výstavbu 

nových kulturních staveb, jako jsou muzea, či koncertní sály. Nespornou výhodou zvolení 

města je, ţe program město rozšíří i za své hranice, nejlépe na celý region, čímţ jsou turisté 

nalákáni i mimo obvyklé turistické oblasti.
40

 

Případová studie Marshallova fondu však poukázala i na existenci nedostatků. Častým 

problémem bývá ignorace místních kulturních skupin. Místo nich jsou vyhledáváni 

mezinárodní umělci, kteří toho v rámci jednorázové lukrativní události pro kulturní ţivot 

města udělají velmi málo. Dále existují důkazy, ţe po počátečních velkých investicích  

do plánovaných projektů, je v následujících letech kulturní ţivot ve městě ignorován  

a dlouhodobých výhod bývá jen velmi málo
41

.  

Těchto problémů si byla vědoma i Rada Evropské unie. K odstranění bylo vyuţito nové 

legislativy, která změnila kritéria výběru tak, aby do projektu byli začleněni i místní umělci 

(kritérium „město a občané“), rovněţ se změnil proces výběru Evropského hlavního města 

kultury a byla zavedena následná fáze monitorování. Další podstatnou změnou byla změna 

způsobu financování, která skrze cenu Meliny Mercouri nutí pořadatelská města dostát svým 

závazkům. 
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2.6.3 Sociální dopad 

Sociální cíle nejsou hlavní prioritou Evropských hlavních měst kultury, přesto však můţe 

projekt přispět k sociálnímu začleňování a dialogu mezi kulturami a stát se nástrojem 

sociálního pokroku. Obvyklé jsou speciální projekty pro seniory, tělesně a mentálně 

postiţené, etnické menšiny nebo jiné specifické skupiny, které tradičně trpí sociálním 

vyloučením
42

. Problémem však je navázání partnerství s příslušnými skupinami. Častými 

iniciativami na podporu sociálních cílů bývají bezplatné jízdenky, open air akce, či dotování 

vstupného, čistě sociální aktivity jsou však výjimkou. 

Kritici Evropského hlavního města kultury tvrdí, ţe sociální spřízněnost bývá spíše teoretická 

a města se zaměřují hlavně na ekonomické moţnosti programu. Samotné akce bývají  

zaměřeny především na cílovou skupinu turistů ze střední třídy a s vyšším vzděláním, zatímco 

místní obyvatelstvo a znevýhodněné skupiny bývají silně zatlačeny do pozadí
43

. Dosud však 

existuje málo hodnocení sociálních dopadů, které by umoţnily získání spolehlivých závěrů. 

2.7 Dílčí shrnutí 

Evropské hlavní město kultury je dosud nejvýraznějším projevem kulturní politiky Evropské 

unie. Udělení titulu s sebou nese stále větší popularitu a profit z růstu turismu. Právě 

ekonomické důsledky růstu turismu jsou přisuzovány dlouhodobé funkčnosti programu.  

Ne všem městům však titul přinesl kýţené efekty a i tam, kde došlo k růstu turismu, bylo jeho 

udrţení v následujících letech velmi obtíţné. Rostoucí význam ekonomických efektů však 

s sebou přináší debatu o tom, zda kulturu podporovat kvůli její vnitřní hodnotě, nebo jako 

prostředek k dosaţení návratnosti investic. 

Také celková finanční výkonnost projektu nebyla jednoznačná. Po prošetření 21 měst 

hostících Evropské hlavní město kultury bylo konstatováno, ţe zhruba třetina dosáhla 

mírného přebytku, třetina dospěla k vyrovnané situaci a třetina skončila se schodkem 

veřejných financí. Přesto je projekt stále hodnocen jako velmi úspěšná kulturní akce a stále 

intenzivnější soutěţ o získání titulu Evropského hlavního města kultury naznačuje,  

ţe se města stále domnívají, ţe získání titulu je prospěšné. Největší výzvou pro Evropská 

hlavní města kultury tak do budoucna zůstává zajistit, aby výhody plynoucí ze získání titulu 

byly rozsáhlé a trvalé.  
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3 Rozbor předloţeného projektu Ostravy a jeho hodnocení 

Tato část diplomové práce se zabývá rozborem předloţeného projektu Ostrava 2015 a jeho 

hodnocením. Nejprve je charakterizována přípravná fáze projektu, po které následuje rozbor 

hlavních částí projektu a zhodnocení způsobu financování. Na základě částečné SWOT 

analýzy jsou charakterizovány silné a slabé stránky projektu Ostravy a na metody komparace 

je projekt Ostravy srovnán s jinými Evropskými hlavními městy kultury a následně  

je shledán důvod neúspěchu v soutěţi s Plzní. 

3.1 Východiska projektu Ostrava 2015 

I přesto, ţe Ostrava je bývalé hornické město, jehoţ vývoj byl úzce spjat s těţbou uhlí, 

rozhodlo se aspirovat na titul Evropského hlavního města kultury. Následovalo tak obdobných 

příkladů měst, kterými byly Glasgow v roce 1990 a Lille v roce 2004. I tato města byla 

zasaţena post-industriální depresí, ze které byla východiskem právě orientace na kulturu. 

Úspěch obou měst v soutěţi tak inspiroval mnohá další města. 

Ostrava ještě před podáním přihlášky k soutěţi o Evropské hlavní město kultury vypracovala 

strategické materiály, ve kterých definovala rozvojovou a kulturní politiku. Jedná  

se o materiály korespondující s kulturní politikou České republiky, jejíţ hlavní cíle byly 

definovány vládou. K zavedení těchto cílů jsou vyuţívány především legislativní, 

ekonomické, institucionální, řídící a metodické nástroje.  

Základním prvkem bylo pro město Ostrava zpracování Koncepce rozvoje kultury města 

Ostravy do roku 2020, jako strategického materiálu kulturní politiky celého města s aktivním 

zapojením širokého spektra kulturních profesionálů působících v Ostravě. Tato koncepce 

zcela koresponduje s projektem Ostrava 2015. Dalšími dokumenty, do kterých byly začleněny 

jednotlivé části projektu, byly Integrovaný plán rozvoje města, Strategický plán rozvoje 

města Ostravy 2009 – 2015, Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu 

v Moravskoslezském kraji pro léta 2009 – 2013, Strategie rozvoje Moravskoslezského 

kraje na léta 2009 – 2016 a Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2010 

– 2016. Kandidatura města na titul Evropské hlavní město kultury a projekt Ostrava 2015  

se tak staly zastřešující a sjednocující silou pro realizaci dlouhodobých plánů města. 
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3.2 Projekt Ostrava 2015 

Oficiální oznámení, ţe Ostrava bude kandidovat na titul Evropské hlavní město kultury, bylo 

vyhlášeno 25. 3. 2009 primátorem statutárního města Ostravy Petrem Kajnarem. Do soutěţe 

se kromě Ostravy přihlásila města Plzeň a Hradec Králové. Přihláška byla na Ministerstvo 

kultury České republiky odevzdána 30. 10. 2009.  

Před podáním přihlášky do soutěţe na titul Evropské hlavní město kultury byl magistrátem 

města Ostravy vytyčen rozpočet na zpracování přípravné fáze Projektu Ostrava 2015 ve výši 

40 milionů korun
44

. Tato částka byla vyuţita v roce 2010 na všechny aktivity spojené s účastí 

v soutěţi. Rozbor financí je uveden v tabulce č. 3.1. 

V následujícím grafu je uvedeno porovnání celkových výdajů města Ostravy v roce 2010 

s výdaji Odboru školství, kultury sportu a volnočasových aktivit a konkrétními výdaji 

vynaloţenými na kandidaturu města v projektu Evropské hlavní město kultury. 

Obr. 3.1 Porovnání výdajů města Ostravy v roce 2010 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Rozpočet statutárního města Ostrava pro rok 2010. Vlastní zpracování. 

Částka celkových výdajů je uvedena po konsolidaci. Z grafu je jasně patrné, ţe projekt 

kandidatury nebyl výraznou poloţkou v rozpočtu statutárního města Ostravy. 
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Tab. 3.1 Rozbor financí poskytnutých zastupitelstvem města Ostrava na kandidaturu 

v projektu EHMK (v tis. Kč) 

Odbor Účel Rozpočet Poznámka 

Školství, 

kultury, 

sportu a 

volnočas. 

aktivit 

Celkem 40 097  

Neinvestiční 

transfery vysokým 

školám 

200 

Ostravská univerzita v Ostravě - první fáze projektu 

spojeného s akreditací nového studijního oboru 

"Teorie a praxe kulturních průmyslů" 

Sluţby: 

- divadelní činnost 
2 834 

2 projekty: "Ostrava v Praze - Divadlo", "Ceny 

Divadelních novin v Ostravě" 

- hudební činnost 2 112 projekt "Ostrava v Praze – Hudba" 

- filmová tvorba, 

distribuce, kina 
1 530 

2 projekty "Ostrava v Praze - Film" a filmový festival 

"Kamera OKO v Ostravě" 

- vydavatelská 

činnost 
350 spoluvydání knihy Viktora Koláře 

- výstavní činnost 6 132 

4 projekty: výstava v Bruselu, "Výstava v Praze - 

výtvarné umění", výstava v Parlamentu ČR, "Ostrava 

v Praze - výstava moderního umění na Náplavce" 

- ostatní záleţitosti 

kultury 
751 projekt "Měsíc autorského čtení v Ostravě" 

- ostatní záleţitosti 

kultury, církví a 

sděl. prostředků 

17 970 projekty: viz * 

Neinvestiční dotace 

obecně prospěšným 

společnostem 

250 MHF Janáčkův máj - Koncert v Polsku 

Neinvestiční dotace 

podnikatelským 

subjektům 

78 Bílá kniha ostravské kultury 

 500 Shakespearovské slavnosti v Ostravě 

 6 690 
provozní náklady společnosti Černá louka 2015 s.r.o., 

První veřejnoprávní s.r.o. 

Neinvestiční dotace 

příspěvkovým org. – 

Divadlo loutek 

Ostrava 

700 Divadelní pouť bez bariér 

Útvar 

hlavního 

architekta 

Veřejná mezinárodní 

urbanistická soutěţ 
830  

- ostatní nákupy 

dlouhodobého 

nehmotného majetku 

830 Návrh nového architektonického řešení Černá louka 

- neinvestiční dotace 

podnik. subjektů 
0  

- dotace do zahraničí 0  

Celkem 40 927  

Zdroj: Magistrát města Ostravy, Odbor kultury a zdravotnictví, interní materiály. Vlastní zpracování. 
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* Projekty ostatních záleţitostí kultury, církví a sdělovacích prostředků: 

 "Ostrava kandidát na Titul Evropské hlavní město kultury 2015, příprava a zpracování 

"Přihlášky II a její prezentace před komisaři", 

 Vzdělávací akce a odborná setkávání, 

 Zajištění kulturních akcí a aktivit ve Staré Aréně, klubu pro kulturu a informace, 

 Happening na Černé louce, 

 Zajištění Informačního centra v Praze, 

 Zajištění sluţeb v oblasti PR, reklamy a propagace ostravské kultury v Praze, 

 Zajištění sluţeb v oblasti PR, reklamy a propagace v Ostravě před návštěvou 

komisařů, 

 Zajištění projektu Colours of Ostrava 2015, 

 Zajištění akce "Štafeta pro Ostravu 2015. 

Jak plyne z uvedené tabulky, byl rozpočet překročen o necelý milion korun.  

Na projektu kandidatury spolupracovalo mnoho aktérů jak z města Ostrava, tak ze zastoupení 

Moravskoslezského kraje a soukromého sektoru. Do čela přípravného týmu byl zvolen 

Čestmír Kopecký. Přípravný tým spolupracoval s mnoha organizacemi i jednotlivci,  

ze kterých stojí za zmínku například: Bílé divadlo, Colours of Ostrava, Česká televize – 

studio Ostrava, Divadlo loutek Ostrava, Dům kultury Akord, Festival Janáčkův máj, Hornické 

muzeum OKD Ostrava, Krajská vědecká knihovna, Národní divadlo moravskoslezské, 

Ostravská univerzita, Vítkovice a.s., Vysoká škola Báňská – Technická univerzita, 

Zoologická zahrada Ostrava a mnoho dalších
45

.  

Ke kandidatuře Ostravy se vyjádřil i bývalý prezident České republiky Václav Havel: 

„Ostrava, vždy příliš daleko od hlavního města, si vytvořila svébytného genia loci, jehož 

základem se stala nutnost spoléhat se především na sebe samu. Stále ovšem přežívá jako 

synonymum těžkého průmyslu a černého uhlí, nikoli jako centrum kultury či vzdělání. 

Někdejší nevýhody ale přinášejí i nové naděje na revitalizaci míst, která dosud odolala 

sociálnímu inženýrství, kolektivizaci i tlaku globalizace. Proto vítám a podporuji ostravskou 

kandidaturu na Evropské hlavní město kultury 2015 jako snahu rozpoznávat, oceňovat  

a rozvíjet i méně nápadnou krásu naší krajiny a našich měst. (Hrádeček, srpen 2009)“
46

 

Po prezentaci projektů kandidujících měst na Ministerstvu kultury České republiky  

dne 8. 12. 2009, bylo rozhodnuto o postupu města Ostravy a Plzně do hlavního výběrového 

kola. Obě města byla vyzvána k doplnění svých přihlášek do soutěţe a 8. 9. 2010 rozhodla 

                                                 
45

 Přípravný tým a partneři [online] [cit 16.6.2012]. Dostupné z: 

http://www.ostrava2015.cz/web/structure/pripravny-tym-a-partneri-12.html  
46

 Ostrava – Kandidát na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Přihláška / výběrové kolo. Str. 17. 



33 

 

jedenáctičlenná porota sloţená z 5 evropských a 6 tuzemských členů (dva evropští členové  

se ze setkání omluvili) o vítězství Plzně, která tak bude v roce 2015 společně s belgickým 

městem Mons Evropským hlavním městem kultury
47

. Další kandidatura města Ostravy  

tak nepřichází v úvahu dříve, neţ za patnáct let. 

Ostrava se tak nestala Evropským hlavním městem kultury, avšak stále pokračuje v iniciativě 

a realizaci vybraných částí projektu kandidatury, proto jsou v následujícím textu přiblíţeny 

základní principy a hlavní části kandidátského projektu. 

3.3 Principy projektu Ostrava 2015 

Projekt Ostrava 2015 vycházel z devíti základních principů, které tvořily koncepci celého 

programu. Patřily mezi ně
48

: 

Realistický idealismus, který členové přípravného týmu chápali jako vytyčení idealistických 

cílů a naplánování pragmatické cesty k jejich naplnění. Moţnost získat titul Evropské hlavní 

město kultury byl povaţován za příleţitost k trvalému rozvoji kulturní oblasti města.  

Evropský rozměr, jako druhý princip, byl svázán s aktuálními evropskými tématy, soustředil 

se na zásadní otázky současnosti a blízké budoucnosti v Evropě.  

Uměřenost byla jedním ze základních pohledů na ostravský projekt, jehoţ cílem nebyly 

gigantické akce a stavby. Záměrem Ostravy byla uměřenost celého území, které bude účelné, 

ekologické, uţitečné, krásné a praktické, místo jedné dominantní emblematické budovy. 

S principem uměřenosti je svázán i reálný pohled na dostupnost cílů. Rozsah projektu počítal 

s reálnými variantami dostupnými z peněz, které byly alokovány městem, krajem, 

soukromými subjekty, či z jiných zdrojů. Celý projekt byl zpracován v odstupňovaných 

variantách dostupnosti, čímţ byl pojištěn proti neočekávaným, zejména ekonomickým, 

situacím. I základní část projektu, Klastr Černá louka, byla naplánována tak, aby v případě 

finančních potíţí byla realizovatelná nejstřídmější podoba s moţností dokončení v celé šíři 

později. 

Velká a malá pravda se vztahovala k dramatickému pojetí projektu. Realizátoři vţdy 

naplánovali jeden „velký projekt“ spolu s „jedním malým projektem“, přičemţ oba byly 

povaţovány za stejně důleţité.  
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Místo pro šťastný život se stalo jakýmsi mottem projektu Ostrava 2015, které poukazuje  

na nezbytnost kultury pro kaţdodenní ţivot. Jednalo se jak o zlepšení kultury města, tak také 

o zlepšení kultury ve městě.  

Kultura a rodina jako prostředek k identifikaci s místem vyjadřovala záměr realizátorů,  

aby si současní obyvatelé v Ostravě našli domov a zapustili zde své kořeny. Úkolem nejen 

Ostravy, ale i jiných postindustriálních měst není jen přilákat nové obyvatele, ale především 

udrţet ty původní. 

Neděláme tlustou čáru za minulostí byl název principu, kterým Ostrava chtěla navázat  

na svou pozitivní minulost a obnovit kontinuitu se silným a inspirativním potenciálem města. 

Začali jsme už dnes vyjadřoval cíl nečekat s projekty na rok 2015, ale začít hned. Proto  

byl jiţ v roce 2009 poloţen základ několika trvalým periodickým kulturním událostem,  

se záměrem jejich pokračování i po roce 2015. 

Nejenom pro Ostravu vyjadřoval širší rozměr projektu, který přesahoval hranice města. 

Ostrava počítá s kulturní turistikou nejen z regionu, ale i z dalších evropských zemí. Navíc 

byly některé kulturní akce plánovány výhradně mimo Ostravu. 

Celý projekt se tak snaţil ulehčit díky kulturnímu rozvoji přechod od industriální minulosti 

k významnému regionálnímu centru kultury a inovací. Důleţitou je v tomto směru maximální 

snaha o dokončení realizace projektu, který by měl zvýšit konkurenceschopnost města 

v oblasti kreativních odvětví, infrastruktury a přispěje také k fyzické, funkční a sociální 

regeneraci města. 

3.4 Hlavní části projektu Ostrava 2015 

Hlavní části projektu byly spojeny s výzvou dobudovat a dále rozvíjet potenciál města. Cílem 

bylo posílení kulturního vědomí jak u občanů, tak u institucí a propojení místní a evropské 

kultury. Proto byl zvolen široký přístup k danému projektu, který byl strukturován do čtyř 

hlavních oblastí, kterými byly stavby, kulturní program, vzdělávání a ţivotní prostředí. 

3.4.1 Stavby 

Plánované stavby představovaly pohled na budoucnost města. Spolupracovaly na nich  

tři subjekty, které společně tvořily projekt Ostrava 2015. Prvním subjektem bylo město, které 

je nositelem myšlenky Ostrava 2015 a iniciátorem projektu. Dalším partnerem byly Vítkovice 
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a. s. jako nejsilnější soukromý ekonomický subjekt, který je realizátorem proměny Dolní 

oblasti Vítkovic ve fungující zónu určenou pro práci, vzdělávání a trávení volného času.  

A posledním subjektem byl Moravskoslezský kraj, který spravuje celý region a posiluje 

Ostravu jako své centrum. 

3.4.1 add a) Kulturně vzdělávací klastr Černá louka
49

 

Základní částí projektu byla výstavba kulturně vzdělávacího klastru Černá louka. Jednalo  

se o klíčový projekt kandidatury v její investiční části. Měly být realizovány stavby 

koncertního domu, Kunsthalle – první výstavní síně města Ostravy, přístavba alternativní 

scény Divadla loutek Ostrava, Music Pavilion, mateřská, základní a střední škola, Kreativní 

inkubátor kombinovaný se školou managementu v oblasti kultury, bydlení a park s vyuţitím 

břehů řeky. Vítěznou podobu Klastru vypracovala nizozemská společnost Maxwan. Jedná se 

o řešení, které zachová část volné plochy, kolem které se budou vyskytovat jednotlivé 

solitérní stavby, slouţící ke kulturním účelům. Členitá centrální plocha kombinuje zeleň  

a dlaţbu v černém provedení, která má slouţit jako připomínka původní podoby Černé louky. 

Rozpočet na výstavbu klastru spolu s jeho procentuálním podílem na investičním i celkovém 

rozpočtu uvádí tabulka 3.2. 

Tab. 3.2 Financování výstavby klastru Černá louka 

 Celkem (mil Kč) Celkem (mil EUR) Podíl 

Náklady na výstavbu klastru 2 664 105,8 58,52 % 

Investiční rozpočet 3 744 149,8 82,85 % 

Celkový rozpočet 4 519 180,8 100 % 

Zdroj: Ostrava – Kandidát na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Odpovědi na doporučení výběrové 

komise z předvýběrového kola. Vlastní zpracování.  

Z procentuálních podíl jasně vyplývá, ţe vybudování klastru Černá louka bylo základním 

prvkem projektu kandidatury města Ostravy. Na úhradě nákladů na výstavbu klastru se mělo 

finančně podílet město Ostrava (2 mld. Kč), stát (350 mil Kč) a fondy Evropské unie (64 mil 

na přístavbu alternativní scény divadla loutek a dalších 230 mil Kč). 

Klastr měl funkčně doplnit stávající strukturu kreativních firem a zároveň doplnit strategický 

záměr statutárního města posílit městské centrum, jehoţ role byla výrazně oslabena 

dynamickým rozvojem výstavby nákupních center. Cílem klastru bylo integrovat stávající 

budovy na území, rekonstruovat nevyuţité a rovněţ doplnit nové stavby potřebné pro 

vzdělávací a kulturní účely a bydlení. Jednalo se tak o výstavbu multifunkčního 

urbanistického celku nedaleko centra Ostravy o celkové rozloze 27 ha, kde kulturní dimenze 
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je obohacena i o část sociální e ekologickou. Vizualizace vítězného vzhledu kulturního klastru 

je uvedena v příloze číslo 1. 

3.4.1 add b) Humanizace řeky Ostravice
50

 

Projektem souvisejícím se vznikem kulturního klastru je humanizace řeky Ostravice, která 

rozšíří rekreační zónu města a zlepší stav vody a přírody v okolí říčního toku. Součástí 

projektu je mimo jiné vybudování vodáckého přístavu včetně vodáckého značení toku  

aţ k soutoku Ostravice s řekou Odrou, dále vybudování 16 kilometrů cyklotras po obou 

březích Ostravice a odtěţení sedimentů spjatých s těţebním průmyslem, které dosahují 

průměrné výšky 0,5 metrů. Rozpočet na humanizaci řeky Ostravice nebyl zahrnut  

do investičního rozpočtu, protoţe se nejedná primárně o kulturní projekt. Tato investice byla 

jiţ dříve zpracována jako součást Integrovaného plánu rozvoje města s celkovými náklady  

ve výši 588 milionů korun a předpokládaným dokončením v roce 2013. 

3.4.1 add c) Nové Vítkovice
51

 

Dalším významným stavebním prvkem byla reaktivace Dolní oblasti Vítkovic s názvem Nové 

Vítkovice. Jedná se o plochu 253 ha, na které se nacházejí četné industriální stavby, rozsáhlá 

území brownfields
52

, ale také fungující podniky. Část oblasti zahrnuje i areál Dolních 

Vítkovic, který byl v roce 2008 zařazen na seznam památek Evropského kulturního dědictví  

a celkově je tento komplex výrazný prvek městského panoramat a výrazný komponent 

celkové image Ostravy. Plánovaný rozpočet na projekt a jeho podíl na investičním  

a celkovém rozpočtu uvádí tabulka číslo 3.3. 

Tab. 3.3 Financování reaktivace Dolní oblasti Vítkovic 

 Celkem (mil Kč) Celkem (mil EUR) Podíl 

Náklady na reaktivaci 600 24 13,27 % 

Investiční rozpočet 3 744 149,8 82,85 % 

Celkový rozpočet 4 519 180,8 100 % 

Zdroj: Ostrava – Kandidát na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Odpovědi na doporučení výběrové 

komise z předvýběrového kola. Vlastní zpracování.  

Tento projekt získal 100% podporu ze Strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně 

z Integrovaného operačního programu, Prioritní osy 5 – Národní podpora územního rozvoje, 
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oblast intervence 5.1 Národní podpora vyuţití potenciálu kulturního dědictví a to ve výši  

500 milionů korun bez DPH
53

. Tato oblast pomoci je zaměřena na podporu ekonomizace 

kulturního dědictví a předpokládá komplexní podporu obnovy kulturního dědictví, která 

povede k zefektivnění poskytovaných kulturních sluţeb. Celá prioritní osa 5 je uskutečňována 

v rámci cíle Konvergence. DPH ve výši 100 milionů korun bude průběţně financováno 

z vlastních zdrojů investora, kterým je sdruţení právnických osob Dolní oblast Vítkovice. 

3.4.1 add d) Galerie výtvarného umění
54

 

Dalšími významnými stavbami je Galerie výtvarného umění, která je příspěvkovou organizací 

Moravskoslezského kraje. V současné době jsou jedinými prostory pro expoziční činnost 

v původní budově Domu umění z roku 1926, které jsou však jiţ nedostatečné a omezují 

galerii v zapůjčení významnějších výstav. Památkově chráněná budova Domu umění bude 

včleněna do nového celku zahrnujícího i okolní park. Nová budova nemá přinést jen vznik 

nových expozičních ploch, ale i studovny a ateliéry pro práci zejména se školní mládeţí.  

Tab. 3.4 Financování nové budovy krajské galerie 

 Celkem (mil Kč) Celkem (mil EUR) Podíl 

Náklady galerie 500 20 11,06 % 

Investiční rozpočet 3 744 149,8 82,85 % 

Celkový rozpočet 4 519 180,8 100 % 

Zdroj: Ostrava – Kandidát na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Odpovědi na doporučení výběrové 

komise z předvýběrového kola. Vlastní zpracování.  

Plánované náklady ve výši 500 milionů korun mají být hrazeny Moravskoslezským krajem.  

3.4.1 add e) Další stavby
55

 

Projekty, zařazené v rámci přihlášky města Ostravy na titul Evropského hlavního města 

kultury mezi další stavby, nebyly zařazeny do investičního rozpočtu projektu Ostrava 2015. 

Mezi tyto projekty patří specifické kulturní centrum, zvané TOVÁRNA, coţ je samostatná 

iniciativa nejmladší generace v Ostravě, která ve spolupráci se společností Vítkovice a.s. 

získala vlastní prostor v objektu tzv Starých koupelen (1 800 m
2
). Tento objekt se nachází 

v areálu národní kulturní památky Dolu Hlubina, ve výhodné poloze s návazností na Dolní 

oblast Vítkovic a Klastr Černá louka. Vizí je Továrna představována jako architektonicky  

i dramaturgicky otevřený prostor, který zahrnuje část hudební, divadelní, galerijní a která  

je zároveň prostorem pro participaci v dílnách nejrůznějšího typu.  
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Statutární město Ostrava a Moravskoslezský kraj připravují i řadu dalších investičních 

projektů, které mají přispět k lepší prezentaci města. Jedná se například o revitalizaci 

Hornického muzea Landek, stavbu nové budovy Moravskoslezské vědecké knihovny a 

přeměna památkově chráněných budov Dvojhalí a Jednohalí na území bývalého brownfieldu 

po areálu koksovny Karolina za účelem jejich kulturního a společenského vyuţití. 

3.4.2 Kulturní program
56

 

Cílem kulturního programu bylo reprezentovat hodnoty, které spojují Evropu a vedou 

k aktivnímu zapojení obyvatel města a regionu. Jednotlivými částmi programu byla 

zohledňována gradace, kulminace a udrţitelnost i po jubilejním roce 2015 tím, ţe byly 

respektovány cílové skupiny, roční období a kulturní události, které se budou konat mimo 

program Ostravy 2015. 

Kulturní program projektu Ostrava 2015 byl rozdělen na dvě části, z nichţ první byla nazvána 

Perpetuum mobile a jejím cílem je zapojení všech aktérů města do kulturního dění a druhou 

částí jsou samotné Slavnostní programy 2015, zahrnující mimořádné kulturní projekty  

a akce. Kulturním programem se měly prolínat tři programové linie s názvy Těţba, Tavba  

a Ocel. Vizuální podobu kulturních programů zobrazuje následující obrázek číslo 3.2. 

Obr. 3.2 Kulturní programy 

 
Zdroj: Ostrava – Kandidát na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Odpovědi na doporučení výběrové 

komise z předvýběrového kola. Vlastní zpracování.  

3.4.2 add a) Linie Těţba
57

 

Část Těţba byla chápána jako hledání hodnot, které nás spojují. Snahou bylo rozvinout 

vzájemný dialog na témata národní a evropské roviny. Konkrétní plánované akce spadající 
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pod tuto část byly například Ostrava+, Měsíc autorského čtení 2015, realizace Janáčkovy 

opery Z mrtvého domu v památkově chráněném industriálním objektu Dvojhalí, výstava 

Edvarda Muncha nebo Summit středoevropské kultury.  

3.4.2 add b) Linie Tavba
58

 

Druhou linií kulturního programu s názvem Tavba byla představována rozmanitost pohledu  

na evropské hodnoty a vlastní zdroje z pohledu jedince, skupiny nebo celku. Nosnými tématy 

byly sociální inkluze, společné místo pro šťastný ţivot a decentralizace kultury. Součástí této 

linie byla také unikátní expozice produkčního řetězce od těţby uhlí aţ po výrobu ţeleza  

Uhlí – koks – ţelezo, mezinárodní sociálně-kulturní projekt pro pomoc lidem se zdravotním 

postiţením Labutí sen/Jsme na řadě, výstava Korea – Europe, akce v kulturním klubu Stará 

Aréna, či otevřené dílny cirkusových dovedností Cirkus zkus. 

3.4.2 add c) Linie Ocel
59

 

Poslední programovou linií byla část s názvem Ocel, která byla chápána jako vyvrcholení, 

jakýsi finální produkt, kulturního programu projektu. Podtitul této části zněl Óda na radost  

a nosnými tématy byla kultura jako ţivotní styl, komunitní kultura a kultura jako ţivotní 

prostor, ţivotní prostředí. Mezi nejvýraznějším prvky této linie měl patřit mezinárodní 

kulturní festival Colours of Ostrava, dále Mezinárodní filmový festival Ostrava Kamera Oko, 

18. evropské setkání horníků a hutníků, projekt cyklostezky CykloArt, nebo výstava Ostrava 

out, která prezentuje město v Praze, Brně, Mons, Košicích, Katovicích a dalších. 

Rozpočet na kulturní programy spolu s jeho procentuálním podílem na provozním i celkovém 

rozpočtu uvádí tabulka 3.5. 

Tab. 3.5 Financování kulturních programů 

 Celkem (mil Kč) Celkem (mil EUR) Podíl 

Náklady na program 535,9 21,4 11,85 % 

Provozní rozpočet 775,1 31 17,15 % 

Celkový rozpočet 4 519 180,8 100 % 

Zdroj: Ostrava – Kandidát na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Odpovědi na doporučení výběrové 

komise z předvýběrového kola. Vlastní zpracování.  
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3.4.3 Vzdělávání v oblasti managementu umění
60

 

Vzdělávání v oblasti managementu umění bylo v rámci projektu Ostrava 2015 rozděleno  

na dvě části. V rámci materiálů ke kandidatuře města Ostravy však nebyly přiblíţeny ţádné 

další konkrétní informace týkající se financování této části. 

3.4.3 add a) Program na podporu mezinárodních kulturních projektů 

Hlavním cílem programu bylo připravit kulturní aktéry na spolupráci v mezinárodním měřítku 

a tím zvýšit kvalitu kulturních projektů. Mělo se tak dít prostřednictvím seminářů a školení 

zaměřených především na komunitární program EU Culture, který si klade za cíl posílit 

nadnárodní mobilitu kulturních činitelů, podporovat nadnárodní pohyb kulturních  

a uměleckých děl a produktů a podporovat mezikulturní dialog. První vzdělávací semináře 

odstartovaly jiţ v roce 2010, ukončení programu se předpokládalo v roce 2015. 

3.4.3 add b) Management umění v Ostravě 

Druhou částí bylo zaloţení nového vysokoškolského oboru management umění v Ostravě. 

V posledních letech bylo moţné vypozorovat zvýšenou aktivitu Evropské unie v oblasti 

kultury a všeobecně se v příštích letech očekává rozvoj kulturního a kreativního průmyslu.  

To vše se odvíjí od kvalitního managementu umění. V rámci České republiky  

ale v současné době není vybudována dostatečná výuková kapacita tak, aby pokryla poptávku 

po oboru management umění. Koncepce rozvoje kultury Ostravy 2009 – 2015 ukazuje,  

ţe v Ostravě a celém regionu je v současné době nedostatek vyškolených odborníků 

v managementu umění a v neziskovém sektoru obecně, coţ mimo jiné sniţuje 

konkurenceschopnost v získávání prostředků z Evropské unie. Obor má být zaloţen  

ve spolupráci se zakladateli oboru management umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové 

v Praze, který patří k nejprogresivnějším v rámci České republiky. 

3.4.4 Ţivotní prostředí
61

 

Získání titulu Evropského hlavního města kultury by pro Ostravu bylo klíčové i z hlediska 

moţnosti zlepšení stavu ţivotního prostředí. Špatný stav ovzduší je označován za nejhorší 

v České republice, potaţmo v celé Evropě. Proto je realizována řada opatření vedoucích  

ke zlepšení ţivotního prostředí ve městě. Jedná se hlavně o jednání s Evropskou komisí  

o změně podmínek pro čerpání peněz z Operačního programu Ţivotní prostředí, vytvoření 

regulačních plánů umoţňujících regulaci mnoţství vypouštěných látek u největších 
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znečišťovatelů a vyvíjení tlaku na novelu zákona o ovzduší. Na podporu ţivotního prostředí 

jsou současně zaměřeny i některé z aktivit v rámci projektu Ostrava 2015. Patří zde projekt 

humanizace řeky Ostravice spolu s podporou cyklodopravy v Ostravě, reaktivace Dolní 

oblasti Vítkovic, prostor Továrna a projekt Dvojhalí a Jednohalí, kdy se jedná o regeneraci 

brownfieldů pro kulturní a společenské vyuţití. 

Základní části projektu byly teoreticky koncipovány velmi kvalitně. Chybělo však formální 

zaštítění programu, které by jednotlivým částem dodalo na věrohodnosti a proveditelnosti.  

To se týkalo hlavně části vzdělávání a ţivotního prostředí, kde byla pouze konstatována 

potřeba změny, avšak nebyly uvedeny konkrétní kroky pro její provedení a rozpočet. Naopak 

v části týkající se staveb byl způsob realizace popsán velmi podrobně a doplněn reálným 

rozpočtem. To tedy evokovalo prioritní cíle města Ostravy v rámci projektu kandidatury. 

3.5 Financování projektu 

Důleţitou součástí přihlášky byl rozpočet sestavený pro roky 2010 – 2016, který měl zajistit 

hladký průběh celého projektu od podání kandidátky aţ po roky následující po vypršení 

platnosti titulu. Rozpočet z předvýběrového kola musel být na doporučení komise upraven, 

následující údaje proto vychází z modifikovaného rozpočtu uvedeného v aktualizované 

přihlášce pro druhé výběrové kolo soutěţe Evropské hlavní město kultury 2015
62

.  

Zdroje financování 

Většinu investičních i provozních výdajů měl nést veřejný sektor. Celkové zdroje  

na financování projektu Ostrava 2015 uvádí příloha číslo 2. Podíly jednotlivých sloţek  

na financování celkového rozpočtu zobrazuje následující obrázek číslo 3.3. Z uvedeného 

grafu je zřejmé, ţe zdroje města Ostrava měly být pro realizaci projektu rozhodující. 

Následovány byly zdroji ze strukturálních fondů Evropské unie a Moravskoslezského kraje. 
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Obr. 3.3 Zdroje financování celkového rozpočtu projektu Ostrava 2015 

 

 Zdroj: Ostrava – Kandidát na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Odpovědi na doporučení výběrové 

komise z předvýběrového kola. Vlastní zpracování. 

Město Ostrava schválilo dne 9. 6. 2010 příspěvek v celkové výši 2 mld. Kč na financování 

investičního rozpočtu, tato část tvoří 53,4 % celkových zdrojů potřebných pro investice. Dále 

se představitelé rozhodli vytvářet rezervu, která měla pokrývat provozní rozpočet projektu  

ve výši 40 mil Kč, tato část tvoří 52,2 % celkových zdrojů potřebných na provoz
63

. 

Moravskoslezský kraj měl investičně zajistit výstavbu nové budovy krajské galerie 

v předpokládané výši 500 mil Kč (20 mil EUR) a zároveň deklaroval podporu kulturních akcí 

projektu Ostrava 2015 uskutečňovaných v této galerii
64

. 

Mezi ostatní výnosy a dotace patřila iniciativa Jessica a fondy Evropské unie, z nichţ byla 

závazně zajištěna podpora přístavby alternativní scény divadla loutek ve výši  

64 mil Kč a financování revitalizace Nových Vítkovic ve výši 500 mil Kč (s přispěním 

soukromého sektoru na úhradu DPH ve výši 100 mil. Kč). 
65

. 

Státní zdroje na investiční i provozní rozpočet byly odhadnuty na základě jednání 

s Ministerstvem kultury. Dohoda o podpoře vítězného města v soutěţi Evropské hlavní město 

kultury 2015 měla být předmětem dalších jednání s Ministerstvem kultury. 

Soukromé zdroje v rámci investičního rozpočtu představují částku na spolufinancování 

revitalizace Nových Vítkovic ve výši 100 mil. Kč. Další formu soukromých zdrojů 
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reprezentuje sponzoring, který byl odhadnut na základě zkušeností a je vyuţit na financování 

provozního rozpočtu
66

. 

Výnosy z prodeje vstupenek a plnění v naturáliích byly uvaţovány pouze pro potřeby 

provozního rozpočtu a jejich výše byla kvalifikovaně odhadnuta na základě zkušeností 

z bývalých Evropských hlavních měst kultury. 

Uvedené zdroje financování korespondují s celkovými výdaji rozpočtu na projekt Ostrava 

2015 a vytváří tak vyrovnaný rozpočet. Náklady na projekt tvoří dvě základní části, kterými 

jsou investiční a provozní náklady.  

Investiční náklady 

Investiční rozpočet zahrnuje veškeré náklady související s investicemi do infrastrukturních 

projektů. Rozpočet byl rozdělen do dvou základních bloků, které se úzce doplňují. Investice 

typu A jsou investicemi s přímou návazností na program projektu Ostrava 2015 a investice 

typu B nesouvisí přímo s programovými akcemi, ale dotváří Klastr Černá louka. Celková 

hodnota investičních výdajů byla 3 744 mil Kč a jejich rozdělení je uvedeno v příloze číslo 3. 

Mezi investice typu A patřily náklady na vybudování Klastru Černá louka (přístavba 

Alternativní scény Divadla loutek, Music Pavilion, Koncertní dům, Kunsthalle), náklady  

na projekt Nové Vítkovice a na výstavbu Galerie výtvarného umění. Mezi investice typu  

B patřily náklady na projekty, které nesouvisely přímo s programovými akcemi, ale dotvářely 

unikátní charakter Klastru Černá louka (Kreativní inkubátor, mateřská, základní a střední 

škola, integrované bydlení, úpravy veřejných prostor). Grafické znázornění investičního 

rozpočtu je uvedeno v obrázku čísl 3.4. 

Obr. 3.4 Investiční rozpočet projektu Ostrava 2015 

 

Zdroj: Ostrava – Kandidát na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Odpovědi na doporučení výběrové 

komise z předvýběrového kola. Vlastní zpracování. 
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Navrhovaný investiční rozpočet reagoval na dlouhodobě podinvestovanou infrastrukturu 

města. Z grafu je zřejmé, ţe převáţnou část rozpočtu tvořily náklady, spojené s vybudováním 

kulturně vzdělávacího Klastru Černá louka. Tyto náklady tvořily 70 % celkového investičního 

rozpočtu. Pokud by investice byly rozděleny podle návaznosti na program investice typu  

A by tvořily 72 % (2,684 mld. Kč) a investice typu B by tvořily 28 % (1,060 mld. Kč). 

Převáţná část investic měla být soustředěna do let 2013 aţ 2015.  

Provozní náklady 

Provozní náklady projektu představovaly celkem 775,1 mil Kč a jsou podrobně zobrazeny 

v příloze číslo 4. Tato část je zaměřena výlučně na přípravu, organizaci a realizaci projektu 

v období od roku 2010 do roku 2016. Provozní náklady lze rozdělit na náklady spojené 

s programem Ostrava 2015 a ostatní provozní náklady, které zahrnují osobní náklady, náklady 

na marketing a propagaci, náklady na monitoring a evaluaci a ostatní náklady. Grafické 

znázornění provozního rozpočtu je uvedeno v obrázku číslo 3.5. 

Obr. 3.5 Provozní rozpočet projektu Ostrava 2015 

 

Zdroj: Ostrava – Kandidát na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Odpovědi na doporučení výběrové 

komise z předvýběrového kola. Vlastní zpracování. 

Z uvedeného grafu je zřejmé, ţe náklady spojené s programem Ostrava 2015 tvoří převáţnou 

část provozního rozpočtu. Jedná se o 69 %, coţ představuje hodnotu 535,9 mil Kč. Ostatní 

provozní náklady jsou podstatně niţší, v souhrnné hodnotě reprezentují 31 % provozního 

rozpočtu. Jedná se o částku 239,2 mil Kč. Co se týče diferenciace rozpočtu v jednotlivých 

letech, byly nejvyšší výdaje soustředěny do roku 2015. 

Celkové náklady 

Celkové náklady provozního i investičního rozpočtu za sedmileté období byly odhadovány  

ve výši 4 519 mil Kč (180,8 mil EUR). Tato částka korespondovala s celkovými zdroji  

na financování a tím byl vytvořen vyrovnaný rozpočet. Graf zobrazující celkové náklady 

projektu Ostrava 2015 je uveden v obrázku číslo 3.6. V grafu jsou zobrazeny investiční 
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náklady, provozní náklady a jsou vyčleněny náklady přímo spojené s programem Ostrava 

2015, které rovněţ patří do provozního rozpočtu. 

Obr. 3.6 Celkový rozpočet projektu Ostrava 2015 

 

Zdroj: Ostrava – Kandidát na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Odpovědi na doporučení výběrové 

komise z předvýběrového kola. Vlastní zpracování. 

Po srovnání provozního rozpočtu, který zahrnoval rovněţ výdaje na program, a investičního 

rozpočetu, dochází k výraznému nepoměru, kdy provozní rozpočet činil v procentuálním 

vyjádření 17 % a investiční rozpočet 83 %. Rozpočet určený přímo na kulturní program 

Ostrava 2015 tvořil pouhých 12 % celkového rozpočtu. Z této informace vyplývá, ţe Ostrava 

se soustředila především na změnu infrastruktury, coţ bylo městu ze strany Evropské unie 

vytknuto. 

3.6 Hodnocení projektu 

Závěrečná část kapitoly je zaměřena na objasnění důvodů, proč se Ostrava nestala Evropským 

hlavním městem kultury pro rok 2015. Informace vycházejí z předcházejících kapitol. V první 

části je uvedeno hodnocení silných a slabých stránek projekty, a následuje komparace 

finanční stránky projektu s jinými Evropskými hlavními městy kultury. Na základě těchto 

údajů je shledán důvod neúspěchu v soutěţi. 

3.6.1 Hodnocení silných a slabých stránek projektu 

Pro větší přehlednost je hodnocení silných a slabých stránek projektu uvedeno ve formě 

následující tabulky číslo 3.6. 
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Tab. 3.6 Hodnocení silných a slabých stránek projektu Ostrava 2015 

Silné stránky projektu Ostrava 2015 Slabé stránky projektu Ostrava 2015 

- velké mnoţství zdrojů pro financování - příliš velký investiční rozpočet projektu 

- zajištěné financování Dolní oblasti Vítkovic - velké mnoţství investičních projektů 

- integrace projektu Ostrava 2015 do 

Strategického plánu rozvoje statutárního 

města Ostrava 

- velmi malý rozpočet na programovou část 

- integrace částí projektu v Integrovaném 

plánu rozvoje města Ostravy 

- nedostatečné propojení se strategickými 

plány 

- zapojení široké veřejnosti do projektu 
- pozdní začátek prací na ostravské přihlášce 

oproti jiným městům 

- vytvoření vazeb mezi lidmi z kulturních 

oblastí 

- nedostatečné mnoţství odborníků z oblasti 

strategického plánování a projektového řízení 

- podpora významných osobností České 

republiky v čele s Václavem Havlem 
- slabá strategie kulturních programů 

- začlenění oblasti vzdělávání a ţivotního 

prostředí do projektu 

- nedostatečné vystiţení oblasti vzdělávání  

a ţivotního prostředí 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Na základě této analýzy lze konstatovat podstatné překáţky vítězství města Ostravy v soutěţi 

o titul Evropské hlavní město kultury. Ačkoli existuje dostatek silných stránek, coţ poukazuje 

na relativně kvalitní navrţení projektu, slabé stránky jsou nalezeny v zásadnějších částech 

projektu.  

3.6.2 Hodnocení finanční stránky projektu 

V rámci předvýběrového kola byla městu Ostrava ze strany Evropské unie vytknuta značná 

disproporce mezi investičními náklady a náklady na program a organizaci. V následující 

tabulce číslo 3.6 je provedeno porovnání nákladů na program u vybraných Evropských 

hlavních měst kultury a města Ostravy. Pro srovnání bylo vybráno francouzské město Lille, 

rakouský Linec, maďarský Pécs a město Plzeň, které nakonec Ostravu porazilo. 
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Tab. 3.7 Porovnání nákladů na program u vybraných EHMK a Ostravy 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, na základě zdrojů uvedených v poznámkách pod čarou. 

Údaje z tabulky znázorňující podíl nákladů na program na počet obyvatel jsou přehledně 

zobrazeny v následujícím obrázku číslo 3.7. 

Obr. 3.7 Podíl nákladů na program na počet obyvatel 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, na základě zdrojů uvedených v poznámce pod čarou. 

Z uvedené tabulky i grafu vyplývá, ţe zdroje města Ostravy určené na programové aktivity 

byly oproti jiným Evropským hlavním městům kultury niţší. Město Pécs, které bylo 

Evropským hlavním městem kultury v roce 2010 spolu s městy Essen a Istanbul, mělo rovněţ 

relativně nízký rozpočet na kulturní programy. Ze strany Evropské komise bylo právě toto 

město hodnoceno jako problematické. Kulturní program města postrádal výrazné umělecké 

nasměrování. Ve městě nedošlo k posílení kulturních a tvůrčích odvětví do takové míry jaká 

byla očekávána. V praxi byly činnosti zaměřeny spíše na rozvoj nové infrastruktury  

a budování nových zařízení neţ na zkoumání uměleckých témat souvisejících s celkovým 
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 Ostrava – Kandidát na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Odpovědi na doporučení výběrové komise 

z předvýběrového kola. 
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 226 800 58 600 0,258 

Linec (2009)
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 191 107 42 380 0,222 

Pécs (2010)
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 156 664 14 590 0,093 

Plzeň (2015)
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 167 302 24 231 0,145 

Ostrava
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 299 622 21 400 0,071 
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cílem Evropského hlavního města kultury
72

. Naopak historicky nejlépe bylo hodnoceno 

francouzské město Lille, jehoţ provozní výdaje i výdaje na samotný program byly podle 

Palmerovy zprávy nejvyšší (více v kapitole 2.5.1 Výdaje programu). Město na své programy 

přilákalo nejvíce turistů a i dlouhodobé pozitivní efekty akce přetrvaly dlouho po zvolení. 

Z údajů uvedených v této kapitole vyplývá, ţe projekt města Ostravy byl postaven stejně jako 

projekt města Pécs převáţně na mnoha investičních akcích, z nichţ hlavní bylo vytvoření 

kulturního klastru Černá louka, ve kterém měly vzniknout významné kulturní instituce. Další 

investiční akcí byla celková přeměna areálu Dolní oblasti Vítkovic a vybudování Galerie 

umění 21. století. Celkové investiční náklady byly vyčísleny na 3 744 mld. Kč (83 %), 

zatímco výdaje na kulturní program byly pouhých 535,9 mil Kč (12 %). Z navrhovaného 

rozpočtu tak lze nabýt dojmu, ţe větší důraz byl kladen na celkovou obnovu města a vyplnění 

mezer v infrastruktuře více neţ na skutečný rozvoj kultury. 

Ze strany výběrové komise sloţené z pěti evropských (dva evropští členové se omluvili)  

a šesti národních odborníků byly v souvislosti s těmito údaji vyjádřeny určité pochybnosti  

o investičních plánech projektů a komisaři se mohli obávat o zajištění financí na uskutečnění 

těchto projektů. Projekt Ostravy byl zaměřen na dlouhodobé urbanistické a architektonické 

ambice s cílem transformovat město a zejména proměnit stávající průmyslovou infrastrukturu 

v kulturní prostory. Na druhou stranu náklady na program byly velmi nízké, kulturním 

programům byla vytýkána nejasná strategie, slabý důkaz o evropském rozměru  

a multikulturnosti města. Rovněţ existovala nedostatečná provázanost projektu  

se strategickými plány města. Výběrová komise proto vyhodnotila projekt města Plzně jako 

lépe odpovídající cílům a kritériím akce
73

. 

Ačkoli byl projekt města Ostravy navrţen relativně dobře, těţiště bylo postaveno  

na investičních projektech. Cílem Evropského hlavního města kultury však není vybudování 

nové infrastruktury, ale důraz na kulturní ţivot. Ze strany výběrové komise tak byl projekt 

města Ostravy neprůchodný. 
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4 Návrhy pro období po neúspěšném projektu 

Tato kapitola diplomové práce je zaměřena prakticky na iniciativy, které vzniky v rámci 

kandidatury města Ostravy n titul Evropské hlavní město kultury. První část je zaměřena  

na strategické materiály města Ostravy, následně je nastíněn vliv kandidatury na kulturní 

rozvoj města a z realizovaných projektů jsou vyvozeny závěry, které by mohly vést  

k uskutečnění ostatních projektů. Načeţ jsou v závěrečné části práce uvedeny návrhy pro další 

období. 

4.1 Strategické materiály rozvoje 

V této části diplomové práce budou přiblíţeny strategické plány města Ostravy. Protoţe velká 

část projektů kandidatury města Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury byla součástí  

i jiných strategických dokumentů, existuje díky tomu závazek, ţe i přes neúspěch v soutěţi 

bude město Ostrava i nadále prosazovat realizaci alespoň některých částí projektu. 

Podkapitola je zaměřena na analýzu současných potřeb města, zkoumá moţné příleţitosti 

Ostravska, ale rovněţ upozorňuje na nevýhody tohoto kraje. 

Údaje uvedené v kapitole vychází ze tří strategických dokumentů zabývajících se budoucím 

rozvojem Ostravy, se zaměřením na kulturní projekty. Jedná se o Koncepci rozvoje kultury  

do roku 2020, Strategický plán rozvoje města Ostravy 2009 – 2015 a Integrovaný plán 

rozvoje města.  

4.1.1 Koncepce rozvoje kultury do roku 2020 

Strategickým dokumentem, který zcela koresponduje s projektem Ostrava 2015 je Koncepce 

rozvoje kultury do roku 2020. Před vznikem této koncepce v Ostravě neexistoval ţádný 

dokument, který by se primárně zabýval kulturní politikou a koncepcí podpory a rozvoje 

kultury. Tento dokument zůstává prioritním v oblasti kultury i přesto, ţe Ostrava nevyhrála 

titul Evropské hlavní město kultury. Konkrétními strategickými cíli je i tak vytvořit do roku 

2020 z Ostravy ţivý prostor s kvalitní infrastrukturou, změnit image města, zajistit pro město 

dostatek špičkových pracovníků v oblasti kultury, zapojit veřejnost do kulturního ţivota  

a vytvořit systém spolupráce kultury, politiky, vzdělávání a podnikatelské sféry. 

Prioritním cílem pro rozvoj Ostravy je zlepšení infrastruktury pro náročnou a váţnou hudbu, 

muzea a výstavy, informační a vzdělávací střediska, a cenově dostupné prostory pro 

zájmovou uměleckou i mimouměleckou činnost občanů. Zástupci odborné veřejnosti povaţují 

Ostravu za turisticky neatraktivní město. Příčina je dána jednak negativním obrazem 
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průmyslového města, málo atraktivním kulturním potenciálem a periferní polohou v rámci 

republiky. Propagaci bude proto nutné zaměřit na změnu nepříznivého obrazu, vyuţití 

kulturních památek industriální povahy, rozšířením počtu atraktivních kulturních akcí  

a doplnění zmíněné chybějící infrastruktury.  

Vizí uvedenou v Koncepci rozvoje kultury statutárního města Ostravy do roku 2020  

je, aby město Ostrava bylo v oblasti kultury městem74: 

 s bohatou strukturovanou nabídkou kvalitních kulturních akcí pro všechny 

rovnoměrně rozprostřenou do celého roku a přístupnou ve všech částech města, 

 s pestrou nabídkou kvalitních a pravidelných kulturních akcí dováţených ze světa, 

 s aktivní účastí obyvatel na kulturním ţivotě, 

 s emancipovanými obyvateli, kteří se identifikují s městem i jeho historií, 

 s dostatečnou infrastrukturou kulturních institucí i celoevropského významu, 

 se strukturovanou podporou subjektů v oblasti kultury, 

 s ţivým veřejným prostorem, 

 s významnými a unikátními architektonickými objekty kulturního obsahu. 

Velkým potenciálem Ostravy je průmyslové dědictví a existence velkého mnoţství 

průmyslových památek, které nabízí široké moţnosti kulturního vyuţití. Dalším pozitivním 

rysem je finanční podpora města v podobě investic do kultury a jejího rozvoje. Na druhé 

straně však existují i faktory, které mohou vývoj Ostravska značně omezit. Jedná  

se především o trvající negativní obraz Ostravy, malou schopnost čerpat finance ze státního 

rozpočtu a fondů, nedostatečnou schopnost vyuţívat stávající prostory, neutěšený stav 

ţivotního prostředí a slabou propagaci ostravské kultury na celostátní úrovni.  

4.1.2 Strategický plán rozvoje města Ostravy 2009 - 2015 

Tento aktualizovaný dokument navazuje na strategický plán zpracovaný v období  

2004 – 2005 a schválený původně do roku 2013. Měnící se situace ve městě si vyţádala 

aktualizaci na období 2009 – 2015. Pravidelné hodnocení strategického plánu potvrzuje,  

ţe se řada navrţených opatření a aktivit realizuje a ţe tedy nejde pouze o od reality odtrţený 

nerespektovaný dokument. Nový dokument identifikoval čtyři hlavní rozvojové potenciály 

města. Jedná se o potenciál hospodářský, lidský, přírodní a územní. Tyto prioritní rozvojové 

oblasti jsou zobrazeny v obrázku číslo 4.1 
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 Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy do roku 2020 [online] [cit. 16.6.2012]. Str. 17. Dostupné 
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Obr. 4.1 Globální vize rozvoje města Ostravy 

 

Zdroj: Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2009 – 2015. [online] [cit. 16.6.2012]. 

Dostupné z: http://www.ostrava.cz/cs/podnikatel-investor/dokumenty/strategicky-plan-rozvoje-

mesta/strategicky-plan-2009-2015. Vlastní zpracování. 

Strategický plán rozvoje města se primárně nezabývá kulturní oblastí. Mezi klíčové oblasti 

však patří celková humanizace ţivota ve městě a podpora zábavního, profesního  

i industriálního turismu. Tyto oblasti lze propojit jednak s kandidaturou města Ostravy  

a jednak s kulturní politikou města. Klíčovými aktivitami v rámci územního rozvoje  

je například Projekt Nové Vítkovice, v rámci hospodářského rozvoje se jedná například  

o cíl stát se turistickým magnetem regionu, který je spjat s kulturními programy. V rámci 

kvality ţivota je to rozvoj nabídky na kvalitní trávení volného času, která zahrnuje mimo jiné 

výstavbu nové Koncertní síně a nové Galerie moderního umění. Dalšími oblastmi 

strategického plánu rozvoje jsou doprava a technická infrastruktura, ţivotní prostředí a správa 

města, které nemají ţádnou kulturní náplň, ale zkvalitňují ţivot ve městě. 
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4.1.3 Integrovaný plán rozvoje města Ostravy 

Integrovaný plán rozvoje města je jedním z nástrojů k naplňování Strategického plánu rozvoje 

města Ostravy a základním programovým dokumentem umoţňujícím rozvoj města 

v návaznosti na vyuţití veřejné podpory ze strukturálních fondů Evropské unie. Město 

Ostrava má zpracovány dva integrované plány s názvy Ostrava – Magnet regionu a Ostrava – 

Pól regionu. Specifické cíle v rámci jednotlivých programů jsou uvedeny v tabulce číslo 4.1. 

V tomto případě se nejedná pouze o teoretické dokumenty, ale jasně vymezené projekty 

doplněné způsobem financování. 

Tab. 4.1 Specifické cíle Integrovaných plánů rozvoje města Ostravy 

Integrovaný plán 

rozvoje města 
Specifický cíl 

Aktivity související s projektem  

Ostrava 2015 

Ostrava – 

Magnet regionu 

I. Zajištění a rozšíření 

dopravní obsluţnosti zóny 
 

II. Změna vzdělanostní 

struktury obyvatel 
 

III. Zlepšení kvality 

ţivotního prostředí 
Humanizace řeky Ostravice 

IV. Zvýšení a rozšíření 

kvality občanské vybavenosti 

města a rozvoj cestovního 

ruchu 

Rozvoj lokality Centrum Černá louka 

(především stavební práce ke zlepšení  

stavu hradu, dále investiční projekty  

na rozvoj infrastruktury) 

Ostrava –  

Pól rozvoje 

V. Dopravní dostupnost a 

mobilita 

Rozvoj cyklostezek (trasy podél  

toku Ostravice a Odry) 

VI. Ekonomický rozvoj 

Revitalizace kulturních památek a dalších 

objektů pro volný čas (historické budovy 

 na Nové Karolině) 

 Zdroj: Integrovaný plán rozvoje města Ostravy  [online] [cit. 16.6.2012]. Dostupné z: 

http://www.ostrava.cz/cs/podnikatel-investor/strategicke-projekty-mesta-ostravy/iprm. Vlastní zpracování. 

Integrovaný plán rozvoje města: OSTRAVA – MAGNET REGIONU
75

 

Tento integrovaný plán je zaměřen na oblast ţivotního prostředí, cestovního ruchu, 

dostupnosti a mobility, kulturního a společenského vyţití a infrastruktury pro vzdělanost. 

Cílem tohoto dokumentu je zlepšit dlouhodobě přetrvávající negativní image města 

způsobené historickým vývojem díky novému, atraktivnímu výrazu centra města. Mezi 

nejzásadnější patří projekty směřující k revitalizaci řeky Ostravice. 
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 Ostrava – magnet regionu [online] [cit. 16.6.2012]. Dostupné z: http://www.ostrava.cz/cs/podnikatel-
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Integrovaný plán rozvoje města Ostrava – Pól rozvoje
76

 

Hlavním tématem je ekonomický rozvoj a na něj navazujícím tématem je dopravní dostupnost 

a mobilita. Cílem tohoto dokumentu je rovněţ zlepšit dlouhodobě přetrvávající negativní 

image města, avšak tohoto cíle je dosaţeno díky kvalitním lidem uplatnitelným v rámci 

terciárního a kvartérního sektoru. 

Z projektů naplánovaných v rámci Integrovaného plánu rozvoje města byla jiţ vybudována 

například nová scéna Divadla loutek Ostrava. Bohuţel další projekty nabírají zpoţdění  

a čerpání evropských peněz se z tohoto důvodu dostává pod tlak a rostou obavy z toho,  

ţe peníze poskytnuté z evropských fondů propadnou. Čas na zahájení staveb je do roku 2013, 

přičemţ k ukončení stavby musí dojít nejpozději v roce 2015. Pokud statutární město Ostrava 

nedodrţí závazný harmonogram, budou peníze pouţity na jiné záměry.
77

 

Ostrava je dynamické město, které má konkrétní plány do budoucnosti. Tyto plány 

zaznamenané v programových dokumentech města jsou zárukou, ţe projekty nastartované 

v rámci kandidatury Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury neskončí, ale alespoň část 

těchto projektů bude realizována.  

4.2 Investiční projekty 

Obsahem této kapitoly diplomové práce je popsat, které z investičních projektů 

naplánovaných v přihlášce města Ostravy do soutěţe o Evropské hlavní město kultury 

 budou, nebo jiţ jsou, i přes neúspěch v soutěţi realizovány. Projekty, které byly v rámci 

projektu plánované, jsou uvedeny v tabulce číslo 4.2. Tabulka uvádí pouze výčet staveb, 

jejich charakteristika je uvedena v předchozí kapitole číslo 3.4.1 Stavby. Modrou  barvou jsou 

vyznačeny jiţ dokončené projekty, červenou barvou projekty, které jsou naplánovány  

do budoucích let, nebo jejich realizace uţ začala. 
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 Ostrava – magnet regionu [online] [cit. 16.6.2012]. Dostupné z: http://www.ostrava.cz/cs/podnikatel-
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 MF DNES, Kraj moravskoslezský. Měly to být největší stavby roku v Ostravě, ale většinu není vidět [cit. 

23.12.2011]. 
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Tab. 4.2 Investiční projekty 

Přístavba alternativní scény Divadla loutek 

Klastr Černá louka 

Music Pavilion 

Koncertní dům 

Kunsthalle 

Kreativní inkubátor 

Úpravy veřejných prostor 

Integrované bydlení 

Mateřská škola 

Základní a střední škola 

Humanizace řeky Ostravice 

Galerie výtvarného umění pro 21. století Galerie výtvarného umění 

Nové Vítkovice Reaktivace Dolní oblasti Vítkovic 

Revitalizace hornického muzea Landek 

Související projekty Nová budova Moravskoslezské vědecké knihovny 

Trojhalí 

Zdroj: Ostrava – Kandidát na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Přihláška / výběrové kolo. Vlastní 

zpracování. 

4.2.1 Dokončené projekty 

Přístavba alternativní scény Divadla loutek Ostrava 

Jediným projektem klastru Černá louka, který je v současné době dokončen, je přístavba 

alternativní scény Divadla loutek Ostrava. Stavba byla započata 9. června 2010 jako jeden 

z projektů Integrovaného plánu rozvoje města Ostravy – Magnet regionu a Strategického 

plánu rozvoje města. Realizace projektu byla dokončena 20. května 2011 podle návrhu 

architektů Petra Hájka, Gabriely Minářové a Bronislava Stratila. Konečná podoba přístavby je 

znázorněna v obrázku č. 4.2. Přístavba zvýšila kapacitu divadla o zhruba 60 míst a zároveň 

zpřístupnila divadlo dalším cílovým skupinám, zejména handicapovaným dětem. Nerozšířila 

však pouze kapacitní, ale i umělecké moţnosti, zaměřené na širší diváckou obec. Náplní tak 

budou nové inscenace komorního typu, interaktivní tvořivé menší inscenační tvary, dílny pro 

děti s handicapem a zaměří se také na seniory. Očekávaný nárůst počtu představení a růst 

návštěvnosti je tak o více neţ 20 %. Součástí budovy divadla je i loutkový orloj, hvězdná 
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obloha, galerie loutek, či dosud chybějící restaurace. Svým architektonickým ztvárněním 

budova rovněţ přispěla ke zvýšení úrovně architektonického obrazu města
78

.  

Celková výše investice na přístavbu Alternativní scény Divadla loutek Ostrava činila zhruba 

69,5 milionů korun. Tento projekt byl financován převáţně z evropských strukturálních fondů 

(Regionálního operačního programu Moravskoslezsko), na zbytku nákladů se podílelo město 

Financování projektu je uvedeno v tabulce číslo 4.3. Ostrava jako zřizovatel divadla. 

Generálním dodavatelem byla společnost IMOS Brno, a.s.. 

Obr. 4.2 Alternativní scéna Divadla loutek Ostrava 

 

Zdroj: Přístavba alternativní scény Divadla loutek Ostrava [online] [cit. 16.6.2012]. Dostupné z: 

http://www.ostrava.cz/cs/podnikatel-investor/strategicke-projekty-mesta-ostravy/iprm/realizovane-projekty. 

Vlastní zpracování.  

Tab. 4.3 Financování přestavby alternativní scény Divadla loutek 

Přestavba alternativní scény Divadla loutek 

Plánované náklady Reálné náklady Zdroje 

  67 mil Kč  ROP Moravskoslezsko 

  2,5 mil Kč  Statutární město Ostrava 

64 mil Kč 69,5 mil Kč 69,5 mil Kč  Celkem 

Zdroj: Statutární město Ostrava [online] [cit. 16.6.2012]. Dostupné z: http://www.ostrava.cz/cs/o-

meste/aktualne/pristavba-loutkoveho-divadla-bude-slavnostne-otevrena. Vlastní zpracování 
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Nové Vítkovice 

Projekt Nové Vítkovice představuje v současnosti největší projekt urbánní regenerace v České 

republice. Jedná se z velké části o symbolickou regeneraci, protoţe po ukončení výroby 

objekty symbolizovaly úpadek regionu, ale dnes se z Dolní oblasti Vítkovic stal výrazný 

identifikační prvek městské identity. Celková plocha areálu je 253 ha a během první etapy 

přestavby došlo k realizaci tří budov, které byly spolufinancovány z Integrovaného 

operačního programu, Prioritní osy 5 – Národní podpora územního rozvoje, oblast intervence 

5.1 Národní podpora vyuţití potenciálu kulturního dědictví a to ve výši 500 milionů korun  

bez DPH
79

. DPH ve výši 100 milionů korun bylo uhrazeno zájmovým sdruţením právnických 

osob Dolní oblast VÍTKOVICE, jehoţ členy jsou firma VÍTKOVICE a.s., VÍTKOVICE 

HEAVY MACHINERY, a.s., VÍTKOVICE REVMONT, a.s., Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita Ostrava. Finanční stránka projektu je zobrazena v tabulce číslo 4.4. 

Tab. 4.4 Financování projektu Nové Vítkovice 

Reaktivace Dolní oblasti Vítkovic 

Náklady Zdroje 

Energetická ústředna 172,5 mil Kč   

Vysoká pec 50,0 mil Kč   

Plynojem 260,0 mil Kč   

Management, 

administrativa a reţie 
17,5 mil Kč   

Celkem bez DPH 500,0 mil Kč 500,0 mil Kč Integrovaný operační program 

Z toho investiční výdaje 482,5 mil Kč   

Z toho neinvestiční výdaje 17,5 mil Kč   

DPH 100,0 mil Kč 100,0 mil Kč Dolní oblast Vítkovice 

Celkem 600,0 mil Kč 600,0 mil Kč Celkem 

Zdroj: Ostrava – Kandidát na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Přihláška / výběrové kolo. Str 215. 

Vlastní zpracování. 

Prvním stavbou funkční rekonverze objektu Energetické ústředny na interaktivní muzeum 

Svět techniky. Tento objekt spojuje expoziční a výukové prostory. S otevřením se počítá  

v září roku 2012.  

Druhým projektem je přestavba plynojemu na společenské a kongresové centrum. Tato část 

v sobě nese kulturní vyuţití v podobě pořádání koncertů a výstav. Plynojem byl veřejnosti 

otevřen 8. května 2012 společným koncertem Jaromíra Nohavicy a Janáčkovy filharmonie. 
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Autorem návrhu rekonstrukce plynojemu je architekt Josef Pleskot. Tento projekt je zobrazen 

v obrázku číslo 4.3. Celková plocha je 6 252 m
2
 a zahrnuje v sobě foyer, multifunkční aulu, 

malý sál a expoziční prostor. 

 Obr. 4.3 Společenské a kongresové centrum 

 

Zdroj: Ostrava – Kandidát na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Přihláška / výběrové kolo. Vlastní 

zpracování.  

Poslední stavbou je prohlídková trasa vysoké pece č. 1, která slouţí hlavně k růstu turismu 

v oblasti.  Vysoká pec číslo 1 byla zprovozněna 20.března 2012. Celý komplex ve spojení 

s Dolem Hlubina a hornickým muzeem na Landeku ukazuje postup od těţby uhlí po výrobu 

surového ţeleza. 

Revitalizace hornického muzea Landek 

Projekt si kladl za cíl podpořit kulturní a industriální turistiku na Ostravsku. Areál v Ostravě-

Petřkovicích je svou rozlohou 10 hektarů největším hornickým muzeem v republice. Jeho 

revitalizace nabídla další vyuţití interiérů a zatraktivnění prohlídkových tras. Na revitalizaci 

bylo poskytnuto 51,2 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, 

zbývající část ve výši 40 milionů korun poskytnul vlastník objektu, společnost  

OKD, a.s.. Financování ze znázorněno v následující tabulce číslo 4.5. 
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Tab. 4.5 Financování revitalizace hornického muzea Landek 

Revitalizace hornického muzea Landek 

Náklady Zdroje  

 51,2 mil Kč ROP Moravskoslezsko 

 40 mil Kč OKD, a.s. 

91,2 mil Kč 91,2 mil Kč Celkem 

Zdroj: Revitalizace hornického muzea Landek [online] [cit. 16.6.2012]. Dostupné z: ttp://www.okd.cz/cz/media/  

napsali-o-nas/hornicke-muzeum-na-landeku-cekaji-zmeny-za-90-milionu-korun/. Vlastní zpracování 

Z uvedených údajů vyplývá, ţe na kaţdém projektu se podílely různou měrou peníze 

poskytnuté z evropských fondů. V následujícím obrázku číslo 4.4 je proto provedeno srovnání 

zdrojů na financování realizovaných staveb z evropských a ostatních zdrojů. 

Obr. 4.4 Porovnání zdrojů financování 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě tabulek 4.3, 4.4, 4.5. 

Z uvedeného grafu vyplývá, ţe zdroje poskytnuté z evropských fondů (regionální operační 

program a integrovaný operační program) tvoří převáţnou část prostředků na realizaci staveb, 

jedná se o 81 % (618,2 mil Kč). Ostatní zdroje tvořily pouze 19 % (142,5 mil Kč), tyto zdroje 

byly poskytnuty statutárním městem Ostrava, Dolní oblastí Vítkovice a společností OKD, a.s.. 

4.2.2 Plánované projekty 

Koncertní dům 

Stavba Koncertního domu je zatím jedinou stavbou, která bude pravděpodobně dokončena. 

Na stavbu byly dosud statutárním městem Ostrava uvolněny 2 miliony koru
80

n na nezbytnou 

přípravu území. Na projektu město spolupracuje s britskou firmou Arup, která se podílela 

mimo jiné na výstavbě opery v australském Sydney. V současné době je nutné přesně určit, 
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kolik sálů má hala mít, jejich velikost a zajistit peníze na realizaci haly, které by měly 

pocházet především z externích zdrojů. Teprve poté můţe být městem vypsána 

architektonická soutěţ. Podle představy vedení města by nová koncertní hala měla stát  

800 milionů až 1 miliardu korun
81

. Nyní jsou tedy očekávány nové programy vypsané 

Evropskou unií na programovací období 2014 – 2020, které by mohly být k financování této 

stavby vyuţity. O potřebě důstojného koncertního sálu vhodného pro koncerty váţné hudby  

se v Ostravě mluví uţ od poloviny 60. let minulého století. Ostrava, která nemá svou 

koncertní síň, dosud pořádá koncerty v náhradních víceúčelových prostorách, které nemohou 

poţadavek koncertního sálu splňovat. Programovou náplň by měly minimálně z poloviny 

tvořit rockové, popové, jazzové či jiné koncerty moderní hudby všech ţánrů.  

Intenzivní přípravou projektu se útvar hlavního architekta magistrátu města Ostravy zabývá 

jiţ dva roky. Důleţité je zvolit správný počet míst i sálů, a rovněţ správný tvar vnitřních sálů, 

coţ má vazbu na akustiku a ta je v tomto případě prioritní. Město původně počítalo 

s kapacitou v hale okolo tisíce míst, jak společnost Arup tak pořadatelka festivalu  

Colours of Ostrava však uvedli, ţe minimální kapacita z důvodu efektivního vyuţití je zhruba 

1300 míst. Nynější diskuze směřují i k přesnému stanovení plochy pro halu. Původní návrh  

ji plánoval do blízkosti tramvajové trati, coţ se zdálo být vhodné kvůli návštěvníkům, kteří 

vyuţívají městskou hromadnou dopravu. Útvar hlavního architekta však poukázal  

na to, ţe z tramvají by se mohly do haly přenášet vibrace, proto bude hala pravděpodobně 

umístěna v blízkosti řeky Ostravice z důvodu minimalizování negativních vlivů dopravy. 

Alternativou vybudování nového koncertního sálu by byla renovace a modernizace 

společenského sálu kulturního domu, avšak ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava Peter 

Krajniak upozornil, ţe pro dobrou akustiku by koncertní síň musela být dvakrát tak vysoká 

neţ je stávající sál a tyto poţadavky nemůţe splnit ţádný typ rekonstrukce
82

. 

Humanizace řeky Ostravice 

Humanizace řeky Ostravice plynule navazuje na kulturně vzdělávací klastr Černá louka. 

Nejedná se však primárně o kulturní projekt, ale o projekt zvýšení atraktivity města a posílení 

cestovního ruchu, rozšíření relaxační a rekreační zóny města a zlepšení stavu vody a přírody 

v okolí říčního toku. Zahrnuje v sobě řadu dílčích aspektů od urbanistických  

a architektonických aţ po ekologické. I tento projekt je stejně jako projekt alternativní 
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přístavby divadla loutek součástí Integrovaného plánu rozvoje města „Ostrava – Magnet 

regionu“. Celý projekt revitalizace řeky Ostravice, řešené městem Ostravou, by měl být 

realizován do roku 2013. Celkové náklady činí 588 milionů korun. Město počítá na některé 

části projektu se stoprocentní dotací Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 317 milionů 

korun. Vybudování rekreačních prvků, včetně cyklostezek, by mělo stát 270 milionů korun, 

z toho 230 milionů město získalo z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.  

Ze svého rozpočtu počítá město Ostrava s vynaloţenou částkou 40 milionů korun
83

.  

Plánovaným kulturním prvkem projektu jsou visuté galerie na Havlíčkově nábřeţí. Statutární 

město Ostrava vyhlásilo veřejnou zakázku s názvem Visuté galerie a navýšení nábřeţní  

zdi na Havlíčkově nábřeţí. Datum zveřejnění veřejné zakázky bylo 20. ledna 2012 a lhůta  

pro podání nabídek byla ukončena 15. února 2012. Předmětem zakázky je navýšení stávající 

nábřeţní zdi, galerie před Krajským soudem, galerie v ulici Matiční a osvětlení galerií. 

Vizualizace části projektu je znázorněna v obrázku č. 4.5. Předpokládaná hodnota  

bez DPH byla určena na 19 milionů korun. Jako jediné kritérium pro zadání zakázky byla 

stanovena nejniţší nabídková cena. 15. února ve 13:00 se tedy rozhodlo o vítězi veřejné 

zakázky, kterým se stala společnost Eurovia, která zajistí všechny stavby spojené 

s humanizací řeky Ostravice. 

Obr. 4.5 Visuté galerie a navýšení nábřeţní zdi na Havlíčkově nábřeţí 

 

Zdroj: Revitalizace řeky Ostravice [online] [cit. 16.6.2012]. Dostupné z: http://www.ostrava.cz/cs/o-

meste/aktualne/kampane/revitalizace-reky-ostravice/. Vlastní zpracování. 

Galerie výtvarného umění pro 21. století 

Současná budova Domu umění, která je jediným prostorem pro expoziční a výstavní činnost 

v Ostravě jiţ nesplňuje poţadavky galerie pro 21. století. Výstavní prostory jsou nedostačující 
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stejně jako další zázemí pro činnost instituce i návštěvníky. Ve veřejné zakázce byl proto 

vybrán návrh předního českého architekta Josefa Pleskota, ředitel Galerie výtvarného umění 

sdělil, ţe vítězný návrh splňuje především finanční limity. Vizualizace projektu je znázorněna 

v obrázku číslo 4.6. Nové prostory nabídnou výstavní sály pro stálé expozice o rozloze 1 850 

m
2
 a výstavní sály pro krátkodobé expozice o rozloze 1 150 m

2
, projekt počítá také 

s prostorami pro vzdělávací aktivity, jako jsou laboratoře, kvalitní odborná knihovna i 

studovna a multifunkční sál pro 150 osob. Zahájení vlastní realizace stavby je předpokládáno 

v roce 2014 s maximálními celkovými investičními náklady ve výši 500 milionů korun.
84

  

Obr. 4.6 Nový Dům umění – Galerie pro XXI. století 

 

Zdroj: Nový Dům umění [online] [cit. 16.6.2012]. Dostupné z: http://www.archiweb.cz/news.php?type=& 

action=show&id=10206. Vlastní zpracování.  

Trojhalí 

Historické budovy památkově chráněného Dvojhalí (Elektrocentrály) a Jednohalí (Ústředny) 

se nacházejí na území bývalého brownfieldu po areálu koksovny Karolina v bezprostřední 

blízkosti městského centra, Dolní oblasti Vítkovic a Klastru Černá louka. V budově Dvojhalí 

vznikne zastřešené náměstí, které bude svou velikostí srovnatelné s Masarykovým náměstím. 

Prostor bude vyuţíván ke společenským, výstavním a sportovním akcím. Stane se tak místem 

pro setkávání, kulturní a hudební akce, festivaly a sport. Díky proskleným stěnám a střeše  

zde bude dostatek denního světla. Cílem je konání pravidelných akcí pro široké publikum 

typu dětských dnů a lidových slavností. V budově Jednohalí, která stojí samostatně, se počítá 

se vznikem dvou hřišť s kvalitním povrchem. Obě historické haly propojí společný suterén, 

kde budou umístěny například toalety, šatny nebo sklady. Pohled na vizualizaci projektu je na 
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obrázku č. 4.7. Projekt přestavby bude realizován podle návrhu architekta Josefa Pleskota, 

který zachová původní technický vzhled budov. Architekt Josef Pleskot se v Ostravě podílí 

i na proměně Dolní oblasti Vítkovic a dostavbě Domu umění.  

Zadavatelem veřejné zakázky na rekonstrukci a přístavbu objektů historických budov na 

území bývalé koksovny Karolina v centru Ostravy bylo zájmové sdruţení právnických osob 

Trojhalí Karolina, jehoţ členy jsou kromě Statutárního města Ostrava ještě společnosti 

VÍTKOVICE, a.s., Dolní oblast VÍTKOVICE a Moravskoslezský kraj. Město Ostrava 

historické budovy včetně pozemků tomuto sdruţení darovalo, městu ale díky účasti  

ve sdruţení stále zůstává zaručena kontrola nad nakládáním s industriálními památkami. 

Veřejná zakázka byla vyhlášena 14. března 2012 a lhůta pro podání nabídek trvala  

do 14. května 2012. |Optimistická varianta tak počítá s výstavbou ještě tento rok. 

Projekt původně počítal s tím, ţe přestavba objektů na nové prostory bude stát více  

neţ 300 milionů korun. Ve výběrovém řízení na dodavatele stavby se však cenu podařilo 

sníţit na přibliţně 149 milionů korun. Převáţná část nákladů bude financována z peněz 

Evropské unie (minimálně 7,5 % nákladů uhradí město Ostrava). Původně bylo na projekt 

přestavby schváleno poskytnutí dotace 283 milionů korun z Regionálního operačního 

programu Moravskoslezsko, po sníţení ceny zakázky se však část těchto peněz vyuţije na jiné 

projekty, mezi které patří například realizace Expozice tučňáků a tuleňů v ZOO, rozšíření 

výukového areálu v Bělském les nebo na Edukační centrum fakultní nemocnice
85

. 

Obr. 4.7 Vizualizace projektu Trojhalí 

 

Zdroj: Trojhalí [online] [cit. 16.6.2012]. Dostupné z: http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/trojhali_ 

serial_karolina20110410.html. Vlastní zpracování. 
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4.2.3 Zatím neplánované projekty 

Klastr Černá louka 

Ačkoli největším investičním projektem v rámci kandidatury měla být výstavba Klastru Černá 

louka, v současné době je zřejmé, plán nebude realizován v celém svém rozsahu. Mezi stavby 

zahrnutými v projektu byla přístavba alternativní scény Divadla loutek, Music Pavilion, 

Koncertní dům, Kunsthalle, mateřská, základní a střední škola, Kreativní inkubátor a 

integrované bydlení. V červnu letošního roku byla dokončena územní studie výstaviště Černá 

louka. Studie vymezila prostorové podmínky pro jednotlivé stavby a zatím počítá se vznikem 

dvou kulturních objektů – koncertního domu a Kunsthalle. Prioritou pro město zůstává 

vybudování nové koncertní haly. Předpokládá se, ţe další stavby budou realizovány 

komerčním způsobem, s tím, ţe bude povinné před výstavbou nových objektů uspořádat 

architektonickou soutěţ. Náklady, které by byly potřebné na dobudování zbylých staveb 

Klastru Černá louka byly vyčísleny podle dokumentu Ostrava – Kandidát na titul Evropské 

hlavní město kultury v roce 2015 ve výši 1 555 milionů korun (Music Pavilion, Kunsthalle, 

Kreativní inkubátor, úpravy veřejných prostor, integrované bydlení, mateřská, základní  

a střední škola). 

Nová budova Moravskoslezské vědecké knihovny 

I kdyţ Moravskoslezská vědecká knihovna sídlí ve zcela nedůstojných prostorách, ani 

v letošním roce se nezačne stavět nová budova, schválený krajský rozpočet totiţ nemá na její 

stavbu dostatek financí. Původní plán počítal s cenou stavby ve výši 1 miliardy korun, na 

kterou měl přispět Moravskoslezský kraj ve výši 606 milionů korun a stát prostřednictvím 

fondu ISPROFIN 490 milionů korun. V září roku 2010 však byla podpora výstavby knihovny 

i finanční spoluúčast ze strany státu zrušena. Náměstek hejtmana Svatomír Recman (KSČM) 

proto přiznal, ţe současná vláda kraje novou budovu pro Moravskoslezskou vědeckou 

knihovnu nepostaví, ani s její stavbou nezačne. Důvodem je také to, ţe provoz nové vědecké 

knihovny by byl minimálně dvakrát vyšší neţ provoz té současné
86

. 

4.2.4 Dílčí shrnutí 

Dokončené projekty ukazují, ţe soukromý sektor je v realizaci úspěšnější. V rámci investic 

nevznikly ţádné další infrastrukturní projekty, které by byly nad rámec kandidatury. 

Důvodem je zcela jistě finanční náročnost těchto projektů spolu se světovou hospodářskou 

                                                 
86

 iDNES.cz, Moravskoslezký kraj [online] 15.12.2011 [cit. 16.6.2012]. Dostupné z: http://ostrava.idnes.cz/sliby-
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krizí. Nárůst investic v kultuře, které budou ve městě Ostrava realizovány, uvádí následující 

tabulka číslo 4.6. Údaje uvedené v tabulce vychází z předchozího textu k jednotlivým 

stavbám, kde jsou citovány. 

Tab. 4.6 Nárůst investic v kultuře (v mil Kč) 

Stavba 2010 2011 2012 2013 2014 - 2020 

Přístavba alternativní scény 

Divadla loutek 
 69,5    

Nové Vítkovice   600   

Revitalizace hornického 

muzea Landek 
91,2     

Koncertní dům   2  800 – 1000 

Humanizace řeky Ostravice    588  

Galerie výtvarného umění 

pro 21. století 
    500 

Trojhalí   149   

Zdroj: Vlastní zpracování 

Údaje z tabulky jsou v následujícím obrázku číslo 4.8 převedeny do grafické podoby. 

Obr.4.8 Nárůst investic v kultuře 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě tab. 4.6. 

Z obrázku vyplývá neustále plánovaný nárůst investic v kultuře. Mezi lety 2014 – 2020  

je plánovaný růst investic zhruba 1,4 mld. Kč, na toto období však nejsou finanční prostředky 

zajištěny závazně. V následujícím obrázku číslo 4.9 je znázorněn podíl realizovaných, 

plánovaných a odloţených staveb. 
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Obr. 4.9 Podíl realizovaných a ostatních staveb 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Údaje v grafu vycházejí z informací uvedených v této kapitole. Graf ukazuje, ţe podíl 

realizovaných projektů je nejmenší. Jedná se o 14 % (760,7 mil Kč). Kdyţ ale k realizovaným 

stavbám připočteme stavby, které jsou naplánované (39 %, coţ představuje 2 137 mil Kč), 

vyplyne z grafu, ţe alespoň polovina staveb naplánovaných v rámci kandidatury bude 

dokončena.  

4.3 Kulturní projekty 

Tato část kapitoly bude zaměřena na srovnání plánovaných a skutečně pořádaných kulturních 

projektů v roce 2012. V první části budou charakterizovány projekty, které se podle 

kandidatury měly v roce 2012 uskutečnit, ve druhé části jsou uvedeny kulturní iniciativy, 

které během současného roku opravdu proběhly, nebo proběhnou, a rovněţ projekty vzniklé 

nad rámec kandidatury. V závěrečné části je poté uvedeno dílčí shrnutí, které na základě 

uvedených informací definuje kulturní přínos kandidatury na Evropské hlavní město kultury, 

který projekt pro Ostravu měl. 

4.3.1 Plánované kulturní projekty 

Podle přihlášky města Ostravy na titul Evropského hlavního města kultury z roku 2009 mělo 

být v roce 2012 realizováno 22 kulturních projektů. Podle svého zaměření byly projekty 

rozděleny na projekty umění ve veřejném prostoru, děti a rodinně programy, hudba, výtvarné 

umění, divadlo a tanec, audiovize, literatura, architektura a design, muzea a kulturní dědictví, 

náboţenství a víra a multiţánrové. Projekty jsou rovněţ rozděleny podle programových linií 

Těţba, Tavba a Ocel, charakterizovaných v předchozí kapitole. V následující tabulce 

14%

39%

47% Realizované projekty

Naplánované projekty

Odložené projekty
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86%

14%

Tavba

Plánované projekty Realizované projekty

71%

29%

Těžba

64%

36%

Ocel

 číslo 4.7 jsou zobrazeny kulturní projekty plánované na rok 2012. Červenou barvou jsou 

označeny projekty opravdu realizované v roce 2012. 

Tab. 4.7 Kulturní projekty plánované na rok 2012 

Těţba 

Kulturní paměť Ostravy 

Utopie II. – umění v médiích 

Měsíc autorského čtení 

Ostravský kulturní portál 

Ostravské příchody 

Tavba 

Interkulturní park v sadu Dr. Milady Horákové 

Jsme na řadě 

Kultura vrostlá do země 

Zelené body změny 2015 

Ţelezná plastika 

Stará Aréna 

Ocel 

CykloArt 

Běh pro 2015 

Colours of Ostrava 

Minikunsthalle 

Orientační systém města 

Po stopách Davida Byrna 

Senior Friendly 

Mezinárodní filmový festival Ostrava Kamera Oko 

Ostrava out 

Zdroj: Ostrava – Kandidát na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Ambice a stěţejní body kandidátského 

projektu [online] [cit. 16.6.2012]. Dostupné z: http://www.ostrava2015. cz/custom/soubory/prihlaska/ambice.pdf 

Údaje z tabulky jsou převedeny do následujícího obrázku číslo 4.11, který porovnává počet 

plánovaných a realizovaných projektů v procentech. 

Obr. 4.10 Srovnání plánovaných a realizovaných projektů podle programových linií 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Z uvedeného obrázku vyplývá, ţe nejúspěšněji probíhají i v následujících letech kulturní 

programy realizované v rámci programové linie Ocel. Tato programová linie byla 

charakterizována v přihlášce města Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury jako 

vyvrcholení a finální produkt kulturního programu projektu. Úspěšnost je přisuzována 

největší atraktivitě programů v této části. Nejproblematičtějším se jeví pokračování programů 

v rámci programové linie Tavba. Z projektů navrţených v této části pokračuje pouze jeden, 

kterým je projekt Staré Arény.  

4.3.2 Realizované kulturní projekty 

V následující kapitole jsou charakterizovány projekty, které vzniky v rámci kandidatury města 

Ostravy na Evropské hlavní město kultury a i přes neúspěch v soutěţi jsou stále realizovány. 

Měsíc autorského čtení
87

 

Festival Měsíc autorského čtení je zaměřen na literaturu. Vznikl v roce 2000 v Brně  

a postupně se rozšířil do dalších měst. V současné době se jedná o města Brno, Ostrava, 

Košice a Wroclaw. Měsíc autorského čtení zahrnuje dvě programové linie, kdy jedna 

reprezentuje českou a slovenskou literaturu a druhá písemnictví jiné země, tentokrát 

Slovinska. V předchozích letech se jednalo například o Kanadu, Francii, Bělorusko  

či Rakousko. V Ostravě se první ročník uskutečnil v roce 2010 jako iniciativa, která vznikla 

v době kandidatury města Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury. Jiţ od začátku  

je o měsíc autorského čtení v Ostravě velký zájem. První ostravský ročník se uskutečnil  

ve Staré Aréně, loni organizátoři přesunuli čtení do klubu Atlantik, kam přišly celkem skoro 

dva tisíce diváků. Letošní ostravský měsíc čtení bude probíhat od 1. července do 3. srpna  

a doprovodí jej výstava fotografií Petra Kišky. Festival probíhá denně a představí  

tak 31 československých a 31 slovinských spisovatelů. 

Statutární město Ostrava festival podporuje jiţ od prvního ostravského ročníku v roce 2010  

a ostravský primátor Petr Kajnar převzal nad festivalem záštitu. Letošní ročník podpoří město 

Ostrava částkou 380 tisíc korun88. Tato iniciativa má nesporný kulturní přínos. 

Ostravské příchody
89

 

Ostravské příchody jsou multiţánrovým projektem, jehoţ autorem je reţisér Radovan Lipus. 

Projekt má za cíl mapovat kořeny dnešních Ostravanů a zjistit, jak se ţije v Ostravě lidem, 
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 Měsíc autorského čtení [online] [cit. 16.6.2012]. Dostupné z: http://www.autorskecteni.cz/2012/cz/aktualne. 
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 Magistrát statutárního města Ostravy, interní materiály. 
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kteří přišli odjinud. V rámci projektu Ostrava 2015 se sešlo více neţ 300 příběhů, z nichţ bylo 

vybráno 80 textů, které byly v červnu roku 2011 vydány ve spolupráci s nakladatelstvím 

Repronis kniţně. Současně vznikl v rádiu Český rozhlas Ostrava pravidelně se opakující 

desetiminutový pořad s touto tématikou. První díl pořadu byl odvysílán 1. září roku 2009  

a od té doby je stále ţivý, vţdy v úterý v 16:15. 

Stará Aréna 
90

 

Stará Aréna je rovněţ multiţánrovým projektem. Jedná se o prostor pro umění, který vznikl  

v rámci kandidatury Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Neúspěch Ostravy 

v souboji s Plzní přeţila jen o několik měsíců a činnost staré arény byla ukončena na začátku 

března 2011. V současné době jsou však prostory znovu otevřeny a Ostrava tak nepřišla  

o jedinečný prostor pro nezávislou kulturu. Za obnovením projektu stojí artové sdruţení 

Cylindr spolu s dalšími partnery, kterými jsou Jakub Felcman, Michaela Hoffmanová, Přemek 

Martínek, David Mírek, Marta Pilařová, Lenka Plecháčková, Hana Štrbová, Honza Baka.  

Na programu jsou divadelní představení, taneční vystoupení, amatérské filmy či výstavy. 

CykloArt – stezka, která táhne 

Tento projekt souvisí s investičním projektem Humanizace řeky Ostravice. Projekt 

představuje umění ve veřejném sektoru, kterou je cykloart trasa podél koryta řeky Ostravice 

jako místo k odpočinku i k setkávání s uměleckými objekty. Prostřednictvím uměleckých 

objektů přináší stezka i poznání a vzdělávání. Projekt je svázán s humanizací řeky Ostravice, 

na kterou jsou v současné době zajištěny zdroje financování a realizace by měla  

být dokončena na konci roku 2013. 

Colours of Ostrava 

Multiţánrový hudební festival Colours of Ostrav je největší hudební akcí konanou v Ostravě. 

Festival nevznikl jako iniciativa v projektu kandidatury města Ostravy na Evropské hlavní 

město kultury, ale zařadil se mezi doprovodné akce kandidatury, po neúspěchu v soutěţi  

tak nebylo další pořádání festivalu ohroţeno. Letos poprvé se festival koná v areálu Dolní 

oblasti Vítkovic, který byl součástí investičních rozpočtů projektu Ostrava 2015. 

Minikunsthalle 

Vzniklý projekt výtvarného umění měl za cíl co nejvíce představit myšlenku Kunsthalle 

v rámci Klastru Černá louka. Minikunsthalle je projektem konaným pod záštitou občanského 
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sdruţení Kunsthalle Ostrava, o.s., které sdruţuje umělce, pedagogy a kurátory podporující 

vznik první městské galerie v Ostravě. Minikunsthalle nyní sídlí na ulici Nádraţní v Ostravě  

a bude provozována tak dlouho, dokud ji nenahradí skutečná výstavní síň vybudovaná v rámci 

Klastru Černá louka. 

Mezinárodní filmový festival Ostrava Kamera Oko 

Kandidatura Ostravy dala vzniknout mezinárodnímu filmovému festivalu Ostrava Kamera 

Oko, jehoţ první ročník se konal v období předvýběrového kola na přelomu září a října roku 

2009. Doplňuje festivalovou mapu České republiky i Evropy o akci specializující  

se na podstatnou a málo reflektovanou součást filmové tvorby. Jedná se o jediný festival 

v České republice zaměřeny na kameramanskou tvorbu a umělecký přínos kameramana 

v celku filmového díla. V rámci prvního ročníku, v součinnosti s obsahem ostravské 

kandidatury, byla hlavní přehlídka zaměřena na témata „Film v Ostravě“ a „Ostrava  

ve filmu“. Zatímco byl první ročník s kandidaturou neoddělitelně svázán, druhý ročník  

byl jiţ od začátku stavěn jako samostatná, nezávislá akce. Festival tradičně vyuţívá prostory 

mimo klasické projekční sály, jako jsou například industriální prostory, či památkově 

chráněná emblematická místa klíčového průmyslového centra severní Moravy. Festival 

probíhající kaţdoročně na přelomu měsíců září a října uvádí v Mezinárodní soutěţi  

7 celovečerních snímků v české premiéře a celkově uvádí na 100 titulů. Program představuje 

jak tvorbu klasiků české kamery, či vizuálně zajímavé nové zahraniční filmy, tak i studentské 

snímky mladých začínajících kameramanů. Samostatná část je věnována i Ostravě. Záštitu 

nad festivalem má Asociace českých kameramanů, Německá kameramanská společnost  

a Evropská kameramanská federace IMAGO. Realizace probíhá s finanční podporou 

Ministerstva kultury České republiky a Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj 

kinematografie. Statutární město Ostrava festival rovněţ finančně podporuje. Zatímco však 

v prvním ročníku byla finanční podpora ze zdrojů města Ostravy ve výši 1 milionu korun 

v roce 2012 je to pouhých 300 tisíc korun. Festival se proto snaţí do města přitáhnout vnější 

zdroje financování. 

Ostrava out 

Ostrava out je multiţánrovým prostředkem, jak představit ostravskou kulturu v jiných 

městech, například, Brno, Mons, Katowice a další. Z tohoto projektu zůstala funkční částí 

přehlídka Ostrava v Praze. Tato přehlídka se poprvé konala v roce 2010 u příleţitosti 

kandidatury Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury. Prvního ročníku se účastnili 

ostravští hudebníci, výtvarníci, fotografové a divadelníci. Obyvatelé Prahy tak byli během 
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několika měsíců seznámeni s tím nejlepším, co v ostravské kultuře za poslední roky vzniklo. 

Jednalo se o jedinečnou přehlídku, ve které město předvedlo svůj kulturní potenciál. Přehlídka 

trvala od května do září. Bohuţel jiţ druhý ročník byl hlavně divadelní záleţitostí, která  

se odehrála od 20. do 23. října. V Praze se představila čtyři ostravská divadla s celkem šesti 

inscenacemi. Své inscenace představilo Divadlo loutek Ostrava, Divadlo Petra Bezruče, 

Národní divadlo moravskoslezské a Komorní scéna Aréna. V roce 2012 budou opět nosnou 

část tvořit divadla a závěr obstará koncert Janáčkovy filharmonie. Magistrát statutárního 

města Ostravy na podporu této akce letos vyčlenil ze svého rozpočtu částku 860 tisíc korun, 

která bude vyuţita především na úhradu nájmů. 

4.3.3 Projekty vzniklé nad rámec kandidatury města Ostravy 

V následující části jsou přiblíţeny dva projekty, které nebyly součástí kandidatury města 

Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury, ale vznikly nad její rámec. 

Dream Factory 

Iniciativou pokračující po kandidatuře Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury není  

jen literární, ale i divadelní festival. Dream Factory je největší přehlídkou profesionálního 

činoherního divadla pro širokou i odbornou veřejnost na severní Moravě. Ve své koncepci 

podporuje jak místní umělecké produkce, tak špičkové inscenace z celé České republiky a tím 

doplňuje české festivaly s nadregionálním významem. Inscenace se odehrávají na různých 

místech Ostravy, specifikem je vyuţití industriální památky bývalého uhelného dolu Ostrava, 

provozu Hlubina, který je dnes Národní kulturní památkou. Tento prostor dodává festivalu  

na atraktivitě zejména pro zahraniční hosty a propojuje divadlo s městem. První ročník 

divadelního festivalu se uskutečnil v roce 2009. Současný čtvrtý ročník byl jiţ sedmidenní  

a etabloval se mezi nejvýznamnější akce severní Moravy. Navíc byl současný ročník, který 

proběhl od pondělí 4. do neděle 10. června a přinesl tři desítky představení propojen 

s nedalekým a nejstarším polistopadovým festivalem u nás, festivalem Bez hranic, který  

se koná v Českém Těšíně. Rozmanitost divadla se prolíná i doprovodným programem,  

ve kterém jsou zahrnuty výstavy, workshopy a besedy. Dosud všechna představení 

uplynulých ročníků byla vyprodána. Statutární město Ostrava, které festival podporuje  

od samotného začátku, zařadilo 4. ročník mezi takzvané „významné akce s garancí finanční 

spoluúčasti statutárního města Ostravy pro rok 2012“. Finanční podpora rok od roku vzrůstá, 

v roce 2010 byla pouhých 200 tisíc korun, v roce 2011 byla navýšena na 370 tisíc korun  
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a v roce 2012 byly poskytnuty prostředky ve výši 570 tisíc korun. Do budoucna však festival 

finanční prostředky přislíbeny nemá. 

Klub Cooltour 

Před třemi lety se místnosti někdejšího hudebního divadla Komorní scéna Aréna 

přejmenovaly na Starou Arénu a dočasně v ní působil štáb pracovníků připravujících 

kandidaturu Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Pronájem Staré Arény, 

která nepatřila mezi objekty patřící městu, však byl nadbytečným výdajem. Usilování o titul 

Evropské hlavní město kultury bylo neúspěšné, avšak nabudilo k aktivitě četné jednotlivce  

i skupiny a také neustálá snaha zatraktivnit Ostravu pro mladé lidi vyústila ke zrodu tohoto 

nového projektu. Alternativním prostorem se proto pro dlouhodobé události v roce 2011 stalo 

centrum Cooltour, které město otevřelo na Černé louce. Jedná se o multifunkční klub, který 

nabízí Novou scénu s multiţánrovým sálem s pěti scénami pro 200 lidí, kavárnu a prostor  

pro workshopy. Prostor nabízí celou řadu modifikací nejen pro fotografy, malíře, sochaře, 

letos klub hostil i divadelní festival Dream Factory. Podpora městem Ostrava probíhá pouze 

skrz pomoc s nájmem. 

4.3.4 Dílčí shrnutí 

Přesto, ţe byla kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury pro Ostravu neúspěšná,  

lze ji povaţovat za výrazný impuls pro rozvoj kulturního ţivota v Ostravě. Kandidatura 

podnítila vznik celé řady kaţdoročně se opakujících akcí, které mají nesporný vliv na kulturní 

ţivot v Ostravě. V následujícím obrázku číslo 4.11 je zobrazen poměr mezi plánovanými  

a skutečně realizovanými projekty. V rámci realizovaných projektů jsou barevně odlišeny 

projekty, které vznikly nad rámec kandidatury města Ostravy 

Obr 4.11 Srovnání plánovaných a realizovaných kulturních projektů v Ostravě 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Udrţení skoro poloviny kulturních projektů lze povaţovat za nesporný úspěch pro město 

Ostravu. Nelze však zjistit, zda by některé kulturní projekty nevznikly i bez účasti v soutěţi  

o titul  

I přesto, ţe Ostrava nezískala titul Evropské hlavní město kultury, pokračování mnoha 

kulturních akcí je svědectvím o tom, ţe pouhá kandidatura města měla smysl. V Ostravě díky 

této iniciativě vzniklo 9 nových kulturních projektů (festival Colours of Ostrava nebyl 

započten, protoţe fungoval jiţ před kandidaturou), které zkvalitňují ţivot ve městě. 

Budoucnost velké většiny těchto projektů se však odvíjí od moţnosti získat finanční 

prostředky pro svou další činnost. Zdrojem financování bývají často dotace statutárního města 

Ostravy, které však závazek na financování do budoucích let nepotvrzuje a v důsledku 

hospodářské krize a sníţení rozpočtu jsou i dotace na kulturní programy sniţovány. 

Východiskem z této situace tak pro pořádající subjekty můţe být nalezení zdrojů financování 

mimo veřejnou správu, například formou sponzoringu. 

4.4 Návrhy pro další období 

Na základě analýzy realizovaných projektů byl vydedukován postup, který vedl k realizaci 

některých subjektů. V diplomové práci bylo zjištěno, ţe bez podpory Evropských fondů 

nedošlo k realizaci ţádné stavby, proto je i pro zbylé projekty nutné zpracovat ţádost o dotace 

z Evropských fondů, a plánované projekty zahrnout do Integrovaného plánu rozvoje města. 

Další moţností by bylo moţné zajistit externí financování ze státních zdrojů. Zkušenosti 

z plánované realizace nové budovy Moravskoslezské vědecké knihovny však ukazují,  

ţe i v tomto případě můţe dojít ke zrušení závazku ze strany státu. Proto je do budoucna 

nutné, aby u poskytnutých prostředků nemohlo dojít k jejich následnému zrušení.  

Dalším moţným postupem by bylo zahrnout plánované kulturní projekty do politických 

programů a předvolebních iniciativ volebních stran. Problémem, který by v tomto případě 

mohl nastat však je nedodrţení předvolebních slibů 

4.3.1 Teoretická východiska pro další období 

I přes neúspěch v soutěţi je třeba podotknout, ţe účast měla svůj smysl. Díky kandidatuře  

si Ostrava získala pozornost regionálních i celostátních médií a byla prezentována  

za hranicemi krajskými i národními. Projekt ostravské kandidatury podnítil vznik celé  

řady periodických kulturních akcí a trvalých děl, která byla řešena v předchozí podkapitole.  
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Cílem Ostravy bylo stát se kulturní metropolí nejen Moravskoslezského kraje, nýbrţ celé 

České republiky. Výraznou inspirací v tomto směru mohla být Ostravě města Lille a Glasgow, 

která byla Evropským hlavním městem kultury a stejně jako Ostrava procházela v době 

aspirace na titul procesem deindustrializace. Základním cílem tedy bylo změnit image města 

z temně postindustriálního na region, který by byl dynamický, inovativní a pestrý. Cestou  

jak toho dosáhnout se měla stát právě kultura. Ostrava sice titul Evropské hlavní město 

kultury nevyhrála, i přesto se rozhodla zvýšit svou kulturní aktivitu. Pro město je důleţité 

změnit nepříznivý obraz a zkvalitnit propagaci města a to především vyuţitím kulturních 

památek industriální povahy, rozšířením počtu atraktivních kulturních akcí a doplněním 

chybějící infrastruktury. Ve městě jsou postupně realizovány významné projekty, které mají 

za cíl změnit tvář Ostravy a přilákat návštěvníky. Odborná veřejnost totiţ povaţuje Ostravu  

za turisticky neatraktivní město. 

V rámci koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy z přelomu let 2008 a 2009 bylo 

konstatováno, ţe nabídka kulturních sluţeb v Ostravě odpovídá svým rozsahem potřebám 

obyvatel města a spádové oblasti, ale není typickým cílem kulturní turistiky. Jako zásadní 

problém se odborné veřejnosti jeví velmi početná skupina populace s minimálními kulturními 

potřebami. Bylo shledáno, ţe současná infrastruktura je dostačující pro potřeby kulturního 

ţivota obyvatel. Zároveň však bylo přiznáno, ţe ve městě chybí kvalitní a na současné úrovni 

vybavený koncertní sál a odpovídající prostor pro realizace velkých výstav výtvarného umění 

(městská galerie). S těmito nedostatky se zastupitelé statutárního města Ostravy rozhodli 

bojovat vybudováním dvou staveb nadregionálního významu, které byly projektovány jako 

součást kulturně vzdělávacího klastru Černá louka. Jedná se o koncertní dům a městskou 

galerii – Kunsthalle. V současné době jsou tedy očekávány nové programy vypsané 

Evropskou unií na programovací období 2014 – 2020, které by mohly být k financování 

těchto staveb vyuţity. 

Jako jeden z prostředků dalšího rozvoje se jeví podpora kulturní turistiky nebo kultury jako 

komplementárního prvku jiných typů turisticky či motivů návštěvy města. Aktuální 

strategická vize Ostravy je, přes současnou ekonomickou recesi postupně naplňována 

prostřednictvím posilování metropolitní funkce města Ostravy a dalším rozvojem v oblasti 

lidského, hospodářského a přírodního potenciálu. Ke klíčovým cílům uvedeným  

ve strategickém plánu rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2009 – 2015 patří 

humanizace ţivota ve městě, podpora turismu a to jak zábavního, tak i profesního  

a industriálního. 
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Zatím se dá říci, ţe Ostrava, ačkoli titul nevyhrála, svou příleţitost rozhodně nepromarnila. 

Stále pokračuje v naplňování svých vizí a to i přes finanční krizi, která realizaci zpomaluje. 

Realizace jednotlivých projektů je stále naplánována, i kdyţ v delším časovém období a beze 

spěchu. Kdyby Ostrava titul získala, musela by kulturně vzdělávací klastr vybudovat podle 

vítězného návrhu do roku 2015. Svým způsobem je tak Ostrava ve výhodě – netlačí  

ji čas. Odhad realizace klastru Černá louka bude podle hlavního architekta města Ostravy 

Cyrila Vltavského zhruba deset let. Navíc zastupitelé města přiznávají, ţe pokud velká města 

budou dostávat z daní méně peněz, některé projekty se mohou zpozdit.  

Zárukou vybudování klastru však je v letošním roce dokončená územní studie, která vymezila 

prostorové podmínky pro jednotlivé stavby. Minimálně dva objekty musí mít kulturní povahu. 

Těmito objekty bude koncertní dům a Kunsthalle, které tvoří jádro klastru. Další objekty 

mohou slouţit vzdělávání, bydlení, či jiným účelům. Tyto stavby mohou být realizovány  

i komerčně. V tomto případě však bude nutné dostát vizuální podobě projektu a vypsat před 

řízením architektonickou soutěţ., kde by se výběrem vítězného projektu zabývalo i studio 

Maxwan. 

Ostrava tím, ţe nevyhrála, přišla o finanční odměnu spojenou s titulem ve výši 1,5 milionu 

eur. Na projekty tak bude muset získávat peníze z jiných zdrojů. Nyní jsou očekávány nové 

programy vypsané Evropskou unií na programovací období 2014 – 2020, které by mohly  

být k financování investic vyuţity. Předpokladem pro získání prostředků z evropských fondů 

je zařazení projektů do investičního záměru města Ostravy. Je důleţité, aby se tyto stavby  

a projekty dostaly na oficiální seznam plánovaných strategických projektů města Ostravy,  

coţ by bylo zárukou pokračování v realizaci. Je třeba, aby tvůrčí energie a lidský potenciál 

nezapadly. 

I přes nedostatek prostředků jsou jiţ některé investice realizovány. Jiţ déle neţ rok funguje 

přístavba alternativní scény Divadla loutek Ostrava, byl zahájen projekt revitalizace břehů 

Ostravice, v rámci Dolní oblasti Vítkovic na vysoké peci č. 1 byla pro veřejnost v letošním 

roce otevřena vyhlídková trasa, v přestavěném objektu plynojemu se uskutečnily první 

koncerty, pokračují práce na přestavbě VI. energetické ústředny, která se od září stane 

expozičním i výukovým centrem, i na rekonstrukci Dolu Hlubina. Začaly investiční práce 

související s rekonstrukcí Trojhalí, a byla dokončena územní studie Černé louky, jak bylo 

poznamenáno výše. Plusem Ostravy je rozhodně, ţe vyuţívá staré objekty, protoţe vyuţívání 

industriálních lokalit je v současné době moderní. 
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Co se týče tradičních kulturních akcí, je v Ostravě pozitivním rysem poměrně vysoké vyuţití 

lokálního kulturního potenciálu. I v rámci přípravy projektu kandidatury města Ostravy  

na Evropské hlavní město kultury hodnotil přípravný tým pozitivně hlavně spolupráci 

s místními kulturními skupinami. Celá akce tak přinesla hlavně propojení obyčejných 

iniciativních lidí se zástupci magistrátu města Ostravy a organizátory kandidatury. Ostrava  

je specifickým místem, kde se slučují protiklady. Je zde moţné poslouchat Janáčkovu 

filharmonii na haldě nebo vystavovat sochy v plynojemu. Jde o to, mít umělecký záţitek 

spojený s proţitkem místní specifické atmosféry. 

Stěţejním úkolem magistrátu města Ostravy zůstává zajištění dostatku prostředků pro kulturu, 

coţ je kvůli krizi poněkud sloţitější. Kulturní programy, které vzniky v souvislosti 

s kandidaturou však stále pokračují, jedná se o Mezinárodní festival Kamera Oko, Měsíc 

autorského čtení nebo o prezentaci ostravské kultury v Praze. Jedná se o akce zařazené mezi 

takzvané měkké projekty, ty lákají především mladé lidi, kteří se rádi vydávají  

za smysluplnou činností a festivaly tohoto typu v Ostravě dosud chyběly. V současné době 

však ţádná z kulturních akcí vzniklých během projektu Ostrava 2015 nemá zajištěny 

prostředky potřebné do dalších let. Východiskem z této situace by mohlo být zahrnutí kultury 

do volebních programů a do politiky. O kulturní politice se totiţ neustále diskutuje a hovoří, 

bohuţel kultura stále není politickým tématem.  

Celkově je kultura u nás hodně podceňována přičemţ vláda nikdy nezpracovala studii, která 

je obvyklá na západ od nás, kdy se např. v případě Velké Británie ukázalo, ţe kaţdá libra 

vloţená do kultury se mnohonásobně vrací. Zlomovým datem pro kulturní politiku v novém 

miléniu byl rok 2006, kdy Evropská komise vydala zprávu Ekonomika kultury v Evropě, 

jejímţ výsledkem bylo překvapivé zjištění, ţe kultura je ekonomicky výkonnější neţ třeba 

automobilový průmysl. Je proto důleţité mluvit o kultuře ekonomickým jazykem. Je třeba 

vytvořit takovou kulturní politiku a takové podmínky, které umoţní rozvoj dalších projektů, 

vytvoří hodnoty pro budoucí obyvatele a přidají projektům sociální rozměr.  

  



76 

 

5 Závěr 

Projekt Evropské hlavní město kultury je jedním z nejúspěšnějších projektů Evropské unie. 

Zdaleka se nejedná pouze o různorodou přehlídku kultury s pouze jednoletou ţivotností. 

Města, která v tomto projektu v minulosti uspěla a získala kýţený titul pro určitý 

 rok, se postupně proměnila v moderní kulturní evropské metropole těţící z popularity  

a prestiţe tohoto titulu. Došlo u nich k rozvoji turistického ruchu, stoupl zájem o investice  

a kulturní sektor města je tak ovlivňován po mnoho dalších let. Svého úspěchu dosáhl projekt 

právě díky jeho schopnosti přinést městu ekonomické výhody. Jedná se tak o efektivní 

propojení ekonomie a kultury. 

Evropské hlavní město kultury se stalo zavedenou značkou a města jsou si dobře vědoma 

pozitiv, která s sebou nese i pouhá účast v soutěţi o získání tohoto titulu. I proto jsou města 

ochotna investovat rozsáhlé zdroje do přípravy své kandidatury. Stejně tak i město Ostrava, 

které titul nezískalo, ale vypracovalo zajímavou koncepci projektů týkající se stavebnictví  

a kulturních programů, které, jak bylo zjištěno v diplomové práci, i přes neúspěch v soutěţi 

realizuje. 

Cílem diplomové práce bylo objasnění pojmu Evropské hlavní město kultury a rozbor 

projektu města Ostravy v rámci kandidatury na titul Evropské hlavní město kultury. Práce  

se zabývá jak historií projektu, tak i procesem výběru jednotlivých měst a jeho kritériím. 

V následujících kapitolách je pozornost věnována konkrétnímu příkladu o průběhu soutěţe 

v České republice.  

Byla charakterizována kandidatura města Ostravy a následnou komparací s jinými 

Evropskými hlavními městy kultury byl zjištěn důvod neúspěchu města Ostravy v soutěţi.  

Za hlavní důvod neúspěchu byl shledán výrazný nepoměr v rozpočtech na investiční  

a kulturní aktivity. Oproti vybraným Evropským hlavním městům kultury byl rozpočet určený 

na programové aktivity niţší, ve městě tak nedošlo k posílení kulturních a tvůrčích odvětví  

do takové míry, jaká byla očekávána. Investiční rozpočet činil 83 % celkových nákladů. 

Výběrová komise Evropského hlavního města kultury tak usoudila, ţe důraz byl kladen  

na celkovou obnovu města a vyplnění mezer v infrastruktuře více, neţ na skutečný rozvoj 

kultury. 

Před zpracování tématu byla vznesena hypotéza, ţe jiţ samotná kandidatura na titul Evropské 

hlavní město kultury můţe Ostravě přinést impuls pro rozvoj kulturního ţivota. K potvrzení 

hypotézy přispělo souhrnné zpracování dané problematiky, jejímţ výsledkem je, ţe města 
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opravdu mohou jiţ jen díky participaci v soutěţi a vypracováním kvalitního projektu 

transformovat kulturní dění v dané lokalitě a posílit kulturní povědomí o městě. Na potvrzení 

této hypotézy byla zaměřena především čtvrtá kapitola, která se orientovala na popis projektů, 

které vznikly v rámci kandidatury a i přes neúspěch v soutěţi jsou realizovány. Projekt tedy 

potvrdil svou roli katalyzátoru a startéra kulturních proměn města Ostravy.  

V závěru kapitoly byly shledány aktivity, které vedly k realizaci vybraných projektů  

a na základě těchto informací byly vyvozeny určité zákonitosti. Bylo zjištěno, ţe k realizaci 

ţádného infrastrukturního projektu nedošlo bez podpory z Evropských fondů, a ţe peníze 

poskytnuté z těchto fondů byly převaţujícími zdroji pro uskutečnění. Jako základní 

doporučení vycházející z diplomové práce se tedy pro dobudování dosud nerealizovaných 

projektů jeví zaměření na čerpání financí z Evropských fondů. Také bylo zjištěno, ţe stát  

na uvedené projekty nepřispěl vůbec.  

Teoretickým východiskem pro zlepšení kulturní situace v Ostravě by bylo i zahrnutí kultury 

do volebních programů. Celkově je v České republice totiţ role kultury v rámci politiky 

podceňována a to i přes její přínos ekonomice. V dalších letech je tedy důleţité mluvit  

o kultuře ekonomickým jazykem. 
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