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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá vertikální (top-down, bottom-up) a horizontální 

europeizací politiky urbánního rozvoje. Zapojení do evropských programů zajistilo 

městům nejen přístup k novým finančním zdrojům a informacím, ale i legitimitu. 

Diplomová práce se snaží zhodnotit, zda činnost Evropské unie vedla ke změnám 

institucionálních norem a hodnot na národní a sub-národní úrovni, případová studie se 

přitom soustředí na zkušenosti Velké Británie a Německa.  

Dále je hodnocen odkaz Bristolské dohody a Lipské charty, dvou příkladů 

uploadingu principů vnitrostátní politiky. Z analýzy britského příspěvku vyplývá, že za 

neúspěchem implementace stojí prosazování specificky vnitrostátních konceptů a příliš 

široké agendy. To velmi kontrastuje s případem Lipské charty, které se podařilo 

zanechat trvalou stopu v evropské urbánní agendě.  

Zkoumáno a hodnoceno je také zapojení a participace britských a německých 

měst v evropských programech spolupráce měst. Z analýzy vyplývá, že předcházející 

zkušenost s programy usnadňuje zapojení do dalších projektů evropské spolupráce měst. 

 

 

Abstract 

This thesis deals with the vertical (top-down, bottom up) and horizontal 

Europeanization of urban development policy. Involvement in EU-sponsored 

programmes has provided urban institutions with unprecedented access to new sources 

of information, legitimacy, and financial support. This thesis seeks to evaluate whether 

European working has provoked shifts in the institutionalised norms and values at the 

national and city level, focusing on the experience of Great Britain and Germany.  



The legacy of the Bristol Accord and the Leipzig Charter, two examples of the 

uploading of national policy, is then examined. It can be argued that by drawing closely 

on domestic policy agenda, as well as wide ranging-nature of the agenda, little has 

resulted from the UK´s contribution to the emerging EU urban agenda. This contrasts 

with the more sustained legacy of the Leipzig Charter.  

And third, the involvement of British and German cities, as well as impact of 

their participation in European urban cooperation programs is examined and evaluated. 

It is argued that previous experiences with the programs facilitate joining in other EU 

projects of city cooperation.  
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Úvod 

Tato diplomová práce vzniká v předvečer konání globální konference HABITAT III, 

na kterou byla Evropská unie pozvána, aby zde představila svou vizi urbánního 

rozvoje.
1
 Je to období, ve kterém evropská města zvolna překonávají několikaletou 

hospodářskou krizi, čelí hrozbě domácího i mezinárodního terorismu a dopadům 

globálních klimatických změn. Německá města se potýkají s největší migrační vlnou   

od roku 1945. Velká Británie řeší problémy s dostupností služeb, dimenzováním 

infrastruktury, soužitím různých etnik, rozšiřováním a zahušťováním zástavby, protože 

do měst zde v posledních letech zamířilo nejvíce přistěhovalců v historii země.   

Práce se zaměřuje na fenomén dvousměrné vertikální (top-down a bottom-up)           

a horizontální europeizace v oblasti urbánní politiky. Na příkladu Velké Británie            

a Německa zkoumá downloading evropské agendy do národních struktur, uploading 

principů domácí politiky na úroveň Evropské unie a dopady evropské spolupráce měst 

na jejich další jednání. Urbánní politika se v současné době neomezuje na pouhý dohled 

a výkon správy území, ale působí samostatně v mnoha zájmových oblastech. Práce se 

zabývá jedním z užších témat, kterým je politika urbánního rozvoje. Základní úkoly této 

politiky představují boj s deprivací, zajišťování obnovy a zvyšování stability urbánního 

prostředí.  Politika urbánního rozvoje je tedy synonymem politiky regenerace území      

a zvyšování jeho konkurenceschopnosti na trhu nemovitostí a investic v lokálním i 

globálním měřítku. 

Téma europeizace politiky urbánního rozvoje je velmi aktuální a naléhavé. Více než 

sedmdesát procent obyvatel Evropy žije ve městech. Evropské metropole jsou místy pro 

setkávání kultur i politiků, sídly mezinárodních organizací a institucí. Města jsou 

motory socio-ekonomického rozvoje, uspokojují potřeby občanů, musejí však zároveň 

odpovídat na výzvy současného globalizovaného světa. Finanční krize, ekonomická 

stagnace, setkávání, ale i střetávání etnik a kultur, hrozba terorismu, environmentální 

deprivace a sociální vyloučení jsou jen některými z palčivých problémů, kterým města a 

obce čelí. Evropským metropolím navíc roste globální konkurence. V prostředí 

roztříštěných národních úprav politiky urbánního rozvoje lze jen obtížně hledat rychlou 

a adekvátní odpověď na tyto výzvy. Proto se Evropská unie již několik let snaží budovat 

                                                             
1
 HABITAT – Konference OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst, která se koná od roku 1976 vždy 

jednou za dvacet let. Celkově třetí světová konference se uskuteční v říjnu 2016 v ekvádorském hlavním 
městě Quitu. Výsledkem konference má být dokument Nová urbánní agenda, vymezující globální 
strategii udržitelného urbánního rozvoje na příštích dvacet let. 
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systém jednotné evropské urbánní politiky. Základním argumentem je silná a 

konkurenceschopná Evropa. A právě společný přístup členských států a vnitrostátních 

aktérů otevírá cestu k rychlejší reakci a adaptaci urbánního prostředí na změny a 

zvýšení šancí Evropské unie na zajištění konkurenceschopnosti, bezpečnosti a trvale 

udržitelného rozvoje v globalizovaném světě. V této souvislosti tedy vyvstává otázka, 

zda a jak se daří evropské agendě pronikat do struktury urbánní politiky jednotlivých 

členských států a naopak, jak úspěšní jsou národní aktéři v prosazování vlastních praxí 

na úroveň Evropské unie. Téma europeizace politiky urbánního rozvoje se proto stává 

aktuální tím více, pokud se týká států, jakými jsou Velká Británie, nejurbanizovanější 

stát EU, a Německo, motor evropské integrace. Výsledky europeizace v případě těchto 

zemí předestřou další směřování evropské politiky urbánního rozvoje a ukážou, zda má 

urbánní agenda EU naději na hlubší sjednocení.  

Komplexních vědeckých prací o europeizaci politiky urbánního rozvoje Velké 

Británie a Německa je citelný nedostatek. Tato diplomová práce se snaží alespoň 

částečně zaplnit mezeru v dosavadním bádání a přispět k rozvoji této oblasti výzkumu 

politiky urbánního rozvoje v Evropě. 
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1. Cíle práce a metody 
 

Cílem práce je zjistit, zda dochází k europeizaci politiky urbánního rozvoje, a to ve 

třech směrech:  

1) shora dolů (top-down): Iniciátorem změn je Evropská unie, která si pro 

poskytnutí finančních prostředků klade podmínky, jejichž objektem jsou členské 

státy a vnitrostátní aktéři (města). Top-down europeizace probíhá i přes existenci 

mnoha národních specifik, protože EU svými finančními nástroji poskytuje 

příležitosti k rozvoji, zároveň s tím však klade podmínky a vyvíjí tak tlak na 

domácí prostředí. H1: Státy jednají podle logiky vhodnosti a podporují změny ve 

vnitrostátní úpravě politiky urbánního rozvoje v souladu s vlastní tradicí, 

institucionálním nastavením a dosavadním postojem k evropským programům. 

 

Sledovány jsou dopady programu URBAN (1994–2006), určeného pro rozvoj 

evropských měst, na vnitrostátní úpravu a změny v politické praxi, obsahu politik a 

aktérech. Operační programy, financované ze Strukturálních fondů nebyly do výzkumu 

zahrnuty, protože nebyly ani v jednom ze sledovaných států určeny primárně na řešení 

problematiky měst a měly na ně v průběhu posledních dvou programových období 

pouze nepřímý dopad. Ke srovnání chyběl dostatek ověřitelných, měřitelných dat. Navíc 

celková výše příspěvku ze Strukturálních fondů se u obou států velmi lišila (v řádech 

desítek mld. eur) a mohla by vést ke zkreslení výsledků komparace. 

2) zespoda nahoru (bottom-up): členský stát je iniciátorem přijetí nových politik a 

s tím souvisejících změn ve vnitrostátních úpravách ostatních členských států 

tím, že se snaží prosadit své ideje (koncepty domácí politiky) na evropskou 

úroveň. Příležitostí k tomu je předsednické období v Radě EU. H2: Bottom-up 

europeizace závisí na charakteru zvolené strategie a idejí; úspěšnější je, pokud 

státy, předsedající Radě, jednají v souladu s celoevropskými trendy. 

Iniciativa EU 

členský stát EU 
jako vrátný 

(gatekeeper) 

změny ve 
vnitrostátní 

úpravě 
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Sledovány jsou dopady britského a německého předsednictví v Radě, ze kterých 

vzešla Bristolská dohoda (2005) a Lipská charta (2007). Sledovány byly výstupy 

následujících předsednictví a evropských institucí, aktivních v oblasti urbánního 

rozvoje, jejich postoj k principům, obsaženým v přijatých smlouvách, respektive jejich 

implementace do národních struktur ostatních členských států. Komparace lobbingu 

evropských měst, další cesty pro bottom-up europeizaci, nebyla do výzkumu zahrnuta 

z důvodu sdružování britských a německých měst ve stejných organizacích, které 

prosazují své zájmy v Evropské unii společně. Pro komparaci lobbingu samostatných 

zastoupení měst v Bruselu chyběl dostatečný počet případů. 

3) horizontální europeizace: iniciativa a účast měst na transnacionální spolupráci 

pod záštitou Evropské unie vede ke změně chování participujících lokálních 

partnerů. H3: Čím déle trvá transnacionální spolupráce mezi městy, tím vyšší je 

pravděpodobnost a úspěšnost europeizace. 

 

Analyzována a porovnána je účast měst z Velké Británie a Německa v programech 

evropské urbánní spolupráce a její výsledky. K výzkumu byly vybrány iniciativy: 

1. URBACT (2007–2013) – spolupráce mezi městy z členských států EU 

2. URB-AL (1995–2013) – spolupráce měst z EU a Latinské Ameriky 

3. MED-PACT (2006–2010), CIUDAD (2009–2013) – spolupráce měst z EU, 

Středomoří a východní Evropy  

Iniciativa členského 
státu 

okno příležitosti  

(propojení s jinou agendou) 

vnější souvislost  

(soulad s trendem) 

přijetí proncipů, 
vytvoření nových 

institucí na úrovni EU, 
změna politik ostatních 

Iniciativa municipalit 

Finanční podpora a 
podmínky spolupráce, 

stanovené EU 

Převzetí dobré praxe 
lokálními partnery v 

jiných státech 
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Při výzkumu byly kombinovány kvalitativní a kvantitativní metody.  

Nejprve byla provedena rozsáhlá rešerše a analýza literatury. V oblasti primárních 

zdrojů (smluv a dalších dokumentů) byly zásadní texty Bristolské dohody, Lipské 

charty a výstupy dalších předsednictví. Vedle toho byly analyzovány programové 

dokumenty a pravidla pro poskytování finančních prostředků, veřejné statistické údaje 

ze studijních území, zprávy o postupu implementace, zprávy Komise a dalších institucí 

v oblasti evropské politiky urbánního rozvoje.  

Během přípravy výzkumu byla provedena také rešerše a analýza sekundární 

periodické a neperiodické literatury, zabývající se konceptem urbánní europeizace a 

principy vnitrostátní politiky urbánního rozvoje obecně, ale i s ohledem na situaci ve 

Velké Británii a Německu. Kromě teoretických prací byly informace čerpány 

z případových studií a analýz britského a německého urbánního prostředí.  

Ve spolupráci s Německým spolkem měst a obcí (DstGB), Německou asociací měst 

(DST) a britskou Asociací místních samospráv (LGA)
2
 a jejími územními partnery bylo 

v roce 2014 provedeno on-line dotazníkové šetření mezi městy nad 100 000 obyvatel 

(75 resp. 76 měst), zaměřené na zhodnocení dopadu evropské politiky urbánního 

rozvoje na místní samosprávu. Adresáty byly úředníci na úrovni tajemníků městských 

úřadů jako stálých pracovníků municipality. Dotazníky obsahovaly soubor otázek a 

operacionalizovaných tvrzení (možností odpovědi), ke kterým se respondenti 

vyjadřovali na čtyřstupňové stupnici v rozsahu výroků od „žádný–velmi velký“, 

„nedůležitý–velice důležitý“, „nikdy–velice často“. Dotazníky vyplnilo celkem 29,2 % 

obeslaných respondentů. 

V průběhu výzkumu byla použita také GIS analýza a základní statistické metody. 

 

 

  

                                                             
2
 DstGB – Deutscher Städte- und Gemeindebund, DST – Deutscher Städtetag, LGA – Local Government 

Association. 
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2. Struktura práce 

Diplomová práce je rozdělena na dvě základní části, teoretickou a analytickou, které 

jsou členěny do logických celků, jednotlivých kapitol.  

V první kapitole jsou stanoveny cíle práce, hypotézy a popsány metody, které byly 

při výzkumu aplikovány. Nedílnou součástí kapitoly je i analýza dokumentů a publikací 

odborné literatury, které byly pro napsání diplomové práce využity. 

Teorie a pojem europeizace jsou vysvětleny ve třetí kapitole. Definovány jsou tři 

dimenze europeizace, studované v diplomové práci na příkladu Velké Británie a 

Německa. V rámci kapitoly je také zhodnocen stav výzkumu europeizace politiky 

urbánního rozvoje, relevantního pro diplomovou práci.  

V další kapitole je přiblížena urbánní struktura Evropy a pozice britských a 

německých měst v rámci evropské hospodářské základny. Vysvětleno je postavení 

evropských měst a nedostatky evropského uspořádání ve srovnání s globální 

konkurencí, ze kterých vyplývají požadavky na vytvoření národní, respektive společné 

evropské městské agendy a strategie urbánního rozvoje.  

V páté kapitole jsou popsáni globální a regionální aktéři, kteří potenciálně zasahují 

do procesu vytváření evropské politiky urbánního rozvoje. Identifikovány jsou zástupci 

mezinárodních mezivládních organizací, instituce Evropské unie a zájmová sdružení 

evropských měst se vztahem k problematice urbánního rozvoje. 

Šestá kapitola seznamuje s vývojem evropské agendy urbánního rozvoje, členěným 

podle zásadních trendů a milníků evropské politiky. Popsána je jak vnitřní, tak vnější 

urbánní politika Evropské unie, a pozice programů, vybraných k výzkumu, v rámci 

jednotlivých období, respektive impaktovaných teritorií. 

Sedmá kapitola se zaměřuje na bližší poznání zkoumaných programů a iniciativ EU. 

Představeny jsou principy a podmínky účasti, včetně finančního zajištění programů. 

Iniciativy jsou vystaveny časovému a teritoriálnímu srovnání a uvedeny do vztahu 

k jednotlivým typům europeizace urbánního prostředí.  

Vlastní komparativní případová studie se nachází v osmé kapitole diplomové práce. 

Nejprve jsou popsány zásady národní urbánní politiky a specifika správního systému 
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Velké Británie a Německa. Poté následují analýzy, potřebné pro objasnění situace 

europeizace v obou státech, členěné do tří podkapitol.  

Pro zjištění top-down europeizace je studován postup implementace programu 

URBAN na vnitrostátní úrovni a sledováno, zda došlo vlivem aplikace podmínek k 

institucionálním nebo politickým změnám, a případně k jakým. V této části práce jsou 

prezentovány také výsledky vlastního dotazníkového šetření, uskutečněného mezi 

britskými a německými městy nad 100 000 obyvatel v roce 2014.  

Další podkapitola je věnována studiu přítomnosti bottom-up europeizace, respektive 

dopadů britské a německé iniciativy v Radě EU na evropskou politiku urbánního 

rozvoje. Rozebrány jsou texty Bristolské dohody, přijaté Radou během britského 

předsednictví v roce 2005, a Lipské charty udržitelného urbánního rozvoje, přijaté 

Radou na konci německého předsednictví v roce 2007. Analyzovány jsou postoje 

ostatních členských států, evropských institucí a výstupy, přijaté během předsednictví, 

následujících po přijetí obou dokumentů.   

Třetí podkapitola se zabývá zjišťováním výskytu, respektive charakteru horizontální 

europeizace politiky urbánního rozvoje. Analyzována je participace a angažovanost 

různých velikostních kategorií britských a německých měst na programech URBACT, 

URB-AL, MED-PACT a CIUDAD. Sledovány jsou změny v chování účastnických 

měst po aktivním zapojení do některého z programů. 

V závěru diplomové práce jsou shrnuty výsledky provedených analýz, zhodnoceno 

dosažení cílů práce a zodpovězeny stanovené hypotézy. 
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3. Stav dosavadního výzkumu 

3.1. Europeizace – teoretické ukotvení 

Výzkum europeizace lze stavět na velkých teoriích evropské integrace, jakými jsou 

neofunkcionalismus, nový institucionalismus, liberální mezivládní přístup a především 

model víceúrovňového vládnutí. 

Neofunkcionalismus, rozvíjený hlavně v 60. a 70. letech 20. století, vychází 

z předpokladu, že proces evropské integrace je veden nejen ekonomickými elitami, ale 

důležitými jsou také elity politické. Integrace v jedné oblasti sice automaticky 

neznamená integraci v ostatních sektorech, ale společné zájmy a spolupráce klíčových 

aktérů způsobují „spillover“ – přelévání do dalších oblastí (Kratochvíl 2008: 89). Ačkoli 

je neofunkcionalismus dnes již překonanou teorií, efekt přelévání lze vystopovat i 

v konceptu europeizace.  Změny v politikách v jedné oblasti mohou vyvolat další změny 

v návazných nebo příbuzných politikách. V případě politiky urbánního rozvoje lze 

některé evropeizační jevy odvozovat z postupně integrované environmentální politiky.   

Nový institucionalismus, vzniklý v 80. letech 20. století, staví do popředí zájmu 

instituce, vytvořené státy za účelem mezinárodní spolupráce. K tradičnímu pojetí 

instituce jako konkrétního orgánu přidává navíc formální a neformální pravidla, 

politickou kulturu a sdílené hodnoty. Instituce podle tohoto pojetí získávají na státech 

relativní nezávislost a zpětně na ně působí (March, Olsen 1984). Autoři, vycházející 

z nového institucionalismu při výzkumu europeizace politiky urbánního rozvoje ve 

Velké Británii, se hlásí k proudu historického institucionalismu, přidávajícímu do 

analýzy institucionálního rámce výraznou časovou dimenzi (Bache, Marshall 2004). 

Současné rozhodování aktérů je podle této teorie závislé na předchozím vývoji 

(Kratochvíl 2008: 138). Působením Evropské unie na centrální britskou vládu tedy sice 

dochází k podstatným změnám na domácí scéně, děje se tak však více méně plně 

v souladu s britskými tradicemi (Bulmer, Burch 1998: 603).  

Liberální mezivládní přístup, definovaný v 90. letech, vnímá státy jako iniciátory a 

tahouny evropské integrace. Prostřednictvím mezinárodních jednání se vlády snaží 

prosazovat národní zájmy, na jejichž formulaci se podílí klíčoví aktéři domácí politiky 

(Kratochvíl 2008: 168–169). Instituce jsou vytvářeny, aby usnadnily vzájemnou 

komunikaci a kontrolovaly dodržování závazků. V konečném důsledku však posilují 
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moc státu ve vztahu k partikulárním společenským skupinám (Moravcsik 1993: 507). 

Při výzkumu europeizace je mezivládní přístup akcentován spíše výjimečně. Bache 

(1999) zdůrazňuje vliv státu na podobu europeizace a v této souvislosti zmiňuje roli 

státu jako vrátného, který rozhoduje o začátku, ale i dalších fázích procesu 

implementace evropské legislativy, programů a iniciativ v domácím prostředí.   

Většina autorů vychází při studiu europeizace z modelu víceúrovňového vládnutí, 

založeného na premise, že Evropská unie je systémem, ve kterém se vládnutí odehrává 

paralelně na rovině nadnárodní, státní a substátní (Bache 2008; Hooghe, Marks 2003). 

Koncept víceúrovňového vládnutí vyjadřuje nejen přesouvání kompetencí mezi 

municipalitami, regiony, státními a nadstátními institucemi, ale počítá i s nestátními 

aktéry a možností spolupráce veřejného a soukromého sektoru v oblasti správy a 

rozvoje území (Kern, Bulkeley 2009). Autorita v EU tedy není přenesena na evropské 

instituce, ale je rozptýlena mezi více úrovní územní správy a mnoho různých aktérů 

veřejného a soukromého sektoru (Rosamond 2007). Debata o europeizaci (Bache 2008; 

Börzel 1999; Olsen 2002; Radaelli 2003) je pak určitým prostředkem k tříbení 

evropského systému víceúrovňového vládnutí (Pollack 2005). 

3.2. Europeizace – obecné vymezení 

Výzkum europeizace má za sebou dlouholetý vývoj. Bache a Marshall (2004) 

hovoří nejméně o dvou generacích studia europeizace. První analytické práce se 

zabývaly vlivem evropské integrace na změny v domácí politice a politicko-

administrativní struktuře. Druhá generace prací o europeizaci přinesla rozšíření spektra 

zájmu výzkumu, který se zajímal i o změny v hodnotách a kultuře. Začalo se rozvíjet 

také studium vlivu státních a substátních aktérů na změny v evropských politikách, 

respektive navzájem za podpory institucí EU. V současné době lze tedy sledovat celkem 

tři různé dimenze europeizace (Kern 2009):  

1) Top-down (Radaelli 2004)/hierarchická europeizace (Kern 2009)/downloading 

(Bache, Marshall 2004; Marshall 2005): 

 Kern (2009: 312) vysvětluje top-down europeizaci jako dopady, které s sebou 

nesou právní a finanční nástroje EU na státní správu a samosprávu. Europeizace 

vyjadřuje změny v politikách, praxích, preferencích nebo aktérech na vnitrostátní 

úrovni, vzešlé z implementace programů EU (Marshall 2005: 7). Podobně mluví 
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Radaelli (2004: 3) o inkorporaci formálních a neformálních pravidel, procedur, způsobů 

práce a norem, které jsou nejprve definovány a sjednoceny v evropském politickém 

procesu, do národních a substátních politických struktur a veřejných politik.  

Bache a Marshall (2004) v rámci konceptu top-down europeizace ještě rozlišují 

dobrovolnou, vynucenou, přímou a nepřímou europeizaci, které se navíc mohou různě 

kombinovat (viz tab. 1), a podtrhují tak dynamiku vzájemného působení Evropské unie 

a členských států. 

Tab. 1: Typy top-down europeizace. 
 Dobrovolná Vynucená 

Přímá Zamýšlený dopad iniciativy EU je přijímán 

nejvlivnějšími aktéry členského státu 

Nejvlivnější aktéři členského státu se 

brání zamýšlenému dopadu iniciativy EU  

Nepřímá Nezamýšlený nebo neúmyslný dopad 

iniciativy EU na členský stát je přijímán 

nejdůležitějšími vnitrostátními aktéry 

Přenesení důsledků přímé vynucené 

europeizace z jedné oblasti do druhé 

Zdroj: Bache, Marshal (2004). 

Europeizace nemůže být zaměňována s evropskou, respektive politickou integrací. 

Jestliže integrace znamená sjednocování, europeizace vyjadřuje dopady, které má 

integrace na členské státy, institucionální systémy, rozhodovací procesy a další tvorbu 

politik EU (Schmidt 2002).  

Europeizace se také odlišuje od konvergence, která může být jedním z důsledků 

europeizace. Podpora evropských politik na domácí scéně může být zdrojem 

konvergence, častěji se však objevují rozdíly v národních úpravách a výsledcích, které 

nové předpisy přinášejí (Héritier et al. 2001).  

Europeizace by neměla být zaměňována ani s harmonizací, která se týká 

postupného slaďování způsobu, jakým jsou nařízení uplatňována na vnitrostátní úrovni. 

I když může proces europeizace vést k větší harmonizaci politik, nechává prostor pro 

rozmanitost národních úprav (Radaelli 2003). 

2) Bottom-up europeizace (Radaelli 2004; Van Bever, Verhelst 2013)/uploading 

(Bache, Marshall 2004; Marshall 2005): 

K bottom-up europeizaci dochází, pokud transfer inovativních domácích praxí na 

nadnárodní úroveň vede k jejich inkorporaci do evropských politik a programů 

(Marshall 2005: 7). K ovlivňování rozhodovacího procesu může docházet nepřímo 

prostřednictvím lobování na národní úrovni, ale také přímo na evropské úrovni (Kern, 

Bulkeley 2009: 312). Prosadit své ideje a principy, pocházející z domácí politiky, 
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v rámci EU se snaží jak státy (Evans 2011; Wurzel 2004), tak substátní aktéři a jejich 

zájmové organizace (Kern 2007, 2009, 2010). 

3) Horizontální europeizace (Kern 2009; Van Bever, Verhelst 2013): 

Europeizace může nastat i bez přímého zapojení evropských institucí, pokud 

dochází k přímému transferu dobrých praxí mezi členskými státy, mezi regiony různých 

členských států a mezi městy v různých zemích (Kern 2009: 4). Děje se tak buď v rámci 

dvoustranných dohod (partnerská města) nebo transnacionálních sítí spolupráce měst 

(Kern 2007). Častější je ale přenos dobré praxe a učení ze sdílených zkušeností 

prostřednictvím partnerství a sítí, vytvořených z iniciativy Evropské unie (Van Bever, 

Verhelst 2013: 4).  

 

Tab. 2: Dimenze a perspektivy urbánní europeizace. 

 

Vertikální Horizontální 

Top-down, 
downloading 

Bottom-up, 
uploading 

Vnitřní  
unijní  
(+EHP) 

Vnější 

Politika 
sousedství 

Trans 
kontinentální 

Struktury 
příležitosti 

EU 

Evropské 
strukturální 

fondy, 
komunitární 

iniciativy 
(URBAN) 

Předsednictví 
v Radě, Výbor 

regionů (1994), 
individuální 
lobbistické 

úřady, asociace a 
sítě (CEMR, 
Eurocities) 

Evropská územní 
spolupráce 

(přeshraniční, 
nadnárodní, 

meziregionální), 
Evropské 

seskupení pro 
územní 

spolupráci 
(EGTC), 
URBACT 

TACIS (TCAS, 
IBPP),  
MEDA 

(MED´ACT, 
MED-PACT) 

↓ 
ENPI (2007) - 

Východní 
partnerství, 
Barcelonský 

proces 
(CIUDAD)  

URB-AL 
(Latinská 
Amerika) 

Podněty 
pro města 

Implementace 

nařízení EU  
splnění kritérií 
EU pro získání 

peněz 

Lobbování v EU 

 ovlivňování 

tvorby politik  
prosazování 

vlastních zájmů  

Vzájemná spolupráce, sdílení zkušeností a 
znalostí, výměna dobré praxe 

EU-urbánní 
vztahy 

Nepřímé – 
členské státy 

jako strážci brány 

Přímé – 
lobbování na 

úrovni EU, 
konzultování 

lokál. samospráv 

EU rozvíjí a usnadňuje autonomní lokální akce 

Zdroj: Kern (2010), Van Bever, Verhelst (2013) - upraveno.   
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3.3. Europeizace politiky urbánního rozvoje 

Ačkoliv byla cesta k evropské integraci nastoupena již v roce 1958, předmětem 

cíleného vědeckého výzkumu se europeizace stala až v 90. letech 20. století (viz graf 1). 

Tématu europeizace urbánního prostředí se zahraniční literatura věnuje intenzivněji 

posledních deset let (viz graf 2).  

 

Graf 1: Časová analýza publikací o problematice europeizace. 

Zdroj dat: SCOPUS. 

 

Graf 2: Časová analýza publikací o problematice urbánní europeizace. 

Zdroj dat: SCOPUS. 

3.3.1.  Top-down europeizace 

Většina autorů se zabývá problematikou vnitrostátní top-down europeizace, která 

také patří k nejdéle studovaným. Přesto se v této oblasti neobjevují celostátní, respektive 

vícepřípadové srovnávací studie. Pouze výjimečně vznikají komparace jednotlivých 

případů europeizace substátní úrovně v mezinárodním měřítku (Frank 2009). 

Na téma programu URBAN v Německu lze identifikovat šest publikací, které 

analyzují situaci (průběh europeizace) celkem v pěti městech. Naprostá většina prací 

jsou jednopřípadové studie (Günter 2002; Güntner, Halpern 2006; Halpern 2004, 2005). 

Pouze dvě publikace srovnávají situaci v různých studijních územích. Jedna z nich 
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dopady URBAN na dvě vybraná města, a to v Německu (Erfurt) a Itálii (Mattiucci 

2010), další uvádí dva německé příklady dopadu evropské politiky na města v rámci 

vícepřípadové komparativní studie, provedené ve Velké Británii (Liverpool, 

Manchester), Německu (Dortmund, Hamburg) a v Rakousku (Štýrský Hradec, Vídeň) 

(Wolffhardt et al. 2005).    

Studie rozebírají problematiku implementace programu na lokální úrovni a zkoumají 

její dopad na politické přístupy a struktury. Některé práce se zabývají také vlivem 

programu na národní vládu (např. Güntner, Halpern 2006; Halpern 2004, 2005; 

Mattiucci 2010). Další řeší otázku, do jaké míry města zvládají požadavek na participaci 

obyvatel (Günter 2002; Mattiucci 2010; Wolffhardt et al. 2005). Častým tématem je 

také srovnávání URBAN s jinými programy urbánní obnovy a s tím související otázka 

vlivu předchozí zkušenosti s programy na implementaci URBAN (Güntner, Halpern 

2006; Mattiucci 2010; Wolffhardt et al. 2005).  

Při výzkumu vlivu programu URBAN na změny v politické a administrativně-správní 

struktuře vycházejí autoři z modelu víceúrovňového vládnutí. Halpern (2004, 2005) 

zakládá svou analýzu na dynamice, vyplývající ze vztahu „externí inovace“ (URBAN) a 

institucionální změny. Komunitární iniciativa přichází v období, kdy je vnitrostátní 

politické uspořádání oslabeno faktory, jakými jsou například globalizace nebo proces 

privatizace. Připravena je tak příležitost ke zpochybnění dosavadního rozložení moci. 

Evropská unie se proto může stát nosičem institucionální změny na vnitrostátní úrovni 

zejména prostřednictvím svého vlivu na parametry probíhajícího procesu změny, jakými 

jsou nastolování agendy, lokální sítě a zdroje legitimity. Günter (2002) na druhé straně 

tvrdí, že program URBAN a tím pádem i jeho dopady jsou omezené nejasnostmi a 

problémy, vycházejícími ze samotné evropské urbánní politiky a logiky financování 

komunitárních iniciativ. Někteří autoři však pracují s teorií tří proudů (Kingdon 1995)
3
 

a politickými aktéry, hledajícími okna příležitostí k propojení proudů a umožnění 

změny veřejných politik (Günter, Halpern 2006; Halpern 2004, 2005).   

V případě Velké Británie lze na téma programu URBAN identifikovat čtyři 

publikace (Bache, Marshall 2004; Marshall 2005; Tofarides 2003; Wolffhardt et al. 

2005), dvě z nich se věnují realizovaným projektům v mezinárodním srovnání 

                                                             
3
 1) proud problémů (co se děje), 2) proud veřejných politik (co s tím lze udělat) a 3) proud politiky (pro 

co lze získat podporu). 
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(Tofarides 2003; Wolffhardt et al. 2005). Obvykle vznikají jedno- a dvoupřípadové 

studie. Analýzy se týkají dohromady šesti měst (Birmingham, Glasgow, Liverpool, 

Londýn, Manchester, Sheffield).  

Výzkumné práce se zaměřují na měnící se charakter vládnutí na substátní úrovni 

vlivem působení Evropské unie (Marshall 2005; Tofarides 2003; Wolffhardt et al. 

2005). Autoři se dotýkají širší debaty o dopadech evropské integrace a otázky, zda EU 

dokáže prosadit participaci obyvatel na lokálním rozhodování. Diskuze se nevyhýbá ani 

problému nesouladu mezi institucionálním uspořádáním ve Velké Británii a požadavky 

Evropské unie, považovaného za překážku pro vnitrostátní implementaci programu 

URBAN. Analýzy vycházejí z modelu víceúrovňového vládnutí (Marshall 2005; 

Tofarides 2003; Wolffhardt et al. 2005). Někteří autoři pracují s konceptem státu–

vrátného (gatekeeper) (Tofarides 2003; Wolffhardt et al. 2005), vztahujícímu se ke 

snahám vlády zachovat si kontrolu nad politickým procesem.  

Hlavními výzkumnými metodami při studiu top-down europeizace jsou rozhovory 

s klíčovými aktéry na různých úrovních správy a analýza dokumentů, týkajících se 

implementace programu URBAN na národní a lokální úrovni. Halpern (2004, 2005) a 

Tofarides (2003) studují také evropskou úroveň politiky urbánního rozvoje.  

3.3.2.  Bottom-up europeizace 

Výzkum bottom-up europeizace probíhá ve dvou oddělených liniích podle toho, 

zda je předmětem studia prosazování (1) vlastních zájmů městy nebo (2) principů 

vnitřní politiky členskými státy na úrovni EU.  

Ačkoli je struktura příležitostí pro lobbing měst v evropských institucích 

dostatečně popsána (Kern 2007), samotný výzkum bottom-up europeizace v oblasti 

urbánního rozvoje na linii města–EU dosud není rozvíjen. Nejblíže mu je v tomto 

ohledu již dlouhodobě probíhající výzkum činnosti transnacionálních sdružení v oblasti 

řízení klimatických změn, vycházející z modelu víceúrovňového vládnutí (Kern 2010). 

Kern a Bulkeley (2009) zjišťují, že pravděpodobnost úspěchu lobbingu v evropských 

institucích klesá, pokud mezi jednotlivými sdruženími měst dochází ke konkurenčnímu 

boji. Na druhé straně přímé vztahy mezi institucemi EU a městy, a s tím také cesta 

k vertikální bottom-up europeizaci, jsou obvykle vyhrazeny pro nejaktivnější členská 
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města, která do sdružení vstoupila v raných stádiích jeho rozvoje a jejichž zástupci 

zároveň stojí v čele sdružení (Kern, Bulkeley 2009: 327). Pokud se tento argument 

aplikuje na transnacionální sdružení měst EUROCITIES, činné v oblasti udržitelného 

rozvoje měst, zkoumané v této diplomové práci, lze konstatovat, že příležitost 

k ovlivňování evropské politiky dostala dosud města z deseti států, včetně Německa a 

Velké Británie. Během dosavadních 13 předsednických cyklů stála v čele sdružení dvě 

německá a jedno britské město. Počet, který svědčí o aktivním přístupu těchto měst 

v rámci organizace,
4
 ale nevypovídá o řádově vyšší angažovanosti při srovnání 

s ostatními předsednictvími. Zároveň také nelze dokázat, že příležitost k lobbingu 

opravdu vede k bottom-up europeizaci. 

 
Graf 3: EUROCITIES – Státy, ze kterých pocházejí předsednická města, a jejich celkový počet 
let v čele sdružení. 
Zdroj: EUROCITIES. 

 
Graf 4: EUROCITIES – Předsednictví členských měst.  
Zdroj: EUROCITIES. 

 

                                                             
4 Členy sdružení je celkem 130 evropských měst. Zdroj: EUROCITIES. 
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Výzkum v oblasti prosazování principů vnitřní politiky členskými státy na 

úrovni EU je značně omezen co do počtu výstupů i zaměření. V zásadě se týká pouze 

činnosti států, vyvíjené v Radě EU. Wurzel (2004) komparuje dvě po sobě následující 

předsednictví Velké Británie (1992, 1998) a Německa (1994, 1999) v tematicky 

příbuzné oblasti environmentální politiky. Z jeho zjištění vyplývá, že rozdíly ve 

vnitrostátní právní úpravě mají vliv na volbu priorit předsednické země. Ta hraje nejen 

roli managera, ale také iniciátora a mediátora, který poskytuje prostor pro setkávání a 

tříbení různých názorů. Cíle předsednictví se však obvykle nedaří plně dosáhnout. 

Členské státy ve vedení Rady mohou pouze do určité míry využít svého postavení 

k prosazení svých zájmů, respektive principů, pocházejících z domácích politik. 

Předsednictví tak slouží spíše k formování než k vymezování politik (Wurzel 2004).  

Pro výzkum bottom-up europeizace politiky urbánního rozvoje je relevantní 

publikace Neila Evanse (2011), prezentující analýzu textů vnitrostátních politických 

dokumentů, týkajících se britské politiky urbánního rozvoje. Autor dále rozebírá 

konzistentnost principů politiky urbánního rozvoje a shodu dokumentů domácí politiky 

s ustanoveními Bristolské dohody, přijaté za předsednictví Velké Británie v Radě EU 

v roce 2005. Ze studie vyplývá, že existuje velmi úzké spojení specifických 

vnitrostátních principů, a někdy až doslovné převzetí textu z domácích dokumentů 

v Bristolské dohodě. Evans (2011) to však pokládá za významnou překážku uskutečnění 

bottom-up europeizace, která se podle něj daří jen při prosazování univerzálnějších cílů 

a principů.  

3.3.3.  Horizontální europeizace 

Aplikovaný výzkum horizontální europeizace oblasti urbánního rozvoje není dosud 

rozvíjen. Předpokládá ho však Kern[ová] (2007), podle níž Evropská unie poskytuje 

městům nejen příležitost k obcházení národního státu a prosazování vlastních zájmů, ale 

stimuluje města také k vzájemné výměně a přenosu dobré praxe. Evropské instituce 

nejsou do tohoto procesu přímo zapojeny, nebo hrají pouze podpůrnou roli. Činnost 

měst v tomto směru však vyžaduje existenci bilaterálních, respektive multilaterálních 

přímých vazeb, založených na dobrovolnosti. Odpovídají tomu jednak dlouhodobá 

partnerství a sdružení měst nebo krátkodobé projekty, často financované z prostředků 

EU, jakými jsou v této diplomové práci zkoumané iniciativy URBACT, URB-AL, 

MED-PACT a CIUDAD.  
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4. Urbánní struktura Evropy 

V současnosti žije přibližně 359 milionů lidí, tj. 72 % všech obyvatel Evropské unie, 

ve městech. Do roku 2050 přesáhne podíl městského obyvatelstva 80 %.
5
  

 

Obr. 1: Trend urbanizace v Evropě v období 1950–2050. 
Zdroj: Evropská environmentální agentura http://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/figures/european-urban-population-trends. 

Evropa se oproti svým největším ekonomickým partnerům USA a Číně vyznačuje 

větším množstvím měst a menší koncentrací sídelních struktur. Vedle dvou velkých 

městských aglomerací Paříže a Londýna disponuje hustou sítí malých a středně velkých 

měst. Charakteristický je polycentrismus s rozptýlenou sídelní zástavbou. Stále častěji 

dochází ke vzniku městských regionů, tvořených sítí středně velkých a menších měst, 

jimž však chybí skutečně funkční a politické centrum.
6
 Rostoucí nepoměr mezi správní 

a městskou strukturou oslabuje soudržnost a snižuje konkurenceschopnost
7
 území na 

lokálním trhu nemovitostí, ale také Evropy jako globálního hráče.  

                                                             
5
 Evropská komise (Společné výzkumné středisko, Evropské fórum pro zeměpis a statistiku, GŘ pro 

regionální a městskou politiku). 
6 http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/urban2014/doc/presentations/dg_urban_sandrobalducci.pdf. 
7
 OECD (2014). What Makes Cities More Productive? Evidence on the Role of Urban Governance from 

Five OECD Countries. OECD Regional Development Working Papers 05. Paris: OECD. 
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V rámci evropského kontinentu existuje dosud jediný jádrový hospodářský prostor, 

charakterizovaný velmi vysokou hustotou obyvatel, výskytem největších metropolí, 

výraznou hustotou kvalitních dopravních sítí, velkou ekonomickou výkonností a 

konkurenceschopností. Jádrový prostor Evropy je vymezován dvojím způsobem, buď 

jako tzv. modrý banán (jihovýchodní Anglie, Benelux, severní Francie, středozápadní a 

jihozápadní Německo, Švýcarsko a severní Itálie) nebo jako tzv. západoevropský 

pentagon, území mezi městy Londýn, Paříž, Milano, Mnichov a Hamburk (viz obr. 2). 

Jádrový prostor zahrnuje 18 % plochy Evropy, 41 % obyvatel, 49 % HDP a 75 % 

výdajů na vědu a rozvoj v původní EU 15.
8
 

 
Obr. 2: Evropský jádrový prostor: modrý banán a evropský pentagon.  
Zdroj dat: Veselý (2007), upraveno. 

                                                             
8 Srov. Leibenath et al. (2007). 
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Dalšími hospodářsky silnými regiony v Evropě jsou na severu oblasti kolem 

Øresundského průlivu s centry Kodaní a Malmö a na jihu tzv. Slunečný pás od 

Barcelony přes Milano až po Záhřeb.
9
 

Rozdíly v urbánní struktuře a rozložení obyvatel existují nejen na celoevropské 

úrovni, ale i v rámci členských států EU. Je to dáno historickým vývojem, funkcemi 

měst v rámci regionů, různou hustotou obyvatel, atp. Z globálního hlediska lze za 

megapole označit v Evropské unii pouze Londýn a Paříž. Za metropolitní oblasti jsou 

považovány také aglomerace Berlína, Říma, Madridu a dalších velkých měst.
10

 

 
       Obr. 3: Evropská města podle počtu obyvatel (2011). 
       Zdroj: Eurostat, NSIs, Nordregio at www.nordregio.se, Johana Roto. 

                                                             
9
 Op. cit. 

10 Aldskogius (2000). 
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5. Aktéři evropské politiky urbánního rozvoje 

5.1. Program OSN pro lidská sídla (UN-Habitat)11 

UN-Habitat je jednou z agentur Organizace spojených národů. Od svého založení 

v roce 1978
12

 má za úkol podporovat udržitelný rozvoj měst a obcí po celém světě 

prostřednictvím programů, budování kapacit, šíření informací a posilování partnerství.  

Při své činnosti agentura spolupracuje s vládami, místními úřady, nevládními 

organizacemi a soukromým sektorem. Její technické programy a projekty se zaměřují na 

témata zlepšování života ve slumech, omezování chudoby ve městech, obnovy území po 

přírodních katastrofách, vodohospodářství nebo zajištění finančních zdrojů pro 

budování obydlí.
13

 Agentura má na starosti také přípravu celosvětových konferencí o 

bydlení a rozvoji měst a naplňování přijatých dokumentů. První globální konferencí, 

organizovanou Programem OSN pro lidská sídla, byl Habitat II – Summit měst, konaný 

v Istanbulu v roce 1996. Delegace 171 přítomných států, včetně všech členů v té době 

nově vzniklé Evropské unie, zde schválily dva významné politické dokumenty, 

Istanbulskou deklaraci, ve které se účastníci přihlásili k boji proti zhoršování životních 

podmínek ve městech, a tzv. Agendu Habitat, která obsáhla cíle, zásady a závazky pro 

realizaci globálního akčního plánu pro zlepšení kvality života v lidských sídlech 

v dalších dvaceti letech. Účastníci se zavázali zahájit implementaci Agendy nejpozději 

do pěti let od konání konference. Ke zhodnocení procesu došlo v roce 2001 na 

zvláštním zasedání Valného shromáždění v New Yorku (Istanbul+5). Na něm byla 

přijata Deklarace o městech a dalších lidských sídlech v novém tisíciletí, ve které 

signatáři znovu potvrdili svůj závazek zajistit udržitelný rozvoj měst, který bude 

realizován na základě široké diskuze a partnerství veřejného a soukromého sektoru.
14

   

Pokrok, učiněný od zasedání v roce 2001, a další směřování globální strategie 

urbánního rozvoje bude programem nadcházející konference OSN o bydlení a 

udržitelném rozvoji měst (Habitat III), která se uskuteční v říjnu 2016 v ekvádorském 

hlavním městě Quitu. Na tu byly pozvány členské státy jednotlivě, a i Evropská unie 

jako celek, aby zde v samostatném příspěvku prezentovala svou vizi urbánního rozvoje. 

                                                             
11

 Do roku 2001 Centrum OSN pro lidská sídla (UNCHS, Habitat). 
12

 Vznikla v návaznosti na konání první globální konference Habitat o lidských sídlech v roce 1976 v 
kanadském Vancouveru. 
13 Viz Informační centrum OSN v Praze, http://www.archiv.osn.cz/system-osn/programy-a-dalsi-organy-
osn/?i=108. 
14 Srov. Istanbul+5, http://www.un.org/ga/Istanbul+5/brochure.pdf. 
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5.2. Evropská unie 

5.2.1.  Rada Evropské unie 

Rada Evropské unie (Rada ministrů/Rada) je nepermanentním, kolektivním 

vrcholným orgánem Evropské unie, který reprezentuje zájmy členských států. Hlavní 

náplní její činnosti je zajišťování koordinace politik v rámci EU, uzavírání 

mezinárodních smluv a přijímání legislativy společně s Evropským parlamentem, 

reprezentantem občanů Unie. Členské státy se střídají v předsednictví Rady po půl roce. 

Na zasedání Rady členský stát zastupuje, a případně zavazuje, ministr, do jehož resortu 

spadá projednávaná agenda.  

Politika urbánního rozvoje je obvykle prohlubována na neformálních zasedáních 

ministrů pro oblast územního plánování a rozvoje. Zařazení politiky na program jednání 

je však fakultativní, zcela závislé na zájmech a prioritách dané předsedající země. 

Urbánní politika svým charakterem patří mezi koordinované politiky EU,
15

 přesto lze od 

roku 1997 zaznamenat rostoucí zájem členských států, předsedajících Radě, o prosazení 

integrovaného přístupu k problematice rozvoje evropských měst (viz níže).   

5.2.2.  Evropská komise 

Evropská komise (Komise) je vrcholný exekutivní orgán Evropské unie, nezávislý 

na členských státech a hájící zájmy EU. Skládá se z jednotlivých resortů – generálních 

ředitelství (GŘ). V jejich čele stojí generální ředitelé, politicky je vedou komisaři, 

nominovaní členskými státy. Agenda urbánního rozvoje spadá do gesce GŘ pro 

regionální a urbánní politiku.
16

 Komise dbá na dodržování zakládajících smluv 

Evropské unie, účastní se na tvorbě evropské legislativy, vydává doporučení a 

stanoviska, vykonává pravomoci v přenesené působnosti, podílí se na zahraniční 

                                                             
15 Jde o politiky, u nichž členské státy přenesly svou působnost na orgány EU jen částečně. Těžiště 
rozhodování je stále v jejich působnosti. EU smí zasáhnout jen tehdy, když je schopná jednat účinněji než 
členské státy. Samotná realizace těchto politik tedy spočívá na členských státech, zatímco koordinace a 
harmonizace spadá do působnosti orgánů Evropské unie. 
16

 Dříve DG XVI – GŘ pro regionální a kohezní politiku.  
V oblasti urbánní politiky se GŘ řídí principy transparentnosti, nezávislosti, spoluodpovědnosti, 
integrace, společenské smlouvy a rovnosti. Viz CES – TERCUD (2010). 
Hlavními cíli GŘ jsou podpora integrovaného přístupu orientovaného na udržitelný rozvoj, podpora 
vzdělávání, výzkumu a inovací v oblasti územního plánování, podpora společných nástrojů a legislativy 
při rozvoji městského prostředí, zajištění přístupu všech evropských občanů k výsledkům pokroku 
v oblasti rozvoje měst, sdílení znalostí a zkušeností s nečlenskými státy a rozvoj partnerství s rozvojovými 
státy, podpora kulturního dědictví, krajinného rázu a sociální koheze. Srov. op. cit. 
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politice a spravuje rozpočet EU. Komise vydává zprávy, studie a akční plány, a také 

vyhlašuje a řídí komunitární iniciativy a programy v oblasti urbánního rozvoje. 

5.2.3.  Skupina pro rozvoj měst (UDG)17  

Skupina pro rozvoj měst (UDG) je neformální pracovní skupinou, pracující od roku 

2000 v rámci Výboru pro územní rozvoj při Evropské komisi. Skládá se ze zástupců:   

 ministerstev členských zemí EU, kandidátských zemí a států Evropského 

hospodářského prostoru (Norsko, Švýcarsko), odpovědných za rozvoj měst; 

 institucí EU (Evropská komise, Evropský parlament, Výbor regionů, Evropský 

hospodářský a sociální výbor, Evropská investiční banka); 

 Evropské agentury pro životní prostředí; 

 zájmových organizací (CEMR,
18

 EUROCITIES, ECTP,
19

 EFAP
20

); 

 sítí spolupráce a výměny dobré praxe (URBACT, EUKN) a 

 evropských programů a iniciativ. 

 Pracovní skupina se schází čtyřikrát ročně. Připravuje podklady pro zasedání vrchních 

ředitelů, zodpovědných za rozvoj měst, a pro neformální schůzky ministrů Rady EU, 

pokud jsou předsednickou zemí naplánovány. 

5.2.4. Evropský parlament  

5.2.4.1. Výbor pro regionální rozvoj (REGI) 

Na základě ustanovení Smluv funguje v rámci Evropského parlamentu Výbor 

pro regionální rozvoj (REGI), příslušný pro záležitosti, týkající se regionálního rozvoje 

a politiky soudržnosti. Jeho členy je 43 poslanců EP. Výbor úzce spolupracuje s Radou 

EU, Evropskou komisí, Výborem regionů, organizacemi pro meziregionální spolupráci 

a místními a regionálními orgány s cílem vytvořit právní rámec pro regionální rozvoj a 

politiku soudržnosti, a to i s ohledem na městský rozměr. Projednává návrhy legislativy 

Komise a Rady, předkládá k nim pozměňovací návrhy, připravuje podklady a 

vypracovává zprávy, prezentované na plenárním zasedání Evropského parlamentu. 

Výbor pro regionální rozvoj svou činností obhajuje řešení urbánní politiky na evropské 

                                                             
17

 UDG – Urban Development Group. 
18 CEMR – Rada evropských municipalit a regionů. 
19

 ECTP – European Council of Town Planners. 
20 EFAP – European Forum for Architectural Policies. 
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úrovni. Politiku soudržnosti vnímá jako jeden z hlavních nástrojů pro zvyšování 

konkurenceschopnosti evropských měst.
21

 

5.2.4.2. Meziskupina pro urbánní otázky (Intergroup URBAN) 

Meziskupina pro urbánní otázky funguje pravidelně každé volební období 

Evropského parlamentu od roku 1979. I když je vytvořená na základě článku 34 

Jednacího řádu EP
22

 a podléhá předpisům, přijatým Konferencí předsedů politických 

skupin, není orgánem Parlamentu a nevyjadřuje tak jeho oficiální názor. Poskytuje však 

platformu pro neformální výměnu názorů mezi poslanci se zájmem o téma urbánního 

rozvoje a také prostor pro kontakty poslanců s občany.
23
Cílem meziskupiny je zvýšit 

povědomí o specifických otázkách a problémech měst v rámci Parlamentu i mimo něj. 

 
Graf 5: Počet členů Evropského parlamentu za Velkou Británii a Německo, působících 
v Meziskupině pro urbánní otázky. 
Zdroj: Intergroup URBAN. 

5.2.5. Výbor regionů 

Od roku 1994 hájí zájmy orgánů substátní úrovně Výbor regionů. Komise a Rada 

musejí Výbor konzultovat v případě návrhů na legislativu v oblastech s dopadem na 

regionální nebo místní úroveň. Výbor může také vypracovat stanoviska z vlastní 

iniciativy a zařadit tak různé otázky do agendy EU. Doporučení Výboru však nejsou 

závazná a jeho postavení v institucionální struktuře EU je tím omezené. Výbor regionů 

má v současnosti 350 členů, jejich počet z jednotlivých států EU zhruba odpovídá 

velikosti populace. Složení národních delegací je značně ovlivňováno správní strukturou 

členských zemí EU. Zástupci místních samospráv převažují v případě malých, 

                                                             
21 Srov. Evropský parlament, REGI, http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/regi/home.html. 
22

 Viz http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=CS&reference=RULE-034. 
23 Viz http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/20150201PVL00010/Organizace#intergroups. 
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unitárních států se slabými regionálními úřady. Naopak státy s federálním uspořádáním 

jsou ve větší míře reprezentovány zástupci regionů. Velká Británie a Německo mají ve 

Výboru shodně po 23 zástupcích. 

 
Graf 6: Podíl zastoupení měst a regionů Velké Británie a Německa ve Výboru regionů. 
Zdroj: Výbor regionů, http://memberspage.cor.europa.eu/. 

5.2.6.  Evropská investiční banka (EIB) 

Evropská investiční banka poskytuje od roku 1958 dlouhodobé financování, záruky 

a poradenství projektům v EU i mimo ni. Podílníky banky jsou členské státy EU. 

Úkolem její činnosti je přispívat k rozvoji méně rozvinutých oblastí, modernizaci a 

konverzi průmyslových podniků,
24

 k podpoře hospodářské, sociální a územní 

soudržnosti Unie
25

 a k provádění opatření mimo EU v oblasti rozvojové spolupráce.
26

 

Prioritami jsou inovace a dovednosti, přístup menších podniků k finančním 

prostředkům, boj proti změně klimatu a strategická infrastruktura. V oblasti podpory 

urbánního rozvoje hraje EIB důležitou roli, je totiž hlavním finančním partnerem 

Komise při realizaci iniciativ JASPERS, JEREMIE a JESSICA, zaměřených na 

investice a růst v evropských městech.
27

 Banka spravuje holdingový fond iniciativ, 

                                                             
24 Článek 309 SFEU. 
25

 Článek 175 SFEU a protokol č. 28 o hospodářské, sociální a územní soudržnosti. 
26

 Článek 209 SFEU. 
27

 Viz http://www.euractiv.cz/formy-pomoci.  
JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) – společná pomoc a podpora 
poradenství při realizaci velkých infrastrukturních projektů.   
JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) – pomoc finančním 
zprostředkovatelům (zápůjčkové fondy, fondy rizikového kapitálu atd.) na investice do malých a 
středních podniků.  
JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) – podpora pro udržitelné 
investice a růst v městských oblastech, fondům městského rozvoje, investicím do partnerství veřejného 
a soukromého sektoru. Srov. https://www.euroskop.cz/9217/sekce/iniciativy-kohezni-politiky/. 
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nastavuje podmínky pro vznik fondů rozvoje měst, a poskytuje také poradenskou 

činnost a asistenci lokálním samosprávám při implementaci opatření.
28

 

5.3. Rada Evropy 

Rada Evropy je mezinárodní organizací, sdružující od roku 1949 evropské státy za 

účelem harmonizace národních právních úprav v oblasti ekonomické, sociální, kulturní, 

vědecké a administrativní včetně ochrany lidských práv a svobod. Spolupráce se rozvíjí 

na mezivládní úrovni. Rada Evropy byla první mezinárodní organizací, která pohlížela 

na evropská města z perspektivy jejich práv a začala je v tomto ohledu podporovat. 

V roce 1957 byla z její iniciativy vytvořena Konference místních samospráv v Evropě, 

která sdružila zástupce lokální a regionální úrovně. V roce 1994 se stala poradním 

orgánem Rady Evropy a změnila název na Kongres místních a regionálních samospráv. 

V současné době reprezentuje na 200 000 evropských měst a regionů.
29

  

V roce 1985 Konference přijala Evropskou chartu místní samosprávy, ve které se 

signatáři zavázali uznat princip lokální samosprávy v národní právní úpravě a zajistit 

politickou, administrativní a finanční nezávislost lokálních samospráv. Článek 10 

Charty vytvořil městům podmínky pro vedení zahraniční politiky. Uznal „právo 

místních společenství být […] členy mezinárodního sdružení místních společenství na 

ochranu a k prosazování jejich společných zájmů“ (odst. 2) a oprávnění místních 

samospráv „spolupracovat se svými protějšky v jiných státech“ (odst. 3). Charta 

vstoupila v platnost v roce 1988.
30

     

Tab. 3: Ratifikace Evropské charty místní samosprávy v členských státech EU.  
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Zdroj: Rada Evropy. 

                                                             
28

 Viz http://www.eib.org/products/blending/jessica/index.htm. 
29

 Srov. The Congress of the Council of Europe. The Voice of Cities and Regions (on-line), Conceil de 
l´Europe – Congrés – Recherche de Membres (web), 
http://www.coe.int/t/congress/whoswho/default_en.asp?. 
30

 Německo Chartu ratifikovalo 17.5.1988, Velká Británie 24.4.1998. Srov. http://www.coe.int/cs/web/ 
conventions/full-list/- /conventions/treaty/122/signatures?p_auth=WlL3BdNB.  
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V roce 1992 vznikla z iniciativy Konference Evropská charta měst (bez statusu 

úmluvy), která definovala práva občanů evropských měst a stanovila principy dobrého 

řízení urbánního prostředí. V souladu s prosazováním ochrany lidských práv a svobod 

se zaměřila na aspekt zachování kvality života obyvatel v procesu celkového rozvoje 

měst. Charta akcentovala především oblasti urbánní bezpečnosti, bydlení, životního 

prostředí, multikulturní integrace, dopravy, sportu a volného času. Politické, 

ekonomické, sociální a kulturní změny v Evropě vedly v roce 2008 k přijetí revize 

Charty a inkorporace nových témat, týkajících se zaměstnanosti, sociálního vyloučení, 

informačních technologií, dobrého vládnutí, globalizace a udržitelného rozvoje. 

Spolupráce mezi Evropskou unií a Radou Evropy začala záhy po vzniku Unie v roce 

1992. Vztahy ovlivnil fakt, že všechny členské státy EU jsou zároveň členy Rady 

Evropy, přesto byly hledány cesty, jak vzájemnou spolupráci ještě více zefektivnit. 

V květnu 2007 bylo podepsáno Memorandum o porozumění, které uznalo zásadní roli 

Rady Evropy v oblasti ochrany lidských práv, právního státu a demokracie v Evropě. 

První bienále spolupráce s nastavenými geografickými a tematickými prioritami bylo 

zahájeno v roce 2012. V rámci druhého bienále 2014–2015 získala pozornost také 

spolupráce v oblasti rozvoje lokální a regionální demokracie. Cílem se stalo především 

posílení spolupráce mezi Kongresem místních a regionálních samospráv Rady Evropy a 

Výborem regionů EU.
31 

5.4. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj  

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) je mezivládní organizací 

hospodářsky vyspělých států světa, která vznikla v roce 1961 s cílem koordinovat 

hospodářskou a sociální politiku členských zemí pro dosažení ekonomického růstu, 

zaměstnanosti, finanční stability a rozvoje mezinárodního obchodu. V rámci Výboru pro 

politiku regionálního rozvoje OECD (TDPC) vyvíjí svou činnost Pracovní skupina pro 

politiku rozvoje městských oblastí. Zaměřuje se na hledání přístupů k fenoménu 

urbanizace ve spojení s ekonomickým růstem, využitím energetických zdrojů a 

klimatickými změnami. TDPC studuje a hodnotí urbanizační trendy v členských státech 

OECD. V roce 2001 vydala OECD zprávu Města pro občany – zlepšení správy měst, ve 

                                                             
31

 Viz The European Union's Relations with the Council of Europe (on-line), European Union - European 
External Action Service (web), 
http://eeas.europa.eu/delegations/council_europe/eu_council_europe/index_en.htm, [retrieved 05-10-
2015]. 
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které konstatovala, že neexistuje žádný jediný model metropolitní správy. Všechny by 

ale měly vycházet z principů soudržnosti, koordinace, efektivity, flexibility, spoluúčasti, 

subsidiarity, udržitelnosti a specifičnosti.
32

 

5.5. Rada evropských municipalit a regionů (CEMR) 

Rada již od roku 1951 sdružuje a reprezentuje národní asociace lokálních a 

regionálních samospráv. Ačkoli sídlo organizace je v Paříži, od roku 1969 má svůj úřad 

také v Bruselu. Rada se ve své činnosti zaměřuje mimo jiné na ovlivňování evropské 

politiky a legislativy v oblastech, které mají dopad na její členy. Význam CEMR pro 

formulování zájmů měst a regionů uznala Rada EU Rižskou deklarací z června 2015. 

5.6. EUROCITIES 

EUROCITIES je politická platforma měst členských států EU. Vznikla v roce 

1986 jako síť lokálních samospráv, která sdružuje na 130 největších měst Evropy, ve 

kterých žije dohromady 130 milionů obyvatel.
33

 Prioritami sdružení jsou obnova území, 

sociální inkluze a klimatické změny. S evropskými institucemi však vyvíjí politický 

dialog i v mnoha dalších oblastech s dopadem na městské prostředí. Mezi ně paří 

ekonomický rozvoj, životní prostředí, doprava, kultura, informační technologie a 

služby. EUROCITIES poskytuje městům prostor pro sdílení zkušeností, analýzu 

společných problémů a vývoj inovativních řešení. Cílem uskupení je udržitelná 

budoucnost a dobrá kvalita života v evropských městech. Roli EUROCITIES jako 

důležitého zástupce a obhájce zájmů měst uznala Rada EU poprvé výslovně teprve 

nedávno v Rižské deklaraci z června 2015. Evropská komise tak učinila již v říjnu 1989 

na oficiálním setkání delegace EUROCITIES s předsedou Jacquesem Delorsem a 

komisařem pro regionální politiku Brucem Millanem.
34

 Od roku 1992 má sdružení své 

sídlo v Bruselu. 

Tab. 4: Členové EUROCITIES z Velké Británie a Německa. 
Belfast Glasgow Sheffield Berlin Dresden Karlsruhe 

Brighton & Hove Liverpool Sunderland Bonn Düsseldorf Mannheim 

Bristol London  Chemnitz Essen München 

Cardiff  Manchester   Köln Frankfurt Münster 

Edinburgh Newcastle-Gateshead  Dortmund Hamburg Nürnberg 

Velká Británie Německo 

Zdroj: EUROCITIES.  

                                                             
32

 Viz OECD (2001): Cities for Citizens – Improving Metropolitan Governance. Paris: OECD. 
33 Zakládajícími členy byly Barcelona, Birmingham, Frankfurt, Lyon, Milan, Rotterdam. Sdružení je určeno 
pro města nad 250 000 obyvatel. 
34 Bloomfield (2011). 
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6. Vývoj evropské agendy urbánního rozvoje 

6.1. Evropská unie – vnitřní urbánní politika 

V zakládacích smlouvách z roku 1958 nebyla role měst na sjednocování a 

posilování role EHS nijak reflektována. Ani do současné doby nebyl pro urbánní 

agendu vytvořen smluvní základ, i když k tomu měla již velmi blízko v roce 1992 při 

dojednávání podmínek Maastrichtské smlouvy o Evropské unii. Urbánní dimenze se 

však přesto vyvíjela postupně, nepřímo, v rámci jednotlivých politik Společenství, 

respektive EU (viz tab. 5).  

Tab. 5: Urbánní dimenze v politikách EU 

GŘ/ Agentura Politika/ 
nařízení 

Cílení na 
města 

Lokální 
projekty 

Studie/ 
výzkum 

Nástroje 

Oblast klimatu (CLIMA) X X    

Hospodářská soutěž (COMP) X     

Komunikační sítě, obsah a 
technologie (CNECT) 

X X    

Vzdělávání a kultura (EAC) X X    

Evropská environmentální 
agentura (EEA) 

   X X 

Zaměstnanost, sociální věci a 
sociální začleňování (EMPL) 

X X X   

Energetika (ENER) X X X  X 

Životní prostředí (ENV) X X X X X 

Eurostat (ESTAT)  X  X  

Migrace a vnitřní věci (HOME) X X   X 

Spravedlnost a spotřebitelé 
(JUST) 

X X    

Mobilita a doprava (MOVE) X X X  X 

Regionální a městská politika 
(REGIO) 

X X X X X 

Výzkum a inovace (RTD) X   X  

Zdraví a bezpečnost potravin 
(SANTE) 

X X    

Zdroj: EC MEMO-14-496_EN, Brussels, 22.7. 2014. 

Potřeba teritoriální koheze byla poprvé zmíněna až v Lisabonské smlouvě z roku 

2009. Ačkoli urbánní politika dosud nepatří mezi společné politiky Evropské unie, 

v posledních 25 letech lze zaznamenat rostoucí zájem členských států, 

předsedajících Radě, i některých evropských institucí o prosazení integrovaného 

přístupu k problematice rozvoje evropských měst a posilování konkurenceschopnosti 

urbánního prostředí. Tomu předcházel nejprve vznik regionální politiky Společenství. 
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6.1.1.  Vznik regionální politiky (1975–1988) 

Od založení Evropského hospodářského společenství v roce 1958 bylo jedním 

z jeho dlouhodobých úkolů dosáhnout politického sjednocení Evropy prostřednictvím 

ekonomické integrace. Již v polovině 70. let bylo zřejmé, že tohoto cíle bude složité 

dosáhnout mimo jiné kvůli značným rozdílům mezi bohatými a chudými regiony napříč 

Evropou. To bylo v roce 1975 jedním z důvodů k vytvoření Evropského fondu 

regionálního rozvoje, který odčerpal na nové projekty 5 % z celkového rozpočtu 

Společenství. Poprvé tak došlo k uznání potřeby územní dimenze evropských politik.  

Krátce po prvních přímých volbách do Evropského parlamentu v roce 1979 

vytvořili poslanci Meziskupinu pro urbánní otázky. I když nebyla orgánem Parlamentu 

a nevyjadřovala tak jeho oficiální názor, poskytla významnou platformu pro neformální 

výměnu názorů a poskytla prostor pro kontakty s občanskou společností.
35

 

Katalyzátorem evropské debaty o urbánní problematice se snažila být městská lobby, 

reprezentovaná od roku 1986 sdružením největších evropských měst EUROCITIES.
36

  

Jednotný evropský akt (JEA), schválený členskými státy Společenství v roce 

1986, znamenal ve vztahu k urbánní agendě jen nepatrný posun. Položil základy 

evropské politiky soudržnosti s cílem zmírňovat dopady společného trhu na méně 

rozvinuté regiony (Hlava V JEA), odklonil se však od podpory snižování rozdílů mezi 

regiony směrem k odstraňování rozdílů v rámci regionů (čl. 130 C JEA). To bylo 

malým příslibem pro města do budoucna. Přestože v tomto období tvořily náklady na 

regionální politiku, a potažmo také na urbánní problematiku, již 20 % rozpočtu 

Společenství, o urbánní dimenzi evropské politiky zatím nelze hovořit.  

6.1.2.  Objevení urbánní agendy (1989–1993) 

Prvním opravdovým impulzem ke změně se stalo přijetí Čtvrtého akčního 

programu pro životní prostředí v roce 1987. V něm členské státy mimo jiné podpořily 

využívání integrovaných postupů při ochraně životního prostředí a zároveň zavázaly 

Evropskou komisi (Komise) předložit zprávu, která zhodnotí možnosti spolupráce 

veřejného a soukromého sektoru při obnově zanedbaných městských lokalit. Odpovědí 

Komise na tento požadavek byla Cheshireova zpráva z roku 1988. Ta upozornila na 
                                                             
35

 Viz http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/20150201PVL00010/Organizace#intergroups. 
36 Zakládajícími členy byly Barcelona, Birmingham, Frankfurt nad Mohanem, Lyon, Milan a Rotterdam. 
Sdružení je otevřeno pro evropská města nad 250 000 obyvatel. V současné době je v něm zapojeno 130 
měst. 
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kritickou situaci v mnoha evropských městech, potýkajících se s ekonomickou krizí, 

průmyslovou stagnací, vysokou nezaměstnaností a sociálním vyloučením. Kritizovala 

nedostatečnost programů a finančního zajištění regionální politiky ve prospěch měst, 

zároveň však hájila intervence nadstátní povahy ve městech na podporu rovného 

přístupu ke službám a eliminaci tržního selhání. Ve zprávě bylo také navrženo vytvoření 

evropských programů, určených přímo na rozvoj bydlení, služeb a revitalizaci 

brownfieldů.
37

 Krátce nato vydala Komise Zelenou knihu o urbánním prostředí (1990). 

V ní uznala vliv jednotlivých evropských politik na urbánní prostředí a identifikovala 

problematické oblasti rozvoje měst (brownfieldy, periferie, kvalita a znečištění 

životního prostředí). Komise vyjádřila podporu zásahům Společenství na zlepšení 

urbánního prostředí s odvoláním na článek 130r Smlouvy.
38

 Zároveň navrhla překonat 

sektorový přístup politik a zavádět integrované postupy tak, jak to zdůraznil Čtvrtý 

akční program pro životní prostředí. Důležitý byl v tomto případě postoj individualit 

v klíčových pozicích. Předseda Komise Jacques Delors (1985–1995) v rámci svého 

působení výrazně podporoval evropský sociální model. Komisař pro regionální politiku, 

skotský labourista Bruce Millan (1989–1995) byl velmi nakloněn rozvoji urbánní 

problematiky ve své gesci. Toho se chopil Mario Camhis, ředitel odboru inovací GŘ pro 

regionální politiku, a navrhl schéma pilotních projektů na podporu revitalizace 

v evropských městech.
39

 

Zásadní v tomto okamžiku byla ochota členských států reformovat rozpočet 

Společenství. S přijetím prvního finančního rámce pro roky 1988–1992 byly razantně 

navýšeny zdroje ze Strukturálních fondů
40

 a Komisi poskytnuty pravomoci v oblasti 

vyhlašování programů a iniciativ. První pilotní projekty (Urban Pilot Projects/UPP), 

zaměřené na podporu obnovy a rozvoje měst, začala vytvářet Komise v roce 1989, a to 

na základě článku 10 nařízení Rady (EEC) č. 4254/88 o Evropském fondu pro 

regionální rozvoj,
41

 který umožnil financování iniciativ Komise s dopadem v oblasti 

územního rozvoje a spolupráce. Krátce nato byl otevřen také program RECITE 

(Regions and Cities of Europe) na podporu společných projektů a výměnu zkušeností 

napříč sítěmi účastnických měst a regionů (např. Eurocities, Quartiers en crise).  

                                                             
37

 Viz Cheshire et al. 1988. 
38

 Čl. 130r Smlouvy - Činnost Společenství, vztahující se k životnímu prostředí. Článek doplněný do 
Smlouvy o EHS Jednotným evropským aktem. 
39 Viz Tofarides 2003. 
40

 V té době Fondy solidarity. 
41 V souladu s čl. 3 (1) posl. pododst. nařízení Rady (EEC) č. 2052/88 o úkolech Strukturálních fondů). 
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Obr. 4: Urbánní pilotní projekty 1989–1999. 
Zdroj dat: The Urban Pilot Programme.  

Smlouva o Evropské unii, podepsaná členskými státy Společenství v Maastrichtu 

v roce 1992, postavila územní soudržnost spolu s monetární unií a jednotným trhem 

mezi hlavní cíle nově vytvořené Unie. Návrh Komise na modifikaci smlouvy, která by jí 

zajistila formální kompetence v oblasti urbánní politiky, však byl členskými státy 

odmítnut.
42

 Urbánní agenda zůstala i nadále v gesci regionální politiky. Na podporu 

infrastruktury a životního prostředí nejméně vyspělých regionů vznikl Kohezní fond.  

Stimulem k další činnosti Komise v oblasti urbánního rozvoje byla Parkinsonova zpráva 

(1992), která zhodnotila možnosti a úkoly evropských měst z pohledu budoucí 

ekonomické a politické integrace a vybídla k většímu zapojení EU do řešení urbánních 

problémů. Brzy po publikování zprávy začalo Generální ředitelství pro regionální 

politiku (GŘ) připravovat novou iniciativu, určenou městům v nadcházejícím 

programovém období, dotovanou z nástroje Iniciativy Společenství, který umožňoval 

Komisi využít až 9 % Strukturálních fondů na projekty zvláštního významu pro EU 

(Tofarides 2003).  

                                                             
42 Návrh nepodpořily ani Německo a Velké Británie. Viz Tortola (2013). 



42 
 

6.1.3.  Konsolidace urbánní agendy (1994–1999) 

V návaznosti na výsledky pilotních projektů z předchozího období vytvořila 

Komise (se souhlasem Evropského parlamentu) v roce 1994 program URBAN na 

podporu udržitelného rozvoje v problematických čtvrtích evropských měst. Program 

s rozpočtem 600 mil. ecu byl vůbec první iniciativou EU, která se plně soustředila 

výhradně na urbánní prostředí. Hlavním záměrem bylo podpořit malý počet 

revitalizačních projektů, které by díky ekonomickým, infrastrukturním a sociálním 

opatřením znovu integrovaly a propojily cílová území se zbytkem města. Projekty byly 

vybírány členskými státy a GŘ pro regionální politiku. Financovány byly z Evropského 

fondu regionálního rozvoje (EFRR) a z Evropského sociálního fondu (ESF). 

 
Obr. 5: Evropská urbánní spolupráce v rámci programu URBAN (1994-1999). 
Zdroj dat: The Urban Community Initiative, 
http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/urban2/pdf/URBAN12_a3_final_3c.pdf. 

Původně bylo podpořeno 50 evropských měst, nakonec se v rámci programu 

URBAN uskutečnilo 118 projektů a celkové investice dosáhly 1,8 mld. ecu (třetina 

pocházela z evropských dotací), přestože pravidla pro výběr lokalit byla striktní. Území 

města musela na základě indikátorů vykazovat zásadní problémy s výskytem fyzické 
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deprivace, sociálního vyloučení a ekonomické stagnace. Průměrná velikost vybraných 

oblastí se pohybovala kolem 6 km
2
 s minimálně 20 000 obyvateli. Projekty musely 

používat integrované postupy a zahrnout všechny lokální aktéry, včetně participace 

místních občanů. Program URBAN byl aplikován většinou ve městech nad 100 000 

obyvatel. Průměrná velikost příspěvku na jednu lokalitu byla 10 mil. ecu, výše dotace 

dosahovala 50 % způsobilých výdajů.
43

 

Amsterdamská smlouva z roku 1997 potvrdila důležitost územní soudržnosti a 

zdůraznila potřebu spolupráce mezi členskými státy na snižování nezaměstnanosti.
44

 

Poprvé byl v Evropské unii smluvně zakotven princip udržitelného rozvoje. V květnu 

1997 představilo GŘ pro regionální politiku analýzu problémů a příležitostí evropských 

měst,
45

 která se stala základem pro pilotní projekt sběru statistických dat měst napříč 

Evropou (Urban Audit). V červnu téhož roku byla urbánní problematika zařazena 

poprvé v historii na program jednání evropských ministrů pro územní plánování, a to 

v rámci předsednictví Nizozemí v Radě EU. Diskuze sice nepřinesla žádný konkrétní 

posun v institucionalizaci urbánní politiky,
46

 ale stála u zrodu častějšího zapojování 

předsedajících zemí do snah o řešení urbánní problematiky na evropské úrovni.  

Sérii „urbánně aktivních“ předsednictví zahájila Velká Británie v první polovině 

roku 1998. Navrhla vytvořit neformální síť členských států, které by si vyměňovaly 

zkušenosti z některých oblastí urbánní politiky,
47

 především dobré praxe při řešení 

násobné deprivace, problémů životního prostředí a zapojování obyvatel.
48

 Hned nato 

ve druhé polovině roku 1998 navázalo předsednictví Rakouska. Pod jeho patronací se 

ve Vídni konalo první evropské Urbánní fórum za účasti 700 politiků, odborníků, 

zástupců měst a neziskových organizací z členských zemí EU, na kterém byl 

prezentován a diskutován Akční plán Komise pro udržitelný rozvoj měst.
49

 Zdůrazňoval 

potřebu větší „citlivosti“ politik EU vůči městům, lepší koordinace a cílenosti činnosti 

Společenství při řešení urbánních problémů.
50

 Zaměřil se na posilování lokální 

samosprávy, ekonomiky a zaměstnanosti a podporu rovnosti, sociální inkluze a 

                                                             
43

 Zdroj: URBAN, NODUS. 
44

 Viz Treaty of Amsterdam Amending the Treaty of the European Union, the Treaties Establishing the 
European Communities and Certain Related Acts, 97/C 340/01. 
45

 Viz CEC (1997).  
46

 Srov. Van den Berg et al. (2007). 
47

 Viz Atkinson (2001). 
48 Srov. UEI (1999): 2. 
49

 Sustainable Urban Development in the European Union: a Framework for Action. 
50 Srov. CEC (1998): 4; Aldskogius (2000): 9. 
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zlepšování urbánního životního prostředí.
51

 Plán byl účastníky fóra velmi kladně přijat a 

stal se novým impulzem pro činnost Komise v dalším období.  

Německo během svého předsednictví v první polovině roku 1999 propojilo 

urbánní agendu s politikou územní soudržnosti a politikou regionálního rozvoje. Na 

zasedání ministrů v Postupimi v květnu 1999 byl přijat definitivní návrh Evropské 

perspektivy územního rozvoje (ESDP), diskutované v EU již od roku 1993. Cílem 

dokumentu bylo prohloubení integrace a územní koordinace společného evropského 

prostoru v zájmu posílení územní soudržnosti, zachování přírodních zdrojů a kulturního 

dědictví a větší konkurenceschopnosti území v globálním měřítku. Pro dosažení těchto 

cílů ESDP stanovila tři základní úkoly: 

1) rozvíjet polycentrický, vyvážený městský systém a posílit partnerství mezi 

urbánními a venkovskými oblastmi; 

2) podpořit rozvoj integrované dopravy a komunikačních systémů; 

3) zajistit ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví. 

Ministři zdůraznili potřebu větší spolupráce mezi regiony a místními orgány nejen na 

vnitrostátní úrovni, ale také bez ohledu na státní hranice. ESDP se tak stala referenčním 

dokumentem pro podporu spolupráce členských států, jejich regionů, lokálních 

samospráv a Komise při respektování principu subsidiarity.  

Práci předchozích předsednictví završilo v tomto programovém období Finsko, 

které se na setkání ministrů v Tampere v říjnu 1999 přidalo k iniciativě rozvoje 

spolupráce, představené Velkou Británií, a posunulo dále také snahu o implementaci 

ESDP. Finsko navrhlo posílit společný výzkum měst a prosadilo vznik expertní Skupiny 

pro urbánní rozvoj, která začala vyvíjet činnost v roce 2000 v rámci Výboru pro územní 

rozvoj (CSD).
52

 Na setkání ministrů byl také odsouhlasen akční plán pro implementaci 

ESDP, který mimo jiné podpořil větší spolupráci s cílem: 

1) identifikovat společné priority v oblasti urbánního rozvoje s přihlédnutím 

k rozmanitosti městského prostředí v rámci Evropy; 

2) zhodnotit potřebu výměny zkušeností nad rámec dosavadní spolupráce a 

případně iniciovat další sítě dobré praxe. 

                                                             
51

 Viz CEC (1998).  
52 Sdružuje zástupce členských států a Komise. 
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6.1.4.  Uznání role měst (2000–2006) 

Během francouzského předsednictví v Radě ve druhé polovině roku 2000 byl 

ministry přijat první víceletý program, který se zabýval spoluprací členských zemí EU v 

oblasti urbánní politiky. Akční program z Lille navrhl soubor devíti priorit pro zlepšení 

přípravy a provádění urbánní politiky: 

1) uznání role měst v územním rozvoji, 

2) nový přístup urbánních politik jak na národní úrovni, tak na úrovni Společenství, 

3) podpora zapojení občanů, 

4) větší pozornost sociální a etnické segregaci, 

5) podpora integrovaného a vyváženého rozvoje měst, 

6) podpora partnerství veřejného a soukromého sektoru, 

7) sdílení zkušeností a vytváření sítí dobré praxe, 

8) podpora moderních technologií při řízení měst, 

9) prohlubování znalosti městského prostředí na základě dalších analýz. 

 
Obr. 6: Evropská urbánní spolupráce v letech 1994-2006 v rámci programů URBAN. 
Zdroj dat: The Urban Community Initiative, 
http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/urban2/pdf/URBAN12_a3_final_3c.pdf. 
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Na iniciativu URBAN, vyhlášenou Komisí již v předchozím období, navázal 

v roce 2000 program URBAN II, a právě v jeho rámci se na základě závazku Akčního 

programu z Lille začala od roku 2002 rozvíjet síť URBACT, podporující výměnu 

informací a zkušeností v oblasti udržitelného rozvoje měst napříč EU. 

Urbánní agendě se věnovalo také dánské předsednictví v roce 2002, během 

kterého byla schválena tzv. Kodaňská charta. Ministři v ní reflektovali vliv globalizace 

na evropský regionální a urbánní rozvoj. Pro lepší zvládání důsledků globalizace, 

zachování růstu, udržitelnosti, evropské identity a rozmanitosti byly stanoveny základní 

principy: 

1) integrovaný, koordinovaný přístup k řešení konfliktů v území;  

2) princip partnerství;  

3) podpora diverzity kultur a lokální identity; 

4) posílení participace obyvatel;  

5) zvýšení dostupnosti dopravy, zaměstnání, bydlení, vzdělání, služeb.  

Charta kladla také důraz na integraci strategií městského růstu do kontextu regionálního 

rozvoje.
53

   

K dalšímu posunu v pojetí urbánní agendy došlo v roce 2004, krátce po rozšíření 

EU o státy střední a východní Evropy. V průběhu nizozemského předsednictví ve druhé 

polovině roku 2004 schválili ministři pro územní plánování a regionální rozvoj 

dokument Urban Acquis, který shrnul hlavní zásady uceleného přístupu k městské 

politice. Prioritami se stala hospodářská konkurenceschopnost, sociální soudržnost a 

kvalita životního prostředí města. Urban Acquis zdůrazňoval vzájemnou vyváženost 

priorit, potřebu integrace sektorových politik na národní, regionální a místní úrovni a 

význam partnerství mezi jednotlivými úrovněmi státní správy a zapojení všech 

zainteresovaných subjektů. Z územního hlediska Urban Acquis podpořil zacílení politik 

na řešení sociálních problémů v zanedbaných, sociálně vyloučených lokalitách ve vazbě 

na hospodářské příležitosti v širším regionu.  

Ve snaze intenzifikovat výměnu zkušeností byla po nizozemském předsednictví 

založena Evropská urbánní znalostní síť (EUKN), která prostřednictvím společného 

internetového portálu začala poskytovat svým členům příklady dobré praxe v oblasti 

                                                             
53 Parkinson 2005. 
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udržitelného rozvoje evropských měst. Účastníky projektu se staly členské státy EU, 

sdružení evropských měst EUROCITIES a města, participující v programu URBACT.  

Poslední předsednickou zemí programového období 2000–2006, aktivně 

prosazující urbánní problematiku v rámci své agendy, byla Velká Británie v druhé 

polovině roku 2005. Na závěr jejího předsednictví byla ministry pro územní rozvoj 

přijata Bristolská dohoda, která znamenala změnu ve vnímání urbánní politiky na 

evropské úrovni. Poprvé byl oceněn a uznán význam měst pro další rozvoj Evropy, v 

příloze dohody bylo navíc definováno osm charakteristik udržitelného sídla, které by 

mělo být: 

1) aktivní, komplexní a bezpečné, 

2) dobře řízené, 

3) s dobrým spojením, 

4) s dobrými službami, 

5) citlivé k životnímu prostředí, 

6) prosperující, 

7) dobře projektované a vybudované, 

8) spravedlivé ke všem. 

Koncept udržitelného sídla vycházel z britské vnitrostátní praxe, stejně jako další 

prosazované návrhy na diverzifikaci národních finančních zdrojů nebo interdisciplinární 

spolupráci při regeneraci a rozvoji měst.
54

 

6.1.5. Rozvoj a diverzifikace urbánní agendy (2007–2013) 

Strukturální fondy se v tomto programovém období více zaměřily na řešení 

problémů městského prostředí zvláště v nových členských státech střední a východní 

Evropy, které se potýkaly s následky socialistického územního plánování a konverzí 

hospodářství.
55

  

Program URBAN byl po dvou cyklech (1994–1999 a 2000–2006) ukončen a 

nově byl Komisí vyhlášen program URBACT na podporu výměny znalostí a zkušeností 

                                                             
54

 Viz Cooperation of the EU Member States in the Field of Urban Development (on-line), BBSR Projects 
(web), 
http://www.bbsr.bund.de/nn_139166/BBSR/EN/UrbanDevelopment/UrbanDevelopmentEurope/Europ
eanUrbanPolicy/Projects/MemberStateCooperation/MemberStateCooperation.html, [retrieved 15-05-
2012]. 
55 Viz čl. 8 nařízení (ES) č. 1083/2006. 



48 
 

evropských aktérů urbánní politiky. K němu postupně přibyly také iniciativy JASPERS, 

JEREMIE, JASMINE a JESSICA.
56
Poprvé se do programů, vyhlašovaných Komisí, 

zapojily nové členské státy, a navíc také Norsko a Švýcarsko, členské státy Evropského 

hospodářského prostoru. 

 
Obr. 7: Evropská urbánní spolupráce v letech 2007-2013 v rámci programů URBACT. 
Zdroj: URBACT, http://urbact.eu/. 

 

Problematika urbánního rozvoje byla součástí agendy Německa, které stálo v čele 

Rady hned na začátku nového programového období v první polovině roku 2007. Na 

neformálním zasedání v Lipsku v květnu 2007 schválili ministři pro urbánní politiku 

                                                             
56 JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) – společná pomoc a podpora 
poradenství při realizaci velkých infrastrukturních projektů.  
JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) – pomoc finančním 
zprostředkovatelům (zápůjčkové fondy, fondy rizikového kapitálu atd.) na investice do malých a 
středních podniků. 
JASMINE (Joint Action to Support Micro-finance Institutions in Europe) - technická pomoc 
poskytovatelům mikroúvěrů. 
JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) – podpora pro udržitelné 
investice a růst v městských oblastech, fondům městského rozvoje, investicím do partnerství veřejného 
a soukromého sektoru. 
Zdroj: https://www.euroskop.cz/9217/sekce/iniciativy-kohezni-politiky/. 
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Lipskou chartu o udržitelných evropských městech, ve které se zavázali uplatňovat 

integrovaný přístup při regeneraci znevýhodněných čtvrtí měst a na národní úrovni 

vytvořit odpovídající rámec pro jeho implementaci. Charta zdůraznila také nutnost 

stanovit na národní úrovni hlavní principy rozvoje měst a vytvořit s pomocí 

strukturálních fondů pobídky pro inovační řešení. 

V Lipsku byla také schválena Územní agenda Evropské unie. Dokument umístil 

problematiku měst do kontextu území a územní soudržnosti. Stavěl na cílech ESDP a 

v tomto duchu vymezil priority územního rozvoje v Evropské unii, kterými se staly: 

1) posílení polycentrického rozvoje a inovací prostřednictvím vytváření sítí 

městských regionů a měst, 

2) vytváření partnerství venkovských a městských oblastí, 

3) podpora regionálních seskupení pro posílení hospodářské soutěže, 

4) posílení a rozšíření transevropských sítí, 

5) podpora transevropského řízení rizik včetně dopadů, způsobených změnami 

klimatu, 

6) posílení ekologických struktur a kulturních zdrojů. 

 

Implementaci Lipské charty a Územní agendy EU podpořili rezolucí poslanci 

Evropského parlamentu v únoru 2008 poté, co jim předložil Výbor pro regionální rozvoj 

EP analýzu obou schválených dokumentů a jejich důsledků pro tvorbu politik EU.  

O prosazení priorit Lipské charty do politické praxe se aktivně zasazovalo 

francouzské předsednictví, na jehož závěr byla v Marseille 25. listopadu 2008 schválena 

tzv. Marseillská deklarace. Ve svých závěrech stanovila tři priority pro následující 

období: 

1) implementace Lipské charty a její integrace do problematiky územní 

soudržnosti, 

2) rozvoj měst zohledňující probíhající klimatické změny, 

3) nutnost využití politiky soudržnosti při podpoře integrovaného rozvoje měst. 

 

Pro podporu praktického uplatnění integrovaného přístupu v urbánním rozvoji navrhla 

Francie vytvoření Referenčního rámce pro udržitelná evropská města, nástroje k 

vytvoření společné metodiky, obsahující kritéria a indikátory, významné pro společný 

postup při zajišťování udržitelného rozvoje měst v EU. 
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Také Česká republika reagovala v průběhu svého předsednictví v první polovině 

roku 2009 na existenci Lipské charty o udržitelných evropských městech a vypracovala 

Hodnotící zprávu o její implementaci.  

V roce 2010 se k urbánní agendě přihlásilo Španělsko. Během jeho předsednictví 

v Radě byla podepsána tzv. Toledská deklarace (22. června 2010), která zdůraznila 

potřebu vypracování společné evropské urbánní agendy. Doporučila proto napojovat 

aktivity po sobě jdoucích předsednictví, posilovat agendu nejen v rámci politiky 

soudržnosti, ale také v rámci spolupráce a většího propojení s územní problematikou. 

Ministři zároveň podpořili pokračování procesu implementace Referenčního rámce pro 

udržitelná evropská města. Jeho činnost se poté podařilo nastartovat v roce 2011 a 

dosud se do něj zapojilo 22 z 28 členských států EU (viz graf 7).  

 
Graf 7: Zapojení členských států EU do Referenčního rámce pro udržitelná evropská města 
podle Marseillské deklarace. 
Zdroj dat: RFSC (2015). 

Vytvoření společné evropské městské agendy podpořil v roce 2011 Evropský 

parlament
57

 a v roce 2013 také Výbor regionů.
58

 Význam urbánní dimenze pro 

hospodářský, sociální a územní rozvoj v EU byl podtržen v roce 2012 přejmenováním 

Generálního ředitelství Evropské komise pro regionální politiku, pod které problematika 

měst spadá, na Generální ředitelství pro regionální a urbánní politiku.59  

                                                             
57

 Viz Komise (2014). 
58 Viz Stanovisko Výboru regionů – Směrem k integrované městské agendě pro EU, 2014/C 271/03, 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.271.01.0011.01.CES.  
59 Komise (2014). 
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6.1.6.  Prohlubování urbánní dimenze politiky soudržnosti 

(2014–2020) 

V polovině roku 2013 přišla skupina členských států v čele s Nizozemskem a Belgií 

s návrhem městské agendy, jenž byl dále rozpracován litevským, řeckým a italským 

předsednictvím.
60

 Na svém zasedání v červnu 2015 schválila Rada EU Rižskou 

deklaraci. V ní byla poprvé uznána role a důležitost malých a středních měst pro 

vyvážený územní rozvoj a dosažení společných cílů EU.
61

 Ministři také podpořili 

spolupráci členských zemí, Komise, Evropské investiční banky, regionů a měst na 

přípravě urbánní agendy EU. Důraz byl kladen na odstraňování administrativních 

překážek, využívání integrovaných postupů a posilování spolupráce mezi městy všech 

velikostních kategorií napříč Evropou. Schválení konečného návrhu společné urbánní 

agendy EU, tzv. Amsterdamského paktu, bylo naplánováno na 30. května 2016. 

Z hlediska financování programů urbánního rozvoje došlo pro období 2014–2020 k 

podstatnému posílení městského rozměru politiky soudržnosti.
62

 Minimálně 50 % 

prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), tedy přibližně 

80‒90 miliard eur, má být prostřednictvím operačních programů investováno v 

městských oblastech, přičemž členské státy musejí vyhradit nejméně 5 % svého 

vnitrostátního přídělu prostředků z EFRR (v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a 

růst) na podporu integrovaných strategií udržitelného rozvoje měst.
63

 K tomuto účelu 

lze využít integrované územní investice, zvláštní operační programy nebo prioritní 

osy.
64

 Kromě toho jsou zaváděny nové nástroje
65

 na podporu inovací v oblasti 

urbánního rozvoje
66

 a na prohloubení diskuse o uskutečňování městské dimenze 

v politikách EU.
67 

  

                                                             
60 Srov. op. cit. 
61

 V EU je 8 000 malých a středních měst, v nichž žije celkem 25 % evropské populace. Zdroj: EUKN 
(2015): http://www.eukn.eu/news/detail/latvian-presidenc-signs-declaration-of-ministers-towards-the-
eu-urban-agenda/. 
62

 Viz http://ec.europa.eu/regional_policy/cs/information/publications/guidelines/2015/guidance-for-
member-states-on-integrated-sustainable-urban-development-article-7-erdf-regulation. 
63

 Komise (2014). 
64

 Viz čl. 7 odst. 2 nařízení č. 1301/2013 o EFRR. 
65

 Jde o studie a pilotní projekty za účelem určování nebo testování nových řešení problémů, týkajících 
se udržitelného rozvoje měst. Srov. čl. 8 odst. 1 nařízení č. 1301/2013 o EFRR. 
66

  Viz Inovační opatření v oblasti udržitelného rozvoje měst, článek 8 nařízení č. 1301/2013 o EFRR. 
67  Viz Síť pro rozvoj měst, článek 9 nařízení č. 1301/2013 o EFRR. 
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Tab. 6: Shrnutí aktivit Rady EU v oblasti politiky urbánního rozvoje v letech 1997–2016. 

Rok 
Předsednictví 

v Radě EU 
Aktivita Rady v oblasti urbánního rozvoje Důležité konference 

1997 Nizozemsko 

1. jednání evropských ministrů o urbánní 
problematice 

 

1998 
Velká Británie Urban Exchange Initiative I  

Rakousko  Evropské urbánní fórum 

1999 

Německo  

Urban Exchange Initiative II 
Evropská perspektiva územního rozvoje 

 

Finsko 

Urban Exchange Initiative III 
Akční plán pro implementaci ESDP  

 

2000 Francie Akční program z Lille  

2002 Dánsko Kodaňská charta  

2004 Nizozemsko Urban Acquis Summit evropských měst 

2005 Velká Británie Bristolská dohoda  

2007 Německo  

Lipská charta o udržitelných evropských městech 

Územní agenda EU 

 

2008 Francie Marseillská deklarace Konference EUKN: Města příležitostí  

2009 
Česko Hodnotící zpráva o implementaci Lipské charty Evropský summit regionů a měst 

Švédsko  Konference EUKN: Město, mládež, migranti 

2010 

Španělsko Toledská deklarace Evropské fórum architektonických politik 

Belgie 

Setkání tria ES-BE-H s předsedou Meziskupiny 
pro urbánní otázky Evropského parlamentu 

Konference EUROCITIES 
Konference URBACT 

2011 

Maďarsko  Evropské fórum architektonických politik 

Polsko 

Zpráva o urbánní dimenzi kohezní politiky po 
roce 2013 

 

2012 Kypr  Konference EUKN: Upadající lokality 

2013 Litva  

Rozpracován návrh městské agendy68 

Konference EUKN: Energeticky efektivní města 

2014 
Řecko CITIES – Města zítřka: Investování v Evropě 

Itálie  

2015 Lotyšsko Rižská deklarace  

2016 Nizozemí Amsterdamský pakt 
Veletrh inovací 2016: Města budoucnosti 
Setkání primátorů hlavních měst členských států 
Konference Výboru regionů o urbánní agendě EU 

Zdroj: Komise, předsednictví Rady. 

 

  

                                                             
68 Srov. Komise (2014). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nizozemsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Finsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1nsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nizozemsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Belgie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Farsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Litva
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98ecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Loty%C5%A1sko
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6.2. Evropská unie – vnější urbánní politika  

Evropská unie v posledních 20 letech rozšířila svou působnost a prohloubila 

spolupráci v oblasti urbánního rozvoje nejen mezi členskými státy, ale také na 

mezinárodním poli v rámci politiky sbližování se státy Latinské Ameriky a v rámci 

politiky sousedství a partnerství se státy východní Evropy a jižního a východního 

Středomoří. 

6.2.1.  Latinská Amerika 

Na společném summitu Evropské unie a Latinské Ameriky ve Valparaisu v roce 

1992 byl přijat návrh EU na vytvoření programu urbánní spolupráce. Poté začalo období 

příprav a konkretizace plánu, až v roce 1995 schválila Evropská komise první program 

podpory decentralizované spolupráce URB-AL. Společné projekty, koordinované 

účastnickými městy a dotované Evropskou komisí, se otevřely pro města, regiony a 

další lokální aktéry z členských států EU (v té době 15 států) a osmnácti vybraných 

států iberské Ameriky (viz tab. 7).  

 
Tab. 7: Státy s možností účasti na programu spolupráce EU a Latinské Ameriky v oblasti 

urbánního rozvoje v roce 1995 

Evropská unie Latinská Amerika 

Belgie 

Dánsko 

Finsko 

Francie 

Irsko 

Itálie 

Lucembursko 

Německo 

Nizozemí 

Portugalsko 

Rakousko 

Řecko 

Španělsko 

Švédsko 

Velká Británie 

Argentina 

Bolívie 

Brazílie 

Ekvádor 

Guatemala 

Honduras 

Chile 

Kolumbie 

Kostarika 

Kuba 

Mexiko 

Nikaragua 

Panama 

Paraguay 

Peru 

Salvador 

Uruguay 

Venezuela 

Zdroj dat: URB-AL. 

 

Cílem podpory bylo pomoci zrealizovat některé finančně náročné projekty a 

přivést účastníky ke spolupráci a sdílení zkušeností. V konečném důsledku bylo hlavní 

ambicí programu posílení hlasu samospráv v dialogu s ostatními lokálními partnery při 

rozhodování o budoucnosti území. Města a regiony se mohly zapojit do programu 

podpory EU bez ohledu na svou velikost. Projekty byly rozvíjeny v rámci osmi 

tematických sítí (drogy a město, památková péče, demokracie ve městě, ekonomický 

rozvoj, sociální politika, životní prostředí, řízení a kontrola urbanizace a doprava). 

V druhém programovém období v letech 2000–2006 přibylo k původním osmi dalších 

pět tematických sítí (financování a participace obyvatel, boj s chudobou, podpora žen 

v řídících funkcích, informační technologie a bezpečnost obyvatel). A v právě 
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dobíhajícím třetím programovém období se mohla města a regiony zapojit již do celkem 

20 tematických sítí (regenerace území a sociální dimenze, sociální koheze a integrace, 

integrovaný management území, rovnost a občanské soužití, redukce odpadů a 

recyklace, integrovaná sociální politika, městské prostředí v chráněném území, 

posilování produkčních vazeb, municipální vládnutí, integrovaný urbánní rozvoj, 

vzdělávání a zaměstnanost žen, udržitelný turismus, inkluzívní a participativní 

rozvojové strategie, prevence kriminality, reurbanizace, rozvoj lokální výroby, sociální 

podnikání a ekologické zpracování odpadu, lokální rozvoj a vylidňování, participativní 

management území a institucionální reforma). 

 

Obr. 8: Členské státy EU, participující na urbánní spolupráci s Latinskou Amerikou. 

Zdroj dat: URB-AL. 

Projekty vždy spolufinancovala účastnická města a regiony z Evropy a Latinské 

Ameriky, nejvýznamnější objem prostředků však poskytla Evropská komise. Celkový 

rozpočet v každém programovém období byl 50 milionů eur. V prvním období měly 

projekty finanční strop ve výši 100 000 ecu a mohly počítat s pomocí EU až do výše 50 

procent celkového rozpočtu, v druhém období získaly projekty grant až do výše 800 000 

eur s možností zisku dotace až do 70 procent způsobilých nákladů. V současnosti 
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dobíhající třetí fázi bylo k dispozici maximálně 1 870 787 eur na projekt s možností 

finančního příspěvku od Evropské unie až do výše 80 procent způsobilých nákladů. 

Ze strany evropských partnerů projevily zájem o účast hlavně státy ze 

Středomoří – Španělsko, Portugalsko, Francie a Itálie (viz graf 8). Lze to vysvětlit 

zejména jejich kulturní blízkostí se zeměmi Latinské Ameriky, pramenící jednak ze 

společné koloniální minulosti, ale i zvýšené imigrace z Jižní Evropy, které se odrazily 

na typu a stylu realizované stavební činnosti. V Latinské Americe byly hlavními 

příjemci pomoci Argentina, Brazílie, Chile, Kolumbie a Mexiko. 

 

 
Graf 8: Účast měst z Evropské unie v programu URB-AL. 
Zdroj dat: Centro de Documentación del Programa URB-AL; Oficina de Coordinación y 

Orientación del Programa URB-AL III (2013). 

 

6.2.2.   Jižní a východní spolupráce 

Spolupráce evropských měst s lokálními partnery ze Severní Afriky a Středního 

východu se začala rozvíjet v roce 2006 v rámci politiky sbližování Evropské unie 

s jižním a východním Středomořím (Barcelonský proces/EUROMED). Nově 

vytvořeného programu MED-PACT, financovaného z nástroje Mesures 

d'accompagnement (MEDA), se mohla účastnit města z EU a z Alžírska, Egypta, 

Izraele, Jordánska, Libanonu, Maroka, Palestiny, Sýrie, Tuniska a Turecka. Rozpočet 

pro období 2006–2010 činil 5 milionů eur. Projekty spolupráce měst se týkaly integrace 
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znevýhodněných skupin obyvatel a menšin, nakládaní s odpady, podpory lokálního 

ekonomického rozvoje, definování urbánní politiky a integrovaného městského rozvoje. 

Spolupráce v programu MED-PACT se účastnila města z devíti států EU (viz obr. 9). 

 
Obr. 9: Urbánní spolupráce členských států EU a států jižního a východního Středomoří 
v programovém období 2006-2010. 
Zdroj dat: MED-PACT. 

V souvislosti s rozvojem Východního partnerství
69

 byl v roce 2009 iniciován program 

lokální spolupráce CIUDAD, financovaný z prostředků Nástroje evropského 

sousedského partnerství (ENPI). V programovém období 2009–2013 se mohla do 

projektů zapojit města z EU, 10 středomořských
70

 a 7 východoevropských států včetně 

Ruska.
71

 Rozpočet programu byl stanoven na 14 milionů eur. Projekty spolupráce měst 

se týkaly udržitelného využívání vodních zdrojů, plánování městské dopravy, 

regenerace městského prostředí, snižování a prevence tvorby odpadů, sociální inkluze, 

                                                             
69

 Projekt těsnější spolupráce EU se šesti státy východní Evropsky a Kavkazu, schválený v květnu 2008 
v Bruselu a zahájený během českého předsednictví v Radě EU v první polovině roku 2009. 
70 Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko a Turecko. Sýrii bylo 
členství v průběhu programu pozastaveno z důvodu nestabilní vnitropolitické situace. 
71 Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldávie, Ukrajina a Rusko. 
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památkové péče, udržitelného turismu, řešení problémů migrace a participace obyvatel. 

Spolupráce v programu CIUDAD se účastnila města z osmi států EU. (viz obr. 10). 

 
Obr. 10: Urbánní spolupráce členských států EU, států jižního a východního Středomoří a 
východní Evropy v programovém období 2009-2013. 
Zdroj dat: CIUDAD. 

 

 
Graf 9: Účast měst z Evropské unie na programech MED-PACT a CIUDAD. 
Zdroj dat: MED-PACT, CIUDAD.  
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7. Programy a iniciativy EU v oblasti urbánního rozvoje - přehled 

Europeizace politiky urbánního rozvoje může být: 

1. nepřímá vertikální top-down – prostřednictvím účasti měst, respektive vyšších 

územně správních celků v operačních programech regionální politiky EU; 

2. přímá  

a) vertikální top-down – prostřednictvím vnitřní evropské urbánní spolupráce a 

participace měst v programu URBAN; 

b) horizontální – prostřednictvím vnitřní a vnější evropské spolupráce v rámci 

programů URBACT, URB-AL, MED-PACT a CIUDAD. 

Tab. 8: Programy a iniciativy Komise v oblasti urbánního rozvoje. 

Rok Vnitřní urbánní spolupráce Vnější urbánní spolupráce 

1989 

URBAN PILOT PROJECTS 

 

 

1990 

1991 

1992 

RECITE I 

 

1993 

1994 

URBAN I 

1995 

URB-AL I 

1996 

1997  

1998 

1999 

RECITE II 2000  

URBAN II 
URB-AL II 

2001 

2002 

URBACT I 

2003 

2004 

2005 

2006  

MED-PACT 2007 

URBACT II  URB-AL III 

2008 

2009 

JASPERS, JEREMIE, JASMINE, 
JESSICA 

  

2010   

2011 

CIUDAD 

2012 

2013 

2014 

2015 

růžová – iniciativy, podporující top-down europeizaci;  
modrá – iniciativy, podporující horizontální europeizaci. 
Zdroj dat: programy a iniciativy Komise. 
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K výzkumu vertikální top-down europeizace byla vybrána iniciativa URBAN. 

K výzkumu horizontální europeizace byly vybrány iniciativy: 

1. URBACT (2007–2013) – spolupráce mezi městy z členských států EU; 

2. URB-AL (1995–2013) – spolupráce měst z EU a Latinské Ameriky; 

3. MED-PACT (2006–2010), CIUDAD (2009–2013) – spolupráce měst z EU, 

Středomoří a východní Evropy.  

Tab. 9: Programy a iniciativy – základní přehled 

 

Principy 

Rozpočet 
v rozhodných 

program. 

obd. (mil. €) 

Financování 
Velikost 

měst 

URBAN 

- partnerství
72

 
- integrovaný přístup

73
 

- participace obyvatel 
- teritoriální zaměření na 
boj s deprivací 

I 891  EFRR+ESF Cíl 1: + min. 25 % 
Cíl 2: + min. 50 % 
Veřejný/soukrom

ý sektor 

Nad 100 000 
obyv. (90 %) 

+ výjimky 
(10 %) 

II 728,3  
EFRR 
(+EIB) 

URBACT 
- decentralizovaná 
spolupráce 
- výměna zkušeností 
- podpora občanské 
společnosti 

67,8  

EFRR + proporčně státy 
podle počtu obyv. + 

proporčně města podle míry 
zapojení 

bez 
omezení 

URB-AL 

I 50  50 %/50 % Komise / 
lokální 

účastníci 
II 50  70 %/30 % 

III 50  80 %/20 % 

MED-PACT 5  MEDA 

CIUDAD 14  ENPI 

Zdroj: Programy a iniciativy EU.  

                                                             
72

 Princip partnerství lokální úrovně a regionálních/státních orgánů s Evropskou komisí. 
73

 Integrovaný přístup bere v potaz všechny dimenze života ve městě. Integrované regenerační projekty 
zahrnují obsahově a časově provázané akce a ve vymezeném území kombinují fyzické, ekonomické a 
sociální zásahy (horizontální integrace), na jejichž přípravě a realizaci se podílí široké spektrum lokálních 
aktérů (vertikální integrace). 
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8. Komparativní případová studie: Velká Británie a Německo 
 

Z pohledu celého území EU je většina řešeného území součástí evropského 

jádrového prostoru. Pouze severní a západní část Velké Británie a východní část 

Německa se nacházejí již v semiperiferii hospodářského rozvoje Evropy. Ve Velké 

Británii žije 64,1 milionů obyvatel (263 obyv/km
2)
, Německo má 80,7 milionů obyvatel 

(226 obyv./km
2
).

74
 Podíl městského obyvatelstva ve Velké Británii je nad průměrem 

zemí OECD. V rámci Evropské unie jde o nejurbanizovanější stát, pomineme-li 

Lucembursko. Podíl městského obyvatelstva v Německu se pohybuje lehce pod 

průměrem zemí OECD (viz graf 10). Politika urbánního rozvoje je ve Velké Británii 

značně centralizovaná, naopak v Německu je decentralizovaná, města si však 

v kompetencích často konkurují se spolkovými zeměmi. 

 
Graf 10: Podíl městského obyvatelstva v zemích OECD. 
Zdroj dat: OECD-ilibrary.org (2012). 

 

 

 

                                                             
74 Srov. Eurostat. 
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8.1. Národní urbánní politiky 

8.1.1.  Velká Británie  

Národní urbánní politika byla poprvé zformulována před 40 lety.
75

 Původně se 

zaměřovala na zmírňování nedostatků a mezer v sociálním systému, od konce 70. let se 

začala věnovat řešení ekonomických, sociálních a environmentálních následků 

restrukturalizace průmyslu. Centralizace, ke které došlo během konzervativní vlády 

Margaret Thatcherové, oslabila pozici měst ve vnitrostátním rozhodovacím procesu. 

Paradoxně to vedlo alespoň u největších měst k hledání cest, jak obejít státní úřady, a 

k jejich aktivizaci na evropské úrovni. V roce 1986 se Birmingham stal zakládajícím 

členem sdružení největších evropských měst EUROCITIES.
76

   

Politika urbánního rozvoje ve Velké Británii cílí své zásahy na silně postižené 

lokality ve velkých aglomeracích. Vyznačuje se častými změnami v nastavení iniciativ, 

nízkou návazností a plynulostí programů. Rozvíjí spolupráci mezi různými vládními 

úrovněmi.
77

 Partnerství se soukromým sektorem se stává důležitým hybatelem urbánní 

obnovy, přesto jde o systém doposud značně centralizovaný, ve kterém mají města 

relativně málo kompetencí.
78

  

Tab. 10: Přehled politik se vztahem k urbánnímu rozvoji ve Velké Británii. 

Období Vláda, 

politika 

Správní orgány Urbánní politika 

Zákon Nástroj Strategie 

1979-

1990 

Konzervativní:  

M. Thatcher 

 

Privatizace 
veřej. služeb 

 The Local 

Government 

Act (1987) 

The 

Differential 

Fuel Tax 

(1987)  

Sustaining Our 

Common Future 

(1989) 

1990-

1997 

Konzervativní: 

J. Major 

Environment Agency 

(1996) 

 City Challenge 

Grant 

Programme 

(1991)  

Sustainable 

Development: 

The UK Strategy 

(1994) 

1997-

2007 

Labour: 

T. Blair 

 

 

 

 

 

 
 

Scottish Parliament, 

Northern Ireland 

Assembly, Welsh 

Assembly (1997)  

Sustainable 

Development 

Commission (SDC) 

(2000-2011) 

The Planning 

and 

Compulsory 

Purchase Act 

(2004)  

The 

Sustainable 

Communities 
Act (2007) 

The Low 

Carbon 

Building 

Programme 

(2000) The 

Enhanced 

Capital 

Allowance 
scheme (2001)  

The Sustainable 

Communities 

Plan (2003) 

The Municipal 

Waste 

Management 

Strategies (2003)  

                                                             
75

 Srov. Harding (2007): 67. 
76

 Z 12 měst nad 250 000 obyvatel, která byla příjemci programu URBAN, bylo 9 měst členy sdružení 
EUROCITIES.   
77

 Op. cit. 
78 Viz Marshall (2005). 
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Období Vláda, 

politika 

Správní orgány Urbánní politika 

Zákon Nástroj Strategie 

společné 

vytváření 

politik 

 

 

multi-

agenturní 

řešení 

problémů 

Sustainable 

Development Unit 
(SDU) (2004-2011)  

 The Code for 

Sustainable 
Homes (2006) 

The UK Strategy 

for Sustainable 
Development: 

Securing the 

Future (2005) 

Dept. for Communities 

and Local Government 
(DCLG) (2006) 

  The National 

Framework for 
Sustainable 

Schools (2006) 

2007-
2010 

Labour: 
G. Brown 

 
 

Krize 
bankovního 

sektoru 

Centre of Expertise in 
Sustainable 

Procurement (CESP) 
(2008-2011)  

Dept. for Business, 
Innovation and Skills 

(BIS) (2009)  
Ministerial Third Sector 

Task Force on Climate 
Change, the 

Environment and 
Sustainable 

Development (2009-11) 

   

2010- Konzervativně-
liberální: 

D. Cameron 
 

Big Society 
Localism 

 
Škrty ve 

veřejných 
výdajích 

Zrušeny: 
Sustainable 

Development 
Commission (SDC) 

(2011)  
Sustainable 

Development Unit 
(SDU) (2011)  

Centre of Expertise in 
Sustainable 

Procurement (CESP) 
(2011) Ministerial Third 

Sector Task Force on 
Climate Change, the 

Environment and 
Sustainable 

Development (2011) 

The Localism 
Act (2011) 

DECC Local 
Authority 

Competition 
(2012) 

The Sustainable 
Development in 

Government 
(SDiG) 

Framework 
(2010)  

Shaping Our 
Future (2010)  

Mainstreaming 
Sustainable 

Development 
(2011) The 

National Planning 
Policy Framework 

(2012) 
 Community 

Energy Strategy 
(2014) 

Zdroj: ARTS Project (2015). 

8.1.2.  Německo 

Urbánní politika se rozvíjí v kontextu, který charakterizují: 

1) federativní uspořádání republiky s vysokou autonomií spolkových zemí; 

2) finanční vyrovnání spolkových zemí; 

3) zachovávání vyváženého urbánního systému; 

4) překonávání následků sjednocení; 

5) na evropské poměry opožděný proces deindustrializace. 
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Převládají jednorázové státní a lokální zásahy s cílem zlepšit konkurenceschopnost měst 

na trhu nemovitostí a investic, a také zvládnout fyzické a sociální důsledky útlumu 

průmyslové výroby a migrace. 

Tab. 11: Přehled politik se vztahem k urbánnímu rozvoji v Německu 

Období Vláda, 

politika 

Orgány Urbánní politika 

Zákon Nástroj Strategie 

70. léta  Sachverständigenrat 

für Umweltfragen 
(SRU) (1972) 
Umweltbundesamt 
(1974) 

   

1982-1998 
 
1990 

sjednocení 

Konzervativně
-liberální 

Bundesamt für 
Bauwesen und 
Raumordnung) (1998) 

Grundgesetzt 
Art. 20a  
(1994):  

princip 
udržitelného 
rozvoje 

  

1998-2005 Červeno-
zelená koalice 

Rat für Nachhaltige 
Entwicklung (2001) 
Parlamentarischer 
Beirat für Nachhaltige 
Entwicklung (2004) 

 Soziale Stadt (1999) 

CO2- 

Gebäudesanierungspr

ogramm (2001) 

Stadtumbau Ost 

(2002) 

Stadtumbau West 

(2004) 

Nationale 

Nachhaltigkeitsstra

tegie “Perspektiven 

für Deutschland” 

(2002) 

2005-2009 Velká koalice Bund/LänderArbeitsge
meinschaft Klima, 
Energie, Mobilität – 
Nachhaltigkeit - 
BLAG KliNa (2007) 

 Rahmenordnung 
Raumplanung 
(2006) 
Marktanreizprogra
mm (2008) 

 

2009-2013 Konzervativně
-liberální 

Enquete Kommission:   Deutscher 
Nachhaltigkeitskode
x (2011) 

Energieeffizient 
Sanieren - 
Kommunen 
(2011) 

Zdroj: ARTS Project (2015). 
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8.2. Top-down europeizace 

8.2.1.  Účast v programech a iniciativách EU 

Německo i Velká Británie jsou signatáři všech výstupů Rady EU v oblasti urbánní 

politiky. Zapojily se také do Referenčního rámce, vytvořeného na základě Marseillské 

deklarace ke sběru dat o evropských městech (viz tab. 12).  

Tab. 12: Zapojení Velké Británie a Německa do Referenčního rámce pro udržitelná evropská města 
podle Marseillské deklarace 
 Počet zapojených měst Města 

Německo 11 

Berlin, Dortmund, Erfurt, Essen, 

Heide, Landsberg am Lech, 

Leipzig, Lörrach, Mannheim, 

Prenzlau, Regensburg 

Velká Británie 6 
Aberdeen, Birmingham, Bristol, 

Glasgow, Plymouth, Sheffield 

Zdroj: http://www.rfsc-community.eu/rfsc-cities/rfsc-cities-map/. 

 

Oba státy čerpaly finanční zdroje ze Strukturálních fondů minimálně v posledních dvou 

programových obdobích (viz obr. 11 a 12). V obou případech docházelo jak k přímé 

europeizaci skrze programy URBAN I a II, tak nepřímé europeizaci prostřednictvím 

regionálních programů. 

V programovém období 2000–2006 docházelo k nepřímé europeizaci měst, které se 

nacházely v: 

1) v zaostalých regionech, spadajících do Cíle 1 

 Velká Británie:   Cornwall, ostrovy Scilly, západní a jižní Wales 

(Swansea), Merseyside (Liverpool), Jižní Yorkshire (Sheffield), 

skotská Vysočina a ostrovy, S. Irsko (Belfast, Londonderry); 

 Německo: nové spolkové země (Chemnitz, Erfurt, Halle, Lipsko, 

Magdeburg, Rostock); 

2) v průmyslových regionech, procházejících konverzí hospodářství, 

spadajících do Cíle 2 

 Velká Británie: West Midlands (Birmingham, Coventry), 

Jihozápadní Anglie, East Midlands (Nottingham), Londýn, 

Manchester, severní Anglie, jižní a střední Skotsko (Glasgow); 

 Německo: pohraniční oblasti starých spolkových zemí (Kassel, 

Kiel, Saarbrücken), Hamburk, Brémy, Porůří (Dortmund, 

Duisburg, Essen) a Porýní (Ludwigshafen, Mainz, Mannheim). 
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Obr. 11: Velká Británie – Oblasti čerpání ze Strukturálních fondů v programových obdobích 2000-2006 
a 2007-2013. 
Zdroj dat: Eurostat.  

  
Obr. 12: Německo – Oblasti čerpání ze Strukturálních fondů v programových obdobích 2000-2006 a 2007-2013. 

Zdroj dat: Eurostat. 
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V programovém období 2007 – 2013 byl Cíl 1 nahrazen cílem Konvergence, ve kterém 

města již nemohla získat podporu na projekty. Cíl Konkurence a zaměstnanost, 

nahrazující Cíl 2 z minulého období, možnost čerpání dotací pro města výrazně snížil. 

Prostor pro europeizaci, vycházející z implementace operačních programů, se významně 

zmenšil.   

Tab. 13: Výše finanční podpory ze Strukturálních fondů v programovém období 2007 – 2013.  

 Velká Británie Německo 

Konvergence (mld. eur) 2,6 16,1 

Konkurenceschopnost a 

zaměstnanost (mld. eur) 
6,2 9,4 

Evropská územní 

spolupráce (mld. eur) 
0,6 0,851 

Σ (mld. eur) 9,4 26,3 
Zdroj: Strukturální fondy. 

 

Program URBAN byl určen pro města nad 100 000 obyvatel. Z Velké Británie 

participovalo 14 měst, která tvoří 18,7 % všech měst nad 100 000 obyvatel v zemi. 

Z Německa se účastnilo 17 měst, tedy 22,4 % všech měst nad 100 000 obyvatel v zemi.  

Tab. 14: Účastnická města programu URBAN. 

 

Město / Cíl Adm. 

Počet 
obyvatel  Město / Cíl Adm. 

Počet 
obyvatel 

Census 2011 Census 2011 

1 Belfast / 1 NIR 596,369 1 Berlin / 1, 2 BE 3,292,365 

2 Birmingham / 2 ENG 2,440,986 2 Bremen / 2 HB  542,707 

3 Brighton and 
Hove / X 

ENG 474,485 3 Bremerhaven / 2 HB  108,156 

4 Bristol / X ENG 617,280 4 Chemnitz / 1 SN 240,253 

5 Burnley / X ENG 149,422 5 Dortmund / 2 NW 571,143 

6 Coventry / 2 ENG 359,262 6 Duisburg / 2 NW 488,468 

7 Glasgow / 2 SCO  1,209,143 7 Erfurt / 1 TH 200,868 

8 Leeds / X ENG 1,777,934 8 Halle / 1 ST 229,153 

9 London / 2 ENG 9,787,426 9 Kassel / 2 HE 190,765 

10 Manchester / 2 ENG 2,553,379 10 Kiel / 2 SH 235,782 

11 Nottingham / 2 ENG 729,977 11 Leipzig / 1 SN 502,979 

12 Peterborough / X ENG 163,379 12 Ludwigshafen am 
Rhein / 2 

RP 157,584 

13 Sheffield / 1 ENG 685,368 13 Magdeburg / 1 ST 228,144 

14 Swansea / 1 WAL  300,352 14 Mainz / X RP 200,344 

 15 Mannheim / 2 BW 290,117 

16 Rostock / 1 MV 200,265 

17 Saarbrücken / 2 SL  175,853 

Zdroj: URBAN, Wikipedia.  
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8.2.2.  Velká Británie 
 

Nastavení pravidel pro využívání Strukturálních fondů a zvláště programů URBAN 

I a II umožnilo centrálním vládám členských států EU hrát roli „vrátného“ (gatekeeper), 

který se snaží zachovávat kontrolu nad pronikáním pravidel EU na vnitrostátní scénu 

(Marshall 2005, Tofarides 2003, Wolffhardt et al. 2005). Bache (1999) dokonce 

britskou vládu označil za důkladného vrátného (extended gatekeeper), určujícího nejen 

začátek, ale i další stádia politického procesu. První části tvrzení odpovídá fakt, že 

vyjednávání, a někdy i negování Komise britskou vládou v otázce implementace 

odpovídajících finančních a administrativních pravidel programu URBAN, trvalo dva 

roky. Zásadním problémem bylo, že Komise prosazovala princip partnerství, který 

s sebou přinesla reforma Strukturálních fondů z roku 1988.
79

 To mělo znamenat jednak 

povinnost konzultací zamýšlených kroků s Komisí, ale hlavně větší zapojení nižších 

úrovní správy do procesu implementace programů. Po další reformě pravidel v roce 

1993 (CEC 1993)
80

 zesílil tlak Komise také na zapojení nestátních aktérů (Tofarides 

2003). Ačkoli členské státy obecně souhlasily s principem partnerství, jeho úprava byla 

natolik volná, že dovolovala různé interpretace. Model decentralizovaného řízení, 

navržený Komisí, byl konzervativní britskou vládou odmítán až do poloviny 90. let. 

Spory se týkaly hlavně zapojení odborů a místních radních do řídících orgánů 

partnerství (Bache, Marshall 2004). Prodlevy v implementaci programu na druhé straně 

vedly k pozastavení zamýšlených projektů a nespokojenosti lokálních samospráv 

(Tofarides 2003). Ústupek v otázce zapojení místních radních, ke kterému vláda 

nakonec přistoupila, přičítají Bache a Marshall (2004) blížícím se parlamentním volbám 

v roce 1997. Nová labouristická vláda krátce nato přijala podmínky Komise, týkající se 

účastníků a přizvala do partnerství i odbory (Frank 2006). Idea decentralizovaného 

řízení byla však tímto krokem naplněna jen po formální stránce. Města, mající 

v britském správním systému poměrně málo pravomocí, je musela při implementaci 

                                                             
79

 „close consultations should be instituted between the Commission, the Member State concerned and 
the competent authorities designated by the latter at national, regional, local or other level, with each 
party acting as a partner, within the framework of its responsibilities and powers, in the pursuit 
of a common goal.“ Srov. Council Regulation (EEC) No. 2052/88 on the Tasks of the Structural Funds and 
Their Effectiveness and on Coordination of Their Activities between Themselves and with the Operations 
of the European Investment Bank and the Other Existing Financial Instruments, 31988R2052, 24 June 
1988, Official Journal L 185, 15/07/1988: 0009 – 0020. 
80 „the extension of partnership to the „competent authorities and bodies“- including, within the 
framework of each member state´s national rules and current practices, the economic and social 
partners, designated by the member state.”  Srov. CEC (1993): 19. 
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evropských programů ještě navíc sdílet se zprostředkujícími institucemi, vytvořenými 

labouristickou vládou po roce 1997 (Marshall 2005). To spolu s trendem zapojovat 

soukromý sektor do poskytování služeb, které dříve zajišťovaly místní samosprávy,  

vedlo k celkovému snížení role měst v politickém procesu a znamenalo odklon od 

modelu partnerství, které zamýšlela Komise. Většina respondentů dotazníkového šetření 

si i přes tyto skutečnosti byla vědoma vlivu, jaký má Evropská unie na municipality    

(57 %, x  = 2,93; s = 0,69). Polovina dotázaných souhlasila s tím, aby evropské 

programy měly ještě větší dopad než dosud. Největší přínos programu spatřovali 

respondenti v podpoře ochrany životního prostředí a regenerace měst (50,9 %). 

Problémem při provádění projektů byly nedostatek znalostí (x  = 3,29; s = 0,8), 

komplikované postupy a procedury (x    3,31; s   0,77) a přílišná administrativní 

regulace (x  = 3,32; s = 0,92). 
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8.2.3.  Německo 
 

Řízení komunitární iniciativy URBAN na národní úrovni bylo sdíleno 

Ministerstvem pro hospodářství (BMWi) a Ministerstvem pro regionální plánování a 

městský rozvoj (BMBau). Zapojen byl také Německý ústav pro výstavbu měst a 

ekonomiku (DSSW), založený v roce 1993 za účelem vedení regenerace měst v nových 

spolkových zemích. Ačkoli konečné schválení programu URBAN proběhlo s určitým 

zpožděním kvůli nesouhlasným reakcím některých neúspěšných žadatelů, na národní 

úrovni byl program přijímán pozitivně (Frank, 2009).  

Respondenti ve velké většině připustili, že implementace programu s sebou 

přinesla nové nároky na administrativu a vládnutí. Ačkoli měla všechna účastnická 

města již zkušenosti s programy urbánní obnovy, problémy způsobily zvláště 

požadavky na participaci obyvatel a integrovaný přístup, protože aktéři dosud nebyli 

zvyklí na tyto formy spolupráce a koordinace činností. Výjimkou byla města Duisburg a 

Dortmund ze Severního Porýní-Vestfálska, která měla podobné zkušenosti se zemským 

programem, Dortmund navíc s federálním programem Soziale Stadt (Wolffhardt et al. 

2005) a Duisburg také s evropskými strukturálními fondy v programovém období 2000-

2006, kdy zde byly vyvíjeny aktivity v rámci Cíle 2. Implementace programu URBAN 

v obou účastnických městech byla proto rychlejší než ve zbytku Německa. 

Za zvláště náročné označili respondenti zavádění vertikální a horizontální 

spolupráce a přizvání externích odborníků (x  = 2,32; s = 1,16). Ti byli v postavení 

konzultantů, plánovacích úřadů a expertních agentur. Požadavek na participaci byl 

uskutečněn ve formě pravidelných (týdenních až měsíčních) setkání, na kterých byly 

připravovány, koordinovány a kontrolovány organizační podmínky pro implementaci 

evropského programu. V politické rovině fungovaly tyto skupiny jako průřezové orgány 

napříč odbory a správními úrovněmi. Dialog byl veden také s hospodářskými komorami 

a poskytovateli sociálních služeb. Občané však do rozhodovacích procesů nebyli 

zapojeni, jak dokládají také Wolffhardt et al. (2005) nebo Mattiucci (2010).  

Ačkoliv účastnická města přiznala počáteční těžkosti s plněním požadavků EU, 

označila jejich implementaci za pozitivní zkušenost. Výjimečný v tomto směru byl 

případ Berlína, který se zúčastnil obou cyklů programu URBAN. Organizační problémy 

a politické neshody v rámci URBAN I zabránily v zavedení všech opatření včas během 

programového období, přesto byla účast a změny, které s sebou přinesla, považovány za 

pozitivní a přínosné pro implementaci URBAN II. 
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V otázce dlouhodobých dopadů politiky EU na způsoby vládnutí na místní úrovni se 

výsledky šetření město od města značně lišily. Respondenti označili za značně limitující 

faktory, jakými jsou výše investic (68 %), doba trvání programu (62 %), administrativní 

struktura (58 %), potřebná pro naplňování podmínek programu a transakční náklady (34 

%). Sporně byla některými městy (28 %) vnímána také udržitelnost projektů do 

budoucna vzhledem ke krátkému času, po který byly financovány. Administrativní 

struktury, vytvořené během programového období, byly ve většině případů po skončení 

projektu rozpuštěny nebo přestaly postupně pracovat. Naopak například v Erfurtu došlo 

k zachování organizované spolupráce lokálních aktérů a její využití v dalších 

podobných projektech vnitrostátních programů Soziale Stadt a LOS.   

Dlouhodobé dopady programů EU na národní urbánní politiku byly diskutovány 

hlavně s ohledem na federální program Soziale Stadt, fungující od roku 1999. Někteří 

respondenti (21 %) potvrdili, že využili zkušenosti z evropských programů jako 

odrazový můstek pro účast v národním programu a naopak. Günter a Halpern (2006) 

poukazovali, že hlavně program URBAN I měl vliv na vytváření podmínek programu 

Soziale Stadt. Mattiucci[ová] (2010: 61) tento program přímo označila za „německý 

URBAN.“ Halpern[ová] (2005: 709) uvedla, že ačkoli německý stát „nedisponoval 

legitimitou k vytvoření národního rámce pro zásahy veřejného sektoru ve městech, 

spolkové Ministerstvo pro dopravu, výstavbu a bydlení bedlivě sledovalo zkušenosti 

[…] Velké Británie a doufalo, že se naskytne příležitost k vytvoření podobné politiky na 

federální úrovni. Program URBAN nabídl výbornou příležitost ke spolupráci a ke 

koordinaci všech aktivit během procesu implementace prostřednictvím vytvoření 

„URBAN Netzwerk Deutschland“ v roce 1994.“ V evropském programu URBAN a 

v operačních programech, financovaných ze Strukturálních fondů, našly svůj předobraz 

podle Mattiucci[ové] (2010) nejen program Soziale Stadt, ale také národní programy 

Stadtumbau Ost a Stadtumbau West a další regionální programy.  

Klíčové u těchto národních programů byly integrované postupy, zaměřené na určité, 

těžce zasažené malé území a „asistence od začátku a během všech fází programu“ 

(Mattiucci 2010: 63), tedy principy, sdílené s evropskými programy. Z toho vyplývá, že 

dopad programu URBAN, a potažmo dalších na vnitrostátní úpravu je významný a 

zřejmý. Evropská unie hraje důležitou roli v transformaci systému plánování urbánního 

rozvoje v Německu.   
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8.3. Bottom-up europeizace 

8.3.1.  Bristolská dohoda (2005) 

Dohoda byla odsouhlasena 5. prosince 2005 v Bristolu na neformálním zasedání 

ministrů EU pro oblast urbánní politiky. Hlásila se k principům rotterdamského Urban 

Acquis pro vytváření efektivní urbánní politiky (vstupy) a snažila se jej doplnit o cíle 

úspěšných lokalit (výstupy). Dohoda obsahovala osm charakteristik udržitelného sídla 

(viz obr. 13), konceptu, pocházejícího z britské vnitrostátní praxe, rozvíjené po roce 

1997 labouristickou vládou.
81

 

Obr. 13: Princip udržitelného sídla. 
Zdroj: Bristol Accord. 

Všechny členské státy navíc souhlasily s tím, že vypracují případové studie 

dobré praxe z úspěšných lokalit, ve kterých ukážou charakteristiky udržitelného sídla 

podle daného schématu, a poskytnou je k dispozici ostatním prostřednictvím Evropské 

urbánní znalostní sítě (EUKN). 

Bristolská dohoda vedle toho stanovila klíčové předpoklady pro dosažení cíle 

vytvoření udržitelných sídel v Evropě: 

1) ekonomický růst  

2) sociální začleňování a sociální spravedlnost 

3) významná role měst 

                                                             
81 Viz Evans (2011). 
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4) reakce na problémy sociálního vyloučení a segregace 

5) udržitelný rozvoj 

6) existence na různých územních úrovních (lokální, městské, regionální); 

v tom se koncept udržitelného sídla odlišil od jednoznačně urbánního 

zaměření dosavadních dokumentů. 

Ministři se v Bristolu také dohodli na ustanovení expertní skupiny, která by 

zvážila, jak zlepšit působení úvěrů Evropské investiční banky při podpoře vytváření 

udržitelných sídel. Na závěr setkání ministři schválili také návrh na uspořádání 

evropského sympozia o předpokladech pro udržitelná sídla v Leedsu v listopadu 2006, 

jehož cílem by bylo sdílení dobré praxe a zkušeností, potřebných pro vytváření 

udržitelných sídel. 

8.3.2.  Prosazování a implementace Bristolské dohody 

v letech 2006 – 2007   

Rakousko, které převzalo předsednictví v Radě po Velké Británii v lednu 2006, 

nemělo urbánní problematiku ve své agendě a nevyjádřilo se k Bristolské dohodě nebo 

konceptu udržitelných sídel ani na vládní úrovni.
82

 Na druhé straně Finsko, předsedající 

Radě ve druhé polovině roku 2006, podpořilo cíle dohody a ocenilo její holistický 

přístup. Ve finském parlamentu proběhlo slyšení o možnostech implementace dohody, 

na kterém byla vyjádřena obava, že široký záběr agendy by mohl její potenciál 

rozdrobit. Koncept udržitelného sídla v podobě, v jaké byl přenesen z britské 

vnitrostátní praxe do Bristolské dohody, byl kritizován, protože nerozlišoval mezi 

urbánními a venkovskými lokalitami.
83

 Někteří poslanci dokonce vyjádřili, že předchozí 

dokument Urban Acquis byl díky větší přesnosti „užitečnější“ a doporučili vypracovat 

ucelenější evropský pracovní plán.
84

 

Výbor pro regionální rozvoj Evropského parlamentu na začátku roku 2007 

konstatoval, že reakce členských států na dohodu z Bristolu byly zatím velmi 

omezené.
85

 Španělsko dohodu neformálně přivítalo a poskytlo případové studie. Země 

                                                             
82

 Zpráva EP o možnostech úspěchu konceptu udržitelných sídel (2007b) to přičítala federativnímu 
uspořádání Rakouska a neexistenci federálního ministerstva pro problematiku měst nebo územního 
plánování. Srov. EP (2007b): 8. 
83 Srov. EP (2007b): 45. 
84

 Srov. Evans (2011): 14. 
85 Srov. EP (2007a): 33. 
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Visegrádské čtyřky vzaly na vědomí otázky, nadnesené dohodou ve vztahu k Maďarsku, 

Polsku, Slovensku a České republice. Dánsko odpovědělo zorganizováním celostátní 

konference na výměnu zkušeností, inspirované sympoziem, konaným v Leedsu v roce 

2006. Švédsko dalo podnět ke konferenci Urban Futures 2.0 a plánovalo další akce s 

důrazem na úlohu mladých lidí v trvale udržitelných společenstvích. 

Problémy implementace konceptu udržitelných sídel v členských státech byly 

spatřovány: 

1) v rozdílném chápání pojmu sídlo v jednotlivých národních kontextech,
86

 

2) v chápání pojmu „udržitelné sídlo“ pouze jako další, vyjadřující „udržitelný 

rozvoj;“
87

 

3) v tom, že v Bristolské dohodě nebyly zahrnuty přiměřené ukazatele k 

posouzení, zda se daří dosahovat cílů udržitelných sídel.
88

  

Zpožďoval se také proces předkládání studií dobré praxe jednotlivými státy, ať už přímo 

nebo prostřednictvím EUKN. Do února 2007 bylo k dispozici celkem 7 případových 

studií.
89

 Výbor pro regionální rozvoj Evropského parlamentu kritizoval v tomto směru 

12 států EU za jejich neúčast v síti.
90

 Přitom výzkum dostatečného množství 

případových studií byl označen za klíčový pro úspěšnou realizaci politiky udržitelných 

sídel.
91
Na druhé straně Výbor na základě poskytnutých případů konstatoval, že projekty 

udržitelných sídel často charakterizovala velká složitost a potřeba značných znalostí a 

dovedností, politické zodpovědnosti a pochopení pro potřeby různých skupin obyvatel.  

Vůbec poprvé byla proto evropskou institucí zmíněna potřeba: 

1) „oživit“ agendu trvale udržitelných společenství v celé Evropě; 

2) ujasnit cíle programu evropských trvale udržitelných společenství na všech 

úrovních správy.
92

  

  

                                                             
86

 Srov. Evans (2011): 13. 
87

 Op. cit. 
88

 Srov. EP (2007c): 4. 
89

 Srov. EP (2007c): 5. 
90

 Konkrétně Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Irsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Rakousko, Rumunsko, 
Slovensko, Slovinsko a Švédsko. Srov. EP (2007c): 7. 
91

 Srov. EP (2007c): 5. 
92 Srov. EP (2007c): 6. 
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8.3.3. Lipská charta (2007) 

Lipská charta o udržitelných evropských městech byla odsouhlasena na neformální 

schůzce ministrů, zodpovědných za rozvoj měst, v Lipsku ve dnech 24. a 25. května 

2007. Kladla důraz na: 

1) širší využívání integrovaných přístupů v politice rozvoje měst a vytvoření pro 

tento účel vhodného rámce na národní úrovni. Integrované přístupy by se přitom 

měly zaměřovat na: 

a. vytváření a zajištění vysoce kvalitního veřejného prostoru (Baukultur); 

b. modernizaci infrastruktury a zlepšení energetické účinnosti; 

c. aktivní, inovativní a vzdělávací politiku. 

2) řešení problémů znevýhodněných čtvrtí v kontextu města jako celku a 

implementovat strategie: 

a. pro zvýšení kvality fyzického prostředí; 

b. pro posílení místní ekonomiky a místní politiky zaměstnanosti;  

c. aktivní politiky vzdělávání a odborného školení dětí a mládeže; 

d. na podporu cenově dostupné/sociálně únosné a efektivní městské 

dopravy.  

Ministři se zavázali  

1) zahájit v jednotlivých zemích politickou diskusi o způsobech integrace zásad a 

strategií Lipské charty do národních, regionálních a místních politik rozvoje; 

2) podporovat vytvoření vyvážené polycentrické urbánní struktury. 

Charta také zdůraznila nutnost stanovit na národní úrovni hlavní principy rozvoje měst a 

vytvořit s pomocí strukturálních fondů pobídky pro inovační řešení, v této souvislosti 

podpořila vznik nových iniciativ EU JEREMIE a JESSICA.
93

  

Na rozdíl od Bristolské dohody, která prosazovala princip udržitelného sídla, 

stavěla Lipská charta na principu udržitelného (městského) rozvoje, zmíněného již v 

Amsterdamské smlouvě z roku 1997, a podpořeného Komisí v jejím Akčním plánu pro 

                                                             
93

 JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) – pomoc finančním 
zprostředkovatelům (zápůjčkové fondy, fondy rizikového kapitálu atd.) na investice do malých a 
středních podniků. 
JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) – podpora pro udržitelné 
investice a růst v městských oblastech, fondům městského rozvoje, investicím do partnerství veřejného 
a soukromého sektoru. 
Zdroj: https://www.euroskop.cz/9217/sekce/iniciativy-kohezni-politiky/. 
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udržitelný rozvoj měst (1998), a také ministry EU v Agendě z Lille (2000) a v Urban 

Acquis (2004). 

 
Obr. 14: Princip udržitelného rozvoje 
Zdroj: Serageldin (1993) - upraveno. 

Na neformálním jednání ministrů v Lipsku byla také schválena Územní agenda 

Evropské unie, která umístila problematiku měst do kontextu regionálního rozvoje a 

územní soudržnosti. Stavěla na třech hlavních cílech ESDP:  

1) rozvoj vyvážené a polycentrické soustavy měst a nového partnerství města a 

venkova, 

2) zajištění rovnosti přístupu k infrastruktuře a znalostem, 

3) udržitelný rozvoj, obezřetná správa a ochrana přírody a kulturního dědictví. 

Přestože dokument zastřešil širší okruh témat, bylo v něm mnoho styčných bodů, 

ukazujících na tematickou blízkost a vzájemnou koherenci s Lipskou chartou 

(polycentrismus, udržitelný rozvoj, dostupnost, princip rovnosti).  

Ministři v Lipsku také schválili vytvoření mezivládní pracovní skupiny, určené k 

identifikaci a objasňování různých otázek, týkajících se provádění komunitární 

iniciativy JESSICA. V souvislosti s výsledky zasedání vznikla v rámci Komise ještě 

meziútvarová skupina pro diskuzi návrhů na uplatňování integrovaného přístupu 

k městskému rozvoji, podpořeného v Chartě.   
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8.3.4.  Prosazování a implementace Bristolské dohody a 

Lipské charty od roku 2007  
 

V listopadu 2007 přijali ministři EU během zasedání na Azorských ostrovech První 

akční program pro implementaci Územní agendy EU. Ten se znovu přihlásil k cílům 

Lipské charty a zaměřil se mimo jiné na posilování územních a městských rozměrů 

odvětvových politik, posilování víceúrovňové správy, hodnocení, koordinaci a 

srovnávání územního rozvoje v EU.  

Výbor pro regionální rozvoj Evropského parlamentu mezitím zahájil monitoring 

plnění Charty a Územní agendy.
94
Ve své zprávě z ledna 2008

95
uvítal vznik mezivládní 

pracovní skupiny pro implementaci iniciativy JESSICA a vytvoření meziútvarové 

skupiny Komise pro uplatňování integrovaného přístupu. Vyzval Komisi a Radu, aby 

v rámci přezkumu souhrnného rozpočtu EU zohlednily Územní agendu a Lipskou 

chartu. Naléhal také na členské státy, aby urychleně implementovaly Lipskou chartu. A 

v neposlední řadě také vyzval budoucí předsednictví Rady, aby zařadilo do své agendy 

schválení akčního programu pro provádění cílů Lipské charty.
96

  

V první polovině roku 2008 rozpracovalo slovinské předsednictví cíle Lipské charty 

a Územní agendy prostřednictvím Akční linie 1.1 koordinace mezi územním a 

městským rozvojem. Zdůrazňovalo, že koordinace těchto směrů tvoří klíčový prvek 

integrovaného přístupu, který umožní vertikální koordinaci mezi jednotlivými úrovněmi 

správy, horizontální koordinaci dílčích politik, koordinaci různých typů území a aktérů. 

Přestože se slovinské předsednictví soustředilo především na implementaci Územní 

agendy a Prvního akčního programu, podpořilo také diskusi o uplatnění priorit Lipské 

charty a vytvořilo přehled případových studií, zaměřených na rozvoj konkrétních měst a 

městských aglomerací.
97

 K implementaci Bristolské dohody se Slovinsko jako 

předsedající země, ani ministři EU v tomto období nevyjádřili. 

Během francouzského předsednictví v roce 2008 byla přijata Marseillská deklarace. 

Ministři v ní vyjádřili zájem naplnit v budoucnu cíle Lipské charty, zabývat se změnami 

klimatu a zjednodušit podmínky pro využívání nástrojů kohezní politiky v projektech 

                                                             
94

 Viz MMR (2009). 
95 Kallenbach (2008). 
96

 Viz Kallenbach (2008). 
97 Viz MMR (2009).  
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integrovaného urbánního rozvoje, zmíněného v Lipské chartě.
98

 Bristolská dohoda a její 

závazky zde zmiňovány nebyly. Francouzský návrh na vytvoření Referenčního rámce 

pro udržitelná města, který ministři v Marseille odsouhlasili, byl zdůvodňován potřebou 

uvést do praxe cíl Lipské charty dosáhnout integrovaného udržitelného městského 

rozvoje.
99
Marseillská deklarace také výslovně vyjádřila podporu konceptu Baukultur 

(Final Statement: 4). 

České předsednictví v roce 2009 předložilo Hodnotící zprávu o implementaci 

Lipské charty,
100

 ve které shrnulo kroky předcházejících předsednictví a představilo 

výsledky vlastního dotazníkového šetření, týkajícího se implementace Charty v 19 

členských státech a dvou kandidátských zemích.  

Ve smyslu provádění Charty reagovaly země čtyřmi způsoby: 

1)  uspořádáním národních konferencí, na kterých se jednotliví partneři 

seznamovali s principy Lipské charty a diskutovali mechanismy jejího uplatnění 

(ČR, Francie, Dánsko, Německo, Portugalsko);  

2) využitím stávajících národních mechanismů k implementaci zásad Lipské charty 

(ČR, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Lucembursko, 

Maďarsko, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovinsko, Španělsko, 

Švédsko, Velká Británie);  

3) podporou integrovaného přístupu a vytváření integrovaných plánů rozvoje měst 

(Belgie, ČR, Dánsko, Finsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, 

Španělsko, Turecko, Velká Británie); 

4) vyjádřením zájmu o nové finanční nástroje JEREMIE a JESSICA, uvedené 

v Lipské chartě (ČR).  

Ze stanovisek členských států vyplynulo, že dosavadní národní praxe byly v mnohém 

komplementární s principy a cíli, vyjádřenými v Lipské chartě. Její přijetí obvykle 

neovlivnilo legislativu členských zemí EU, a ani nutně nevedlo k vytvoření zvláštního 

                                                             
98

 Srov. Final Statement by the Ministers in Charge of Urban Development, 25 November 2008, Marseille: 
Présidence Francaise, http://urban-intergroup.eu/wp-
content/files_mf/fr2008iifinal_statement_en_cle5df3a31. pdf. 
99

 Srov. Reference Framework for European Sustainable Cities (web), http://www.rfsc-
community.eu/about-rfsc/background/. 
100 Srov. MMR (2009). Hodnotící zpráva o implementaci Lipské charty o udržitelných evropských městech, 
http://www.mmr.cz/getmedia/b48e5b4a-b29a-49e6-9363-ae08506324a0/Hodnotici-zprava-o-
implementaci-Lipske-charty-o-ud.pdf?ext=.pdf.  

http://www.mmr.cz/getmedia/b48e5b4a-b29a-49e6-9363-ae08506324a0/Hodnotici-zprava-o-implementaci-Lipske-charty-o-ud.pdf?ext=.pdf
http://www.mmr.cz/getmedia/b48e5b4a-b29a-49e6-9363-ae08506324a0/Hodnotici-zprava-o-implementaci-Lipske-charty-o-ud.pdf?ext=.pdf
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mechanismu sledování a vyhodnocování její implementace.
101

 České předsednictví 

znovu zdůraznilo potřebu provázání cílů Charty s opatřeními politiky územní 

soudržnosti a podpořilo vznik Referenčního rámce pro udržitelná města, a také evropské 

platformy pro výměnu zkušeností v oblasti rozvoje měst. 

Na odkaz Bristolské dohody a Lipské charty se ve své preambuli odvolávala 

Toledská deklarace, přijatá během předsednictví Španělska v roce 2010. Ministři v ní 

vyjádřili podporu pokračování marseillského procesu a implementace Referenčního 

rámce pro udržitelná města. Znovu byl zmíněn význam Bristolské dohody pro vývoj 

evropské urbánní agendy, a také potřeba usilovat o dosažení městského prostředí, které 

by odpovídalo 8 charakteristikám udržitelného sídla, uvedeným v dohodě. Ministři však 

zároveň uvedli, že je třeba „plně vyvinout, implementovat a uvést do praxe zásady, 

dohodnuté na posledních setkáních, která se konala v Lipsku a Marseille“(TD 2010: 

III). Deklarace potvrdila, že „Lipská charta nesmí zůstat pouhým souborem zásad a 

musí se stát živým dokumentem.“ Z toho důvodu se zavázala trojice předsednictví 

Španělsko–Belgie–Maďarsko prozkoumat metody pro adresnější implementaci Lipské 

charty. K provedení Bristolské dohody se ministři již nevyjádřili.  

Referenční rámec pro udržitelná města zahájil svou činnost v roce 2011, v současné 

době se ho účastní 22 členských států EU. 

K pětiletému výročí schválení Lipské charty v roce 2012 vydalo Německo analýzu 

způsobů uplatňování integrovaného přístupu ve členských státech EU.
102

 Ta prokázala, 

že během pěti let od podpisu Charty došlo k rozšíření implementace integrovaných 

programů a navíc k přesunu od čistě individuálních ad hoc lokálních případů užití 

směrem k zapojení centrálních orgánů, regionů a měst do integrovaného přístupu 

k rozvoji městského prostředí (viz tab. 15).  

  

                                                             
101

 Viz MMR (2009). 
102 Franke et al. (2012). 
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Tab. 15: Státy EU podle typu přístupu k vytváření integrovaných programů revitalizace a rozvoje měst 
v letech 2007 a 2012. 

Rok 
Integrované programy na 

celostátní úrovni 

Integrované programy na regionální 

nebo městské úrovni 

Integrované programy na 

lokální úrovni 

2007 

Belgie 

Dánsko 

Francie 

Itálie 

Německo 

Nizozemí 

Švédsko 

Velká Británie 

Irsko 

Litva 

Portugalsko 

Rakousko 

Španělsko 

 

Bulharsko 

Česká republika 

Estonsko 

Finsko 

Kypr 

Lotyšsko 

Lucembursko 

Maďarsko 
Malta 

Polsko 

Rumunsko 

Řecko 

Slovensko 

Slovinsko 

Rok 
Integrované programy na 

celostátní úrovni 

Integrované programy na regionální 

nebo městské úrovni 

Integrované programy na 

lokální úrovni 

2012 

Belgie 

Dánsko 

Finsko  

Francie 

Irsko 
Itálie 

Německo 

Nizozemí 

Švédsko 

Velká Británie 

Bulharsko 

Česká republika 

Kypr 

Litva 

Lotyšsko 

Maďarsko 

Malta 

Polsko 

Portugalsko 

Rakousko 

Rumunsko 

Slovinsko  

Španělsko 

Estonsko 

Lucembursko 

Řecko 

Slovensko 

 

Zdroj: Franke et al. (2007), Franke et al. (2012). Tučně znázorněny ty státy, u kterých došlo ke 
změně politiky od minulého období. 
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8.4. Horizontální europeizace 
 

Analyzována byla účast v evropských programech urbánní spolupráce a dopady této 

účasti na změnu v chování participujících měst. Prověřovány byly programy: 

1) URBACT – vnitroevropská urbánní spolupráce; 

2) URB-AL – spolupráce měst z EU a Latinské Ameriky; 

3) MED-PACT, CIUDAD – spolupráce měst z EU, Středomoří a východní Evropy.  

Z analýzy vyplývá, že ve všech sledovaných programech participovala pouze velká 

města nad 100 000 obyvatel.  

Tab. 16: Účastnická města programu URBACT. 

 Město Adm. Počet obyvatel  Město Adm. Počet obyvatel 

Census 2011 Census 2011 

1 Barnsley ENG 223,281 1 Aachen  NW 236,420 

2 Basingstoke ENG 107,642 2 Berlin BE 3,292,365 

3 Belfast NIR 596,369 3 Bremen HB  542,707 

4 Birmingham ENG 2,440,986 4 Dresden SN 512,354 

5 Brighton and Hove ENG 474,485 5 Duisburg NW 488,468 

6 Bristol ENG 617,280 6 Essen NW 566,201 

7 Dundee SCO  157,444 7 Frankfurt am Main HE 667,925 

8 Edinburgh SCO  482,005 8 Gelsenkirchen NW 258,766 

9 Glasgow SCO  1,209,143  9 Halle  ST 229,153 

10 High Wycombe ENG 133,204 10 Hamburg HH 1,706,696 

11 Leeds ENG 1,777,934 11 Jena TH 105,739 

12 Liverpool ENG 864,122 12 Karlsruhe BW 289,173 

13 Manchester ENG 2,553,379 13 Leipzig SN 502,979 

14 Milton Keynes ENG 229,941 14 Magdeburg ST 228,144 

15 Newcastle u-n 
Tyne 

ENG 774,891 15 München  BY 1,348,335 

16 Preston ENG 313,332 16 Potsdam BB 156,021 

17 Reading ENG 318,014 17 Regensburg BY 135,403 

18 Slough ENG 163,777 18 Rostock MV 200,265 

19 Stoke-on-Trent ENG 372,775 19 Ulm BW 116,761 

20 York ENG 153,717   

Zdroj: URBACT, Wikipedia. 

V případě programu URBACT nebyl mezi Velkou Británií a Německem rozdíl 

co do počtu účastnických měst celkově (viz tab. 16). V obou zemích se u některých 

měst objevila i opakovaná účast v programu. Mezi nejaktivnější města patřily Glasgow 

(4x), Edinburgh (3x), Birmingham (3x), a Bristol (2x). Ve dvou případech byla britská 

města také iniciátory a vedoucími partnery spolupráce (Birmingham, York).  
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V Německu patřila k nejaktivnějším města Frankfurt (3x), Lipsko (3x), 

Magdeburg (3x), Rostock (3x) a Mnichov (2x). Ve dvou případech byla německá města 

také iniciátorem a vedoucím partnerem (Lipsko, Magdeburg). 

Celková účast na programu URBACT byla u měst z Velké Británie o 28 % vyšší 

než účast německých měst (viz graf 11).   

 
Graf 11: Angažovanost měst v projektech vnitroevropské spolupráce měst 2007 – 2015.  
Zdroj dat: URBACT (EU).  

Podobně se vyvinula také účast měst Velké Británie a Německa na spolupráci 

s Latinskou Amerikou. Ačkoliv se programu URB-AL během dosavadních tří cyklů 

zúčastnilo 12 britských měst, celková účast v projektech byla téměř dvojnásobná. Města 

se tedy zapojovala opakovaně. Ještě markantnější byly výsledky 22 německých měst, 

která se účastnila tří cyklů programu URB-AL, jejich angažovanost se vyšplhala na 

celkem 72 případů zapojení do projektu, tedy každé město participovalo průměrně 

třikrát (viz graf 12).  

 
Graf 12: Účast měst v programu URB-AL. 
Zdroj: URB-AL. 
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Graf 13: Angažovanost evropských měst v projektech programu URB-AL. 
Zdroj: URB-AL, ttp://www.urb-al3.eu/index.php/?resetmenu=1. 

Naopak účast obou států na středomořské spolupráci byla dosud zanedbatelná. 

Přestože implementací programu CIUDAD byla pověřena Německá společnost pro 

mezinárodní spolupráci, účast německých měst byla nízká (Hamburg, Stuttgart). Města 

z Velké Británie se nezúčastnila žádného projektu (viz graf 14). 

 
Graf 14: Účast měst v programu MED-PACT a CIUDAD. 
Zdroj: MED-PACT, CIUDAD.  

Výsledky analýz naznačují, že programy spolupráce mají vliv na změnu 

v chování účastnických měst. Téměř pravidelně se objevuje násobná účast, která 

indikuje, že pokud již dojde k participaci města na projektu spolupráce, vytvořená 

infrastruktura po skončení projektu nezaniká, ale městu umožňuje a ulehčuje novou 

účast.                  
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Závěr 

 

Diplomová práce identifikovala tři možné způsoby europeizace politiky 

urbánního rozvoje – vertikální top-down a bottom-up a horizontální.  

Komunitární iniciativy v posledních programových obdobích vytvořily prostředí 

pro kladení podmínek na vnitrostátní úpravu. Celkově se však prostor pro přímou top-

down europeizaci během posledních programových období výrazně zmenšil. Jestliže po 

vzniku prvních iniciativ na začátku 90. let došlo k rozkvětu programů pro města, 

v programovém období 2000–2006 fungoval již jediný program (URBAN), který však 

nebyl v období 2007–2013 obnoven. Jeho agenda byla rozmělněna a stala se součástí 

programů strukturálních fondů, určených pro regiony.  

Specifikem programu URBAN byla jeho výběrovost. Europeizace byla tímto 

velmi omezena, protože mohla probíhat pouze u velkých měst, která byla do programu 

nominována a vybrána členskými státy a Komisí. 

V případě implementace programu URBAN potvrdila centrální vláda Velké 

Británie roli „vrátného“ (gatekeeper) tím, že se snažila zachovávat kontrolu nad 

pronikáním pravidel EU a vedením politik na vnitrostátní scéně. Na tuto skutečnost 

neměla vliv ani změna ve vedení vlády v roce 1997. Princip partnerství, který 

prosazovala Komise, byl v britské vnitrostátní praxi modifikován. Role měst 

v rozhodovacím a plánovacím procesu byla značně oslabena vytvořením převodních 

institucí a zapojením soukromého sektoru.  

Naopak v případě Německa byl program URBAN využit jako předobraz a 

příležitost k vytvoření národních programů urbánního rozvoje, založených na stejných 

principech partnerství. Prokázalo se, že předchozí zkušenost s domácími programy, 

ulehčila implementaci pravidel evropského programu. Na druhé straně trvanlivost 

struktur, vytvořených během implementace programu URBAN, se v mnoha případech 

ukázala jako sporná a při nezapojení měst do dalších podobných iniciativ struktury 

postupně erodovaly a zanikaly. 

Dále byl hodnocen odkaz Bristolské dohody a Lipské charty, dvou příkladů 

uploadingu principů vnitrostátní politiky. Z analýzy vyplynulo, že principy, zmíněné v 

Bristolské dohodě se nepodařilo ne celoevropské úrovni prosadit. Za neúspěchem 
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implementace stálo především prosazování specificky vnitrostátních konceptů a příliš 

široké agendy. Naopak Lipské charta, které se podařilo zanechat trvalou stopu v 

evropské urbánní agendě, uspěla, protože stavěla na celoevropsky dlouhodobě 

uznávaných principech a propojila svou agendu s důležitou „mainstreamovou“ politikou 

územní soudržnosti.  

Lobbing evropských měst v evropských institucích se omezil na reprezentaci 

zájmů největších měst, která zastupuje evropské sdružení měst EUROCITIES. Potřeby 

malých a středních měst nejsou v Evropské unii a jejích institucích prosazovány žádnou 

oficiální platformou těchto samospráv. 

V rámci evropské spolupráce měst bylo možné prokázat horizontální europeizaci 

místních samospráv. Programy spolupráce měly vliv na změnu v chování účastnických 

měst. Téměř pravidelně se objevovala násobná účast. Pokud tedy došlo k první 

participaci města, vytvořená infrastruktura po skončení projektu nezanikla a město ji 

využilo pro další novou účast. Účast britských měst byla téměř o třetinu vyšší než účast 

měst z Německa, což by mohlo napovídat o využití programů spolupráce jako možnosti 

obejít centralizovaný systém politiky urbánního rozvoje ve Velké Británii. 
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Summary 

 

 Great Britain Germany 

Population in cities (%) 74 64 

Urban Policy Centralized Decentralized 

 

Top-down Europeanization Yes with delays Yes  

 Bottom-up Europeanization Unsuccessful Successful 

Horizontal Europeanization Yes Yes  

Presidency 

Guiding Principle 
Sustainable 

Community 

Sustainable 

Development 

Target area Multi-level Deprived urban 

Promoted Policy – Integrated  

Promoted Tools EIB loans JESSICA 

Exchange of Good Practice Yes Yes  

Promoted Platform EUKN 

New - to pool and 

develop best practice, 
statistics, reviews, 

benchmarking, 

research 

Participation in Marseille Reference 

Framework/Number of Participants 
Yes / 6 Yes / 11 

Total Share of Structural Funds between 

2007 and 2013 (€bn) 
9,4 26,3 

Participation in 

Program / Number 

of Participants 

URBAN Yes / 14 Yes / 17 

URBACT Yes / 20 Yes / 19 

URB-AL Yes / 12 Yes / 22 

MED-PACT No Yes / 1 

CIUDAD No  Yes / 3 

Participation in EUROCITIES/ 
Number of Participants 

Yes / 12 Yes / 15 
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Příloha č. 1: Účastnická města urbánních pilotních projektů (UPP), programů URBAN a 
URBACT mezi městy nad 100 000 obyvatel ve Velké Británii a Německu (tabulka) 

Velká Británie Německo 

Město 
A

d
m

. 
Počet 

obyvatel 

U
U

P
 

U
R

B
A

N
 

U
R

B
A

C
T 

Město 

A
d

m
. 

Počet 
obyvatel 

U
P

P
 

U
R

B
A

N
 

U
R

B
A

C
T 

Census 
2011 

Census 
2011 

Aberdeen SCO 207,932      Aachen  NW 236,420      

Accrington ENG 125,059      Augsburg BY 267,767      

Barnsley ENG 223,281      Bergisch Gladbach NW 108,878      

Basildon ENG 144,859      Berlin BE 3,292,365      

Basingstoke ENG 107,642      Bielefeld NW 326,870      

Bedford ENG 106,940      Bochum NW 362,286      

Belfast NIR 596,369      Bonn NW 305,765      

Birkenhead ENG 325,264      Bottrop NW 117,311      

Birmingham ENG 2,440,986      Braunschweig  NI 242,537      

Blackburn ENG 146,521      Bremen HB 542,707      

Blackpool ENG 239,409      Bremerhaven HB 108,156      

Bournemouth ENG 466,266      Chemnitz SN 240,253      

Brighton and 
Hove 

ENG 474,485 
     Darmstadt 

HE 143,499 
     

Bristol ENG 617,280      Dortmund NW 571,143      

Burnley ENG 149,422      Dresden SN 512,354      

Burton upon 
Trent 

ENG 122,199 
     Duisburg 

NW 488,468 
     

Cambridge ENG 158,434      Düsseldorf  NW 586,291      

Cardiff WAL 447,287      Erfurt TH 200,868      

Chelmsford ENG 111,511      Erlangen BY 103,719      

Cheltenham ENG 116,447      Essen NW 566,201      

Chesterfield ENG 113,057      Frankfurt am Main HE 667,925      

Colchester ENG 121,859      Freiburg im Breisgau BW 209,628      

Coventry ENG 359,262      Fürth BY 115,613      

Crawley ENG 180,508      Gelsenkirchen NW 258,766      

Derby ENG 270,468      Göttingen NI 115,843      

Doncaster ENG 158,141      Hagen NW 187,944      

Dundee SCO 157,444      Halle  ST 229,153      

Eastbourne ENG 118,219      Hamburg HH 1,706,696      

Edinburgh SCO 482,005      Hamm NW 176,037      

Exeter ENG 117,763      Hannover  NI 506,416      

Farnborough ENG 252,397      Heidelberg BW 146,751      

Gillingham ENG 243,931      Heilbronn BW 116,059      

Glasgow SCO 1,209,143      Herne NW 155,160      

Gloucester ENG 150,053      Ingolstadt BY 124,927      

Grimsby ENG 134,160      Jena TH 105,739      

Hastings ENG 133,422      Karlsruhe BW 289,173      

High Wycombe ENG 133,204      Kassel HE 190,765      

Ipswich ENG 178,835      Kiel SH  235,782      

Kingston upon 
Hull 

ENG 314,018 
     Koblenz 

RP 107,825 
     

Leeds ENG 1,777,934      Köln  NW 1,005,775      

Leicester ENG 508,916      Krefeld NW 222,247      

Lincoln ENG 114,879      Leipzig SN 502,979      

Liverpool ENG 864,122      Leverkusen NW 158,984      

London ENG 9,787,426      Lübeck SH  210,305      
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Velká Británie Německo 

Město 

A
d

m
. 

Počet 
obyvatel 

U
U

P
 

U
R

B
A

N
 

U
R

B
A

C
T 

Město 

A
d

m
. 

Počet 
obyvatel 

U
P

P
 

U
R

B
A

N
 

U
R

B
A

C
T 

Census 
2011 

Census 
2011 

Luton 

ENG 258,018 
     Ludwigshafen am 

Rhein 

RP 157,584 
     

Maidstone ENG 107,627      Magdeburg ST 228,144      

Manchester ENG 2,553,379      Mainz RP 200,344      

Mansfield ENG 171,958      Mannheim BW 290,117      

Margate ENG 125,370      Moers NW 104,009      

Middlesbrough ENG 376,663      Mönchengladbach NW 255,188      

Milton Keynes ENG 229,941      Mülheim an der Ruhr NW 166,865      

Newcastle u-n 
Tyne 

ENG 774,891 
     München  

BY 1,348,335 
     

Newport WAL 306,844      Münster NW 289,576      

Northampton ENG 215,963      Neuss NW 150,568      

Norwich ENG 213,166      Nürnberg  BY 486,314      

Nottingham ENG 729,977      Oberhausen NW 210,216      

Oxford ENG 171,380      Offenbach am Main HE 113,443      

Paignton ENG 115,410      Oldenburg  NI 157,267      

Peterborough ENG 163,379      Osnabrück NI 153,699      

Plymouth ENG 260,203      Paderborn NW 142,365      

Preston ENG 313,332      Pforzheim BW 114,411      

Reading ENG 318,014      Potsdam BB 156,021      

Sheffield ENG 685,368      Recklinghausen NW 115,958      

Slough ENG 163,777      Regensburg BY 135,403      

Southampton ENG 855,569      Remscheid NW 110,708      

Southend-on-Sea ENG 295,310      Reutlingen BW 109,799      

Stoke-on-Trent ENG 372,775      Rostock MV 200,265      

Sunderland ENG 335,415      Saarbrücken SL 175,853      

Swansea WAL 300,352      Solingen NW 155,265      

Swindon ENG 185,609      Stuttgart BW 585,890      

Telford ENG 147,980      Trier RP 105,671      

Warrington ENG 165,456      Ulm BW 116,761      

Wigan ENG 175,405      Wiesbaden HE 269,121      

Worcester ENG 101,659      Wolfsburg NI 119,984      

York ENG 153,717      Wuppertal NW 342,661      

Město 

A
d

m
. 

Počet 
obyv. 

U
P

P
 

U
R

B
A

N
 

U
R

B
A

C
T 

Würzburg BY 124,297      

Zdroj dat: URBAN, URBACT Iniciative. 
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Příloha č. 2: Evropská města nad 50 000 obyvatel (mapa) 

 
Zdroj: ESPON, 2014 - upraveno. 

 

 

Příloha č. 3: Rozložení obyvatel v evropském prostoru (tabulka) 

Počet obyvatel v urbánních oblastech % obyvatel 

> 250 000 20 

50 000 – 250 000 20 

10 000 – 50 000 40 

< 10 000 a venkovské oblasti 20 

   Zdroj: Komise. 
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Příloha č. 4: Velká Británie – Hustota zalidnění (mapa) 

 

 

 
Zdroj: SEDAC, CIESIN, Columbia University - upraveno. 
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Příloha č. 5: Německo – Hustota zalidnění (mapa) 

 

 

 
Zdroj: SEDAC, CIESIN, Columbia University - upraveno. 
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Příloha č. 6: Velká Británie – urbanizované oblasti (mapa)  

 

 

Zdroj: SEDAC, CIESIN, Columbia University - upraveno. 
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Příloha č. 7: Německo – urbanizované oblasti (mapa) 

 

 

Zdroj: SEDAC, CIESIN, Columbia University - upraveno. 
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Příloha č. 8: Velká Británie – města podle počtu obyvatel (mapa) 

 

 
Zdroj: SEDAC, CIESIN, Columbia University - upraveno. 
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Příloha č. 9: Německo – města podle počtu obyvatel (mapa) 

 

 
Zdroj: SEDAC, CIESIN, Columbia University - upraveno. 
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Vymezení tématu: Práce se zaměřuje na fenomén dvousměrné (top-down a bottom-up) 

vertikální europeizace v oblasti urbánní politiky. Na příkladu Velké Británie a Německa 

zkoumá downloading evropské agendy do národních struktur a uploading principů 

domácí politiky na úroveň Evropské unie. Urbánní politika se v současné době 

neomezuje na pouhý dohled a výkon správy území, ale působí samostatně v mnoha 

zájmových oblastech. Práce se soustředí na jedno z užších témat, kterým je politika 

urbánního rozvoje. Základní úkoly této politiky představují boj s deprivací, zajišťování 

obnovy a zvyšování stability urbánního prostředí.  Politika urbánního rozvoje je tedy 

synonymem politiky regenerace území. 

Zdůvodnění výběru a významu zvoleného tématu: Téma europeizace politiky 

udržitelného urbánního rozvoje je velmi aktuální a naléhavé. Více než sedmdesát 

procent obyvatel Evropy žije ve městech. Evropské metropole jsou místy pro setkávání 

kultur i politiků, sídly mezinárodních organizací a institucí. Města jsou motory socio-

ekonomického rozvoje, uspokojují potřeby občanů a podnikatelů, musí však zároveň 

odpovídat na výzvy současného globalizovaného světa. Finanční krize, ekonomická 

stagnace, setkávání, ale i střetávání etnik a kultur, hrozba terorismu, environmentální 

deprivace a sociální vyloučení jsou jen některými z palčivých problémů, kterým města a 

obce čelí. Evropským metropolím navíc roste globální konkurence. V prostředí 

Institut politologických studií 

Teze diplomové práce 
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roztříštěných národních úprav politiky urbánního rozvoje lze jen obtížně hledat rychlou 

a adekvátní odpověď na tyto výzvy. Proto se Evropská unie již několik let snaží budovat 

systém jednotné evropské urbánní politiky. Základním argumentem je silná a 

konkurenceschopná Evropa. A právě společný přístup členských států a vnitrostátních 

aktérů otevírá cestu k rychlejší reakci a adaptaci urbánního prostředí na změny a 

zvýšení šancí Evropské unie na zajištění konkurenceschopnosti, bezpečnosti a trvale 

udržitelného rozvoje v globalizovaném světě. V této souvislosti tedy vyvstává otázka, 

jak se daří evropské agendě pronikat do struktury urbánní politiky jednotlivých 

členských států a naopak, jak úspěšní jsou národní aktéři v prosazování vlastních praxí 

na úroveň Evropské unie. Téma europeizace politiky urbánního rozvoje se proto stává 

aktuální, tím více, pokud se týká států, jakými jsou Velká Británie, nejurbanizovanější 

stát EU, a Německo, motor evropské integrace. Výsledky europeizace v případě těchto 

zemí předestřou další směřování evropské politiky urbánního rozvoje a ukážou, zda má 

urbánní agenda EU naději na hlubší sjednocení. 

Dosavadní výzkum tématu: 

Při studiu europeizace se vychází z modelu víceúrovňového vládnutí, založeného na 

premise, že Evropská unie je systémem, ve kterém se vládnutí odehrává paralelně na 

rovině nadnárodní, státní a substátní (Bache 2008; Hooghe, Marks 2003). Koncept 

víceúrovňového vládnutí vyjadřuje nejen přesouvání kompetencí mezi municipalitami, 

regiony, státními a nadstátními institucemi, ale počítá i s nestátními aktéry a možností 

spolupráce veřejného a soukromého sektoru v oblasti správy a rozvoje území (Kern, 

Bulkeley 2009). Autorita v EU tedy není přenesena na evropské instituce, ale je 

rozptýlena mezi více úrovní územní správy a mnoho různých aktérů veřejného a 

soukromého sektoru (Rosamond 2007). 

Debata o europeizaci (Bache 2008; Börzel 1999; Olsen 2002; Radaelli 2003) je 

určitým prostředkem k tříbení evropského systému víceúrovňového vládnutí (Pollack 

2005). Přitom lze studovat různé dimenze europeizace (Kern 2009):  

4) Top-down (Radaelli 2004)/hierarchická europeizace (Kern 2009)/downloading 

(Bache, Marshall 2004; Marshall 2005): 

 Kern (2009: 312) vysvětluje top-down europeizaci jako dopady, které s sebou 

nesou právní a finanční nástroje EU na státní správu a samosprávu. Europeizace 
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vyjadřuje změny v politikách, praxích, preferencích nebo aktérech na vnitrostátní 

úrovni, vzešlé z implementace programů EU (Marshall 2005: 7). Podobně mluví 

Radaelli (2004: 3) o inkorporaci formálních a neformálních pravidel, procedur, způsobů 

práce a norem, které jsou nejprve definovány a sjednoceny v evropském politickém 

procesu, do národních a substátních politických struktur a veřejných politik.  

Europeizace však nemůže být zaměňována s evropskou, respektive politickou 

integrací. Jestliže integrace znamená sjednocování, europeizace vyjadřuje dopady, které 

má integrace na členské státy, institucionální systémy, rozhodovací procesy a další 

tvorbu politik EU (Schmidt 2002). Europeizace se také odlišuje od konvergence, která 

může být jedním z důsledků europeizace. Podpora evropských politik na domácí scéně 

může být zdrojem konvergence, častěji se však objevují rozdíly v národních úpravách a 

výsledcích, které nové předpisy přinášejí (Héritier et al. 2001). Europeizace by neměla 

být zaměňována ani s harmonizací, která se týká postupného slaďování způsobu, jakým 

jsou nařízení uplatňována na vnitrostátní úrovni. I když může proces europeizace vést k 

větší harmonizaci politik, nechává prostor pro rozmanitost národních úprav (Radaelli 

2003). 

5) Bottom-up europeizace (Radaelli 2004; Van Bever, Verhelst 2013)/uploading 

(Bache, Marshall 2004; Marshall 2005): 

K bottom-up europeizaci dochází, pokud transfer inovativních domácích praxí na 

nadnárodní úroveň vede k jejich inkorporaci do evropských politik a programů 

(Marshall 2005: 7). K ovlivňování rozhodovacího procesu může docházet nepřímo 

prostřednictvím lobování na národní úrovni, ale také přímo na evropské úrovni (Kern, 

Bulkeley 2009: 312). 

6) Horizontální europeizace (Kern 2009; Van Bever, Verhelst 2013): 

K europeizaci může docházet i bez přímého zapojení evropských institucí, pokud 

dochází k přímému transferu dobrých praxí mezi členskými státy, mezi regiony různých 

členských států a mezi městy v různých zemích (Kern 2009: 4). Častější je ale přenos 

dobré praxe a učení ze sdílených zkušeností prostřednictvím partnerství a sítí, 

vytvořených z iniciativy Evropské unie (Van Bever, Verhelst 2013: 4). 
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Cíle práce: Hlavním cílem práce je zjistit, zda a jak proces formování evropské urbánní 

politiky mění a ovlivňuje situaci ve Velké Británii a Německu a naopak zda a jaký 

dopad má politika obou států a jejich vnitrostátních aktérů na vytváření urbánní agendy 

EU a na čem závisí a jaká je úspěšnost prosazování národních zájmů v oblasti urbánního 

rozvoje na evropské úrovni.  

DOWNLOADING 

Hypotéza: Vliv evropské integrace na urbánní prostředí členských států není přísně 

kauzální, protože existuje mnoho národních specifik, které zasahují do procesu top-

down europeizace. Top-down europeizace probíhá i přes existenci mnoha národních 

specifik, protože EU svými finančními nástroji poskytuje příležitosti k rozvoji, zároveň 

s tím však klade podmínky a vyvíjí tak tlak na domácí prostředí. Státy jednají podle 

logiky vhodnosti a podporují změny ve vnitrostátní úpravě politiky urbánního rozvoje 

v souladu s tradicemi, institucionálním nastavením a postojem k evropským 

programům. 

Závislá proměnná: top-down europeizace politiky urbánního rozvoje 

Konceptualizace závislé proměnné: Top-down europeizace politiky urbánního 

rozvoje je vnímána jako výsledek činnosti Evropské unie a jejího tlaku na sféru 

působnosti měst členských států EU. Europeizace v tomto smyslu znamená 

přizpůsobení se urbánního prostředí podmínkám EU. Přizpůsobení je chápáno ve 

třech významech, a to jako změna v politické praxi, v preferencích a ve struktuře 

aktérů urbánního rozvoje při účasti na programech EU.  

Výběr případů: K posouzení byla vybrána města ve Velké Británii a Německu 

nad 100 000 obyvatel, která zaručují největší rozsah dopadu evropské urbánní 

politiky (75, respektive 76 měst). 

Operacionalizace: Hodnocena bude účast měst v programech a iniciativách 

Evropské unie, cílených na urbánní problematiku a míra dopadu těchto aktivit na 

urbánní politiku. Zkoumána bude četnost výskytu změn v politické praxi, 

preferencích a ve struktuře aktérů urbánního rozvoje. Sledován bude pozitivní 

výskyt jednotlivých elementů, vytvářející výslednou hodnotu závislé proměnné. 

V případě účasti měst na programech a iniciativách EU bude mít pozitivní 

výsledek hodnotu 1. Negativní výsledek bude mít hodnotu 0. V případě 
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pociťovaného dopadu evropské integrace na města a změn urbánní politiky 

vlivem působení programů EU bude stanovena škála hodnot možných odpovědí 

od 1 (minimální až žádný dopad/změna) do 4 (velmi velký dopad/změna). 

Kombinace průniků utvoří výslednou hodnotu závislé proměnné.  

Metoda: Kvalitativní komparativní analýza dat, získaných z online dotazníku.   

Nezávislé proměnné:  1) evropská politika v oblasti urbánního rozvoje;  

2) národní kontext. 

 Konceptualizace nezávislých proměnných:  

Evropská politika v oblasti urbánního rozvoje je dána především vývojem 

urbánní agendy v rámci Evropské unie. Největšího významu pak dosahují 

aktivity Komise a zemí, předsedajících Radě EU. 

Národní kontext v sobě obsahuje dvě roviny. Jde jednak o konkrétní 

institucionální systém a také nastavení politiky urbánního rozvoje ve Velké 

Británii a Německu. Svou roli zde sehrávají tradice a postoj k evropské integraci.   

Výběr případů: Předmětem výzkumu bude nastavení urbánní politiky, 

programů a iniciativ EU, cílených na urbánní problematiku, národních 

institucionálních systémů a politik urbánního rozvoje. To určí jejich ambice na 

prosazování změny v národních urbánních politikách.  

Operacionalizace nezávislých proměnných: 

Analýzy smluv, uzavřených v rámci EU, výstupů práce Komise, Evropského 

parlamentu a Rady EU dají dohromady ucelený obraz současné politiky 

urbánního rozvoje EU, jejího vývoje a nastavení pravidel pro účast na 

programech a iniciativách. Kontext bude osvětlen pomocí analýzy dokumentů, 

týkajících se urbánní politiky z provenience orgánů Rady Evropy, OECD a 

OSN.  

Analýzou vnitrostátních právních předpisů Velké Británie a Německa bude 

zkoumána přítomnost (existence), charakter a vývoj národní politiky urbánního 

rozvoje, institucionální systém a jejich vzájemné propojení. Z toho bude zjištěno 

také nastavení kompetencí vnitrostátního systému politiky urbánního rozvoje.   



110 
 

UPLOADING 

Hypotéza: Státy se snaží prosazovat koncepty, pocházející z vlastní vnitrostátní praxe. 

Formální přijetí domácí agendy na evropské úrovni ještě nemusí vést k jejímu 

faktickému užívání. Aplikaci ovlivňují různé faktory, jakými jsou například soulad se 

současnými politickými trendy nebo propojení konceptu s širší zájmovou agendou 

Evropské unie. Bottom-up europeizace je úspěšnější, pokud státy, předsedající Radě, 

jednají v souladu s celoevropskými trendy. 

Závislá proměnná: bottom-up europeizace 

Konceptualizace závislé proměnné:  Bottom-up europeizace politiky 

urbánního rozvoje je vnímána jako výsledek činnosti Velké Británie a Německa 

na půdě Evropské unie. Jde o přesunutí respektive převzetí principů a konceptů, 

pocházejících z vnitrostátní urbánní politiky Velké Británie a Německa do 

agendy EU. Výsledkem činnosti států je tedy uplatnění, rozšíření a další užívání 

jejich vlastních principů na evropské úrovni, respektive ve vnitrostátních 

úpravách ostatních členských států Evropské unie.   

Operacionalizace závislé proměnné: Prostřednictvím analýzy dokumentů bude 

sledován pozitivní výskyt konceptů, přijatých během předsednictví Velké 

Británie a Německa, ve výstupech dalších předsednictví. Užitím metody analýzy 

právních předpisů a sekundární literatury bude hodnocen také pozitivní výskyt 

užití konceptů v národních politikách členských států Evropské unie.  

 

Nezávislé proměnné:  1) zájem měst;  

2) zájem států prosadit svou domácí agendu na evropské 

úrovni; 

3) vnější souvislost;  

4) okno příležitosti. 

Konceptualizace nezávislých proměnných:   

Zájem měst je vnímán jako pozitivní činnost ve prospěch prosazení vlastních 

zájmů na evropské úrovni. Vyjádřen je především aktivitami lobbingu a jeho 

výstupy.  
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Zájem států prosadit svou domácí agendu na evropské úrovni lze vidět skrze 

jejich iniciativy v orgánech Evropské unie. Je vyjádřen souladem konceptů, 

prosazovaných v těchto iniciativách s principy a koncepty vnitrostátních úprav.   

Vnější souvislost je dána evropským politickým kontextem. Ten je vyjádřen 

vládními iniciativami a dohodami v rámci i mimo rámec EU. Lze ji tedy chápat 

také jako soulad s celoevropskými trendy. 

Okno příležitosti lze vnímat jako jakékoliv využití a propojení jiné aktuální 

agendy EU s prosazováním vlastního zájmu, v tomto případě tedy principu, 

pocházejícího z národní urbánní politiky. 

Operacionalizace nezávislých proměnných: Rozborem smluv bude zjištěno, 

jaké koncepty se oba státy snažily prosadit. Analýzou právních a politických 

aktů na národní úrovni bude hledána odpověď na otázku, zda koncepty 

odpovídají domácí agendě. Bude provedena analýza rozvojové agendy evropské 

městské lobby a orgánů jiných regionálních organizací a koncepty Bristolské 

dohody a Lipské charty s ní budou komparovány a hledány průniky. Hodnocen 

bude také pozitivní výskyt jakékoli jiné územně rozvojové agendy, prosazované 

během předsednictví Velké Británie a Německa v Radě EU a zjištěny styčné 

body průniku, okna příležitostí.  

Výběr případů: Předmětem výzkumu budou Bristolská dohoda a Lipská charta, 

které byly výstupy dvou posledních období předsednictví Velké Británie a 

Německa v Radě EU.  Jedná se o iniciativy dvou států, které mají z objektivních 

důvodů eminentní zájem na prosazení své domácí urbánní agendy na evropské 

úrovni.  

 

Předpokládaná metoda: Práce je koncipována jako komparativní případová studie. Pro 

zpracování práce je užito metod analýzy dokumentů, sekundární analýzy dat, on-line 

dotazníků a rozhovorů s aktéry urbánní politiky.  
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Předpokládaná osnova práce: 

Úvod  

Stať 

1. Podoby konceptu europeizace a její přínos pro studium vládnutí v EU; 

2. Sídelní struktura EU a její postavení na politické a ekonomické mapě světa; 

3. Urbánní politika členských států EU; 

4. Aktéři evropské urbánní politiky; 

5. Vývoj urbánní politiky v Evropské unii;  

6. Principy a cíle evropské urbánní politiky; 

7. Nástroje urbánní politiky EU; 

8. Institucionální systém Velké Británie a Německa, aktéři národní urbánní 

politiky; 

9. Vývoj národních politik urbánního rozvoje Velké Británie a Německa; 

10. Top-down europeizace (downloading):  

a. Účast měst v programech a iniciativách EU; 

b. Dopady evropských programů na urbánní vládnutí; 

11. Bottom-up europeizace (uploading): 

a. Příčiny prosazení – analýza možných vlivů: 

i) Vnější kontext; 

ii) Městská lobby; 

iii) Zájem státu; 

iv) Okna příležitostí. 

b. Bristolská dohoda a Lipská charta: 

i) Koncepty; 

ii) Soulad s vnitrostátní agendou; 

iii) Další užívání v evropské praxi . 

Závěr.   

 

Data a zdroje: Pro vypracování diplomové práce budou užity primární prameny, 

jakými jsou Bristolská dohoda, Lipská charta, Aalborská charta, Evropské urbánní 

charty, Akční program z Lille, Urban Acquis, Marseillská a Toledská deklarace, 

vnitrostátní právní předpisy Velké Británie a Německa a další. Sekundární zdroje 
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představují především materiály, zpracovávané pro potřeby předsednictví v Radě EU, 

dále zprávy Evropského parlamentu a jeho Výboru pro regionální rozvoj, Komise, DG 

Regio, studie Výboru pro politiku regionálního rozvoje OECD, Kongresu lokálních a 

regionálních samospráv Rady Evropy, a také materiály, poskytované zájmovými 

skupinami, činnými v oblasti evropské urbánní politiky, a tak podobně. Dalšími zdroji 

jsou práce, pocházející z akademického prostředí, zabývající se teorií europeizace, 

faktory tvorby evropské urbánní agendy a dopady evropské integrace na urbánní 

prostředí a politiku.   
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