
                          
 

 

Středisko východních studií,  

Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.  

a 

Maršálkovský úřad Dolnoslezského vojvodství  

 

si dovolují pozvat na konferenci  

 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA A STRATEGICKÉ A ÚZEMNÍ 

PLÁNOVÁNÍ V ČESKO-POLSKÝCH VZTAZÍCH  

– vytváření soudržnosti a udržitelného  

rozvoje střední Evropy  
 

 

Vratislav, 5. října 2012 

 

Hotel Mercure Wrocław Centrum, Plac Dominikański 1 

 

 

Konference je organizována ve spolupráci s Vojvodským urbanistickým úřadem ve Vratislavi 

(WBU), Uskupením hospodářských poradců TOR a Asociací pro mezinárodní otázky (AMO). 

Jedná se o setkání v rámci prací česko-polské analytické platformy, které získalo podporu 

Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky a Ministerstva zahraničních věcí České 

republiky. Akce se řadí mezi program rozvoje česko-polských vztahů a doprovodné akce 

polského předsednictví ve Visegrádské skupině.  
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http://www.osw.waw.pl/
http://www.iir.cz/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/
http://www.mzv.cz/cesko-polske_forum/pl/index.html
http://www.mzv.cz/cesko-polske_forum/pl/index.html
http://www.msz.gov.pl/Polska,Prezydencja,w,Grupie,Wyszehradzkiej,53714.html
http://www.msz.gov.pl/Polska,Prezydencja,w,Grupie,Wyszehradzkiej,53714.html
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PROGRAM  

 

9.00 – registrace účastníků 

9.30 – ZAHÁJENÍ KONFERENCE 

 

– Rafał Jurkowlaniec, maršálek Dolnoslezského vojvodství  

– Olaf Osica, ředitel Střediska východních studií  

– Michal Kořan, vedoucí výzkumu Ústavu mezinárodních vztahů v Praze 

 

Úvodní vystoupení:  

 

–  Jiří Schneider, 1. náměstek ministra zahraničních věcí České republiky – státní tajemník 

pro evropské záležitosti, člen Programové rady Česko-polského fóra 

– Monika Wielichowska, poslankyně Sejmu PR, předsedkyně Polsko-české parlamentní skupiny 

 

10.30 – 12.00 PRVNÍ PANEL  

Společné plánování územního rozvoje ve Visegrádské skupině  

Místo polsko-českého pohraničí ve střední Evropě 

Výzvy spojené s diskontinuitou rozvojových os v prostoru V4 (a šířeji V4+);  návrhy vycházející 

z prací nad společným dokumentem územního rozvoje V4+2; role česko-polského pohraničí a 

dopravy na linii sever-jih ve společném dokumentu územního plánování V4+2; myšlenka, 

význam a reálná podoba středoevropského koridoru CETC; evropské makroregionální 

strategie a visegrádský prostor (Baltská strategie, Dunajská strategie). 

 

 Úvodní prezentace: Magdalena Belof, zástupkyně ředitele Vojvodského urbanistického 

úřadu ve Vratislavi  

 Moderátor: Zbigniew Krużyński, zástupce ředitele Odboru evropských politik Ministerstva 

zahraničních věcí PR, národní koordinátor visegrádské spolupráce  

 Panelisté:  

o Elżbieta Szelińska, ministerský rada, Ministerstvo dopravy, stavitelství a 

mořského hospodářství Polské republiky 

o Robert Veselý, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, bývalý ředitel 

Ústavu územního rozvoje v Brně 

Shrnutí: Maciej Borsa, ředitel Vojvodského urbanistického úřadu ve Vratislavi 

 

12.00-12.30 přestávka na kávu 
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12.30 – 14.00 DRUHÝ PANEL  

 

Polská a česká percepce potřeb teritoriální koheze. Výzvy a šance sousedství 

Polské a české plánovací a strategické dokumenty. Propojení s Českem v polské Koncepci 

územního rozvoje země 2030; propojení s Polskem v českých plánech územního rozvoje; 

společné zájmy a neshody, synergie a „úzká hrdla“…; role vodní dopravy: Kanál Odra – Dunaj 

– utopie nebo skutečnost? Perspektivy polsko-české spolupráce a důsledky pro rozvoj 

středoevropské infrastruktury. 

  

 Úvodní prezentace: Ilona Szarapo, Vojvodský urbanistický úřad ve Vratislavi 

 Moderátor: Sergiusz Najar, člen Programové rady Polsko-českého fóra 

 Panelisté:  

o Kinga Stańczuk-Olejnik, specialista, Ministerstvo regionálního rozvoje Polské 

republiky, představitelka skupiny připravující KPZK 2030 

o Robert Veselý, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, bývalý ředitel 

Institutu územního rozvoje v Brně. 

o Grzegorz Roman, zmocněnec primátora Vratislavi pro aglomerační dopravu 

o Petr Uzel, bývalý pracovník Ministerstva pro místní rozvoj ČR a spolupředsedající 

polsko-české pracovní skupiny pro rozvoj regionů pohraničí a programů podpory 

 Shrnutí: Martin Ehl, vedoucí zahraničního zpravodajství denníku Hospodářské noviny, 

člen Programové rady Česko-polského fóra 

 

14.00 – 15.00  OBĚD 

 

15.00 – 16.30 TŘETÍ PANEL  

 

Polsko-české pohraničí. Bariéry ve spolupráci a způsoby jejich překonávání 

Společné územní a strategické plánování  

Role společných polsko-českých dokumentů (Studium směřování pohraničí 1996/97, Strategie 

pohraničí 2000, Studium územního rozvoje pohraničí 2006); výzvy společného plánování 

územního rozvoje česko-polského pohraničí – východiska a realizace; Operační program 

přeshraniční spolupráce ČR – PR: realizace současného a perspektivy po roce 2013; role 

euroregionů a přeshraničních partnerství, evropská seskupení teritoriální spolupráce a česko-

polského pohraničí – perspektivy, možnosti využití, především v kontextu rozvoje dopravní 

infrastruktury. 

 

 Úvodní prezentace: Aleksandra Kotkowska, Vojvodský urbanistický úřad ve Vratislavi 

 Moderátor: Monika Wielichowska, poslankyně Sejmu PR, předsedkyně Polsko-české 

parlamentní skupiny 
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 Panelisté: 

o Bartłomiej Ostrowski, ředitel Odboru zahraniční spolupráce a mezinárodních 

projektů, Maršálkovský úřad Dolnoslezského vojvodství 

o František Molík, ředitel Regionální hospodářské komory v Náchodském okrese 

o Grażyna Zduńczuk-Studnicka, vedoucí specialista, Odbor hospodářství, 

propagace a mezinárodní spolupráce Maršálkovského úřadu Slezského vojvodství  

o  Józef Szymeczek, předseda Kongresu Poláků v České republice, pracovník 

Katedry společenských věd na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity 

o Vít Dostál, expert Asociace pro mezinárodní otázky, Praha 

 Shrnutí: Sławomir Najnigier, předseda Sdružení pro propagaci Dolního Slezska  

 

16.30-16.45 přestávka na kávu 

 

16.45 – 18.15  ČTVRTÝ PANEL  

 

Plány rozvoje dopravy. Role česko-polských propojení při vytváření koheze na úrovni 

národní, středoevropské a unijní. 

Stav železniční a silniční infrastruktury v česko-polském pohraničí: rozvojové potřeby, 

perspektivy. Polsko-česká propojení v Transevropské dopravní síti (TEN-T); dnešní síť a 

potřeby spolupráce mezi regiony polsko-českého pohraničí. Financování infrastruktury a 

přeshraničních propojení  

 

 Úvodní prezentace: Rajmund Nowicki, Vojvodský urbanistický úřad ve Vratislavi 

 Moderace: Łukasz Malinowski, šéfredaktor měsíčníku Rynek Kolejowy 

 Panelisté:  

o Konrad Romik, vedoucí specialista, Ministerstvo dopravy, stavitelství a 

mořského hospodářství 

o Bogusław Kowalski,  expert Uskupení hospodářských poradců TOR  

o Roman Głowaczewski, ředitel Dolnoslezské služby silnic a železnic 

o Arkadiusz Ignasiak, honorární konzul ČR ve Vratislavi, člen Programové rady 

Polsko-českého fóra 

 Shrnutí: Maciej Zathey, ředitel Odboru regionálního rozvoje Maršálkovského úřadu 

Dolnoslezského vojvodství 

 

18.15 – 18.30 UKONČENÍ KONFERENCE  

 

– Martin Svárovský, zástupce velvyslance České republiky ve Varšavě  

– Mateusz Gniazdowski, vedoucí Středoevropského oddělení Střediska východních studií, 

člen Programové rady Polsko-českého fóra 

 

18.30 – číše vína 
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ORGANIZÁTOŘI KONFERENCE: 

 

                        

 

    www.osw.waw.pl 
 

 
www.iir.cz 

PARTNEŘI KONFERENCE: 
 

 
 

         
 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI  
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http://www.umwd.dolnyslask.pl/
http://www.osw.waw.pl/
http://www.iir.cz/
http://www.iir.cz/
http://www.wbu.wroc.pl/
http://www.amo.cz/
http://www.mzv.cz/jnp/cz/index.html
http://www.msz.gov.pl/
http://hn.ihned.cz/
http://www.rynek-kolejowy.pl/
http://www.rynek-kolejowy.pl/

