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1. Stručné shrnutí projektu  
 
Na území České republiky začaly vznikat první projekty transnacionální 

spolupráce počátkem 90. let 20. století. V naprosté většině šlo o dobrovolná sdružení 
měst a obcí, která se zformovala na bázi přeshraniční spolupráce, tedy jako 
euroregiony, případně jako neformální spojení transnacionálních iniciativ v tzv. 
„výbory pro spolupráci" (na česko-rakouské hranici). V pozadí jejich zrodu, tak jako 
kdekoliv jinde v Evropě, stojí snaha o omezení nevýhod plynoucích z okrajové 
polohy, často doprovázené do určité míry zaostalostí v ekonomice, infrastruktuře a 
službách ve srovnání s vnitrozemím. Působení euroregionů je zaměřeno částečně na 
plánování a přípravu konkrétních projektů pro oživení pohraničí, podporovaných 
mimo jiné i Evropskou unií (pro naše území zpočátku prostřednictvím Phare CBC a 
nyní iniciativou INTERREG), a to primárně od sběru podnětů z úrovně obcí, po 
poradenství při přípravě projektů, na jejichž přípravě a realizaci se mohou podílet 
rovněž regionální rozvojové agentury činné v daném území. Postavení euroregionů 
v územních strukturách, jakož i ve vědomí obyvatel, však není jednoznačné resp. 
vyhraněné. O tom svědčí mj. četné výzkumy z různých pohraničních oblastí v rámci 
Česka, přičemž obdobné poznatky máme i z některých sousedních území.  

Záměrem předkládané studie bylo doplnit spektrum informací o fungování 
euroregionů v českém pohraničí, a to s důrazem na česko-polské pohraničí, 
doplněné o rozměr česko-polské přeshraniční spolupráce, která má řadu podob. 
Nejde jen o analýzu ekonomických dopadů realizovaných projektů, která bývá velmi 
často uváděna jako stěžejní poznatek fungování euroregionů, a většina 
publikovaných materiálů je tímto aspektem omezena, ale v míře využitelnosti pro 
potřeby MZV ČR je tato základní analýza doplněna o analýzu fungování přeshraniční 
spolupráce mezi jednotlivými aktéry, kterými jsou jak veřejný sektor, tak „obyčejní“ 
lidé, kteří od zdola naplňují ideu smysluplnosti a potřeby existence kooperačních 
vazeb v příhraničí. Předkládaná studie pracuje jak s těmito „měkkými“ daty, které 
byly získány empiricky formou řízených rozhovorů a dotazníkového šetření, tak 
„tvrdými“ ekonomickými a statistickými daty, které jsou běžně publikovány 
statistickými úřady a samotnými euroregiony (tištěná a internetová media). Úvodní 
kapitoly studie představují kontextuální rámec problematiky přeshraniční spolupráce, 
který funguje jako nezbytný výkladový aparát pro další části studie. Tyto teoretické 
pasáže včetně přehledu literatury k předmětnému výzkumnému tématu představují 
otevřenost v názorech a nahlížení na dřívější a současné formy přeshraniční 
spolupráce.  
 
Nejdůležitější zjištění a závěry: 

• Česko-polská euroregionální spolupráce se dynamicky rozvíjí, do dnešní doby 
vzniklo po celém úseku česko-polské hranice šest euroregionů, sdružujících 
bezmála 700 obcí a takřka 4,4 mil. lidí po obou stranách hranice. Ve srovnání 
se stavem na konci roku 2002 jde o nárůst více stovky obcí – nových členů 
ER, populačního potenciálu území o zhruba 7 % a rozlohy o 12%. Vznikají 
nová přeshraniční partnerství, a to v mnoha případech i přičiněním 
euroregionů (hledání vhodných kontaktů pro spolupráci). 

• Česko-polské euroregiony prokazatelně napomáhají implementaci příhraničí 
do ekonomické a sociální struktury obou zemí. Na poli zahraniční politiky 
posilují sousedské česko-polské vztahy.  

• Do roku 2004 využívaly česko-polské euroregiony (členské obce a sdružení) 
předvstupního programu přeshraniční spolupráce Phare CBC, od roku 2004 
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programu INTERREG IIIA. V rámci těchto programů se podařilo realizovat 
mnohé investiční projekty, které zlepšily infrastrukturní propojení České 
republiky a Polska (komunikace k hraničním přechodům, zřizování nových 
hraničních přechodů, zlepšení čistoty vod ad.). V některých případech však 
chybí projektům explicitně přeshraniční efekt, tj. projekty jsou realizovány jen 
území jedné národní strany ER bez vazeb na souseda (nejde o skutečnou 
spolupráci). 

• Neexistuje 100 % jednotnost v otázkách podpory rozvoje česko-polského 
příhraničí ze strany oficiálních státních institucí, a to po obou stranách hranice. 
Jde především o režim hraničních přechodů a jejich využívání ze strany 
obyvatel i firem pro navazování a utužování přeshraničních sociálních a 
hospodářských kontaktů. Na tomto poli by za českou stranu měli více 
participovat MV ČR, MF ČR a MZV ČR. Euroregiony, zdá se, svou úlohu 
v tomto bodě plní dobře. 

• Občanské česko-polské kontakty, pro které jsou euroregiony velmi vhodnou  
platformou jejich pěstování (projekty přeshraniční spolupráce typu „people-to 
people“), jsou obecně na dobré úrovni, ačkoliv místy se lze setkat se 
stereotypními pohledy na souseda ze strany občanů České republiky. 

 
 
2. Pohrani čí a přeshrani ční spolupráce  

 
Při posuzování současné situace a perspektiv přeshraniční spolupráce (mj. na 

příkladu česko-polského pohraničí) sehrávají nezpochybnitelnou úlohu jak historické 
vazby či bezbariérová jazyková komunikace, tak především podobnost hospodářské 
struktury, územní struktury s relevantními problémy, přístup veřejné správy, jakož i 
dobré a historicky potvrzené možnosti spolupráce a prospěšnosti vzájemné pomoci.  
 Ke studiu pohraniční problematiky, resp. vývoje pohraničních území lze (či je 
nezbytné) přistupovat prostřednictvím analýzy situace na různých úrovních (řádech). 
Nejčastěji (např. Ježek 1998) se setkáváme s dvěma základními přístupy, které 
můžeme označit jako makropřístup a mikropřístup. Tentýž autor rozlišuje a dále 
specifikuje cíle (zájmy) sousedících zemí, obsah věcného přístupu a formy akčního 
přístupu. Základní rozdíl spatřujeme v posuzování situace: zatímco v prvním případě 
převažují tzv. vnější aspekty, ve druhém případě jsou zdůrazňovány především 
„vnitřní síly“. Zcela zřejmé chybějící propojení mezi těmito „mezními“ rovinami se 
snaží odstranit někteří autoři. Schamp (1994) doplňuje proto mezopřístup 
(mezorovinu), přičemž se zaměřuje na úlohu přeshraničních institucí, např. 
euroregionů. 

Přeshraniční spolupráce je bezesporu více či méně ovlivňována legislativními 
podmínkami, a to jak v jednotlivých státech, tak z pohledu práva mezinárodního 
(evropského). Jediným obecně platným dokumentem je Evropská rámcová úmluva o 
přeshraniční spolupráci mezi územními společenstvími nebo orgány (European 
Outline Convention of Transfrontier Cooperation Between Territorial Committees or 
Authorities), z roku 1980, známá jako Madridská konvence. Postupně k ní přistoupilo 
více než 30 členských států Rady Evropy, přičemž je platná zatím jen v 25 státech 
(včetně všech našich sousedů), které ji ratifikovaly. Česká  republika svůj přístup 
„neuspěchala“, neboť se mezi ně zařadila poměrně nedávno. Přeshraniční spolupráci 
specifikujeme jako „souhrn všech administrativních, technických, ekonomických, 
sociálních a kulturních opatření, směřujících k upevnění a rozvíjení sousedských 
vztahů mezi oblastmi po obou stranách hranice, obdobně jako k uzavření příslušných 
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smluv k řešení problémů, které v těchto regionech existují, resp. mohou vzniknout“. 
Možnosti jejího využívání jsou však omezené, neboť „v národních legislativách 
zpravidla neexistuje žádné právní zajištění přeshraniční spolupráce“ (Matoušek 
1995). Výjimkou je situace na německo-nizozemské hranici, kde od roku 1993 
existuje možnost sjednocování mezistátní veřejnoprávní základny. 

Řešení hraniční problematiky bylo poměrně dlouhou dobu „v režii“ jednotlivých 
států. Jako společné evropské téma se přeshraniční spolupráce v rámci regionální 
politiky prosadila založením Pracovního společenství evropských hraničních regionů 
a přijetím Zaměření Charty dále přibližuje následující přehled stěžejních myšlenek: 

1. Překonání historických jizev 
zahrnuje odstranění nedůvěry, pokles významu správních hranic, nezbytnost 
vůle ke spolupráci, naplňování hesla „Evropa občanů“. 

2. Odstranění překážek a nerovnováhy v ekonomice 
mezi centrálními a periferními regiony zlepšením výměny zboží a posílením 
místní infrastruktury. 

3. Sjednocení evropské politiky prostorového uspořádání 
při utváření vztahů mezi člověkem a prostředím k zajištění rozvojových 
předpokladů pro rovnocenné životní podmínky. 

4. Posílení spolupráce a účinnosti evropských institucí 
vzájemným odsouhlasením evropských a národních rozhodnutí včetně využití 
Regionálního fondu k podpoře slabých regionů. 

5. Hraniční a přeshraniční regiony 
působí jako motor regionálního rozvoje, jako stavební kámen Evropské unie 
s plnohodnotným významem. 

6. Zásada rovnocenného postavení 
v rámci regionální mnohotvárnosti zohledňuje, zachovává a dále rozvíjí vzniklé 
struktury a umožňuje jejich přímé zastoupení. 

7. Řešení otázek jednotnou legislativou 
s využitím praktických právních podkladů při řešení konkrétních mezistátních 
dohod a utváření správního systému. 
 
Přeshraniční spolupráci musíme chápat komplexně; setkávají se zde totiž 

aspekty kulturní, jazykové, ekonomické, technické, administrativní a geopolitické. 
Původně byla přeshraniční spolupráce zaměřena na relativně dílčí, specifické 
problémy, podmíněné právě státní hranicí: např. řešení dopravní (technické) 
infrastruktury, poměry na trhu práce, kulturní spolupráce. Až později se objevila 
potřeba přistupovat k rozvoji komplexně či integrovaně. Prostředkem pro naplnění 
těchto záměrů se stalo prostorové plánování a regionální politika. Poměrně dlouho 
však přetrvával stav, kdy se o dění v příhraničním regionu rozhodovalo v centru 
jednotlivých zemí. Až později a postupně se začala prosazovat decentralizace 
kompetencí. Potvrzuje se, že perspektivní řešení spočívá ve sloučení (provázání) 
přístupu vycházejícího zdola (regionální a lokální úroveň) s přístupem shora 
(národní, případně nadnárodní úroveň). Aktivity přeshraniční spolupráce a vytváření 
euroregionů považujeme za nedílnou součást integračních procesů. Zároveň se ale 
jedná o politicky a občansky závažné záležitosti, ve kterých dochází ke styku dvou 
„světů“. Základem přeshraniční spolupráce jsou integrované a strategicky zaměřené 
programy, v jejichž rámci se pak realizují jednotlivé projekty.  

Úspěšný vývoj přeshraniční spolupráce je závislý na rámcových podmínkách. 
Již na počátku jejich budování na vnější hranici EU, resp. na naší státní hranici se 
ukázala potřeba splnění následujících kritérií (předpokladů): 
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- evropské regiony (euroregiony) se musí stát životaschopnými pod „ochranou“ 
příslušných států, 

- jejich podporu je vhodné řešit prostřednictvím decentralizovaného zapojení 
podpůrných prostředků, 

- přeshraniční spolupráce vyžaduje „požehnání“ zákonodárným orgánem 
(parlamentem). 

 
Dlouhodobá a efektivní přeshraniční spolupráce vyžaduje institucionalizaci, 

postupně se rozvíjející organizaci a především sekretariát jako místo „krystalizace“ 
spolupráce a jako motor rozvoje (Malchus 1996). Mezi atributy takovéto činnosti patří 
rozdělení kompetencí, personální kontinuita a vytvoření odpovídající sítě 
spolupracovníků např. prostřednictvím pracovních skupin. Důležitým předpokladem 
podmiňujícím úspěšnost přeshraniční spolupráce jsou příslušné instituce. Ty lze 
podle Zemka, Bučka (2000) dělit na: 

- normativní instituce, zodpovědné za rámcové podmínky a pravidla (normy, 
směrnice), ovlivňující vlastní realizaci, 

- reálné instituce, zahrnující subjekty, organizace a sdružení přímo se podílející 
na přeshraniční spolupráci. 
 
Institucionalizace přeshraniční spolupráce je důležitým předpokladem pro 

přehledné, koordinované jednání a konání v pohraničí (Roch, Scott, Ziegler 1998). 
Její cíle lze spatřovat – kromě jiného – ve vytváření trvalých a spolehlivých 
kooperačních struktur, politickém a administrativním uznání společných konceptů a 
programů. Zásadně musíme rozlišovat mezi „tvrdými“ (institucionalizovanými, 
formalizovanými) a „měkkými“ kooperačními strukturami (Fürst 1999). Přitom pro 
přeshraniční spolupráci obcí je zřejmá zvláštní role „měkkých“, propojení zajišťujících 
kooperačních struktur. „Měkké“ kooperační struktury se vyznačují obdobnými znaky 
jako přeshraniční spolupráce obecně:  
- Jsou založeny na osobních kontaktech a dobrovolnosti, jejich úroveň je 

podmíněna oboustrannou důvěrou. 
- Soustřeďují se primárně na věcné otázky horizontální komunikace, vyúsťující v 

utváření konsensu. 
- Včasným zapojením rozhodujících aktérů a dotčených dochází k přeměně 

individuálních zájmů ve prospěch společných regionálních zájmů. 
  

Samotný proces spolupráce, přesahující, resp. překračující hranice jako 
součást integračních procesů, může probíhat při různé orientaci. První případ 
představuje fungující (existující, intenzivní) přeshraniční aktivity na regionální či 
lokální úrovni, které mohou vyústit ve formování „společných“ regionů – euroregionů. 
Tento proces však může být i opačný. „Vznik euroregiónu sa stane hlavným 
impulzom rozvoja a úspešného fungovania ceshraničnej spolupráce. Euroregióny 
proto možeme považovat´ za produkty, ale aj generátory cezhraničnej spolupráce.“ 
(Halás, Slavík 2001). Toto konstatování je zřejmě příznačné pro transformující se 
státy střední Evropy, kde existuje souběh různých procesů a kde i posloupnost 
některých důležitých fází je narušena. 

Euroregiony neaspirují (alespoň zpravidla) na novou úroveň veřejné správy 
(územních orgánů), spíše se profilují jako místa setkávání existujících orgánů včetně 
zastoupení soukromého sektoru. Z hlediska právní formy nebo organizace se 
vyskytují různé možnosti, leckteré prvky však mají společné: disponují stálými 
strukturami, jejich identita je oddělená od jejich členů (např. obcí), mají vlastní 
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administrativu (byť leckdy nedostatečnou), technické a finanční zdroje, jakož i své 
interní rozhodovací mechanismy. Cíle euroregionů můžeme považovat za různorodé, 
resp. různí autoři vyzdvihují různé aspekty. Např. Šindler, Wahla (1999) se zaměřují 
na poznávání a porozumění mezi sousedy, budování důvěry, zmírňování nevýhod 
hranic, překonávání okrajové polohy a zlepšování životních podmínek. 

Při utváření euroregionů hraje vždy významnou roli jejich územní vymezení. 
Na jedné straně by měly víceméně reflektovat obdobné přírodní či socioekonomické 
podmínky, tedy respektovat přirozený vývoj oblasti včetně historické dimenze. Na 
druhou stranu se však uplatňuje přístup pragmatický, kdy začlenění zároveň 
představuje možnost „dosáhnout“ na finanční prostředky z příslušných zdrojů 
(tuzemských či zahraničních) na podporu znevýhodněných, zaostávajících či 
periferních oblastí. Těmto otázkám se věnovala např. Novotná (1993) pro Euroregion 
Šumava. Obdobně nepříliš průkazné se jeví vymezení Euregia Egrensis, byť zde 
diskutabilní část – zařazení durynských okresů, vedle bavorské a saské části – leží 
vně našich hranic.  

Jako nepostradatelná se jeví vazba mezi euroregionem a státem, tedy mezi 
úrovní regionální a národní. Úlohou státu je sledovat celkový vývoj v pohraničí, 
zatímco na euroregionech „zůstává“ jeho konkretizace vyúsťující v koncipování (a 
usměrňování) předpokládaného vývoje. Zvláštní místo zaujímá zapojení obcí, resp. 
komunální úrovně, představované jak samotnými obcemi, tak podnikatelskými 
subjekty, sdruženími, spolky nejrůznějšího zaměření (např. působícími v cestovním 
ruchu). Tento přístup vyžaduje angažovanost všech zúčastněných a stojí značné 
finanční prostředky, avšak později umožňuje snazší provedení opatření a projektů a 
v konečném „účtování“ pak převažují pozitiva. 
 
 
3. České pohrani čí v kontextu euroregionální spolupráce   
    

Zakládání euroregionů v Československu, respektive Česku na začátku 90. let 
bylo reakcí na nové podmínky s vidinou jakési „zkratky do Evropy“; proto nejprve 
vznikaly podél celé hranice s Německem. Euroregiony jako nový prvek v našich 
podmínkách po roce 1989 nebyly zpočátku příliš přijímány ani politickou 
reprezentací, ani v dotčených oblastech. Důvodů proto bylo nepochybně více, 
přičemž svou roli hrála jistě jejich nejasně určená obsahová funkčnost a ještě 
zřetelněji územní vymezení. Někteří autoři je proto viděli jako hospodářské oblasti, 
svobodné bezcelní zóny volného obchodu se zvláštními výhodně upravenými 
předpisy. Z dnešního pohledu se jeví toto pojetí z věcného hlediska jako nesprávné 
(nedostatečné), z územního hlediska jako příliš „přízemní“. 

Později se euroregiony rozšířily i na další hraniční úseky včetně těch 
s nečlenskými zeměmi EU. Počáteční, spíše ojedinělé kontakty a konzultace byly 
postupně vystřídány pravidelnými, řádně připravovanými a často též smluvně 
potvrzenými vztahy odpovídajících partnerů na úrovni regionální i lokální, občanské i 
institucionální. Od společného organizování drobných akcí převážně kulturního, 
sportovního či vzdělávacího charakteru se těžiště činnosti euroregionů postupně 
přesouvá k řešení širších okruhů otázek regionálního charakteru, např. hospodářské 
spolupráce, životního prostředí, dopravy či cestovního ruchu. Stávající legislativa ČR 
neřeší postavení euroregionu ve vztahu ke státní správě ani samosprávě (jak je tomu 
např. v západní Evropě). Stanovení kompetencí by jistě přispělo k posílení významu 
této instituce, přispívající nemalou měrou k regionálnímu rozvoji příslušných území. 
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Pro všechny euroregiony byly schváleny přeshraniční koncepty rozvoje a jednání 
jako směrné dokumenty pro veškerou činnost. 

Postupy a zkušenosti, uplatňované resp. získané dlouholetým vývojem 
v západní Evropě, se od 90. let prosazují i u nás. Konkrétním výrazem je program 
Phare CBC (pro území ČR) v kombinaci s iniciativou INTERREG (pro přilehlé území 
sousedních států). Původně byly finanční prostředky určeny pouze na investiční 
akce, později k tomu přistoupila možnost podpořit rovněž neinvestiční akce (např. 
prostřednictvím Fondu malých projektů akce charakteru „people to people“). Zhruba 
polovina prostředků přichází z Evropského fondu regionálního rozvoje, druhou část 
zajišťuje formou spolufinancování příslušný stát či region. Tak se podpora 
pohraničních oblastí stává součástí regionální politiky ČR, která se současně 
přizpůsobuje evropským přístupům. Příslušné regiony musejí usilovat o vytváření 
vlastních zdrojů, aby jejich zapojení do přeshraniční spolupráce bylo založeno na 
rovnocenném partnerství s minimální závislostí na pomoci z vnějšku. 

K realizaci programu byly s orgány sousedních zemí ustaveny tzv. Společné 
kooperační výbory (Joint Cooperation Commitee, JCC) a pro získání prostředků EU 
zpracovány Společné programové dokumenty (Joint Cooperation Document, JPD), 
zahrnující oboustranně příhraniční oblasti. Program je zaměřen – kromě jiného – na 
podporu: 
- možností hospodářského rozvoje příhraničních regionů (např. posilování 

konkurenceschopnosti), 
- překonávání problémů po obou stranách hranice, týkající se např. nedostatečné 

infrastruktury,  
- snižování periferního charakteru těchto oblastí, a tím zvyšování životní úrovně 

obyvatel a vytváření spolupracujících struktur. 
 

Tab.1: Euroregiony na území České republiky (řazení podle roku vzniku) 

Název euroregionu Rok vzniku Charakter spolupráce 
Nisa-Neisse-Nysa 1991 trilaterální (Česko-Německo-Polsko) 
Krušnohoří-Erzgebirge 1992 bilaterální (Česko-Německo) 
Egrensis 1993 bilaterální (Česko-Německo) 
Labe-Elbe 1993 bilaterální (Česko-Německo) 
Šumava-Bayerischer Wald-Mühlviertel 1993 trilaterální (Česko-Německo-Rakousko) 
Glacensis 1996 bilaterální (Česko-Polsko) 
Praděd-Pradziad 1997 bilaterální (Česko-Polsko) 
Silesia 1998 bilaterální (Česko-Polsko) 
Těšínské Slezsko-Śląsk Cieszyński 1998 bilaterální (Česko-Polsko) 
Pomoraví-Zahorie-Weinviertel 1999 trilaterální (Česko-Slovensko-Rakousko) 
Beskydy-Beskidy 2000 trilaterální (Česko-Polsko-Slovensko) 
Bílé Karpaty-Biele Karpaty 2000 bilaterální (Česko-Slovensko) 
Silva Nortica 2002 bilaterální (Česko-Rakousko) 
Pramen: http://www.crr.cz/old (Centrum pro regionální rozvoj) 
 

 
4. Česko-polské euroregiony 

 
Z časoprostorového hlediska vznikaly první euroregiony na území ČR v 

česko-německém pohraničí, teprve později (od roku 1996) byly zakládány další 
euroregiony po celé délce státní hranice, v tom zejména na česko-polské hranici. Ty  
začaly být viditelné až v okamžiku, kdy mohly reálně získat finanční prostředky 
z programu Phare CBC vyhrazeného pro přeshraniční spolupráci. Za jeden z důvodů 
jejich vzniku, a také zapojení příslušných obcí, je tedy pragmatismus v podobě 
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bezprostředního přínosu. V současné době funguje v česko-polském pohraničí 
celkem šest euroregionů. Ačkoliv většina česko-polských euroregionů má charakter 
bilaterálních svazků (Glacensis, Praděd-Pradziad, Silesia, Těšínské Slezsko-Śląsk 
Cieszyński), existují euroregiony, které zasahují na území tří sousedních států (Nisa-
Neisse-Nysa, Beskydy-Beskidy).  

Mezi jednotlivými euroregiony na česko-polské hranici existují poměrně 
výrazné rozdíly, které vyplývají zejména z diferenciace sídelního systému po obou 
stranách státní hranice. Nejen co do počtu obcí, ale i podle rozlohy a počtu obyvatel 
je největším euroregion Nisa-Neisse-Nysa (viz tab. 2), který představuje trilaterální 
svazek přeshraniční spolupráce a jenž je zároveň historicky nejstarším euroregionem 
na české straně euroregionální spolupráce. Naopak mezi nejmenší patří euroregiony 
na východní straně česko-polské hranice, typické však nadprůměrnou hustotou 
zalidnění ve srovnání s ostatním česko-polským pohraničím. Vyšší hustotu zalidnění 
ve sledovaných euroregionálních strukturách vykazuje zejména české pohraničí, a to 
díky daleko vyššímu podílu městského obyvatelstva. Například na české straně 
euroregionu Glacensis tvoří obyvatelstvo ve městech až 95 % populace (Těšínské 
Slezsko a Nisa-Neisse-Nysa cca 85 %). Odlišnou sídelně-demografickou situaci 
pozorujeme v euroregionech Praděd-Pradziad nebo Beskydy-Beskidy, kde je naopak 
hustota zalidnění na české straně podprůměrná ve srovnání s polskou částí 
pohraničí. Výrazně venkovský charakter s nízkou hustotou osídlení vykazuje 
především české pohraničí v euroregionu Praděd-Pradziad (72,1 obyvatel/1 km2). 
 

Tab. 2: Česko-polské euroregiony: základní územní charakteristiky (k 31. 12. 2004)1  

Euroregion Po čet obcí Rozloha (v km 2) Počet obyvatel Hustota 
zalidn ění 

Nisa-Neisse-Nysa  267 8 536 1 011 004 118,4 
Glacensis 111 4 578 866 725 189,3 
Praděd-Pradziad  96 5 166 669 008 129,5 
Silesia 78 2 616 512 990 196,1 
Těšínské Slezsko-
Śląsk Cieszyński 

56 1 691 646 613 382,4 

Beskydy-Beskidy 90 2 822 666 500 236,2 
Euroregiony CZ-PL 698 25 409 4 372 840 172,1 
 Pramen: Český statistický úřad, 2003, 2006 (http://www.czso.cz/), Główny Urząd Statystyczny, 20005 
(http://www.stat.gov.pl), www stránky euroregionů, vlastní výpočty 
 

Z hlediska organizační stuktury česko-polských euroregionů neexistují takřka 
žádné výrazné odlišnosti, neboť jejich fungování v sobě odráží obecný model, na 
základě něhož fungují ostatní euroregiony. Pakliže existují rozdíly, pak jde o 
odlišnosti představující funkční modifikace konkrétního stupně organizační struktury 
podle potřeb euroregionů. Základní kostrou fungování každého euroregionu jsou tak 
tytéž orgány, byť s jiným pojmenováním. Vesměs je struktura orgánů, vycházející ze 
statutu euroregionů, následující:   

• rada euroregionu (nejvyšší stupeň řízení, stanovuje priority a cíle, 
reprezentuje euroregion)2, 

• prezídium euroregionu (výkonný orgán, koordinanční funkce, příprava 
podkladů pro jednání rady, dohled nad činností sekretariátu), 

                                                 
1 S ohledem na značnou neúplnost základních údajů a rozdílnosti v jejich publikování jsou některé 
údaje vztaženy k 31. 12. 2005 (zejména obyvatelstvo a rozloha za polskou část euroregionů). 
2 Případně parlament - Euroregion Praděd. 
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• sekretariát (běžná administrativa euroregionu, příprava dokumentů pro radu a 
prezídium, koordinuje činnost pracovních skupin), 

• revizní komise (kontrolní orgán), 
• pracovní skupiny (poradní orgán, realizují úkoly zadané přes radu, prezídium 

a sekretariát, příprava žádosti projektů, informují ostatní orgány euroregionu). 
 

Pokud jde o členskou základnu, pak ta se postupně vyvíjí a přibývá obcí, které 
vstupují do euroregionálních struktur. Ve srovnání se stavem na konci roku 2002 
vzrostl počet obcí o 102 nové členy na současných 698 obcí. Adekvátně tomu se 
zvýšil počet obyvatel i rozloha česko-polských euroregionů: + 6,6 %, resp. 12,0 %. 
Obce vstupují do euroregionálních struktur buď jako samostatné subjekty nebo jako 
součást kolektivního uskupení obcí (kolektivní člen – sdružení obcí). Ve výjimečných 
případech jsou některé obce členy dvou euroregionů, např. Zlaté hory –ER Praděd i 
Glacensis nebo Krnov – ER Praděd a Silesia. Kromě toho jsou členy některých 
česko-polských euroregionů instituce veřejné správy, např. Pardubický a Olomoucký 
kraj – ER Glacensis. Celkem běžné na polské straně euroregionů je členství okresů 
(powiaty) v euroregionálních strukturách.  
 
 
5. Zhodnocení dosažené úrovn ě česko-polské p řeshrani ční spolupráce  
 
5.1. Progam Phare CBC 

Hlavním úkolem programu v prvním období (1994-1999) bylo zmírňování 
deficitů v příhraničních oblastech, a to zejména v oblasti technické a dopravní 
infrastruktury, dále pak podpora přeshraniční spolupráce zaměřená na odstraňování 
negativních vlivů periferní polohy a dlouhodobé izolace pohraničních regionů a 
podpora úsilí k vytváření srovnatelných podmínek pro další rozvoj území na obou 
stranách hranice. Program byl zpočátku realizován v podobě velkých investičních 
projektů, přičemž řízení programu bylo zajišťováno z centra prostřednictvím řídící 
jednotky programu (PMU).  

Celkem bylo v letech 1994-1999 poskytnuto pohraničním oblastem Česka 179 
mil. EUR, z toho česko-polskému příhraničí (pro území jež byla institucionalizována 
ve formě euroregionů), část 3,0 mil. EUR. Tato dotace pokryla potřeby jediné 
investiční akce, a to rekonstrukce podjezdu na silnici II/468 pod hlavní železniční tratí 
blízko centra města Třince – Euroregion Silesia3.  

Rokem 2000 začalo nové období, které je charakterizováno přibližováním 
programu CBC Phare k programu INTERREG IIIA. Na rozdíl od předchozího období 
bylo hlavním strategickým cílem obou programů snaha o vytváření jednotného 
integrovaného sociálně ekonomického prostoru. Pro toto nové období měl program 
CBC Phare roční alokaci ve výši 19 mil. EUR, z toho pro česko-německé příhraniční 
oblasti 10 mil. EUR, česko-rakouské 4 mil. EUR a česko-polské 5 mil. EUR). 
Programy let 2000-2003 byly implementovány jak prostřednictvím velkých 
investičních projektů, tak prostřednictvím grantových schémat. Na území česko-
polského příhraničí byly prostředky programu využity hlavně na podporu velkých 
investičních projektů. Konkrétní přehled využití prostředků uvádí tab. 3. Vyhlášení 
posledního kola Phare CBC proběhlo v dubnu 2004, program bude ukončen a 
finančně uzavřen v roce 2006. 
 

                                                 
3 Tzv. „Myší díra“. 
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Tab. 3: Projekty programu CBC Phare 2000-2003: ČR - Polsko (česká strana) 

Rok Název projektu Výše dotace 
v mil. EUR 

2000 

CZ 0013-01  Rekonstrukce příjezdové silnice II/311 Orlické Záhoří k 
hraničnímu přechodu 02 (ER Glacensis) 

2,0 

CZ 0013-02  Přestavba na silnici vyšší třídy - II/476 Třinec - Horní Jistná 
a II/468 (ER Těšínské Slezsko) 

2,0 

CZ 0013-03  Fond společných malých projektů  1,0 
2001 

CZ0113-01  Čistička odpadních vod na Pradědu v rámci Euroregionu 
(ER Praděd) 

2,3 

CZ0113-02  Rekonstrukce přístupové silnice k hraničnímu přechodu 
Orlické Záhoří-Mostowice, č. II  (ER Glacensis) 

2,2 

CZ0113-03  Fond společných malých projektů  0,5 
2003 

CZ03.77.01  Zlepšení komunikací v příhraničním regionu Ústí nad Orlicí 
(ER Glacensis) 

2,8 

CZ03.77.02  Mosty u Jablunkova - čistička odpadních vod a kanalizace - 
fáze I. (ER Těšínské Slezsko) 

1,7 

CZ03.77.03  Fond společných malých projektů  0,5 
Pramen: http://www.strukturalni-fondy.cz/ 
 
 
5.2. Program INTERREG IIIA 

Financování projektů realizovaných v rámci Iniciativy Společenství INTERREG 
IIIA je založeno na principu adicionality. To znamená, že každý projekt 
spolufinancovaný ze zdrojů SF musí být současně spolufinancovaný z českých 
veřejných zdrojů. Zdroji spolufinancování projektu mohou být zdroje ERDF (ERDF – 
European Research and Development Fund), státního rozpočtu, rozpočtu kraje a 
rozpočtů obcí. Pro českou část příhraniční oblasti byly podle Centra pro regionální 
rozvoj ČR na programovací období 2004-2006 určeny prostředky na projekty v 
celkové výši 51,7 mil. EUR. Celková částka představuje finanční zdroj z Evropského 
fondu regionálního rozvoje, který může u jednotlivých předkládaných projektů tvořit 
maximálně 75 % způsobilých výdajů projektu. Z celkového objemu přidělených 
prostředků jich byla více než třetina určena pro česko-německé příhraničí (17,6 mil. 
EUR), přibližně stejným dílem rozdělená na česko-saský (9,4 mil. EUR) a česko-
bavorský (8,2 mil. EUR) úsek hranice. Pro česko-polské příhraničí bylo určeno 
necelých 30 % z celkového objemu prostředků (15,4 mil. EUR). Pro česko-rakouské 
příhraničí byla učena přibližně pětina celkových prostředků (10,4 mil. EUR). Nejméně 
prostředků (16,2 %) připadlo pro česko-slovenské příhraničí (8,4 mil. EUR). Většina 
prostředků byla již alokována (schválena řídícími výbory), například k 7. 3. 2006 bylo 
již alokováno takřka sto procent prostředků pro česko-polské (97,6 %) a česko-
slovenské příhraničí.  

Pro jednotlivé příhraniční úseky byly stanoveny rozdílné priority co do počtu 
(od dvou do pěti pro jednotlivé úseky) i zaměření jednotlivých opatření: nejvíce priorit 
(5) bylo stanoveno pro česko-rakouské příhraničí, pro česko-polský úsek byly 
stanoveny stejně jako pro česko-slovenský pouze dvě priority, z nichž každá 
zahrnuje tři opatření. První prioritou je další rozvoj a modernizace infrastruktury na 
zlepšení konkurenceschopnosti přeshraniční oblasti, na kterou byly určeny více než 
2/3 celkových prostředků (10,6 mil. EUR) a druhou prioritou je rozvoj místní 
společnosti v přeshraniční oblasti (4,8 mil. EUR).  
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Pokud bychom stanovené priority a opatření v celém příhraničí sloučili do 
základních tématických okruhů, které umožňují srovnání jednotlivých příhraničních 
úseků Česka (graf 1), jasně se ukazuje, že pro všechny hraniční úseky je největší 
podpora určena právě na vybudování  technické infrastruktury, která je nezbytná pro 
další rozvoj území.   

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

česko-německý

česko-polský

česko-rakouský

česko-slovenský

hospodářský rozvoj infrastruktura životní prostředí

cestovní ruch lidské zdroje a sítě

 
 

Graf: 1: Srovnání příhraničních úseků Česka podle základních tématických okruhů 
programu INTERREG IIIA pro přeshraniční spolupráci 

(podíl finančních prostředků na jednotlivé priority) 
 

Území určené pro dotační podporu v česko-polském pohraničí je z Iniciativy 
Společenství INTERREG IIIA tvořeno 9 územními jednotkami NUTS III. Na území 
České republiky se jedná se pět krajů: Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, 
Olomoucký a Moravskoslezský v ČR, v Polsku o 4 regiony: Jeleniogórsko-
Wałbrzyski, Opolski, Rybnicko-Jastrzębski a Bielsko-Bialski. Značná část území takto 
vymezeného je tvořena územím euroregionů. 

Každý projekt předložený v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA ČR-
Polsko se musel vztahovat pouze k jednomu opatření a tím i k pouze jedné prioritě. 
Projekt se předkládal v rámci opatření, které odpovídá charakteru projektu. Projekt 
musel naplňovat některý z cílů daného opatření v němž je předkládán.  

Pro účast v programu ČR-Polsko bylo rozhodující místo realizace projektu, 
nikoli sídlo žadatele. Žadatel tak mohl mít teoreticky sídlo v celé ČR, ale projekt 
musel být vždy realizován ve vymezeném území. Každý český žadatel musel mít 
zahraničního partnera na polské straně. Sídlo organizace v Polské republice se 
mohlo nacházet  v jednom ze tří příhraničních vojvodství: Dolnośląskie, Opolskie, 
Śląskie,  projekt však musel být  realizován v příslušném příhraničním regionu.  

V rámci česko-polského úseku příhraničí má nejvyšší  finanční podporu 
opatření na podporu infrastruktury přeshraničního významu (32,3% celkových 
prostředků pro českou část česko-polského příhraničí a opatření na zajištění 
infrastruktury na podporu podnikání a cestovního ruchu (21,5 %). V pořadí další je 
podpora iniciativ místních komunit, následují environmentální iniciativy. 
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V rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA ČR-Polsko se rozlišují velké 
projekty a malé projekty ve výši 2.000-20.000 EUR (tzv. mikroprojekty). Mezi velké 
projekty náleží tzv. individuální projekty poskytované v rámci Společného 
regionálního operačního programu (SROP), kdy se jedná o přímý způsob 
financování, tj. konečný příjemce je zároveň konečný uživatel a obdrží podporu 
přímo. Fond mikroprojektů, realizovaný v rámci Iniciativy Společenství INTERREG 
IIIA a jehož admistrátorem jsou euroregiony, navazuje na úspěšný program 
přeshraniční spolupráce Phare CBC - Společný fond malých projektů. Fond 
mikroprojektů je flexibilní instrument, jehož cílem je podporovat přímou přeshraniční 
spolupráci v regionech. Orientuje se především na měkké projekty (neinvestičního 
charakteru) - přeshraniční setkávání, sportovní turnaje, výměny mládeže apod.  
 
Tab. 4: Stanovené výše příspěvků EU do fondu mikroprojektů a individuálních      
            projektů 

Termín řešení projekt ů Příspěvek EU  
(v Kč) 

 
Euroregion 

zahájení ukon čení  
Mikroprojekty    
Euroregion Nisa 01.04.2005 31.12.2008 10 734 000 
Euroregion Glacensis 05.05.2005 31.12.2008 25 700 966 
Euroregion Praděd 05.05.2005 31.12.2008 15 902 272 
Euroregion Těšínské Slezsko 05.05.2005 31.12.2008 8 284 483 
Euroregion Beskydy 05.05.2005 31.12.2008 3 221 726 
Euroregion Silesia 05.05.2005 31.12.2008 11 309 838 
Individuální projekty  
České  18.10.2004 31.12.2008 426 289 875 
Polské  18.10.2004 31.12.2008 18 002 947 
Pramen: Centrum regionálního rozvoje ČR, vlastní výpočty 
 

I přesto, že nejvíce projektů bylo schváleno v ER Praděd, objemem 
investovaných prostředků je na prvním místě ER Glasensis. Mezi největší 
z realizovaných projektů v ER Praděd patří „Prezentace Mikroregionu Žulovsko“ 
(žadatel: svazek obcí Žulovsko), „Linhartovské kulturní léto 2006“ v městě 
Albrechtice či projekt „Propagace Zlaté Hory“. O většině projektů v ER Praděd lze 
však říci, že jsou výrazně zaměřeny pouze na českou stranu a u některých se 
přeshraniční efekt hledá jen obtížně (např. u projektů „Měsíc tenisu - Vrbno 2006“ 
nebo mezinárodní konference "Podpora využívání alternativních zdrojů energie pro 
výrobu elektrické energie, tepla a teplé užitkové vody").  

Na druhé straně lze velmi pozitivně hodnotit projekty realizované v ER 
Glacensis, které nejen že mají ve většině případů zrcadlový efekt, ale přispívají ke 
zvyšování propustnosti státní hranice a vzájemnému navazování česko-polských 
vztahů. Velkými projekty realizovanými v ER Glacensis jsou projekt „Nová tvář 
Informačních center (IC)“, který je komplexním projektem pěti záměrů - Městského IC 
(MIC) v Rychnově nad Kněžnou, IC ve Skuhrově nad Bělou, Turistického centra 
Bělá, IC v Uhřínově pod Deštnou a IC v Klodzku. V rámci rozvoje a zajištění 
infrastrukutry na podporu podnikání a cestovního ruchu je realizován společný 
česko-polský projekt „Okruh T.G. Masaryka“ na území Náchoda. Cílem je plné 
zprůjezdnění úseku centrum Náchoda - hraniční přechod Běloves, který navazuje na 
stavby úseků Malé Poříčí - Velké Poříčí, Velké Poříčí - Malá Čermná a Kudowy 
Zdrój. Projekt je příkladem zrcadlového projektu, kdy města Náchod i Kudowa Zdrój 
intenzivně spolupracují a koordinují investice do infrastruktury, která je využívána 
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místními občany i turisty obou států, což vyvolává čilý přeshraniční ruch, kterému 
však místní příhraniční a přeshraniční infrastruktura zatím nevyhovuje. Na podporu 
cestovního ruchu byl realizován i projekt „Rozhledny a vyhlídková místa Euroregionu 
Glacensis“. 

Podobně jsou zaměřeny i projekty v ER Nisa, který má nejdelší tradici a také 
největší zkušenosti ze spolupráce se saským partnerem. Mezi největší realizované 
projekty v ER Nisa patří „Euroregion Propag - propagace aktivit Eurocentra Jablonec 
nad Nisou s.r.o. na podporu rozvoje česko-polské spolupráce“, „Nová Hřebenovka - 
tři země, jeden cíl (ČR - Polsko)“ nebo projekt „Česko-polská hospodářská 
spolupráce“ (žadatel: OHK Jablonec n Nisou). 

Výrazné diference mezi euroregiony se projevují jak v celkové průměrné výši 
rozpočtu jednoho projektu, tak v celkové výši průměrného příspěvku EU na jeden 
realizovaný projekt. V průměru největší projekty jsou realizovány v ER Nisa, ke 
průměrný rozpočet na jeden projekt dosahuje 433 tis. Kč a výše příspěvku EU 295 
tis. Kč. O něco nižší co do objemu investovaných prostředků jsou projekty v ER 
Glacensis (průměrně 354 tis. Kč/1 projekt). U ostatních euroregionů jsou průměrné 
částky rozpočtu na jeden projekt nižší než 300 tisíc Kč, u ER Těšínské Slezsko 
pouhých 143 tisíc Kč. Mezi největší realizované projekty v rámci fondu mikroprojektů 
jednotlivých euroregionů patří projekty „Ekologická výchova v česko-polském 
pohraničí“ v ER Nisa (869 tis. Kč) a „Česko-polské Podnikatelské listy“ v ER 
Glacensis (840 tis. Kč). 
 
 
6. Česko-polská p řeshrani ční spolupráce – a její percepce (se zam ěřením na   

euroregionální spolupráci) 
 

První část kapitoly se zaměřuje na analýzu poznatků o formách česko-polské 
přeshraniční spolupráce, které byly získány formou řízených rozhovorů se zástupci 
samospráv (obcí) a sekretáři euroregionů, vždy po obou stranách hranice. Zatímco 
rozhovory se zástupci euroregionů byly vedeny přímo na sekretariátech příslušných 
euroregionů, starostové obcí sdružených v euroregionálních strukturách byli osloveni 
elektronickou poštou prostřednictvím dotazníku. Výsledný komentář k odpovědím na 
předem formulované otevřené otázky je pak průnikem informací, které byly takto 
získány. Ve výsledku bylo shromážděno na 30 odpovědí starostů po obou stranách 
hranice, které průřezově reprezentují obce v celé délce hranice od malých 
příhraničních obcí až po města. 

Druhá část textu kapitoly prezentuje názory „řadových“ občanů na české i 
polské straně pohraničí, které byly získány v rámci rozsáhlého dotazníkového šetření 
v předem vybraných ER Glacensis a Praděd  (vždy cca 300 respondentů v každém 
z euroregionů při rovnoměrném zastoupení národních stran, jaro 2006). Jako 
dodatek k tomuto šetření byl vybrán ještě ER Těšínské Slezsko, kde formou 
mikrosondy (100 respondentů při rovnoměrném zastoupení národních stran) bylo 
provedeno obdobné šetření s cílem zpřesnit názorové spektrum otázek česko-polské 
přeshraniční spolupráce. 
 
6.1. Percepce o čima starost ů obcí (a sekretá řů euroregion ů) – výběr otázek 
 
Otázka: Pro č a s jakými p ředstavami vstoupila Vaše obec do euroregionu? 

V obecné rovině obce vstupovaly do euroregionů za účelem hlubšího poznání a 
navázání bližší spolupráce s obcemi na druhé straně hranice a za účelem realizace 
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společných vzájemným projektů. Zde se významně projevuje faktor geografické 
polohy, tj. blízkost obce vůči hranici a potenciálnímu partnerovi na druhé straně 
hranice. Vyjádření některých  starostů obcí a měst obsahují  konstatování o vstupu 
ze zištných (pragmatických) důvodů (možnost získání informací o dotačních titulech 
EU a také o jejich čerpání). Současně se vstupem do ER očekávaly obce pomoc při 
zpracování žádostí o dotace ze strukturálních fondů EU. Současně se předpokládalo 
rozšíření o vzájemné kontakty, které vznikají na „pracovní úrovni“ do roviny 
individuálních kontaktů.  
 
Otázka: Jak hodnotíte dosavadní p řeshrani ční spolupráci z pohledu Vaší obce 

v rámci euroregionu?  

Všeobecně je dosavadní průběh přeshraniční spolupráce vnímán kladně a ve 
většině případů naplnil očekávání. Nejde přitom jen o očekávání spojená 
s bezprostředním ekonomickým efektem spolupráce, ale spolupráce působí i na 
rozvoj mezilidských vztahů a společenských a kulturních kontaktů. Právě tato druhá 
rovina přeshraniční spolupráce byla vyhodnocena starosty obcí jako velmi důležitý 
rozvojový faktor území česko-polského pohraničí, neboť zpětně ovlivňuje veškeré 
dění v příhraničním regionu. Za největší klady je považována oboustranná skutečná 
komunikace přeshraničních partnerů, i když dle vyjádření některých oslovených 
českých starostů obcí se spolupráce rozvíjí mnohdy i navzdory vžitým stereotypům 
ve vnímání zahraničního souseda.  

Na druhé straně negativně starostové obcí vnímají zvýšenou organizační a 
finanční náročnost a administrativu spojenou s přípravou, realizací a 
vyhodnocováním společných projektů. Tyto zápory se dokonce zejména pro malé 
obce stávají překážkou nebo omezujícím faktorem pro jejich zpracování a podání. 
V řadě případů se stává, že obce nedosáhnou na podporu, přestože jimi připravené 
projekty mají bezprostřední přeshraniční efekt a partnera na druhé straně hranice. 
Tyto příklady vedou (mohou vést) ke ztrátě motivace pro přeshraniční spolupráci. 
 
Otázka: Jak a do jaké míry Vaše aktivity p řeshrani ční spolupráce ovliv ňují 

instituce? 

Z vyhodnocení realizovaného šetření vyplývá, že obecně míra ovlivnění těmito 
institucemi není zásadní pro přeshraniční spolupráci a fungování ER. Pakliže existuje 
jakási podpora ze strany veřejné správy, pak za nejpřínosnější lze považovat krajské 
samosprávy, které například formou dotačních titulů a grantů na podporu spolupráce 
obcí mohou iniciovat aktivity s přeshraničním dopadem. V případě státních institucí je 
situace odlišná, což vyplývá především z institucionalizace samotného fungování ER. 
Ačkoliv stát samotný po této stránce nevystupuje v roli přímého aktéra přeshraniční 
spolupráce, přesto je jeho úloha ve vytváření rámcových podmínek nezastupitelná, i 
když v praktické rovině naplňování cílů se neprojevuje. Místy byly ale státní instituce 
ohodnoceny jako brzdící přeshraniční spolupráci, a to v souvislosti  s omezeními  
režimu hraničních přechodů ze strany Policie ČR.. Jde o svého druhu paradox, jak 
uvedli někteří starostové obcí a zástupci ER, uvědomíme-li si, že v případě česko-
polské hranice jde už dva roky o vnitřní hranici EU.  
 
Otázka: Oblasti konkrétní p řeshrani ční spolupráce. 

Z hlediska četnosti převažují projekty spíše lokální úrovně, které se zaměřují na 
vydávání společných propagačních materiálů, akce „people to people“ (výměny 
mládeže, spolky apod.), společné sportovní a kulturní akce (tradiční jarmarky, 
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cyklistické závody euroregionem aj.). Zastoupeny jsou ovšem i akce většího dosahu, 
které zásadním způsobem ovlivňují socioekonomický rozvoj území ER. Jako typické 
byly zástupci obcí a euroregionů uváděny projekty dopravní a technické infrastruktury 
(vybudování a úprava hraničních přechodů,  komunikací, opatření ke zlepšení čistoty 
vod ad.  Na druhé straně byly uváděny projekty, jejichž záměrem je poskytování a 
zvyšování všeobecné informovanosti o celém území zájmového euroregionu i 
jednotlivých lokalit (vydávání letáků, publikací i DVD nosičů). Patří zde i informační 
centra, případně informační kiosky, jejichž uplatnění je zejména v cestovním ruchu.  
 
Otázka: Uveďte, prosím, jak na základ ě dosavadních zkušeností vnímáte 

česko-polskou spolupráci? 
Odpovědi na tyto otázky lze pro českou stranu shrnout do jednoduchého 

schématu, který nejlépe vystihuje názor jednoho z oslovených starostů: „Máme 
štěstí, že ti, se kterými pracujeme, jsou opravdu partnery. V minulosti jsme 
spolupracovali se sousedy na hranicích, ale nic neplatilo, jen se dělaly semináře a 
…“. Dovětkem k předchozímu jsou i další výpovědi starostů českých obcí, 
poukazující na určitou nespolehlivost polských partnerů při realizaci společných akcí, 
případně slabší komunikaci z jejich strany.  

Odlišnosti v chování českých a polských municipálních subjektů vyjadřuje 
rovněž otázka partnerství. I když mnohá partnerství obcí v česko-polském příhraničí 
byla založena již dříve, tj. před vznikem samotného euroregionu, jsou to právě 
sekretariáty euroregionů, které napomáhají hledání partnerských obcí na druhé 
straně hranice.  
 
Otázka: Jak Vy osobn ě, z pohledu Vaší obce a ve vztahu k euroregionu, vi díte    
               budoucnost česko-polské spolupráce? 

V kostce lze názory oslovených starostů shrnout do věty, že pro skutečnou 
přeshraniční spolupráci, tak aby rozvíjela česko-polské kontakty, není vztah obcí 
k euroregionu určující. V této rovině lze uvést také jeden z názorů, že forma 
přeshraniční spolupráce by primárně neměla být založena na existenci finančních 
zdrojů, generující (často i deformující) obsah spolupráce. Důležitější než samo 
finanční krytí spolupráce by měla být snaha a ochota se společně domluvit na této 
spolupráci (stanovit okruhy spolupráce).  
 
 
6.2. Percepce o čima obyvatel – výb ěr otázek 
 
Otázka: Zajímáte se o to, co se d ěje u vašich nejbližších zahrani čních  

      soused ů? 

Ze získaných odpovědí je patrná zainteresovanost tohoto druhu, nicméně 
překvapuje větší procento „nezainteresovaných“ na české straně euroregionů než na 
polské. Zvlášť patrné je to u ER Praděd a Glacensis, zatímco v národnostně 
smíšeném území ER Těšínské Slezsko, kde fungují po desetiletí dobré sousedské 
vztahy (v mnoha případech příbuzenské, se rozdíly v této věci minimalizují.  
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Otázka: Jak často se setkáváte s Poláky/ Čechy (ve smyslu komunikace)?  

 Otázka, kterou byly zjišťovány občanské kontakty mezi českým a polským 
obyvatelstvem, ukázala, že mezi sledovanými euroregiony existují rozdíly, které jsou 
determinovány historickým vývojem území. Takto se vymezuje ER Těšínské Slezsko 
vůči ostatním česko-polským euroregionům (viz graf). Setkávání a častější kontakty 
mezi lidmi jsou zde ovlivněny zejména četnými příbuzenskými vztahy a také relativní 
lepší dostupností cílů po obou stranách hranice (nákupy, turistika ad.).  
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Otázka: Jak podle Vás lze ohodnotit sou časné česko-polské ob čanské    
              vztahy? 

 Současné česko-polské občanské vztahy byly hodnoceny vesměs jako dobré, což 
potvrdily zhruba ¾ oslovených respondentů (74,3 %). Opět i v tomto případě se 
ukazuje mírně odlišný pohled obyvatel ER Těšínské Slezsko ve srovnání s dalšími 
dvěma česko-polskými euroregiony.  
 
 
Otázka: Jaké jsou Vaše kontakty a vztahy s lidmi v Polsku/ Česku?  

 Spektrum kontaktů a vazeb mezi obyvateli obou národních částí česko-
polských euroregionů je velmi široké. Vesměs jde o kontakty, které mají příbuzní či 
známí dotázaných. Z pohledu předchozích výpovědí už ani nepřekvapí větší absence 
konkrétních přeshraničních vazeb na české straně ER Glacensis a Praděd, zatímco 
odlišně se prezentuje polská strana těchto euroregionů. Taktéž „výjimečná“ je pozice 
Těšínského Slezska, prezentována mj. větší názorovou shodou. 
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Otázka: Ve srovnání se situací p řed rokem 1989 navšt ěvujete Polsko/ Česko. 

 V odpovědích na otázku, kterak se změnila situace z pohledu návštěv 
sousední země ve srovnání se situací před a po roce 1989, převládaly názory, že se 
zvyšila frekvence a návštěvy jsou častější (45,2 % odpovědí). U zhruba třetiny 
dotázaných (31,0 %) nejde v tomto případě o žádnou změnu a návštěvy realizují 
zhruba stejně často jako v předchozím obdobím. Naopak pětina respondentů uvedla, 
že se frekvence návštěv sousední země snížila (19,9 %). 
 
Otázka: V sou časné dob ě existuje řada akcí p řeshrani ční spolupráce  
               s Polskem/ Českem. Víte o n ěkterých takových aktivitách a akcích?  

 Až šest z deseti oslovených respondentů (59,8 %) je obeznámeno s aktivitami 
v rámci česko-polské přeshraniční spolupráce. Mezi nimi jako nejčastější příklady 
byly uváděny projekty zaměřující se na kulturu, sport a vzdělávání (42,6 % odpovědí 
v průměru). Druhou nejviditelnější oblastí přeshraniční spolupráce na území 
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sledovaných euroregionů byly projekty zaměřující se na rozvoj města a obcí (23,4 
%), třetí v pořadí byla oblast dopravní infrastruktury (15,4 %).  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Glacensis CZ

Glacensis PL

Praděd CZ

Praděd PL

Těšínské Slezsko CZ

Těšínské Slezsko PL

hospodářství doprava, komunikace

životní prostředí a ochrana přírody rozvoj měst a obcí 

kultura, sport, vzdělávání jiné
 

 
 
Otázka: P řispěl podle Vás nedávný vstup Česka a Polska do Evropské unie k  
              rozvoji česko-polských p řeshrani čních kontakt ů a spolupráce? 

Názory na tuto otázku se značně různily. Zatímco Česi a Moravané vypovídali 
spíše neutrálně, Poláci ve svých výpovědích jasně ukázali, že se vstupem do EU 
spojují posílení úrovně česko-polské přeshraniční spolupráce. Rozdíl ve výpovědích 
Čechů a Poláků je zdůvodnitelný obecně větší mírou euroskepticismu na české 
straně než na straně polské, což se může promítnout (a zřejmě i promítá) také do 
celkového hodnocení přeshraničních spolupráce obyvateli území euroregionů.  
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7. Závěr 
 

Přeshraniční spolupráce a partnerství na mezinárodní a národní úrovni 
představuje velkou výzvu posledních let. Jak upozorňují mnozí, pro některá území 
českého pohraničí se otevírá nová šance, a to nejen v souvislosti s integračními 
tendencemi v Evropě. Právě na příkladě česko-polského přhraničí, které reflektuje  
podobné kulturní a historické tradice, se totiž ukazuje, že primárně nemusí být 
přeshraniční spolupráce budována na principu dotací a ekonomické podpory (i když 
ta je ve skutečnosti velmi důležitá), ale že tzv. sociální kapitál hraje svou důležitou 
roli. 

Česko-polské sousedské vztahy měly ve svém vývoji své lepší i horší stránky  
a ne vždy byla snaha je stimulovat, čehož dokladem bylo např. předchozí období 
komunistických vlád v obou zemích. V 90. letech minulého století nastal však obrat 
k lepšímu a nutno dodat, že iniciativu v tomto směru převzaly právě euroregiony. Po 
úvodní fázi testovavání ochoty vzájemně spolupracovat (a také s ohledem na 
skutečné možnosti využití dotačních zdrojů Evropské unie pro přeshraniční 
spolupráci) přišla v druhé polovině 90. let 20. století fáze jejich vzniku a dynamického 
rozvoje. Do dnešní doby vzniklo po celém úseku česko-polské hranice šest 
euroregionů, sdružujících bezmála 700 obcí a takřka 4,5 mil. lidí obou stranách 
hranice. Jde o potenciál, který je na národní i mezinárodní úrovni nepřehlénutelný a 
svou organizovanou formou představuje důležitý hospodářský a sociální pilíř české a 
polské společnosti, koneckonců i evropského prostoru. 

Postupem času se ukazuje, že proces intergrace, institucionalizovaný ve 
formě euroregionálních sdružení, má své opodstatnění a významně přispívá 
k posilování přeshraniční spolupráce a tradičně dobrých česko-polských 
přeshraničních kontaktů. Provedená kvantitativní a kvalitivní analýza česko-polské 
přeshraniční spolupráce prozrazují, že se během několika posledních let podařilo 
nejen rozhýbat samotnou přeshraniční spolupráci, ale že realizací projektů bylo snad 
dosaženo i určité odizolovanosti česko-polského pohraničí od vnitrozemí (i když 
tomuto tvrzení s ohledem na krátký čas trvání euroregionů zatím chybí prokazatelná 
čísla). Proběhla realizace desítek projeků, u nichž není pochyb o přeshraničním 
efektu, na druhé straně stále ještě početně převažují projekty, kde jen velmi obtížně 
hledáme oboustraný zájem na přeshraniční spolupráci. Vyplývá to mj. i z rozdílů 
v nazírání na přeshraniční spolupráci po obou stranách česko-polské hranice a 
vžitých stereotypech v pohledech jednoho na druhého. Potvrdily to nejen informace z 
řízených rozhovorů se zástupcí obcí  a euroregionů, ale rovněž výsledky analýzy 
dotazníkového šetření. Možná v této souvislosti více zaujme určitá netečnost a 
nezájem českých obyvatel euroregionů než polských. Na druhé straně je určitým 
paradoxem přístup některých státních institucí (po obou stranách česko-polské 
hranice), které namísto toho, aby eliminovaly hraniční bariéru, usilovně prohlubují 
tendence dob minulých, ačkoliv vývoj posledních let se ubírá jiným směrem. 
Pozitivním je trend budování nových hraničních přechodů, na některých místech je 
však česko-polská hranice stále bariérou pro efektivní a smysluplnou přeshraniční 
spolupráci obou národů. Tam, kde se některé státní instituce chovají až příliš rigidně, 
vystupují euroregiony jako „motory“ překonávající bariery. Zde je  možné spatřovat 
rezervy v rozvíjení této spolupráce. 
 
 
 


