
  

 

Studie přeshraniční spolupráce v období 2014 - 2020 

 

Dne 18. září 2014 se zúčastnili zástupci dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko (Mgr. 

Vladislava Chalupková, Mgr. Richard Štěpánovský) pracovního setkání v bavorské obci Eslarn, 

kde probíhaly diskuse v rámci česko-bavorského projektu zaměřeného na zintenzivnění 

přeshraniční spolupráce v novém plánovacím období EU 2014 – 2020.  Byly prezentovány a 

diskutovány výsledky realizovaných průzkumů k tématice přeshraniční spolupráce, jež budou 

podklady pro studii proveditelnosti, diskusi servisu municipalitám a dvojjazyčného 

společného rozvoje. Iniciátoři a nositelé projektu jsou okresní úřady Landkreis Neustadt a. d. 

Waldnaab a Landkreis Tirschenreuth. Jak je zřejmé, téma rozvoje meziobecní spolupráce 

v příhraničním kontextu je aktuálním tématem i v sousedním Bavorsku.  Přestože těžištěm je 

rozvoj spolupráce v prostoru Plzeňského kraje a Horní Falcí (tj. Stříbrsko, Tachovsko na české 

straně a území okresů Neustadt a. d. Waldnaab – Tirschenreuth na bavorské straně) byly do 

diskuse zahrnuty i okolní sousedící oblasti Domažlicka na jihu a  Mariánskolázeňska na 

severu. 

 

Z výsledků vyhodnocení studie o přeshraniční spolupráci na malém území od firmy Public 

Media Group plyne řada zajímavých závěrů. Oblast šetření se soustředila na obce regionu 

Český les - Oberpfälzer Wald“ na české a německé straně. Celkem žije ve sledovaném území 

zhruba 117.000 obyvatel, přibližně stejný počet na každé straně hranice, ca. 55.900 v Česku a 

61.700 v Bavorsku. Šetření se zúčastnily německé municipality: Tirschenreuth, Vohenstrauss, 

Waldsassen, Neustadt a. d. Waldnaab, Floss, Plössberg, Bärnau, Eslarn, Moosbach, Pleystein, 

Waidhaus, Waldthurn, Mähring, Flossenbürg, Tännesberg, Störnstein, Neualbenreuth, 

Georgenberg a Leuchtenberg. České se zapojily následující municipality: Stříbro, Bor, Bělá 

nad Radbuzou, Hostouň, Stráž, Sedliště, Halže, Lom u Tachova, Chodský Újezd a devět obcí 

dobrovolného svazku Mariánskolázeňsko (Dolní Žandov, Valy, Stará Voda, Tři Sekery, 

Drmoul, Trstěnice, Vlkovice, Velká Hleďsebe, Lázně Kynžvart).  

 

Ze šetření plyne, že 58 % bavorských obcí má partnerskou obec v Česku, zatím co 89 % 

českých obcí má partnerskou obec v Německu. Zájem o partnerství byl v minulosti zejména 

z české strany. Důležitým faktorem však je lokalita partnerského města či obce. Naprostá 

většina má partnery do 50 km, avšak nejsou výjimkou i partnerství vzdálená nad 100 km. 

Přítomní se shodli, že pro fungující partnerství a trvale udržitelný rozvoj je třeba blízkost a 

dostupnost. 84 % oslovených bavorských municipalit pořádá společné akce s českými 

partnery, u českých respondentů tuto skutečnost uvedlo 83 % obcí. Největší zastoupení mají 

u českých subjektů partnerství škol a školek (28 %), volný čas, sport, spolky (24 %), hasičské 

sbory (22 %), kultura, divadlo, hudba (22 %), péče o památky (2 %), tradice, slavnosti (2 %).  

Zastoupení u bavorských subjektů je následující: partnerství škol a školek (26 %), volný čas, 

sport, spolky (23 %), kultura, divadlo, hudba (15 %), hasičské sbory (15 %), tradice, slavnosti 

(8 %), péče o památky (5 %), církevní život (5 %), komunální politika (3 %). 95 % bavorských 

respondentů má zájem na budoucí realizaci přeshraničních projektů a prohlubování 



  

 

spolupráce (česká strana 100 %). Bavorská i česká strana ze 100 % považuje další 

profesionalitu přeshraniční spolupráce za důležitou. Česká strana má ze 100 % obecný zájem 

o přeshraniční projektový management. Bavorští respondenti projevili zájem z 84 %. Česká 

strana ze 100 % souhlasila s plánovanou oblastí spolupráce, bavorská z 84 %. Výše uvedená 

data poukazují na veliký zájem z české strany a jistou opatrnost na straně bavorské. 74 % 

bavorských respondentů uvedlo, že by se území spolupráce nemělo rozšiřovat. Česká strana 

je benevolentnější a proti rozšíření bylo pouze 56 % respondentů. Důležité je preferovat 

logické vymezení přirozeného území Českého lesa – Oberpfälzer Wald a nezapojovat do 

rozvíjejících se struktur další subjekty mimo tento přirozený region.  Vzdálená území nejsou 

vhodná vzhledem k dostupnosti a hlavně by narušovala integritu a logičnost např. v oblasti 

cestovního ruchu (identifikace destinace).  Diskutována byla i problematika institucionalizace 

meziobecni, resp. meziregionální spolupráce. 100 % českých respondentů souhlasilo 

s nápadem valné hromady starostů jako nástroje strategického řízení. Na bavorské straně 

souhlasilo 84 %. Na řízení spolupráce by bylo ochotno se podílet 83 % českých starostů a 84 

% bavorských, avšak zodpovědnost, např. jako člen představenstva, by bylo ochotno převzít 

83 % českých respondentů ale jen 21 % bavorských. I zde se potvrdil zájem o spolupráci 

z bavorské strany, avšak zvýšená opatrnost. 83 % českých a 84 % bavorských respondentů 

podpořili nápad zavést pozici styčné osoby zodpovědné za koordinaci projektového 

managementu.  Polovina českých respondentů by byla ochotna se podílet na financování, 

druhá polovina nebyla rozhodnutá. Z bavorské strany byla podpora podpořit financování ze 

strany 79 % respondentů. 89 % českých respondentů uvedlo, že pociťují obecně potřebu 

dalších přeshraničních projektů. Tuto skutečnost uvedlo 78 bavorských respondentů. 

Bavorská strana identifikovala potřebu a nápady dalších budoucích přeshraničních projektů 

v následujících oblastech: volný čas a cestovní ruch, např. pěší a cyklistické stezky… (31 %), 

všeobecná spolupráce, výměna (18 %), partnerství škol a školek (12 %), kultura, divadlo, 

hudba, výstavy… (9 %), sport, spolky (9 %), sociální věci, m. j. výměna seniorů (6 %), 

vzdělávání, povolání, řemeslo (6 %), společné dějiny, péče o památky (3 %), komunální 

spolupráce (3 %), příroda a životní prostředí (3 %). Česká strana vyjádřila poptávku po 

potřebách a nápadech dalších přeshraničních projektů v budoucnu v těchto oblastech: volný 

čas a cestovní ruch, např. pěší a cyklistické stezky… (28 %), sport, spolky (16 %), partnerství 

škol a školek (12 %), kultura, divadlo, hudba, výstavy (12 %), všeobecná spolupráce, výměna 

(12 %), péče o památky (8 %), komunální spolupráce (8 %), sociální věci, m. j. výměna seniorů 

(4 %). 

 

Spolupráce v oblasti sportu (např. mezinárodní běžecké a cyklistické závody nebo fotbalové 

zápasy, také společná sportoviště jako bazény či sportovní areály), spolupráce spolků, 

spolupráce v oblasti kultury (společné muzejní projekty, výstavy, společné publikace 

v němčině a češtině), spolupráce v cestovním ruchu (společná propagace a rozvoj 

cyklistických a turistických stezek) a také péče o památky jako například oprava sakrálních 

budov, to vše jsou přání na české straně.  Jako konkrétní projekt byla zmíněna, mimo jiné, 

spolupráce záchranných složek při akcích a také zajištění minibusů městy a obcemi, aby byla 



  

 

možná vzájemná návštěva kulturních akcí. Důležitým a několikrát zmiňovaným faktem je 

prohloubení spolupráce škol blízko hranice a možnost prohloubení vzájemné spolupráce na 

projektech výměny žáků. I zde existuje přání „obecné výměny“, s odkazem na to, že by se 

lidé obou národů měli ještě lépe poznat. Součástí toho by mělo být také osvojení jazyka 

sousedů (jazykové kurzy). Důležitým prvkem je spolupráce v oblasti cestovního ruchu. Rozvoj 

přeshraničních pěších a cyklotras uvedlo jako své přání do budoucna několik německých 

obcí. Chtějí také dále zvýšit atraktivitu regionu pro turisty. Další návrhy v této oblasti jsou 

mimo jiné rozvoj kempu v Gaisweiher, hradní zříceniny Flossenbürg, lanovka ve Flossenbürgu 

a revitalizace přírodního koupaliště v obci Neukirchen zu St. Christoph. Padl rovněž návrh na 

prohloubení spolupráce na společné propagaci v oblasti cestovního ruchu. Dalším důležitým 

bodem bavorské strany je spolupráce spolků a organizací pro výměny studentů, žáků 

školských zařízení a dětí z mateřských školek. Možnosti výměny by měly být nabídnuty také 

mimo školu, např. prostřednictvím organizace společných výletů či stanových táborů. Obce 

rovněž navrhovaly sociální projekty. Padly např. nápady na projekty soužití ve stáří. Německá 

strana vyjádřila také přání zintenzivnit spolupráci na úrovni komunální politiky. Několikrát 

padl také návrh na obecné rozšíření možnosti výměny, například ve formě společných 

jazykových kurzů nebo kurzů ke společným dějinám pod heslem „nechť sroste to, co k sobě 

patří“ a k odbourání předsudků. 

 

Během diskuse byl i poukázán příklad, že na Tachovsku již byly tendence rozvíjet spolupráci 

meziregionálně (mikroregion Lučina + německé obce), avšak vše je o lidech, a časem se 

spolupráce ustálila na jednotlivých projektech mezi jednotlivými obcemi. Důležité je zmínit, 

že žádné tyto tendence spolupráce nechtějí ohrozit žádné struktury (např. euroregiony, 

kraje). Pro meziobecní a meziregionální přeshraniční spolupráci je vhodnější spolupracovat 

na úrovni mikroregionu na české straně a akčních spolků na straně bavorské. Tento přístup 

umožní komunikaci mezi několika subjekty s mandáty celých územních jednotek. „20 lidí se 

lépe dohodne než 200 zástupců jednotlivých obcí“ pro tak rozsáhlé území jakým je Český les 

– Oberpfälzer Wald. Důležitá je i institucionalizace, např. po vzoru národních právních norem 

u euroregionů, jež jsou členěny na pracovní skupiny dle národních legislativ. Subjekt s právní 

formou může přijímat členské příspěvky, organizovat aktivity, projekty, hospodařit apod. 

Přínosné je, že je zájem o spolupráci a společný rozvoj tohoto společného pohraničí. 

  

9. října 2014 

Autor: Mgr. Richard Štěpánovský 

 

 


