
Ochrana & Bezpečnost – 2013, ročník II., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Geneze a „medailonky“ euroregionů na hranici České republiky. (2013_A_02) 

 

 
1 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. 
 
Geneze a „medailonky“ euroregionů na hranici České republiky 
 
Anotace 
 
Euroregiony, tedy obvykle platformy, koncipované jako přeshraniční sdružení obcí a dalších 
subjektů po dvou či více stranách společné hranice, představují často vrcholný mechanismus 
pro akceleraci regionální přeshraniční spolupráce. V Československu, respektive dnešní 
České republice, se první euroregiony vytvářely od roku 1991. Dnes tyto subjekty operují po 
celé hranici státu. Příspěvek popisuje genezi vzniku a vývoje těchto uskupení, s důrazem na 
jejich vzájemnou interakci s dalšími aktéry, jako jsou zejména vyšší územně samosprávné 
celky, vytvářené po roce 2000. 
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Summary 
 
Euroregions, platforms usually designed as a cross-border associations of municipalities and 
other bodies of two or more sides of the common interstate boundary, are often the most 
advanced mechanism for accelerating the regional cooperation. In Czechoslovakia or today's 
Czech Republic respectively, the first euroregions were created since 1991. Today, these 
organisations operate across the entire state borderline. This paper describes the genesis 
and development of these subjects, with emphasis on their interaction with other relevant 
actors, in particular the regional administration units, created after 2000. 
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Poznámka: Text navazuje na starší nepublikované studie („Euroregiony jako nejvyšší forma 
regionální přeshraniční spolupráce“ – text vypracovaný v rámci Výzkumného záměru Fakulty 
sociálních věd University Karlovy: ”Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika”  
č. MSM 0021620841, respektive jeho dílčího projektu ”Problémy rozšiřující se Evropské unie 
jako politické výzvy pro českou společnost” a „Euroregiony“ – podklad pro potřeby 
internetového serveru Úřadu vlády „Euroskop“). 
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Euroregiony jako nejvyšší forma regionální přeshraniční spolupráce 
 

Euroregiony jsou přeshraniční sdružení obcí (tedy sdružení obcí, do kterých jsou zapojeny 
obce z nejméně dvou sousedících států, zpravidla se jedná o obce ležící v regionu přímo při 
společné hranici). 
 
Ve srovnání s jinými formami spolupráce přes hranici („družba“ jednotlivých obcí, spolupráce 
vyšších územněsprávních celků, vazby mezi universitami, profesními svazy, existence 
volnějších přeshraničních pracovních sdružení nebo vytváření struktur určených výhradně  
k administrování projektů pro přeshraniční spolupráci, dotovaných z fondů Evropské unie,  
a podobně) jsou euroregiony formou přeshraniční spolupráce, která je nejkomplexnější, 
věnuje se nejvíce (vlastně všem) oblastem, ve kterých je možné usilovat o odstranění 
negativních dopadů existence hranic na běžný život osob, které podél nich žijí. 
 
Ačkoli pro existenci euroregionů, s výjimkou některým chart Rady Evropy, neexistuje vlastně 
právní opora, vydobyly si postupem času tyto subjekty nemalý respekt. Ve většině zemí Unie 
tyto subjekty disponují důležitým vlivem, pokud ne přímo monopolem, co se týče 
administrování unijních prostředků pro podporu regionální přeshraniční spolupráce. 
Zejména se jedná o prostředky v rámci tzv. Iniciativy Interreg, která existuje od roku 1989. 
Euroregiony však s Evropskou unií jako takovou nejsou přímo spojeny, existují  
i v nečlenských zemích a řadu svých projektů financují nezávisle na Unii, z prostředků 
vybraných výhradně od vlastních členů či jiných „sponzorů“. 
 
V západní Evropě, zejména na hranici mezi Německem a zeměmi Beneluxu, začaly tyto 
struktury vznikat už od poloviny 50. let XX. století a postupně se ujaly vlastně na všech 
hranicích mezi demokratickými státy Evropy. Podobným, byť ne tolik integrovaným 
strukturám, se daří i jinde ve světě, například na hranici Spojených států amerických 
s Kanadou a Mexikem či na Dálném východě. 
 
Kořeny přeshraniční spolupráce v Evropě 
 
Pomineme-li skutečnost, že dnešní struktura Pyrenejské pracovní společenství (Pyrenean 
Working Community, PWC) svůj vznik odvozuje od smlouvy mezi Francií a Španělskem z roku 
1659,1 pak se první formy vysoce institucionalizované přeshraniční spolupráce moderního 
typu v Evropě objevují až v době po II. světové válce. Brzy po podepsání Římských smluv 
(1957) došlo k vlně navazování „družeb“ mezi (nejen hraničními) městy v rámci tehdejšího 
Evropského hospodářského společenství. První moderní euroregion – ”Euregio” na hranici 
Nizozemí a Německa – vznikl roku 1958.2 
 
Argumenty, svědčící ve prospěch vytváření regionálních přeshraničních struktur, nebylo 
třeba složitě hledat. Investice do rozvoje zanedbávaného pohraničí nebyly totiž jednotlivými 

                                        
1
 Vocelka, V., Přeshraniční regiony; in: Sborník prací Filozofické-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity 

v Opavě, Rada společenskovědní B3 (Koukola, B., ed.), Opava 1997, s. 33. 
2
 Habr, R., Přeshraniční spolupráce v Lokálním a regionálním rozvoji, Euroregiony v Lokálním a regionálním 

rozvoji, Porovnání činnosti Euroregionů Nisa a Praděd, seminární práce v rámci předmětu „Lokální a regionální 
rozvoj 2“, SGRR 5, Přírodovědecká fakulta Opavské university, 2002. 
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zeměmi zpravidla vůbec koordinovány, a docházelo tak k určitým absurdním situacím.  
V jednom státě například byla vybudována nová silnice k hranicím, kdežto v sousední zemi 
byl opraven či vybudován jiný tah, třeba jenom o několik kilometrů dál. Infrastrukturní sítě 
sousedních zemí se tedy nespojily. A právě takovým případům se, mimo jiné, snažily první 
euroregiony zabránit.3 
 
Nejčastější formou takové instituce byly zprvu tzv. „twin association“, ryze účelová sdružení 
mezi jinak primárně vnitrostátně operujícími sdruženími obcí, ležících zhruba do 80 
kilometrů od společné mezistátní hranice. Nejčastějšími oblastmi spolupráce, vedle již 
zmíněné koordinace infrastrukturních projektů, bylo téma řešení krizových situací (přírodní 
katastrofy, atd.), věda a výzkum (společná vědecká městečka), podpora cestovního ruchu, 
atd. Ostatně i vůbec první „Euregio“ se dlouhou dobu zdráhalo zabývat čímkoli jiným, než 
aktivitami poradenské povahy, „nesmělým“ lobbováním ve prospěch místních projektů  
a propagací svého regionu jako turistického cíle. Postupem času však zde, ale i v jiných 
euroregionech v okolí, byly realizovány menší či větší projekty, u kterých se jednoznačně 
uplatnil efekt úspor z rozsahu (jedna společná čistička odpadních vod vyjde laciněji, než dvě, 
zbudované odděleně po každé straně hranice), atd.4 
 
Když se tato forma spolupráce očividně osvědčila, přistoupily na ni během 60. let XX. století i 
jiné regiony Beneluxu, Německa a Švýcarska.5 Zároveň našla idea navazování regionálních 
přeshraničních kontaktů živnou půdu i v členských zemích Severské rady a (s určitými 
obtížemi) i v severní a východní Francii. A pokud se něco osvědčilo na severu Francie, proč by 
to nemohlo obdobně fungovat i na jihu země? A podobně tomu bylo ve Španělsku: pokud 
existují euroregiony v Pyrenejích, proč by nemohly fungovat na hranici s Portugalskem nebo 
dokonce s Marokem? Tak lze, se značným zjednodušením, popsat způsob, kterým se 
euroregionální a jim podobné struktury v 70. a 80. letech XX. století po zemích Evropských 
společenství, Evropského sdružení volného obchodu a Severské rady, šířily všemi směry. 
 
Instituce pro regionální přeshraniční spolupráci byly nicméně i nadále tak jako tak chápány 
jako nóvum, nezvyk, bylo na ně často nahlíženo „skrz prsty“, jako na projevy ”nízké politiky” 
(Low Politics), které nemohou konkurovat vazbám mezi úrovní teritoriálních států. Výjimkou 
nebyly ani invektivy, hovořící o tom, že euroregiony mohou vyvíjet aktivity proti některým 
státům, na jejichž území operují. V některých případech to nebyla tak úplně nepravda, 
zejména v případech, kdy centralizované státy, s poukazem na svou suverenitu, odmítaly  
i seberozumnější přeshraniční projekty. „Zezdola“ vzniklé struktury, usilující o zmírnění 
negativních vlivů, plynoucích z existence státních hranic, tak byly testem životaschopnosti 
„evropské myšlenky“ jako takové. Na jejich úspěchu se podepsalo několik faktorů: 
 

• Získání objektivního „patronátu“ ze strany některých států, ztělesňovaného  
i konkrétními mezistátními či meziregionálními úmluvami, na jejichž základě byly  
v celé demokratické Evropě od 60. a 70. let XX. století zakládány mezivládní komise 

                                        
3
 Spurný, J., Opona se otevírá; in: Respekt, 10. I. 2000, s. 6. 

4
 Christiansen, T., No Frontiers: North-South Integration in Ireland; The European Canvas 

http://cain.ulst.ac.uk/dd/report11/report11d.htm 
5
 Perkmann, M., Building Governance Institutions across European Borders; in: Regional Studies, vol. 33, 

7/1999, s. 657-667. 
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pro účely místního přeshraničního prostorového plánování.6 Tento postup byl 
členským zemím Rady Evropy dokonce výslovně doporučen v roce 1970 během první 
Konference ministrů odpovědných za místní a regionální správu. 

• Vznik řady specialisovaných organisací, zabývajících se problematikou regionální 
přeshraniční spolupráce. Jako nejdůležitější „zdola“ vzniklou platformu je třeba uvést 
Sdružení evropských hraničních regionů. 

• Zakomponování regionální agendy (včetně regionální přeshraniční spolupráce) do 
činnosti již „zavedených“ organisací (zejména Rady Evropy) a vznik řady 
specializovaných právních nástrojů, které takovou spolupráci uvozovaly7. 

 
Rok 1989 – Iniciativa Interreg, kvalitativní impuls pro regionální přeshraniční  spolupráci 
 
Zejména podepsání Jednotného evropského aktu (1985) rozšířilo a prohloubilo motivaci pro 
regionální přeshraničně koncipované aktivity v Evropě. Evropská komise označila 
přeshraniční spolupráci za jednu ze strategických priorit evropského sjednocovacího procesu 
a vyčlenila pro její podporu zvláštní finanční prostředky. Jednalo se zejména o Iniciativu 
Společenství „Interreg“, která byla zahájena v letech 1989 až 1990. 
 
Ačkoli na úrovni Evropských společenství již před rokem 1989 existovaly menší ad hoc 
možnosti pro financování regionálních přeshraničních aktivit, teprve Iniciativa Interreg 
(obsahující poměrně zajímavý – a stále se zvětšující – objem peněz) přinesla skutečný 
”boom” vzniku západoevropských euroregionů a dalších institucí pro regionální přeshraniční 
spolupráci. Roku se Interreg stal vůbec nejdotovanější (a zároveň patrně byrokraticky 
nejnáročnější) Iniciativou Společenství. Bruselské orgány se snažily motivovat co nejvíce 
příhraničních struktur (obcí, okresů, hospodářských komor, decentralizovaných referátů 
různých ministerstev a pokud to nebylo možné jinak, i centrálních institucí), k tomu, aby 
začaly navazovat kontakty se svými sousedy přes hranici a vytvořily tělesa, vhodná  
k administrování grantů, poskytovaných v rámci Iniciativy Interreg. Výše popsaný pomalý, 
organický a víceméně spontánní proces vytváření regionálních přeshraničních institucí, byl 
takovou mechanickou motivací značně akcelerován.8 
 
Regiony, které dosud neviděly nejmenší důvod k tomu, aby komunikovaly se svými přes 
hranici ležícími sousedy, vytvářely nyní takovéto struktury sice nakvap, ale bez skutečného 
vnitřního nadšení a často při absenci jakékoli „idealistické“ myšlenky. Peníze stály u zrodu 
několika orgánů, rozprostírajících se i přes moře, které vznikly apriori ve snaze nepromarnit 
příležitost k získání příspěvku z bruselské pokladny.9 
 

                                        
6
 Perkmann, M., Building Governance Institutions across European Borders; in: Regional Studies, vol. 33, 

7/1999, s. 657-667. 
7
 Perkmann, M., Building Governance Institutions across European Borders; in: Regional Studies, vol. 33, 

7/1999, s. 657-667. 
8
 Z historie přeshraniční spolupráce; in: Informační zpravodaj Euroregionu Elbe/Labe, 1/1999, s. 2. 

9
 Dokumentation der Konferenz: Grenze und Grenzbewohner; Henning, R., Nachbarn und Fremde.Alte Heimat 

– Neue Heimat, 2. – 4. XII. 1994, Guben/Gubin: Chancen und Barrieren deutsch-polnischer Zusammenarbeit  
in der Grenzregion. http://www.dpg-brandenburg.de/nr_10_11/henning.htm 
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Euroregiony v postsocialistických zemích po pádu „železné opony“ 
 
Politické změny v zemích střední a východní Evropy, k nimž došlo v roce 1989, vedly  
k dalšímu teritoriálnímu rozšíření výskytu vysoce institucionalizovaných struktur regionální 
přeshraniční spolupráce, euroregiony nevyjímaje.  
 
Na počátku 90. let XX. století byl nastolen bezvízový režim mezi většinou zemí západní 
Evropy na straně jedné a postsocialistickými státy střední a východní Evropy na straně druhé. 
Dějištěm aktuálně nejvíce sledovaných aktivit v oblasti regionální přeshraniční spolupráce se 
staly aktuální vnější hranice Společenství (Unie), tedy hranice mezi Německem na straně 
jedné a Polskem a Československem (Českou republikou) na straně druhé. Při této vlně 
vzniku euroregionů byla velmi populární idea vytváření troj-regionů / trojzemí (trojmezí):10 
 

• Československo – Německo – Polsko (Euroregion Neisse – Nisa – Nysa); 

• Československo / Česká republika – Německo – Rakousko (Euroregion Bayrischen 
Wald – Šumava – Mühlviertel); 

• a svým způsobem i Československo / Česká republika – Německo / Bavorsko – 
Německo / Sasko (Euroregion Egrensis). 

 
Ilustrace: Navázání družby mezi městy 
Prachatice (Československo), Hadamar 

(Spolková republika Německo) a Impruneta 
(Itálie) v roce 1988 bylo pokračováním 
přerušených snah z let 1968 a 1969.11 

Ilustrace: Momentka z ustavující konference 
prvního efektivě fungujícího Euroregionu  
v prostoru dnešní České republiky: Neisse  
– Nisa – Nysa (Zittau, 21. prosinec 1991).12 

  

  
                                        
10

 Gabal, I., Vývoj mezinárodního standardu ochrany a rozvoje práv národnostních menšin od konce druhé 
světové války po současnost; in: Gabal, I. a kolektiv, Etnické menšiny ve střední Evropě, G plus G, Praha 1999,  
s. 33-34. 
Koschyk, H., Slezsko jako klíčová oblast politiky porozumění; in: Střední Evropa, 38-39/1994, s. 47. 
Morvay, P., Menšiny v Maďarsku a maďarská menšinová politika od roku 1918 do současnosti; in: Gabal,  
I. a kolektiv, Etnické menšiny ve střední Evropě, G plus G, Praha 1999, s. 192. 
Schamp, E. W.: Die Bildung neuer grenzüberschreitender Regionen im ostlichen Mitteleuropa: Eine Einführung; 
in: Frankfurter Wirtschafts- und Sozialgeographische Schriften, 67/1995, s. 1 – 18. 
Šabata, J., Kroky k Evropě regionů; in: Mezinárodní politika, 9/1991, s. 3. 
http://www.fes.de/fulltext/fo-wirtschaft/00308toc.htm 
11

 Schůzka s přátelstvím; in: Národní výbory, 51/1989, s. 20. 
12

 Euroregion Neisse – Nisa – Nysa: Přeshraniční spolupráce 1991 – 1999, Booster, Jelenia Góra 1999, s. 6. 
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Podél hranic členských zemí Unie s nečlenskými státy střední a východní Evropy, ale i mezi 
nečlenskými zeměmi navzájem, začaly vznikat nové mezivládní komise (např. na hranicích 
Německo – Polsko, Rakousko – Maďarsko, Polsko – Ruská federace, ve směru vůči 
Kaliningradské oblasti, atd.). Vytvářeny byly rovněž specifické expertní komise pro určité dílčí 
problematiky (například Komise pro otázky ochrany životního prostředí na hranici Německo 
– Polsko, v jejíž režii již roku 1991 vznikl plán regionálního rozvoje v povodí Odry, tzv. 
„Oderlandplan“,13 atd.). Zejména nové spolkové země Německa, zaangažované 
v euroregionech s protějšky z České republiky a Polska „braly evropanství nadšeně“ 14, a to 
navzdory faktu, že historické okolnosti podle řady „opatrných“ hlasů údajně v této souvislosti 
vyžadovaly „mimořádně ohleduplný a opatrný přístup“.15 
 
V roce 1994 odsouhlasila Evropská Komise Nařízení ohledně realizace programu přeshraniční 
spolupráce mezi kandidátskými zeměmi ve střední a východní Evropě a členskými zeměmi 
Společenství, PHARE Cross Border-Cooperation (PHARE CBC).16 Tím byl dán další impuls pro 
budování euroregionů v prostoru postsocialistických zemí.17  
 
Posledním kandidátským státem Evropské unie, jehož hranice se kolem dokola pokryly 
euroregiony, bylo Slovensko. Zde se o nastartování plnohodnotné regionální přeshraniční 
spolupráce může hovořit až po pádu vlády Hnutí za demokratické Slovensko. 
 
Vstup Rakouska, Švédska a Finska do Evropské unie: Další kvantitativní expanze 
přeshraničních iniciativ 
 
I v rámci dosavadních členských zemí Unie docházelo k další akceleraci přeshraničních 
regionálních iniciativ. Jednak se na tom odrazilo vytvoření jednotného celního prostoru, 
respektive transformace Evropského společenství v Evropskou unii v roce 1992; jednak 
přistoupení Rakouska, Švédska a Finska do Unie s platností od 1. ledna 1995.18 
 
„Pseudoeuroregiony“ 
 
Úspěchy regionální přeshraniční spolupráce na vnější hranici Společenství (Unie) vedly – od 
roku 1993 – k vlně zakládání tzv. „pseudoeuroregionů“. Pod tímto pojmem se rozumí 
instituce pro regionální přeshraniční spolupráci, operující výhradně na teritoriu nečlenských 
zemí Evropské unie. Stranou v některých případech nezůstaly ani některé ze zemí 
Společenství nezávislých států. Vzhledem ke skutečnosti, že pravomoci regionálních územně-

                                        
13

 Sýkora, L., Regional Policy and Planning in Transition States of East Central Europe: The Czech Republic, 
Hungary and Poland; in: Balchin, P.; Sýkora, L.; Bull, G., Regional Policy and Planning in Europe, Routledge, 
London 1999, kapitola 9. http://www.natur.cuni.cz/~sykora/text/rpap.htm 
14

 Řezanková, I., Nové Německo v nové Evropě; in: Mezinárodní vztahy, 3/1998, s. 90. 
15

 http://www.crr.cz/crr/knihovna/pruvodce_cbc_lace/uvod_a1.htm 
16

 Charakteristika PHARE CBC; in: Ministerstvo pro místní rozvoj http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-
EU/Programy-2004-2006/Historie-regionalni-politiky-EU-v-Ceske-republice/Predvstupni-nastroje/Phare/CBC-
Phare 
17

 Perkmann, M., Building Governance Institutions across European Borders; in: Regional Studies, vol. 33, 
7/1999, s. 657-667. 
18

 Rasz, H., Euroregiony na granicach Polski http://biurose.sejm.gov.pl/teksty/i-686.htm 
http://www.lacetap-merida.org/english/men1_2.html 
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správních struktur v Ruské federaci, na Ukrajině a v Bělorusku byly ze strany centrálních 
orgánů silně oklešťovány, členy euroregionů se na straně uvedených zemí stávaly zpravidla 
provincie (oblasťje), nikoli jednotlivé obce. Výsledkem uvedených snah byl vznik tří 
rozlehlých (large scale) euroregionů: Carpathiensis, Bug a Nemunas.19 
 
Jaká bude další teritoriální expanze forem regionální přeshraniční spolupráce? 
 
Teoreticky lze očekávat vznik euroregionů v řadě dalších částí světa. Tak, jako existuje 
struktura Španělsko – Maroko a Gibraltar – Maroko, je možné očekávat „krkolomné“ 
konstrukce typu Kypr – Izrael, Malta – Tunisko nebo Řecko – Egypt. Přísně vzato nic nebrání 
tomu, aby, najde-li vhodné partnery, „euroregiony“ vytvářely integrální části Evropské unie 
v zámoří (nejperspektivnější se jeví možnosti spolupráce příhraničí Francouzské Guyany  
a Brazílie). 
 
Postsovětský prostor a jeho aktuální perspektivy 
 
Projekty v oblasti regionální přeshraniční spolupráce se zcela nevyhýbaly ani zemím 
socialistického tábora, a to ani v době probíhající studené války. V samotném Sovětském 
svazu totiž již od 70. let XX. století na hranici s Finskem existoval průkopnický projekt  
v regionu Rauma – Repola. V uvedené době Moskva plánovala zintenzívnit těžbu železné 
rudy v této oblasti, a protože se jí ke splnění záměru nedostávalo technologické síly, finská 
strana sama navrhla založit společný projekt pro dosažení uvedeného cíle. Finsko samo 
navrhlo projekt na revitalizaci města Khumo, postiženého extrémní nezaměstnaností. Zdejší 
podniky obdržely vládní zakázku na výstavbu města Kostamuksha, které bylo v přilehlé části 
Sovětského svazu vybudováno na zelené louce (obytné kapacity a zpracovatelské provozy na 
zušlechťování železné rudy). Do projektu bylo přímo či nepřímo zapojeno nejméně 150 000 
pracovníků z Finska. Když bylo roku 1986 město dokončeno20, vyvstaly obavy, že se 
nezaměstnanost ve Finsku zase obnoví. Proto byly vymýšleny další a další projekty, 
rozfázované až do roku 1995 (byl vybudován metalurgický kombinát Raacha, plynovod, 
továrna na výrobu elektroinstalací, atd.). Obě země (finské technologie a sovětské suroviny) 
se navzájem potřebovaly a teprve rozpad Sovětského svazu a užší orientace Finska na 
Evropské společenství (Evropskou unii) znamená pro jejich vztahy rozvolnění.21 
 

                                        
19

 Gomolka, Alfred, poslanec Evropského parlamentu, bývalý předseda vlády spolkové země Meklenbursko  
– Přední Pomořany, Štrasburk, Evropský parlament, 16. I. 2001 (rozhovor). 
Dokumentation der Konferenz: Grenze und Grenzbewohner; Henning, R., Nachbarn und Fremde.Alte Heimat  
– Neue Heimat, 2. – 4. XII. 1994, Guben/Gubin: Chancen und Barrieren deutsch-polnischer Zusammenarbeit in 
der Grenzregion http://www.dpg-brandenburg.de/nr_10_11/henning.htm  
20

 Ekonomické vazby umocnila smlouva o přátelství mezi městy Khumo a Kostamuksha, na jejímž základě byla 
do provozu uvedena i pravidelná autobusová linka. 
21

 Zago, Moreno, Borders Between Eastern and Western Europe: Cooperation Old and New, Cooperation With 
and Without Walls; in: ISIG Magazine, (Institute of International Sociology Gorizia Magazine), 4/1999 – 1/2000, 
s. 20-21. 
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Bez ohledu na úspěšné aktivity na hranici s Finskem bylo další teritoriální rozšíření 
institucionalizovaných struktur regionální přeshraniční spolupráce do postsovětského 
prostoru možné až po pádu železné opony.22 Svou roli zde sehrály následující vlivy (či 
směry):23 
 

• Aktivity po linii Evropského společenství (Evropské unie), jako je vytvoření fondu TACIS 
CBC24, projekty pro rozvoj a zkvalitňování dopravních Transevropských sítí (Trans  
– European Networks, TEN-s)25, nebo, nejnověji, tzv. Evropská sousedská politika 
(European Neighbourhood Policy)26. 

• Aktivity Severské rady ministrů (Nordic Council of Ministers, NCM)27: v návaznosti na 
předchozí projekty byl na jaře roku 2002 zahájen projekt regionální přeshraniční 
spolupráce jako nástroje pro rozvoj a stabilitu v „přilehlých oblastech” (adjacent areas) 
zemí Severské unie. Těmito oblastmi se rozumí trojice Pobaltských republik  
a severozápad Ruské federace, včetně Kaliningradské oblasti. 

• Aktivity, které iniciovalo Polsko a Maďarsko, tedy země, které z různých důvodů usilují  
o co nejbezproblémovější hraniční režim s postsovětským prostorem; Ukrajina je zemí, 
kam směřuje nejvíce exportu z Polska a kde (na Podkarpatské Rusi) žije nezanedbatelná 
maďarská populace; Polsko dokonce přehodnotilo své priority v oblasti budování 
dopravních sítí a namísto tahů ze severu na jih věnuje aktuálně pozornost spíše 
zkvalitňování spojení ze západu na východ, včetně „zhušťování“ sítě hraničních přechodů 
s Ukrajinou a Běloruskem. I ve vztahu k Bělorusku razí Polsko pragmatickou politiku: 
namísto izolování autoritářského režimu je vhodnější s ním komunikovat, „zatáhnout jej 
do hry”, do systému, a tím předejít možnosti přílišného překvapení z dramatického 
vývoje, který by destabilizoval celý region (např. migrační vlna). I zde je podpora 
regionální přeshraniční spolupráce ideálním nástrojem.28 

• „Jižní“ směr spolupráce, odvozený od aktivit na Balkánském poloostrově (např. Pakt 
stability29, jehož členem je vedle postjugoslávských republik, Albánie, Rumunska  
a Bulharska i Moldávie) nebo od regionální spolupráce v oblasti Černého moře30. 

• Aktivity dalších mezinárodních organisací, usilujících o příznivý politickoekonomický vývoj 
v postsovětském prostoru (Organisace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Světová 
banka).31 

                                        
22

 http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/russia/russian_medium_term_strategy/index.htm 
23

 http://www.nmr.lt/projects/%20cbc/main.html. 
24

 TACIS Cross Border Cooperation (CBC): Cross Border Cooperation with Belarus, Moldova, Russia and the 
Ukraine http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/rural-en/euro/p8-1-6.pdf 
25

 HARAZIN, Lukáš; KRULÍK, Oldřich; NOVÁKOVÁ, Jaroslava, Transevropské sítě: Současnost a budoucnost; in: 
Sborník ze IV. mezinárodní konference „Řešení krizových situací a role logistiky v jejich překonávání“, 2. a 3. září 
2010. Ed. Miroslav JANÍČEK. Uherské Hradiště: Universita Tomáše Bati, 2010, nestránkováno (CD-ROM, 
příspěvek č. 10). ISBN 978-80-7318-945-7. 
26

 European Neighbourhood Policy http://eeas.europa.eu/enp/index_cs.htm 
27

 http://www.ubc.net/bulletin/bulletin1_03/p52.html (Regional Cross-Border Co-operation in Adjacent Areas) 
28

 Isaevic, J., Die Ukraine im neuen Europa, in, Mare Balticum, 1994, Lübeck – Travemünde, s. 42 – 44. 
Mroz, John, Russia and Eastern Europe: Will the West let them Fail?; in: Foreign Affairs, vol. 72, 1993, s. 44-57. 
Poland Opposes Belarus Bid For Nuclear Free Zone; in: Armed Forces Newswire Service; Potomac; 22. VII. 1996, 
s. 1. 
29

 http://www.stabilitypact.org/ 
30

 http://www.osce.org/; http://www.worldbank.org/ 
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Přitom platí, že „pole se osévá od Západu“. Trojice pobaltských republik se od roku 2004 
stala členy Evropské unie a síť subjektů, zapojených do regionální přeshraniční spolupráce je 
zde na odpovídající úrovni. Kaliningradská oblast Ruské federace je zaangažována v pěti 
euroregionech32 (Nemunas, Baltyk, Saule, Sesupe, Lyna – Lawa), jejichž operační prostory se 
navzájem překrývají. Slibná je i situace na hranicích mezi Polskem, Ukrajinou a Běloruskem, 
kde dokonce „seshora“ ustavené euroregiony (o velké rozloze, založené na počátku 90. let 
XX. století na spolupráci vyšších územně samosprávných celků: Nemunas, Bug) po roce 2000 
erodují ve prospěch drobnějších subjektů, vzniklých z reálné místní potřeby (Puszcza 
Bialowieska, TRIC). Posledními hranicemi, na kterých žádné subjekty pro regionální 
spolupráci neoperují, jsou některé úseky mezi Ruskou federací, Ukrajinou a Běloruskem 
(přičemž na jejich trojmezí od roku 2003 operuje Euroregion Dnieper).33 
 
Vedle již zmíněných konstelací v evropské části postsovětského prostoru nelze vyloučit ani 
vytváření institucí pro regionální přeshraniční spolupráci na Kavkaze.34 Nebýt napjaté 
bezpečnostní situace, regiony jako je třeba Osetie, by se k takovému kroku jakoby „přímo 
nabízely“. Perspektivy regionální přeshraniční spolupráce ve Střední Asii se zejména vztahují 
k místu styku hranic Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Čínské lidové republiky. Ve dnech 26. – 27. 
září 2000 se v Almaty konala konference na téma Středoasijská regionální spolupráce  
v dopravě (Conference on Central Asian Regional Cooperation in Transportation)35, kterou 
vedle tří výše uvedených zemí obeslal representativní delegací i Uzbekistán a Tádžikistán. 
Tématem schůzky byla snaha po odstranění překážek (bariér) pro cestování osob a nákladu 
mezi zainteresovanými zeměmi a vůbec samo zkvalitnění místní infrastruktury (silnice, 
energetické sítě). Asijská rozvojová banka (Asian Development Bank, ADB)36 dala projektům 
zelenou. Vedle zmíněného širšího regionálního rámce byla nastolena užší spolupráce mezi 
Kazachstánem a Kyrgyzstánem (klíčovým projektem byla silnice Almaty – Biškek).37 
 
Kolik euroregionů (a jiných subjektů regionální přeshraniční spolupráce) tedy vlastně 
existuje? 
 
Odpověď na uvedenou otázku je nesnadná. Řada jinak seriosních studií na ni nedává 
odpověď buď vůbec, nebo se omezuje na povrchní konstatování, doplněné o zavádějící 
mapu či mapy, s legendou, lišící se nezřídka od doprovodného textu. Finální a za všech 
okolností objektivní seznam euroregionů neexistuje.38 

                                                                                                                           
31

 Saprykin, P., Cross-Border Cooperation after European Union Enlargement: Possibilities for the Experience  
of Nordic and Baltic Counties and North-West Russia, (16. – 18. VI. 2000, Tartu, Estonia). 
32

 http://review.w-europe.org/5/2.html 
33

 http://beleuroregion.by/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=97&lang=en 
34

 http://geog.arizona.edu/~web/rrwg/global-text.html 
35

 http://www.adb.org/documents/central-asia-regional-economic-cooperation-program-twelfth-ministerial-
conference 
36

 http://www.adb.org/ 
37

 http://www.adb.org/documents/news/2000/pr2000005.asp 
38

 Dientsbierová, I., Regio Egrensis: Chebsko-severní Bavorsko-Vogtlandsko; in: Mezinárodní politika, 4/1991,  
s. 11. (ve článku se píše, že v Evropě je 22 euroregionů, přičemž na paralelní mapě je jich zakresleno 24). 
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Zvyšující se objemy unijních prostředků, určených ke spolufinancování přeshraničních 
projektů, nastolily totiž v posledních 15 letech takový boom vzniku regionálních 
přeshraničních institucí, že se dnes setkáváme s komplikovanými překryvy operačních 
prostorů jednotlivých do takových aktivit zapojených subjektů. Existují maxi-regiony (Saar  
– Lor – Lux39, Barents40, Transmanche41), mikro-euroregiony, střechové orgány a jejich 
specificky strukturované podmnožiny, atd. Vyhrocená konkurence při získávání dotací vede 
ke značně nepřehledné situaci na některých hranicích Společenství. Pro orientační zjištění 
počtu subjektů regionální přeshraniční spolupráce v Evropě, tak existují následující metody: 
 

• Postup podle seznamu operačních programů (Operational Programmes, „účtů“), 
vytvořených v rámci administrace prostředků, poskytovaných z unijního rozpočtu. 

• Postup podle členské základny Sdružení evropských hraničních regionů (což je 
nejdůležitější organizace, sdružující reprezentanty příhraničních regionů). 

• Postup podle toho, jak situaci chápou (a kolik euroregionů „autorizují“) jednotlivé 
státy, na jejichž území takové instituce operují. 

 
Mapa popisuje situaci, vztahující se k roku 2007: Červeně jsou vyznačeni „platící“ členové 
Sdružení evropských hraničních regionů, jinými barvami pak další subjekty, označitelné za 
euroregiony či jiné formy regionální příhraniční spolupráce.42 
 

 

                                        
39

 http://www.granderegion.net/de/ 
40

 http://www.barentsinfo.org/ 
41

 http://cgge.aag.org/NationalIdentity1e/CaseStudy4_Singapore_Sep10/CaseStudy4_Singapore_Sep1016.html 
42

 The State of Transfrontier Co-Operation in Europe; in: Council of Europe 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1560077&Site=COE 
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V současnosti (za předpokladu rozšíření Unie o Chorvatsko od července 2013) existuje 52 
operačních programů pro administrování finančních prostředků pro rozvoj regionální 
přeshraniční spolupráce z Iniciativy Interreg (pro nečlenské země PHARE CBC a TACIS CBC). 
Rozhodně tudíž nelze tvrdit „co operační prostor, to euroregion“. Evropská Komise nabízí 
prostředky, vyhlásí operační program, vymezí prostor, kde mohou být uplatněny žádosti  
o dotace (eligible area) i podmínky, které je třeba při žádání o prostředky splnit. Na místní 
úrovni pak partnery a odezvu nalezne, nebo ne.43 Pokud je zájemců o roli administrátora 
více, záleží na rozhodnutí Komise, respektive na její dohodě s konkrétním členským státem. 
Někdy za partnera zvolí efektivní a dlouhou dobu existující euroregion, někdy komunikuje 
raději s místně příslušnými vyššími územně samosprávnými jednotkami.44 
 

• Existují operační prostory, dělící se na několik (složitě se překrývajících a často spolu  
o prostředky Evropské unie vzájemně nevybíravě soupeřících) euroregionů či jiných 
subjektů, zapojených do regionální přeshraniční spolupráce (to platí zejména na 
hranici Německo – Francie). 

• Stejně tak se je možné setkat s operačními prostory, kde jsou projekty zúřadovávány 
bez existence institucionalizované regionální struktury v pravém smyslu slova (a tuto 
roli přejímají při hranici ležící regiony, provincie nebo dokonce, aby prostředky 
nepropadly, ústřední státní orgány). 

• Vzhledem k tomu, že operační prostory zpravidla zahrnují úroveň při hranici ležících 
regiony na úrovni tzv. NUTS 3 jednotlivých členských zemí Unie, některé euroregiony 
takovou hloubku ani nevyužijí, protože by stejně nedokázaly odůvodnit přeshraniční 
efekt konkrétních aktivit (pojem „příhraničí” je přitom sám o sobě relativní;  
u některých zemí Evropské unie „eligible area“ pokrývá celou jejich rozlohu: 
Lucembursko, Slovensko, Malta, Kypr, Estonsko a Lotyšsko). 

• Do euroregionálních aktivit se často zapojují obce, respektive regiony, ležící mimo 
oblast, ve které je spolufinancování projektů možné nárokovat, tedy „příliš“ ve 
vnitrozemí. Tyto subjekty „nedosáhnou“ na unijní peníze, vědí o tom, projekty 
financují ze svých prostředků, protože chápou jejich přínos; a to je přesně 
ztělesněním ryzí euroregionální myšlenky z dob, kdy ještě evropské dotace 
neexistovaly, kdy se spolupráce přes hranici konala výhradně s cílem dosažení úspor  
z rozsahu, s cílem maximálního využití komparativních výhod, nebo, ještě lépe,  
v souladu s prvotní euroregionální ideou: sblížit lidi. 

 
Přitom evidentně záleží na tom, která úroveň v konkrétní lokalitě vznikla dříve: zda konkrétní 
euroregion (respektive jiná instituce, zaměřená na regionální přeshraniční spolupráci), nebo 
operační prostor v rámci Iniciativy Interreg. Při určitém zobecnění je možné konstatovat, že 
euroregionům, které vznikly před rokem 1990 (kdy byla Iniciativa Interreg zahájena), se 
operační prostory („účty“) Iniciativy Interreg přizpůsobily. A naopak: tam, kde operační 
prostory vznikly „na zelené louce“, začaly euroregiony vznikat až dodatečně, v předem 
vymezeném prostoru, s mnohem menší mírou spontánnosti, než jak tomu bylo  
u euroregionů, vzniklých před rokem 1990.  

                                        
43

 Perkmann, M., Building Governance Institutions across European Borders; in: Regional Studies, vol. 33, 
7/1999, s. 657-667. 
44

 http://www.bbj.de/potsdam/thmo.htm 
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Zde následují přehledy „území s nárokem na podporu“ v rámci Iniciativy Interreg v jejích etapách: 

 
Interreg (roky 1989 až 1993).

45
 Interreg IIA (roky 1994 až 1999).

46
 

  

  
  

Interreg IIIA  (roky 2000 až 2006).
47

 Interreg IVA (roky 2007 až 2013).
48

 
  

  

                                        
45

 http://www.interact-eu.net/interreg_i/interreg_i/337/5751 
46

 http://www.interact-eu.net/interreg_ii/interreg_ii/347/5752 
47

 http://www.interact-eu.net/interreg_iii/interreg_iii/401/464 
48

 http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/eu/crossborder/index_en.htm 
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V případě České republiky výše uvedené skutečnosti ilustruje fakt, že „eligible area“ je celá 
země, s výjimkou Středočeského kraje a Hlavního města Prahy. Některé obce Středočeského 
kraje přitom zvažují vstup do Euroregionu Neisse – Nisa – Nysa (zatím tak již učinila pouze 
obec Bělá pod Bezdězem z okresu Mladá Boleslav). Na druhé straně nemálo obcí, ležících 
přímo na hranici, o vstupu do konkrétního euroregionu vůbec neuvažuje. Není přitom ani 
pevně stanoveno, zda, pokud v rámci konkrétního operačního programu existuje konkrétní 
euroregion, euroregiony, (respektive jiné instituce, zaměřené apriori na regionální 
přeshraniční spolupráci), bude jim automaticky zajištěn podíl na rozhodování o nasměrování 
finančních prostředků v daném úseku příhraničí. Nařízení k Iniciativě Interreg o žádných 
pravidlech vztahů mezi euroregiony a vyhodnocovacími výbory (steering committees) 
operačních programů nehovoří. Výsledná situace se tak liší skutečně případ od případu.49 
 
Na hranici Německo – Nizozemsko jsou euroregiony s operačními programy plně 
integrovány. Rozloha zdejších operačních programů byla „šita na míru“ již existujícím 
euroregionům), které svá rozhodnutí o nakládání s unijními dotacemi vykonávají relativně 
velmi autonomně. Pro spolufinancování konkrétních programů přitom disponují 
garantovanými sumami z rozpočtu konkrétních příhraničních spolkových zemí Německa, 
respektive provincií Nizozemsko a Belgie.50  
 
Příkladem situace na (donedávna) vnější hranici Evropské unie je spolková země Braniborsko 
(Brandenburg). Zde rozloha operačního programu koresponduje s rozlohou příhraničního 
úseku zmíněné spolkové země. Dva euroregiony, operující na teritoriu spolkové země 
Brandenburg (Viadrina a Spree – Neisse – Bober) vysílají zástupce do výboru, 
administrujícího prostředky v rámci operačního programu. Křesla pro zástupce euroregionů 
jsou zajištěna, přičemž další pozice zaujímají zástupci rozličných zemských ministerstev. Ve 
srovnání s hranicí Nizozemí – Německo je zde tedy schopnost euroregionů zasáhnout do 
rozhodovacího procesu o nasměrování unijních prostředků omezenější. 
 
Na hranici Rakousko – Itálie je situace opět poněkud jiná. Zakladateli (formálního) 
euroregionu (Europaregionu) Tirol – Südtirol – Alto Addige nejsou obce, ale větší 
samosprávné celky (v Rakousku spolková země Tyrolsko, v Itálii samosprávné provincie 
Südtirol a Trentino). Integrace lokální vyšší územní samosprávy s přeshraniční agendou je 
úplná, euroregion je pouze její virtuální nadstavbou.51 
 
Členská základna Sdružení evropských hraničních regionů rovněž nepodává vyčerpávající 
přehled počtu euroregionů či jiných institucí pro regionální přeshraniční spolupráci v Evropě. 
Členy Sdružení nejsou všechny takové subjekty (členský příspěvek, činící minimálně 1 000 
eur, je, zejména pro subjekty z postsocialistických zemí, nezanedbatelnou sumou). Na 
druhou stranu jsou členy sdružení i příhraniční regiony, ležící celé v jednom státu. 
V některých příkladem je členem Sdružení každý vnitrostátní segment konkrétního 

                                        
49

 Perkmann, M., Building Governance Institutions across European Borders; in: Regional Studies, vol. 33, 
7/1999, s. 657-667. 
50

 Perkmann, M., Building Governance Institutions across European Borders; in: Regional Studies, vol. 33, 
7/1999, s. 657-667. 
51

 Perkmann, M., Building Governance Institutions across European Borders; in: Regional Studies, vol. 33, 
7/1999, s. 657-667. 
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euroregionu zvlášť (pokud euroregion zasahuje do tří zemí, jedná se o tři členy, atd.). Tím se 
situace dále znepřehledňuje. Nelze tedy rozhodně říci: co člen Sdružení evropských 
hraničních regionů, to euroregion. 
 
Ani metoda, postupující „krok za krokem“ jednotlivými zeměmi, není (pokud opomeneme 
fakt, že je zdlouhavá a naráží na nedostatek zdrojů informací) plně efektivní. Jedna země 
může za euroregion považovat subjekt, který na druhé straně hranic není jako takový 
akceptován. 
 
Příkladem komplikovanosti situace budiž projekt Dobrava na hranici Česká republika 
– Polsko. Výslednou tabulku, obsahující výčet operačních prostorů Iniciativy Interreg a jejich 
vazbu na jednotlivé euroregiony a další instituce pro regionální přeshraniční spolupráci 
v Evropě, je tedy třeba „chápat s rezervou“. 
 

 
„Euroregion Dobrawa – Dobrava“52 
 
O tom, že definování pojmu „euroregion“ není vůbec jednoduchou záležitostí, svědčí i případ 
tzv. „euroregionu Dobrawa – Dobrava“ na hranici České republiky s Polskem. Roku 2000, a to 
již poněkolikáté, požádalo město Walbrzych a další obce v jeho zázemí, o přijetí do 
Euroregionu Glacensis. Takový krok podle stanov musí schválit dosavadní členské obce 
Euroregionu, ležící na té které straně hranice. V Polsku ovšem – na rozdíl od České republiky 
platí pravidlo, že na výhodách (zejména finančním spolufinancování z unijních prostředků) se 
mohou podílet výhradně členské obce euroregionů, nikoli ostatní obce v jeho operačním 
prostoru. Proto dosavadní členové Euroregionu Glacensis v Polsku další obce přijmout 
odmítli (obavy vzbuzoval právě zejména Walbrzych, obec, disponující řadou ambiciózních 
projektů, které by silně konkurovaly projektům stávajících členských obcí), s formálním 
poukazem na to, že obce, žádající o přijetí, neleží v historickém Kladsku.53 
 
Obce z okolí Walbrzychu proto pod taktovkou Regionální rozvojové agentury Walbrzych 
(Walbrzych Regional Development Agency) založily vlastní sdružení (Regionalne 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Pro-Euro), sdružující obce Mieroszów, Gluszyce, 
Walbrzych – město, Walbrzych – venkov a později i Dzierżoniow a radily se o dalším postupu. 
 
Výsledkem jejich porad bylo rozhodnutí o samostatném hledání partnerských obcí v České 
repubůlice, se kterými by bylo možné urychleně vytvořit euroregion (protože do konce roku 
2000 v Polsku stačilo nově vzniklý euroregion „registrovat“ na úrovni vojvodství, od 1. ledna 
2001 by k tomu bylo třeba získat souhlas ústředních státních orgánů). 
 
Hledání bylo úspěšné a na projektu „Dobrava – Dobrava“ (pojmenovaného podle ranně 

                                        
52

 http://euro.pap.com.pl/euroregiony/dobrava.html („Euroregion“ Dobrava – logo i mapa) 
http://www.credoprogramme.org/poland.htm 
http://euroregiony.kz.prv.pl/dobrawa.html 
http://www.iyp.org/polish/history/antypolonizmy/europa_28.html (Nasz region sie rozwija w euroregiony,  
3. II. 2001.) 
53

 Tůmová, Š., Peníze rozdělují dva euroregiony; in: MFD, 1. II. 2001, Královéhradecký kraj, s. 1. 
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středověké kněžny, ztělesňující dynastické spojení vládnoucích rodů Čech a Polska) projevila 
zájem participovat obec Meziměstí v okrese Náchod.54 
 
Je otázkou, jaký byl vlastně konečný cíl akce: Vytvořit skutečně trvalý Euroregion, nebo 
„pouze“ šokovat Euroregion Glacensis a přimět ho k přijetí nových členských obcí v Polsku? 
Ačkoli to není možné jednoznačně rozhodnout, pravděpodobnější je druhá verze. Té 
nasvědčuje i postup obce Police nad Metují, která na straně České republiky „vydírala“ 
vedení Euroregionu Glacensis, že jeho řady opustí a přejde do „Dobravy“ pokud její projekty 
nedostanou při rozhodování o přidělování dotací prioritu.55 
 
Reakce Euroregionu Glacensis byla vyhrocená, přičemž nepostrádala ne vždy korektní 
argumentaci: „Zaskočilo nás to. Nikoho tady předem neinformovali, postavili nás před 
hotovou věc. Dobrava je pár vesnic, to je nesmysl, euroregion by se měl blížit úrovni NUTS 3, 
tedy asi plusmínus 600 000 obyvatel.“ 56 „Sdružení je ... pokládáno za „partyzánskou”, ne-li 
přímo nezákonnou akci, neboť „navržená smlouva mezi obcemi dvou sousedních států musí 
být předem projednána také ministerstvy vnitra, zahraničních věcí a místního rozvoje. To se  
v tomto případě nestalo ... Také samotný název „euroregion” sdružení Dobrava nepřísluší ... 
Může jít pouze o mikroregion. To znamená, že zakladatelé Dobravy nemohou získat finance  
z dotací. Smlouvy, uzavřené s Evropskou unií, totiž přesně určují až do roku 2002, které 
euroregiony dotace získají. Doubrava (sic!) není mezi nimi uvedena.“57 
 
Pokud však bylo cílem obcí „Dobravy“ prorazit „hermetičnost“ Euroregionu Glacensis a stát 
se jeho členy, bylo cíle nakonec dosaženo: „Rada sdružení vyjadřuje tímto zájem o úzkou 
spolupráci s Mikroregionem „Dobrava“ a neuzavírá se jednání o přijetí členů tohoto 
mikroregionu ležícího na území Euroregionu Glacensis za řádné členy Euroregionu.“58  
„V rámci Euroregionu Glacenzis (sic!) mohou vznikat další mikroregiony, které budou 
vzájemně spolupracovat. Jako například Sdružení horských obcí Orlické hory.“59 
 

 

                                        
54

 Euroregiony rozdělují peníze; in: MFD, 1. II. 2001, Z východních Čech, s. 2. 
Túmová, Š., Peníze rozdělují dva euroregiony; in: MFD, 1. II. 2001, Královéhradecký kraj, s. 1. 
55

 Tůmová, Š., Obce očekávají, že jim výhody přijdou: Starostové: Být v euroregionu se jednou vyplatí; in: MFD, 
22. II. 2000, Východní Čechy, s. 1. 
Tůmová, Š., Police zkusí, zda jí euroregion pomůže; in: MFD, 26. II. 2001, Z východních Čech, s. 2. 
56

 Dohnálek, Helmut, tajemník segmentu Euroregionu Glacensis, kancelář Euroregionu, Rychnov nad Kněžnou, 
15. XI. 2000, rozhovor a navazující korespondence. 
57

 Vícha, K., Mosty do Evropy; in: Novinky, 6. IV. 2001 
http://www.novinky.cz/archiv/index/politika/7191b871.html?from=hp 
58

 Euroregiony rozdělují peníze; in: MFD, 1. II. 2001, Z východních Čech, s. 2. 
Grusser, O., Chtějí přilákat více turistů; in: MFD, 1. II. 2001, Královéhradecký kraj, s. 1. 
Události týdne; in: MFD, 5. II. 2001, Z východních Čech, s. 7. 
59

 http://www.novinky.cz/archiv/index/politika/7191b871.html?from=hp (Vícha, K., Mosty do Evropy;  
in: Novinky, 6. IV. 2001.) 



Ochrana & Bezpečnost – 2013, ročník II., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Geneze a „medailonky“ euroregionů na hranici České republiky. (2013_A_02) 

 

 
16 

 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Kdo zúřadovává projekty? Kdo o ně soupeří? Jaké je role euroregionů v uvedeném 
procesu? 
 
Ačkoli v literatuře existuje tendence chápat pojem „přeshraniční spolupráce” (cross border 
cooperation, CBC) jako synonymum euroregionálních aktivit, není tomu vždy tak. Struktury 
pro zúřadování projektů v rámci Iniciativy Interreg na řadě míst existují nezávisle na 
euroregionech a soupeří spolu o vliv a o dotace. Někdy je dalším ze „soutěžících” i konkrétní 
vládní agentura. 
 
Rok co rok (neboť objemy prostředků a kola podávání projektů jsou vyhlašovány v ročních 
intervalech) tak dokonce může dojít k vytváření proměnlivých koalic (kdy změnu mohou 
způsobit personální proměny v rámci zainteresovaných subjektů, způsobené např. místními 
volbami či jinak). 
 
Příkladem rivality může být, pro někoho možná překvapivý, vztah Autonomního společenství 
Katalánsko a města Barcelona. Katalánsko je zapojeno do fungování euroregionu, stejně jako 
do konceptu Čtyři motory Evropy (Four Motors). Barcelona je členem sítě C-6 (šest měst po 
obou stranách hranice Španělsko – Francie, stejně jako do širšího společenství Eurocities. 
Obě roviny mohou spolupracovat, častější jsou však období, kdy podávají své projekty 
nezávisle na sobě. 
 
Podmínky pro regionální přeshraniční spolupráci na území dnešní České republiky60 
 
Určité zárodky dnešních vazeb v oblasti regionální přeshraniční spolupráce obcí na hranicích 
s někdejší Německou demokratickou republikou61, Maďarskem a Polskem62 spadá již do éry 
reálně-socialistického Československa. Jejich rozsah však byl centralisticky omezován pouze 
na některé dílčí aktivity (vedle družby jednotlivých obcí se mohlo jednat o navazování 
kontaktů mezi pracovními kolektivy provozů s obdobným výrobním programem).63 
 

                                        
60

 Jeřábek, M., Pohraničí, přeshraniční spolupráce a euroregiony: Evropský pohled a situace v Česku;  
in: Geografické rozhledy, 1/2000-2001, s. 8-9. 
Sucha, M., S., Euroregionen oder wenn die Grenze das zusammenwachsen fördert; in: Europa Magazin;  
in: Deutschland, 3/1995, s. 31. 
Sýkora, L., Regional Policy And Planning In Transition States Of East Central Europe: The Czech Republic, 
Hungary and Poland; in: Balchin, P.; Sýkora, L.; Bull, G., Regional Policy and Planning in Europe, Routledge, 
London 1999, kapitola 9. (http://www.natur.cuni.cz/~sykora/text/rpap.htm) 
Šabata, J., Evropa regionu, měst a obcí; in: Mezinárodní politika, 2/1990, s. 6. 
Zich, F.; Houžvička, V.; Kastner, Q., Etnické a národnostní vztahy v pánevní oblasti severních Čech, Akademie 
věd České republiky (WP 95:2), Praha 1995, s. 8. 
61

 Na ty odkazuje zejména dnešní Euroregion Erzgebirge – Krušnohoří. 
62

 Se značným ochlazením za éry nástupu Solidarity, kdy došlo i k „zadrátování“ hranice mezi Československem 
a Polskem (ale i mezi Německou demokratickou republikou a Polskem). Euroregion Silesia nicméně poukazuje 
na zahájení spolupráce mezi čtyřměstím Opava – Krnov – Glubczicze a Racibórz ještě v dobách hlubokého 
socialismu. 
63

 Jakákoli obdobná interakce na hranici Československa se Sovětským svazem byla s ohledem na tuhý hraniční 
režim nemyslitelná. 
Sedlák, G., Malý Berlín: Závěr války znamenal pro Slemence rozdělení, jehož konec je v nedohlednu; in: Magazín 
Lidových novin, 26. XI. 1999. 
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Navazování vazeb s obcemi ze států za železnou oponou bylo (vedle etapy let 1968 – 1969) 
na konci 80. let XX. století příznakem určitého rozvolňování režimu. Například jednání 
o navázání družebních styků mezi trojicí měst Prachatice (Československo), Hadamar 
(Spolková republika Německo) a Impruneta (Itálie) v letech 1988 a 1989 navázalo na 
přerušené iniciativy z let 1968 a 1969.64 Interakce se subjekty z „kapitalistických“ zemí 
přitom byla chápána výhradně jako propagace reálně-socialistického zřízení. K řešení 
společných problémů nebylo dost dobře možné přistoupit, protože existence zásadnějších 
problémů nemohla být ze strany obcí v Československu ani přiznána. 
 
Vytváření struktur regionální přeshraniční spolupráce (stejně jako navazování skutečně 
věcné družby obcí) se tak v Československu / České republice může datovat až od roku 1990, 
v souvislosti s demokratizační změnou ve státě, otevřením hranic a zrušením vízových bariér. 
Rovněž znovuobnovení obecního zřízení a reálné místní samosprávy, stejně jako 
decentralizace státní správy65, znamenalo v oblasti přeshraniční spolupráce situaci zcela 
nesrovnatelnou s tou dřívější. Obce začaly plně využívat svého práva na sdružování  
a spolupráci s obcemi jiných států.  
 
Zprvu se jednalo většinou o organizování drobných akcí kulturního, sportovního či 
vzdělávacího charakteru. Přitom dominovaly akce jednorázové, jejichž pořadatelé 
(„nadšenci“) i tak naráželi na mnohé technické i organizačními problémy.66  
 
Ilustrace na další straně: Několik „od stolu“ vytvářených vizí, kde se akademičtí badatelé, 
často bez znalosti terénních skutečností zamýšlení nad tím, kde by podle nich bylo vhodné či 
možné akcelerovat regionální příhraniční spolupráci.67 
 
 

                                        
64

 Schůzka s přátelstvím; in: Národní výbory, 51/1989, s. 20. 
65

 Byť až do roku 2000 resp. 2001 většinou na „hybridní“ úrovni okresních úřadů. 
66

 Stručné hodnocení činnosti euroregionů na území České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj České 
republiky, nedatováno, Praha. 
Widemannová, M., Současné výhledy přeshraniční spolupráce v souvislosti s pokračující decentralizací státu;  
in: Veřejná správa, 42/2000. 
67

 Miscellanea Geographica Universitatis Bohemia Occidentalis (Mirvald, S. ed.), Západočeská universita, Plzeň 
1993, str. 101. 
http://www.euborderland.cz/v_s/vyzkum.html 
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Postupně se ale podařilo vybudovat vysoce institucionalizované struktury pro přeshraniční 
spolupráci po celé hranici České republiky.68 Tato cesta rozhodně nebyla přímá ani 
jednoduchá. Její hlavní mezníky zachycuje následující tabulka: 
 

Euroregion nebo Výbor pro spolupráci datum vzniku sídlo v České republice hranice 

    

Výbor pro spolupráci s Dolním Rakouskem leden 1991* Brno s Rakouskem 

Jihočeský výbor pro spolupráci s Horním 
Rakouskem 
(který se transformoval v Jihočeský výbor  
pro spolupráci se zahraničím) 

květen 1991** České Budějovice s Rakouskem 

Euroregion Neisse – Nisa – Nysa 21. XII. 1991 Liberec s Německem 
a Polskem 

Euroregion Egrensis 3. IV. 1992 Cheb / Karlovy Vary s Německem 

Euroregion Elbe – Labe 24. VI. 1992 Ústí nad Labem s Německem 

Euroregion Erzgebirge – Krušnohoří 26. VI. 1992 Most s Německem 

Euroregion Bayrischen Wald – Šumava – 
Mühlviertel 

2. III. 1993 Prachatice / Klatovy s Německem 
a Rakouskem 

Euroregion Glacensis 5. XII. 1996 Rychnov nad Kněžnou s Polskem 

Euroregion Praděd – Pradziad 2. VII. 1997 Moravský Beroun / Město 
Albrechtice / Vrbno pod 
Pradědem 

s Polskem 

Euroregion Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński 22. IV. 1998 Třinec s Polskem 

Euroregion Silesia 20. IX. 1998 Opava s Polskem 

Euroregion Weinviertel – Pomoraví – Záhorie 23. VI. 1999 Břeclav s Rakouskem 
a Slovenskem 

Euroregion Beskidi – Beskydy 9. VI. 2000*** Frýdek – Místek se Slovenskem 
a Polskem 

Euroregion Bílé – Biele Karpaty 30. VII. 2000 Zlín se Slovenskem 

Euroregion Silva Nortica 28. V. 2002 Jindřichův Hradec s Rakouskem 

* Zanikl k 31. XII. 2000, resp. se transformoval v Euroregion Weinviertel – Pomoraví – Záhorie.
69

 
** Transformoval se v Euroregion Silva Nortica. 
*** Dvoustrannou spolupráci mezi subjekty v Polsku a na Slovensku založila již dříve smlouva z 18. II. 2000. 

 

                                        
68

 Euroregiony w nowym podziale terytorialnym Polski, Glówny urzad statystyczny; Urzad statystyczny we 
Wroclawiu, Warszawa; Wroclaw 1999, s. 46-47, 84-85, 279, 84-85. 
Habr, R., Přeshraniční spolupráce v Lokálním a regionálním rozvoji, Euroregiony v Lokálním a regionálním 
rozvoji, Porovnání činnosti Euroregionů Nisa a Praděd, seminární práce v rámci předmětu „Lokální a regionální 
rozvoj 2“, Přírodovědecká fakulta Ostravské university, 2002. 
Mieroslawska, A., Euroregiony na granicach Polski, bulletin IERiGZ, c. 91, Warszawa 1999, s. 21. 
http://biurose.sejm.gov.pl/teksty/i-686.htm (Rasz, H., Euroregiony na granicach Polski; Zródlo: Euroregiony w 
nowym podziale terytorialnym Polski, GUS 1999.) 
http://bruntal.net/view.php?cisloclanku=2004072301  
69

 Poslední Rámcový program spolupráce mezi zájmovým územím České republiky a zemí Dolní Rakousy, určený 
na léta 1999 – 2000, dne 20. 1. 1999 podepsali primátor města Brna a předseda Výboru pro spolupráci s Dolním 
Rakouskem RNDr. Petr Duchoň a zemský hejtman Dolního Rakouska Dr. Erwin Pröll. 
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Etapy budování struktur regionální přeshraniční spolupráce v České republice 
 
Pionýři regionálních přeshraničních aktivit: Výbory pro spolupráci70 
 
Prvními strukturami, které se na území Československa (resp. České republiky) věnovaly 
regionálně přeshraniční agendě, byla dvě volnější sdružení na hranici s Rakouskem: 
 

• Výbor pro spolupráci s Dolním Rakouskem, který vznikl v lednu 1991 na základě 
Memoranda, které při své návštěvě Rakouska přednesl tehdejší předseda vlády 
Československa Petr Pithart a k němuž se připojil zemský hejtman Spolkové země 
Dolní Rakousy Siegfried Ludwig. Sekretariát Výboru fungoval v rámci Magistrátu 
města Brna a obhospodařoval prostor okresů Hodonín, Břeclav, Brno město, Brno 
venkov, Znojmo, Třebíč, Jihlava a Jindřichův Hradec. Základ činnosti Výbor určovaly 
rámcové programy spolupráce mezi zájmovým územím v České republice a spolkovou 
zemí Dolní Rakousy, které byly schvalovány oběma stranami vždy na dva roky.71 

• Jihočeský výbor pro spolupráci se zahraničím vznikl v květnu 1991, na základě vazeb 
mezi úřadem primátora města České Budějovice a úřadem hejtmana Spolkové země 
Horní Rakousy. Výbor operoval v prostoru okresů České Budějovice a částí okresu 
Strakonice. 

 
V obou případech se jednalo o snahu nějakým způsobem suplovat roli krajských úřadů, které 
na dlouhou dobu bez náhrady zanikly v roce 1990. 
 
Euroregion Neisse – Nisa – Nysa 
 
Ke konci roku 1990 byla místem nejintenzivnějších regionálních přeshraničních kontaktů na 
území dnešní České republiky oblast styku hranic České republiky, Polska a Německa. Na 
straně České republiky byla přitom zejména aktivní proevropsky orientovaná iniciativa, 
soustředěná kolem libereckého obdeníku Region. Obdobné skupiny existovaly i v Německu  
a Polsku a zabývaly se přesvědčováním jednotlivých zastupitelstev měst a obcí ke vstupu do 
připravované regionální přeshraniční struktury (pracovně nazývané „Trojúhelník“ či 
„Trojzemí“72). Iniciativu posléze vzali za svou i důležití komunální politici a jiní činitelé ze 
všech stran hranice. 
 
V lednu 1991 se delegace aktivistů ze Saska vydala do Bruselu a Lucemburku, aby zjistila 
náležitosti, nutné k vybudování úspěšného euroregionu. Zjištěné informace byly mimo jiné 

                                        
70

 http://jihlava.risy.cz/pg_9222_cz.html  
http://www.crr.cz/phare/euroregiony/index.html 
71

 http://www.crr.cz/phare/euroregiony/index.html 
http://www.rra.cz/ 
72

 Euroregion Neisse-Nisa-Nysa: Infolisty, vydavatelství ani místo vydání neuvedeno, 2000, list 1. 
Města v euroregionu Neisse – Nisa – Nysa, Český statistický úřad Liberec; Statistický úřad země Sasko 
v Kamenz; Statistický úřad Wroclaw, Liberec; Kamenz; Wroclaw 2000, s. 6. 
Přeshraniční spolupráce 1991-1999, Booster, Jelenia Góra 1999, s. 3, 27. 
Ročenka Euroregionu Neisse – Nisa – Nysa 1998, Český statistický úřad – oddělení Liberec; Statistický úřad 
svobodné země Sasko, Statistický úřad Jelenia Góra, Liberec; Kamenz; Jelenia Góra 1998, s. 10 až 11. 
http://www.fes.de/fulltext/fo-wirtschaft/00308toc.htm 
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presentovány ve dnech 23. – 25. května 1991 na ”Konferenci Trojzemí” (Konferenz 
Dreiländereck) v Zittau. Patronát nad průběhem konference převzali presidenti všech tří 
zúčastněných zemí. Výstupem ze setkání bylo ”Memorandum” o záměrech, formách  
a oblastech budoucí spolupráce. 
 
V červnu a červenci téhož roku se zformovala třístranná pracovní skupina, jejíž členové, na 
základě zkušeností západoevropských struktur podobného typu, vypracovali návrh stanov 
budoucího Euroregionu.73 Od září 1991 začal zásluhou Saského ministerstva hospodářství  
v Zittau fungovat ústřední sekretariát vznikajícího tělesa. Oficiální vznik Euroregionu se 
datuje k 21. prosinci 1991, kdy v Zittau proběhlo ustavující zasedání Rady Euroregionu. 
 
Tak vznikl vůbec první euroregion, operující výhradně na území bývalých členských států 
Rady vzájemné hospodářské pomoci. Operačním prostorem tohoto Euroregionu v rámci 
České republiky byly okresy Liberec, Jablonec, Semily, Česká Lípa a část okresu Děčín 
(Šluknovský výběžek).74 
 
Další úseky hranice mezi Českou republikou a Německem 
 
Během let 1992 a 1993 vznikaly další euroregiony po celé hranici Česká republika  
– Německo. Žádný z nich však nebyl, z různých důvodů, Nise ani zdaleka „konkurentem“. 
 
De facto v téže době, kdy krystalizoval Euroregion Neisse – Nisa – Nysa, byly položeny 
základy regionální přeshraniční spolupráce v oblasti okolo styku hranic České republiky, 
Bavorska a Saska, v prostoru dnešního Euroregionu Egrensis. 
 
V prosinci roku 1990 uspořádal Mezinárodní institut pro národnostní práva (Integres) 
Mnichov, bavorské Zemské ústředí pro vzdělávání a Universita Karlova Praha v Martredwitz  
a Chebu symposium, na němž byly probírány možnosti budoucí spolupráce v regionu. 
Premiér Československa Petr Pithart a spolkový kancléř Helmut Kohl adresovali sympoziu 
pozdravné dopisy.75 
 
Zástupci z Československa / České republiky prokázali v první fázi aktivnější postoj a během 
půl roku vytvořili pevnou strukturu zájemců o členství z obcí okresů Karlovy Vary, Sokolov, 
Cheb a Tachov. Bylo ustaveno Regionální sdružení a zvolena Regionální rada. Centrem 
sekretariátu (tzv. Informačního a koordinačního střediska) se na straně České republiky  
v červnu 1991 stal Cheb. V Bavorsku ani v Sasku přípravné práce zdaleka tak nepokročily. 
 
Zlom přinesl podzim roku 1991, kdy došlo k setkání členů přípravného výboru Euroregionu 
Egrensis se zástupci vlády České republiky. Regionálním činitelům bylo sděleno, že jich 

                                        
73

 Konzultace byly o to vleklejší a důkladné, protože se jednalo vlastně o první Euroregion na východní hranici 
Německa. Model, který se zde uplatnil, byl posléze přejímán dalšími euroregiony, působícími na hranici 
Německo – Československo (Česká republika), Německo – Polsko a později zprostředkovaně i jinde v zemích 
střední a východní Evropy. 
74

 Přeshraniční spolupráce 1991-1999, Booster, Jelenia Góra 1999, s. 5. 
75

 Šabata, J., (Euro)regionální politika ve středoevropských souvislostech; in: Mezinárodní politika, 1/1993, 
s. 19. 
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činnost je údajně ”nelegální” a je třeba ji pozastavit, dokud nedojde k případné novelizaci 
zákona o místní samosprávě a okresních úřadech.76 
 
Iniciativa se tak přenesla do segmentů v Bavorsku a Sasku. Bavorsko otevřelo v září 1991 
koordinační centrum a v lednu 1992 založila ze tří pohraničních okresů pracovní regionální 
sdružení. V Sasku bylo otevřeno informační středisko v březnu 1992 a zároveň zde byla 
oficiálně založena třetí pracovní sdružení Euroregionu Egrensis.77 
 
Ačkoli tudíž Euroregion Egrensis k datu 3. dubna 1992 formálně vznikl, reálně byla jeho 
struktura v České rpeublice (v operačním prostoru okresů Karlovy Vary, Cheb, Sokolov  
a Tachov) paralyzována Federální bezpečnostní informační službou. „Chebské informační 
středisko je „poloilegálně“ udržováno v chodu jedním pracovníkem na záskok z okresního 
úřadu, abychom nemuseli prohlásit, že český euroregion se nekoná.“78 
 
V téže době krystalizující euroregiony Elbe – Labe (oficiální datum vzniku 24. duben 1992) 
pro operační prostor okresů Děčín, Ústí nad Labem, Teplice a Litoměřice a Erzgebirge  
– Krušnohoří (26. duben 1992) pro operační prostor okresů Most, Chomutov a Louny, byly 
zprvu spíše fiktivními nástroji, určenými k tomu, aby obcím v Sasku zajistily odsouhlasení 
přeshraničního efektu různých projektů v rámci Iniciativy Interreg a samy zpočátku žádnou 
větší činnost nevyvíjely. 
 
Euroregion Bayrischen Wald – Šumava – Mühlviertel: Hranice s Německem pokryta 
 
Euroregion Bayrischen Wald – Šumava – Mühlviertel se začal formovat od roku 1991  
(v České republice pro prostor okresů Domažlice, Klatovy, Prachatice a Český Krumlov). 
Stanovy euroregionu byly schváleny 2. března 1993. Původním sídlem sekretariátu byly 
Klatovy, později Prachatice. Prachatické vedení však neoddělilo rozpočet euroregionu od 
rozpočtu města. V neutěšené situaci nezbýval čas a prostor na koncepční činnost, bylo třeba 
se zaměřit na splácení dluhů, které neodborným vedením účetnictvím Euroregionu vznikly. 
 
Další krize, ohrožující fungování Euroregionu, nastala v roce 1999. Tehdy došlo k sérii 
personálních neshod v části Euroregionu, ležící v Bavorsku. Tamní „tahoun“ onemocněl, 
Bavorsko načas ze struktury vlastně „vypadlo“. Od ledna 2000, po komunálních volbách, se 
na radnice v Bavorsku dostali noví lidé, spolupráce získala znovu dynamiku. Série blokád na 
hranici Rakousko – Česká republika, odvolávající se na situaci okolo Temelína, je dnes snad již 
také minulostí. 
 
Tak jako tak, vznikem Euroregionu Bayrischen Wald – Šumava – Mühlviertel, došlo  
k „pokrytí“ celé hranice mezi Českou republikou a Německem euroregionálními 
strukturami.79 Stalo se tak, navzdory tomu, že ústřední státní orgány euroregionům příliš 
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 Hilf, R., Znovu na mrtvém bodě; in: Respekt, 3. V. 1993, s. 10. 
Konečný, J., Regio Egrensis; in: Mezinárodní politika, 10/1992, s. 10. 
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 Konečný, J., Regio Egrensis; in: Mezinárodní politika, 10/1992, s. 10. 
78

 Boháč, J., Euroregion Egrensis; in: Respekt, 3. VIII. 1992, s. 6. 
Konečný, J., Regio Egrensis; in: Mezinárodní politika, 10/1992, s. 10. 
79

 Bradnová, H., Euroregiony; in: Geografické rozhledy, 2/1992-1993, s. 45. 
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nepřály, a snažily se jejich existenci soustavně relativizovat, respektive ji někdy přímo vytlačit 
ji mimo oblast legality. A to i přesto, že Smlouva mezi Československem a Německem  
o dobrém sousedství a přátelské spolupráci z roku 1992 výslovně shledává rámec 
euroregionů velmi vhodným nástrojem pro spolupráci obcí obou zemí.80 
 
V oficiálním materiálu Ministerstva pro místní rozvoj se k tématu můžeme dočíst, že 
„Základní forma spolupráce, kdy docházelo k ojedinělým kontaktům a konzultacím mezi 
samosprávnými celky na obou stranách hranice, je již překonána. Jednalo se především 
o období let 1990 – 92, kdy byly oboustranně kontaktovány samosprávné orgány 
zahraničních partnerů, resp. sousedících států, a to za účelem společného organizování 
drobných akcí převážně kulturního, sportovního či vzdělávacího charakteru. V tomto 
počátečním období lze hovořit pouze o příhraniční spolupráci, bez jasné kontinuity  
a odpovědnosti ...“81 kterou narušovaly „technicko-organizačními problémy“.82 Ani slovo  
o tom, že ony „problémy“ až na výjimky zapříčinil právě postoj ústředního politického 
establishementu. 
 
Finanční prostředky „rozjasnily nejedny líce“ 
 
Centralistické tendence ustaly kvůli viditelným úspěchům euroregionů. Dodnes často 
připomínaným projektem v rámci Euroregionu Neisse – Nisa – Nysa je propojení kanalizace 
obcí Rumburk, Seifhennersdorf a Varnsdorf z roku 1992. Namísto tří čističek odpadních vod 
vznikla pouze jedna, ve Varnsdorfu, která v současnosti zpracovává i nečistoty ze spádové 
oblasti sdružení měst Horní Mandava (Obere Mandau). Úspora finančních prostředků, k níž  
v souvislosti s projektem došlo, byla neoddiskutovatelná. Úspěch přesvědčil řadu odpůrců 
regionální přeshraniční spolupráce, že euroregiony mohou přinést praktický finanční 
výsledek.83 
 
Na hranici Česká republika – Německo (a později i na dalších úseky hranic České republiky) 
začaly počínaje rokem 1994 proudit finanční prostředky z fondu PHARE CBC. Euroregiony 
byly jedinými orgány, oprávněnými (a schopnými) vypracovávat projekty pro získávání peněz 
z tohoto fondu. Všech pět výše zmíněných euroregionů se postupně stalo skutečně 
fungujícími subjekty, zapojenými do regionální přeshraniční spolupráce. 
 

                                                                                                                           
http://www.german-embassy.cz/de/politik_presse/reg_zusam/euregio_dt.html 
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 http://vv.cdu.org/opf/forum/redklaus.htm 
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 Stručné hodnocení činnosti euroregionů na území České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj České 
republiky, nedatováno, Praha. 
82

 Stručné hodnocení činnosti euroregionů na území České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj České 
republiky, nedatováno, Praha. 
83

 Euroregion Neisse – Nisa – Nysa: Infolisty, vydavatelství ani místo vydání neuvedeno, 2000, list 8. 
Šuk, V., Rumburk: Touristik und Fremdverkehr, Městský úřad Rumburk, Geoprint, Liberec nedatováno. 
http://www.crr.cz/crr/knihovna/pruvodce_cbc_lace/c5.htm 
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Ilustrace: Někdejší operační prostor („Eligible area“, oblast s nárokem na podporu) pro 
projekty PHARE Cross Border Cooperation.84 
 

 
 
Takto byla situace uvdená situace 
presentována roku 2002 ... 

... a takto roku 2003. 

  

 
 

 
 

                                        
84

 http://www.crr.cz/rr/ euroregiony_00.html 
Centrum pro regionální rozvoj České republiky: Česká republika – příhraniční regiony 
http://www.crr.cz/files/images/obrazky-data/regiony/prihr-regiony.gif 
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Teprve roku 2004 se návštěvník stránek setkal s relativně odpovídajícím popisem reálného 
stavu85: 
 

 

 
 

                                        
85

 Ten byl však roku 2005 nahrazen zavádějící mapou operačních prostorů Fondu malých projektů. 
http://www.crr.cz 
http://www.crr.cz/rr/index_rr.html 
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Narazit bylo možné i na mapy, vztahující se k členské základně na úrovni jednotlivých obcí, 
nikoli pouze operačních prostorů.86 

 

 
 

 

                                        
86

 Český statistický úřad: Euroregiony České republiky  
http://www2.czso.cz/xl/edicniplan.nsf/t/80002b7c9c/$file/euroregiony.gif 
Český statistický úřad: Euroregiony v České republice http://www.czso.cz/csu/2005edicniplan.nsf/p/1372-05 
Portál regionálních informačních servisů  
http://www.risy.cz/userfiles/image/sdilene/euroregiony/euroregiony_2008.gif 
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Další možné pohledy na uvedené téma, nyní již s přesahem do sousedních států, viz níže:87 
 

 
 

 

                                        
87

 http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/stredocesky-kraj/regionalni-informace/euroregiony/ 
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Pokrytí celé hranice mezi Českou republikou a Polskem88 
 
Projektů na vytváření euroregionů na hranici České republiky s Polskem bylo velké množství. 
Mnoho z nich vzniklo již na počátku 90. let XX. století „od stolu“ pohrobků reálně-
socialistického plánování, stranou od reality, přičemž jména i rozsah navrhovaných projektů 
se pružně vyvíjel (například projekt Náchodsko – Kladsko – Broumovsko, Slezskomoravský 
euroregion, u něhož se spekulovalo, že by zahrnoval i Ostravu a Katowice, atd.). Jen 
málokteré projekty, vyplývající ostatně většinou z přírodního tvaru krajiny, respektive 
z administrativních východisek, však byly dotaženy do konce.89 
 

 
 
V roce 1995 byla uzavřena „Česko-polská dohoda o vytvoření mezivládní komise pro 
přeshraniční spolupráci“, obsahující i aspekt podpory aktivit obcí v příhraničí. Existence 
dohody, spolu s nadějí na brzké alokování finančních prostředků Evropské unie na hranici 
Česká republika – Polsko (k čemuž došlo až v prosinci roku 1998), přispěla v letech 1996  
– 1998 k rychlé vlně vzniku euroregionů, které pokryly celou hranici: 
 
Euroregion Glacensis oficiálně vznikl dne 5. prosince 1996 a to v operačním prostoru okresů 
Trutnov, Náchod, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Šumperk a Jeseník (časem se 
k němu připojily i okresy Jičín, Pardubice, Chrudim, Svitavy a – již v Euroregionu Neisse – Nisa 
– Nysa zúčastněné – Semily), přičemž navazoval na určité „sondy“ o možnostech 
přeshraniční spolupráce, zahájené již roku 1992. 

                                        
88

 Smlouva o vytvoření česko-polského euroregionu: Euroregion Glacensis; in: Samospráva, 9/1997, příloha,  
s. VII-VIII. 
89

 Bradnová, H., Euroregiony; in: Geografické rozhledy, 2/1992-1993, s. 45. 
Stolařová, M., Česko-polské pohraničí se propracovává k vstřícným perspektivním řešením; in: Hospodářské 
noviny, 23. VIII. 1994, s. 20 (mapa). 
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Za přímého využití know how již existujícího Euroregionu Glacensis byl dne 2. července 1997 
v prostoru okresů Bruntál a Jeseník oficiálně vyhlášen Euroregion Praděd – Pradziad. Zde se 
první „oťukávání“ odehrálo již v roce 1990, přičemž mnohem aktivnější byli zprvu aktéři 
z Polska. Záhy se ale vyprofilovali nadšenci i na straně České republiky. Pilotní konference 
k možnostem ustavení euroregionu proběhla dne 21. června 1991 v Jeseníku. Předběžné 
Memorandum o nutnosti brzkého ustavení Euroregionu bylo ze strany zástupců státní správy 
z obou stran hranice podepsáno 26. června 1996 (původní předpoklad zněl, že do projektu se 
zapojí obce z vojvodství Opolskie, okresů Bruntál, Jeseník, Opava a Šumperk; nakonec ale 
Opava a východní část okresu Bruntál vytváří vlastní euroregion: Silesia, viz níže). 
 
Již v letech 1993 a 1996 byly uzavřeny smlouvy o spolupráci mezi Regionální radou rozvoje  
a spolupráce Třinec, Sdružením obcí okresu Karviná a jejich protějškem v Polsku: Svazem 
obcí Těšínské země. Jako jejich pokračování vznikl ke dni 22. dubna 1998 Euroregion 
Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński, operující na severu okresu Frýdek – Místek a v okrese 
Karviná. Před tímto krokem se jeho zástupci rovněž informovali o všech potřebných 
náležitostech u svých kolegů v Euroregionu Glacensis.  
 
Management Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński byl pak následně nápomocen  
i při uzavření posledního ”volného místa” na hranici mezi Českou republikou a Polskem, 
k němuž došlo vytvořením Euroregionu Silesia. To se oficiálně odehrálo dne 20. září 1998, ve 
vztahu k operačnímu prostoru okresu Opava, východní části okresu Bruntál a později i okresu 
Nový Jičín. Ani zde se nejednalo o iniciativu „z čistého nebe“. Už za reálného socialismus 
docházelo ke spolupráci měst Opava a Racibórz, respektive Krnov a Glubczice. Aktuálním 
impulsem pro formalizaci spolupráce byla konference za účasti zástupců z České republiky, 
Polska a Německa, ”Region Opava – Racibórz – historie a perspektivy v Evropské unii“, která 
se odehrála ve dnech 12. – 13. září 1997 a na kterou 3. listopadu 1997 v Racibórzi navazovalo 
podepsání deklaratorního Memoranda o nutnosti brzkého vytvoření Euroregionu, který by 
právě dvojici měst Opava a Racibórz zahrnoval.90 
 
Euroregion Weinviertel – Pomoraví – Záhorie 
 
Ačkoli již roku 1992 se odehrála první věcnější jednání (v Laa an der Thaya)91 o možném 
ustavení skutečného euroregionu (a nikoli pouze Výboru pro spolupráci) na hranici (tehdy) 
Československo – Rakousko, trvalo dlouho, než se takovou vizi podařilo plně zrealizovat.92  
 
V noci na 1. leden 1993 se hranice mezi Českou republikou a Slovenskem stala mezistátní. 
Tímto krokem se spolupráce obcí po obou stranách hranice nutně zkomplikovala. V důsledku 
nově se objevujících bariér, zejména celních a dalších administrativních, se v těchto územích 
začaly narušovat dlouholeté silné vzájemné vazby. Není tedy žádným překvapením, že i zde 
se získaly na zajímavosti vize vybudování euroregionů. 
 

                                        
90

 http://www.opavsko.cz/cisla/199825/cislo.html 
91

 Šabata, J., (Euro)regionální politika ve středoevropských souvislostech; in: Mezinárodní politika, 1/1993,  
s. 19. 
92

 Rychlíková, M., Důsledky rozdělení Československa na život obyvatelstva moravsko-slovenského pomezí; in: 
Lidé a města, 1/1999, s. 65. 
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Roku 1996 se vytvořila základní struktura, od které se odvíjela další komunikace: vazba mezi 
obcí Hodonín a jejími partnery na Slovensku: Skalica a Holíč. Když se do celé věci vložili 
„profesionálové“ z Rakouska, daly se události do pohybu. Dne 12. září 1997 byla na 
konferenci v Hohenau (Rakousko), vypracováno Memorandum o vzájemné spolupráci,  
v němž regiony, přiléhající k místu styku hranic České republiky, Slovenska a Rakouska, 
stanovily vytvoření Euroregionu za centrální bod svého nejbližšího snažení. Dne 1. prosince 
1997 byla v Mistelbachu (Rakousko) mezi strukturou Regionalverband Europaregion 
Weinviertel, Sdružením měst a obcí jižní Moravy a Regionálným združením Záhorie (západní 
Slovensko) podepsána dohoda o spolupráci. Krystalizace záměru se tak stala zřetelnější a byl 
s ní spjat závazný přípravný plán. 
 
Ilustrace: Dvě momentky z jednání, ustavujících Euroregion Weinviertel – Pomoraví  
– Záhorie: podpisy deklarací v Mistelbach, 1. prosince 1997 (vlevo) a Strážnice, 22. června 
1999 (vpravo).93 
 

  
 
V průběhu roku 1998 se Regionalverband Europaregion Weinviertel transformoval v tzv. 
Weinviertel Management, tedy v regionální rozvojovou agenturu, přímo napojenou na 
příhraniční region Weinviertel a disponující monopolem na zúřadovávání „malých“ projektů, 
financovaných z rozpočtu Evropské unie v rámci Iniciativy Interreg. Tím se znásobila 
motivace Rakouska pro formalizaci Euroregionu. Rovněž začaly být aktivnější obce na 
Slovensku, které doufaly, že v případě existence Euroregionu budou moci snáze uplatnit své 
projekty, určené pro rozvoj příhraničí. Nakonec se k partnerství za Českou republiku 
odhodlalo Sdružení obcí a měst Jižní Moravy a na konferenci Strážnice – Skalica byla ve 
dnech 22. – 23. června 1999 uveden v život Euroregion pod názvem Weinviertel – Pomoraví 
– Záhorie (respektive Trialog).94 V České republice jeho operační prostor zahrnuje okresy 
Břeclav, Znojmo, Hodonín, Brno – venkov (jižní polovina) a později i Třebíč a Jihlava. 
 

                                        
93

 Schaffer, H.; Hladík, J., Euregio Blitzlicht, Mecca, Wien 2000, str. 4 a přední předsádka. 
94

 Schaffer, H.; Hladík, J., Euregio Blitzlicht, Mecca, Wien 2000, s. 3 – 7. 
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Další vývoj v trojzemí Česká republika – Slovensko – Rakousko tedy určovala skutečnost, že 
zde vlastně v určitých etapách existovaly tři, překrývající se (konkurenční) projekty. Vedle 
Euroregionu to je či byl:95 
 

• Výbor pro spolupráci s Dolním Rakouskem, který, jak název napovídá, nezahrnoval 
Slovensko. Výbor (soustřeďující zástupce státní správy, propojené „na čestné slovo“) 
nebyl s to spolufinancovat jiné než „malé“ projekty. Euroregion (ztělesňující orgány 
samosprávy) se zaměřil na projekty „velké“. Vztahy obou subjektů byly korektní, 
přičemž role Výboru trvale upadala a role Euroregionu rostla. Na konci roku 2001 
Výbor formálně zanikl (neobnovil svůj statut, respektive místo něho byla uzavřena 
smlouva mezi Jihomoravským krajem a Krajem Vysočina na straně jedné a spolkovou 
zemí Dolní Rakousy na straně druhé). 

• Aktivity Obchodní a hospodářské komory Brno, se kterými se v průběhu času 
ztotožnili někteří zástupci Regionální rozvojové agentury Jižní Moravy, Magistrátu 
města Brna a aktuálně i Jihomoravského a dokonce i Jihočeského kraje: Plán na 
vytvořené volné rozlehlé struktury, zahrnující rovněž minimálně spolkovou zemi Dolní 
Rakousy, Západoslovenský kraj a župu Györ z Maďarska.96 
 

Oba uvedené „maxiregiony“ byly postupně absorbovány pod křídla projektu CENTROPE 
(jehož hloubka zejména s ohledem na Českou republiku a Slovensko se v konkrétních 
podkladech značně liší).97 
 

       
                                        
95

 rozhovor: Ondruš, Miroslav, starosta města Břeclav, předseda Sdružení měst a obcí Jižní Moravy, výkonný 
ředitel segmentu Euroregionu Weinwiertel – Pomoraví – Záhorie, městský úřad Břeclav, 7. II. 2001. 
96

 Bradnová, H., Euroregiony; in: Geografické rozhledy, 2/1992-1993, s. 45. 
Sucha, M., S., Euroregionen oder wenn die Grenze das zusammenwachsen fördert; in: Europa Magazin; in: 
Deutschland, 3/1995, s. 31. 
Šabata, J., Evropa regionu, měst a obcí; in: Mezinárodní politika, 2/1990, s. 6. 
Zich, F.; Houžvička, V.; Kastner, Q., Etnické a národnostní vztahy v pánevní oblasti severních Čech, Akademie 
věd České republiky (Working Paper 95:2), Praha 1995, s. 8. 
http://biurose.sejm.gov.pl/teksty/i-686.htm (Rasz, H., Euroregiony na granicach Polski.) 
97

 http://centrope.it/centrope/ 
http://www.viennaregion.net/cz/p_maps.html 
http://www.viennaregion.net/cz/index.html  
http://www.centrope-tt.info/centropett-vouchery 
Infrastructure Needs Assessment Tool für die centrope-Region 
http://www.rosinak.co.at/de/project/infrastructure-needs-assessment-tool-f%C3%BCr-die-centrope-region 
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Hranice mezi Českou republikou a Slovenskem 
 
Od roku 1997 se datuje spolupráce Regionálnej komory Žilina a jejího protějšku se sídlem ve 
městě Bielsko – Biala. Původní zaměření spolupráce na rozvoj podnikatelských vztahů  
(v Žilině například sídlí „Slovensko – polská obchodná komora“) časem získalo širší základ  
a v průběhu roku 1999 přerostlo v založení euroregionu Beskydy – Beskidy, zahrnujícího 
Žilinský kraj a zhruba prostor někdejšího „malého“ vojvodství Bialsko – Biala.98 Teprve v roce 
2000 začaly o možnosti připojení se k této platformě uvažovat obce v České republice. Dne 
21. dubna 2000 proběhlo pilotní jednání k tématu pod patronátem a v prostorách Okresního 
úřadu ve Frýdku Místku. Pak však věci vzaly rychlý spád a osobní angažovanost místostarosty 

                                        
98

 Konkrétna podoba Euroregionu Beskydy; in: Hospodárske noviny, 1. VII. 1999. 
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města Frýdku Místku, pana Petra Rafaje přispěla k tomu, že již 9. června 2000 došlo na 
třístranné konferenci ve Frýdku Místku k oficiálnímu rozšíření působnosti Euroregionu i na 
Českou republiku, konkrétně na operační prostor okresu Frýdek Místek. 
 
Záhy poté, dne 30. července 2000 byla v hotelu Roh Lubina v Javorině uzavřena smlouva  
o utvoření Euroregion Bílé – Biele Karpaty, spojujícího území Zlínského a Trenčínského kraje, 
navazující na družební smlouvu mezi oběma krajskými městy z února téhož roku.99 
 
Vznik krajů, nová etapa podmínek pro regionální přeshraniční spolupráci  
 
Krystalizace krajů se přímo dotkla vytvoření posledního euroregionu v České republice, 
Euroregionu Silva Nortica (jeho oficiální datum vzniku je 28. května 2002). Euroregion, úzce 
spojený s krajským úřadem Jihočeského kraje, v České republice operuje v prostoru okresů 
České Budějovice, Jindřichův Hradec, Tábor, Písek. „Kruh se uzavřel“, celá hranice státu je 
pokryta operačními prostory euroregionů. Výsledný stav, panující v České republice od 
poloviny roku 2002, je následující:100 
 

• na území státu operuje celkem 13 euroregionů, tento počet je možné považovat za 
konečný; 

• celá hranice státu spadá do operačního prostoru některého euroregionu (přičemž na 
řadě míst se operační prostory euroregionů překrývají); 

• operační prostory euroregionů v České republice pokrývají v šesti případech celé 
kraje (Liberecký, Karlovarský, Zlínský, Královéhradecký, Pardubický, Ústecký),  
v případě kraje Moravskoslezského je jediným stranou stojícím okresem Ostrava 
město; v případě kraje Jihočeského jenom okres Strakonice. 

• do regionální přeshraniční spolupráce se zejména v posledních letech vedle 
euroregionů zapojila řada dalších aktérů, jako například regionální rozvojové 
agentury, kraje, původně primárně vnitrostátně zaměřené mikroregiony a jednotlivé 
obce. 

 
S politováním je přitom třeba konstatovat, že právě Česká republika je příkladem země, kde 
došlo ke kumulaci celé palety nepříznivých faktorů, u kterých často není vlastně možné 
vystopovat racionální pozadí jednání konkrétních aktérů, kteří se na podmínkách pro 
fungování regionální přeshraniční spolupráce negativně podepsali.  

                                        
99

 Zlín má další partnerské město; in: Mladá fronta DNES, Z Moravy: Z jihovýchodní Moravy, 24. II. 2000, s. 2. 
100

 Stručné hodnocení činnosti euroregionů na území České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj, 
nedatováno, Praha. 
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Ilustrace: Zaniklé projekty (vlevo)101: Výbor pro spolupráci s Dolním Rakouskem a Výbor pro 
spolupráci s Dolními Rakousy / Jihočeský výbor pro spolupráci se zahraničím a perspektivní 
projekt Eurokoridor Sever – Jih (ECNS, vpravo).102 
 

 

  
 
  
 

                                        
101

 http://www.mmr.cz/cz/sdruzeni/html/sdr169.html 
http://jihlava.risy.cz/pg_9222_cz.html 
102

 Leták Krajského úřadu Středočeského kraje, Praha 2002. 
http://www.dalnice-d3.cz/ke-stazeni/eurokoridor-sever---jih 
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Jednotlivé konstelace vztahů mezi aktéry, zapojenými do regionální přeshraniční 
spolupráce v České republice 
 
Výčet klíčových aktérů 
 
Jak již bylo v dosavadním textu nastíněno, novou kvalitu do aktivit v oblasti regionální 
přeshraniční spolupráce v České republice, vedle postupné perspektivy zániku okresních 
úřadů v rámci reformy veřejné správy v České republice, přinesly ve druhé polovině 90. let 
XX. století a na přelomu XX. a XXI., století nově se etablující instituce, které se, vedle 
euroregionů a dohasínajících ”výborů pro spolupráci se zahraničím”, více či méně zapojují do 
regionální přeshraniční spolupráce: 
 

• vyšší územně samosprávné celky (kraje), případně i z jejich zástupců sestavované 
regionální koordinační výbory pro úroveň NUTS 2; 

• regionální rozvojové agentury; 

• mikroregiony (apriori vnitrostátní sdružení obcí);103 

• ”pseudoeuroregiony” či ”mikroeuroregiony” (tedy miniaturní sdružení pro 
přeshraniční spolupráci); 

• ”maxiregiony” či ”pracovní společenství” – volnější uskupení s relativně rozlehlým 
operačním prostorem; 

• nadokresní organisace (ať už usilující o spolupráci obcí v rámci kraje, nebo 
koordinačním snahám kraje konkurující – např. ”Šance pro Jihozápad” v Plzeňském 
kraji; 

• funkčně profilovaná sdružení obcí (např. turistická public relations aktivita ”Česká 
inspirace”); 

• konkrétní nevládní organisace (např. pro ochranu životního prostředí); 

• jednotlivé, zejména větší, obce (ať už prostřednictvím existence družebních svazků 
nebo jinou formou ”zahraniční politiky”); 

• po zániku okresních úřadů i úřady obcí s přenesenou působností. 
 
Přitom je pravidlem, že uvedené platformy, operující v překrývajícím se prostoru, bývají více 
či méně personálně propojeny. Vzájemně se překrývajících, duplikujících se a konkurujících si 
struktur v České republice nakonec existuje tolik, že se v jejich spleti stěží orientuje lokální 
politik, natož nezainteresovaný občan, který se ptá ” ... jak na tom hemžení a přeskakování 
ze sdružení do sdružení může vydělat. Když si ale představíme, že na všechny ty mapky NUTS-
ů a sdružení přibudou ještě nové státosprávní okresy a kraje, jde mi razítkový mráz po 
zádech. Protože dříve než na kanalizace, plynofikace a komunikace, mohla by se hromada 
peněz z těch slibovaných fondů rozpustit při přejíždění ze schůze jednoho na schůzi jiného 
sdružení ...”104 

                                        
103

 Jejich přehled v České republice, byť s velkými mezerami a nesrovnalostmi, na svých internetových 
stránkách presentuje Ministerstvo pro místní rozvoj, respektive Česká centrála cestovního ruchu: 
http://www.czechtourism.cz/index.php?aid=030504 
104

 Blažek, J., T., Řeknu vám ...; in: Mladá fronta DNES, 22. V. 1999. 
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Vzhledem ke spletitosti problematiky bude patrně nejúčelnější kostru popisu omezit na 
vztahy mezi třemi základními aktéry: 
 

• euroregiony (a dalšími obdobnými platformami), které se v České republice 
konstituovaly již od roku 1990; 

• vyššími územně samosprávnými celky (kraji), se v České republice de facto etablovaly 
až v průběhu roku 2001, ne-li později (skutečnou ”školou” nezávislého rozhodování 
krajských samospráv byly často až povodně v roce 2002); 

• regionálními rozvojovými agenturami, pozvolna vznikajícími od poloviny 90. let XX. 
století. 

 
Na problematiku existujících konstelací z hlediska působení a vzájemné interakce 
jednotlivých aktérů regionální politiky (s důrazem na její přeshraniční aspekt) je možné 
pohlížet různými optikami (podle toho, kterého aktéra se ten který pozorovatel rozhodne 
považovat za rozhodujícího). 
 
Jaký zvolit úhel pohledu? 
 
Regionální rozvojovou či regionálně přeshraniční agendu jako takovou lze v souvislosti  
s tématem práce pozorovat z různých úhlů: 
 
Regionální přeshraniční spolupráce optikou kraje: 
 

• jaká v kraji působí agentura regionálního rozvoje? 

• jaký v kraji působí euroregion? 

• jaké v kraji působí dominantní sdružení obcí? 

• s jakými (sousedícími i nesousedícími) regiony kraj navázal přímou družbu? 

• do jakých dalších projektů, obsahujících aspekt regionální přeshraniční spolupráce, se 
kraj zapojil? 

 
Regionální přeshraniční spolupráce optikou agentury regionálního rozvoje: 
 

• na území kterého kraje (kterých krajů) agentura působí? 

• jaký euroregion působí v operačním prostoru agentury? 

• kdo jsou vlastníci agentury? 

• kdo byli zakladatelé agentury? 
 
Regionální přeshraniční spolupráce optikou euroregionu: 
 

• na území kterého kraje (kterých krajů) se nachází operační prostor euroregionu? 

• jaká agentury (jaké agentury) regionálního rozvoje v operačním prostoru euroregionu 
působí? 

 
Alespoň některé nastíněné vztahy po linii agentura regionálního rozvoje, kraj a euroregion 
v České republice popisuje následující text. 
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Ilustrace: Agentury regionálního rozvoje „kdysi“ (okolo roku 2000, kresba autora) a dnes 
(2013, tedy model jeden kraj = jedna agentura).105 
 

 
 

 

                                        
105

 http://www.cara.cz/clenove2/ 
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Podrobnější případové studie „po směru hodinových ručiček“ 
 
Komplexnost popisovaných vazeb 
 
Poté, co došlo k představení jednotlivých potenciálních aktérů, zapojených v rámci České 
republiky do aktivit v oblasti regionální přeshraniční spolupráce, otevírá se prostor pro popis 
celé řady zajímavých konstelací a komplikací, způsobených vzájemně se ne vždy shodujícími 
záměry a ambicemi jednotlivých aktérů. 
 
Obce Šluknovského výběžku, které jsou členy Euroregionu Neisse – Nisa – Nysa  (a některé 
zároveň i Euroregionu Elbe – Labe) jsou jedinou částí Euroregionu, ležící mimo Liberecký 
kraj 
 
Hranice mezi Libereckým a Ústeckým krajem dělí Euroregion Neisse – Nisa – Nysa (ERN), 
resp. od většiny operačního prostoru ERN v České republice (tj. od Libereckého kraje) 
odděluje Šluknovský výběžek v okrese Děčín. Obce výběžku jsou dokonce paradoxně členy 
Sdružení obcí Libereckého kraje (ačkoli v Libereckém kraji neleží)106. S územím Šluknovska se 
počítá i v rámci Strategie rozvoje Vyššího územně samosprávného celku Liberec.107 Působí 
zde Agentura regionálního rozvoje Nisa (ARR) a ve zdejších obcích fungují buňky Regionální 
demokratické strany (RDS), jinak působící primárně v Libereckém kraji.108 
 
Obce Šluknovska jsou přitom velmi aktivními členy ERN. Vedle řady úspěšně zúřadovaných 
žádostí o granty a množství pořádaných společenských akcí, pořádaných pod hlavičkou ERN, 
je třeba zmínit i skutečnost, že řada zdejších představitelů působila a působí i v čelných 
funkcích Euroregionu.109 Proto – zejména směrem z Ústeckého kraje – zaznívaly názory, že 
„... změna identity a určité regionální (krajské) koncepce podporované navíc finančně  
z regionálního rozpočtu by mohly způsobit zbytečnou desorientaci některých obcí.”110 
Možnosti vývoje se v době prvotní fáze etablování vyšších územně samosprávných celků 
v České republice (po roce 2000) rýsovaly následující: 
 

• Hranice mezi kraji se změní a výběžek bude přičleněn k Libereckému kraji. Přitom se 
argumentovalo skutečností, že hranice krajů byly často iracionálně „nadiktovány“ 
shora (ve snaze neporušit průběh hranic okresů, stanovených reálně-socialistickým 
režimem), kdežto pro členství v ERN se obce rozhodly svobodně, zezdola, na základě 
účelných a ústrojných vazeb. Dopravní vazby mezi obcemi výběžku a Děčínem jsou 
tristní; frekvence a kvalita spojení směrem na Liberec a Českou Lípu je uspokojivější. 

                                        
106

 Sdružení (pod názvem Severovýchodní regionální sdružení) vzniklo roku 1996, v době, kdy nebylo o průběhu 
hranic krajů rozhodnuto a kdy obce Šluknovska věřily v možnost změny hranic okresu Děčín. Ačkoli se hranice 
okresu Děčín nezměnily a transformovaly v hranice krajské, Šluknovsko ze Sdružení nevystoupilo. 
107

 Liberec je s kraji spokojen; in: Právo, 6. XI. 1997, s. 12. 
108

 ODS nominuje do voleb známá jména, DRS možná posílí Ploc; in: Právo, 11. V. 2000. 
109

 Sto akcí minieuroregionu; in: Právo, 23. I. 1997, s. 9. 
Valdman, S., Šluknovsko chce k Libereckému kraji; in: Právo, 25 XI. 1997, Severní Čechy, s. 15 
Zpráva o činnosti Euroregionu Nisa v roce 1998, Liberec 19. III. 1999, s. 3. 
http://denik.obce.cz/go/ (Sembdner, J., Jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska, 9. XI. 2000) 
110

 Zpráva o činnosti Euroregionu Nisa v roce 1998, Liberec 19. III. 1999, s. 3. 
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• V uvedeném duchu byl ostatně již v roce 1997 místními zastupiteli vypracován 
podnět Parlamentu České republiky, navrhující změnu hranic okresu Děčín (připojení 
výběžku k okresu Česká Lípa, nebo vytvoření okresu nového).111 Je přitom příznačné, 
že obce Rumburk a Šluknov se do poslední chvíle přely, ve které z nich by případně 
bylo umístěno nově utvořené sídlo Okresního úřadu.112 

• Hranice okresu se nezmění a nově etablovaný Ústecký kraj se ke členství svých obcí  
v subjektu, jehož kinetickým jádrem je sousední kraj, postaví vysoce negativně. Může 
pak usilovat o jejich přestup do řad Euroregionu Elbe – Labe (který v České republice 
operuje v okresech Teplice, Ústí nad Labem, Litoměřice a v jižní části okresu Děčín) 
nebo do nově vytvářeného útvaru, který by v České republice kopíroval území kraje  
a víceméně tak slučoval operační prostory dosavadních euroregionů Elbe – Labe  
a Erzgebirge – Krušnohoří. 

• Hranice okresu se nezmění a nově etablovaný Ústecký kraj se ke členství obcí výběžku 
v ERN postaví pozitivně. 

 
Nový okres – navzdory precedentu okolo vytvoření okresu Jeseník – na Šluknovsku nevznikl. 
Ústecký kraj se nicméně k existující konstelaci postavil podmíněně pozitivně a působení ERN 
na Šluknovsku zaštítil. Obdobně se zachoval i Okresní úřad Děčín (po zbytek doby své 
existence).113 
 
Vyšší odborná střední škola dopravní v Děčíně se sama ze své iniciativy zapojila do projektu 
obnovy několika stovek metrů železniční trati (kde byly koleje v 50. letech XX. století 
vytrhány) mezi Dolní Poustevnou (Šluknovsko) a sousedním městem Sebnitz (Sasko).114 
Projekt byl studentům zadán jako studijní práce a škola pomáhala při logistice jeho realizace. 
Vznikající trať tak přes území SRN zkrátí dobu jízdy vlakem ze Šluknovska do Děčína ze čtyř na 
dvě hodiny. Na projektu začal participovat i Euroregion Elbe – Labe (EEL), což obec Dolní 
Poustevna a několik dalších obcí v jejím sousedství přivedlo k tomu, že vedle členství v ERN 
vstoupily i do EEL. 
 

                                        
111

 Valdman, S., Českolipsko se hlásí k Libereckému kraji; in: Právo, 3. XI. 1997, s. 9. 
112

 Podobný spor se později týkal umístění sídla pověřené obce III. stupně. Napětí mezi oběma obcemi 
komplikovalo jejich spolupráci v rámci Euroregionu Nisa, stejně jako chod dalších dvou sdružení obcí, kterých 
jsou obě města členy:  
 

• Sdružení pro rozvoj Šluknovska (výhradně vnitrostátní působnost); 

• Minieuroregion Mandava Spréva (přeshraniční působnost: v České republice jsou členy obce Jiříkov, 
Rumburk, Šluknov, Varnsdorf; v Německu obce Ebersbach, Grosschönau, Neugersdorf, 
Seifhennersdorf, Sohland-Wehrsdorf-Taubenheim, Waltersdorf). 

 
Nakonec vláda rozhodla o výjimce a pověřenou obcí III. stupně se stal jak Rumburk, tak Šluknov.  
113

 Studenti pomohli vyprojektovat chybějící úsek železnice mezi Poustevnou a Sebnitzem; in: Právo, 1. II. 2001. 
Studenti pomohou projektovat trať mezi Poustevnou a Sebnitz; in: Právo, 24. VIII. 1999. 
114

 Podobná trať již funguje v úseku Děčín – Bad Schandau. Propojením obou tratí vzniká ucelený okruh kolem 
národních parků České Švýcarsko a Saské Švýcarsko. 
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Vztahy po linii Liberecký kraj, Euroregion Neisse – Nisa – Nysa a Agentura regionálního 
rozvoje Nisa115 
 
Již v době neexistence kraje jeho roli na Liberecku do určité míry suplovalo Severovýchodní 
regionální sdružení (SRS) se sídlem ve Smržovce (které vzniklo roku 1996). V polovině roku 
2002 se organisace přetransformovala na Sdružení obcí Libereckého kraje (SOLK). Od 
počátku se ve Sdružení angažovaly i obce Šluknovska, protože přinejmenším zpočátku nebylo 
vůbec jasné, kudy hranice krajů povedou. Euroregion Nisa (ERN) je s Libereckým krajem, ale 
i se SOLK velmi úzce a oboustranně propojen. Ve všech třech institucích (podobně jako  
v Agentuře regionálního rozvoje Nisa) působí přímo či nepřímo stejní lidé resp. zájmové 
skupiny. Euroregion například jednu dobu SOLK poskytoval i své prostory k umístění 
úřadovny. Pod taktovkou SRS a za účasti zástupců ARR Nisa, Regionální agrární  
a hospodářské komory, Technické university Liberec a Českého statistického úřadu fungovala 
i Pracovní koordinační skupina, která na přelomu let 1998 – 1999 vytvořila Strategii 
regionálního rozvoje Libereckého kraje. 
 
Propojení mezi Libereckým krajem, Euroregionem Neisse – Nisa – Nysa a Agenturou 
regionálního rozvoje Nisa umocnila koupě podílu v Agentuře krajem v březnu 2003.116 Od 
vzniku krajů od roku 2000 bylo více méně evidentní, že Euroregion se musí se strukturou 
kraje institucionálně propojit více než doposud. Vhodným prostředkem pro to se ukázala 
právě vazba přes společné vlastnictví Agentury regionálního rozvoje Nisa s. s r. o., kterou 
Euroregion založil roku 1994. 
 
Agentura se na přelomu let 2002 a 2003 ocitla v potížích, které zapříčinila druhotná platební 
neschopnost (dluhy ve výši cca 1,5 milionu korun a nedoplatky na sociálním a zdravotním 
pojištění). To vývoj poněkud urychlilo a umožnilo kraji usilovat dokonce o majoritní podíl 
akcií. Smlouva o vstupu kraje do Agentury byla podepsána dne 21. března 2003. Za  
51 procent ARR zaplatil kraj tři milióny korun.117 Kraj se s Euroregionem dohodl také na 
oddlužení agentury. Euroregion odkoupil za nominální cenu nedobytné pohledávky Agentury 
a umožnil jí tak vyrovnat všechny závazky. Vedle smlouvy o koupi podílu v Agentuře uzavřel 
kraj a Euroregion i oficiální smlouvu o spolupráci. 
 
Perspektiva „expanze“ Euroregionu Nisa118 
 
Počínaje květnem 2003 Euroregion Nisa otevřeně deklaroval připravenost k rozšíření svého 
operačního mimo Liberecký kraj a Šluknovsko, a to konkrétně směrem do Středočeského 

                                        
115

 Pod Ještědem se připravují na opětovné zřízení kraje; in: Právo, 10. VII. 1998. 
Sdružení se těší na kancelář; in: Právo, 18. XII. 2002. 
Šetina, S., Obce na Liberecku mají staronové sdružení respektující hranice kraje; in: HN, 2. IX. 2002. 
116

 Silná, B., Kraj asi koupí agenturu i s dluhy; in: Právo, 19. III. 2003. 
Silná, B., Liberecký kraj by rád získal podíl v Agentuře regionálního rozvoje; in: Právo, 5. IX. 2002. 
Silná, B., Liberecký kraj koupí podíl v agentuře; in: Právo, 12. XI. 2002. 
Vacková, L., Liberecký kraj a Euroregion Nisa budou problémy řešit společně; in: ČTK, 10. XII. 2002. 
Vacková, L., Liberecký kraj koupil majoritu v Agentuře regionálního rozvoje; in: ČTK, 21. III. 2003. 
117

 V případě, že by kraj v úsilí o koupi podílu v ARR Nisa neuspěl, netajil se s úmyslem založit Agenturu vlastní. 
118

 Vacková, L., Do Euroregionu Nisa mohou vstoupit i obce a města mimo jeho území; in: ČTK, 23. V. 2003. 



Ochrana & Bezpečnost – 2013, ročník II., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Geneze a „medailonky“ euroregionů na hranici České republiky. (2013_A_02) 

 

 
41 

 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

kraje119 (členem Euroregionu se na základě usnesení obecního zastupitelstva ze dne  
25. června 2003 stala Bělá pod Bezdězem v okrese Mladá Boleslav)120 a směrem do kraje 
Královéhradeckého, tedy do současného „výsostného“ operačního prostoru Euroregionu 
Glacensis (zájem o vstup do Euroregionu Nisa prý projevily obce Pec pod Sněžkou, Jičín  
a Kytlice). Euroregion Glacensis se k iniciativě nijak oficiálně nevyjádřil. 
 
Některé obce okresu Semily jsou přitom již nyní členy jak Euroregionu Nisa, tak Euroregionu 
Glacensis (přičemž z titulu dvojího členství platí nižší členské příspěvky). To samo o sobě 
nepřináší žádné komplikace. 
 
Problematika Národního parku Krkonoše a Chráněné krajinné oblasti Český ráj, 
rozdělených mezi více krajů121 
 
Již v určitém předstihu se obce oblasti Krkonoš122 (tj. celkem 44 obcí od Varnsdorfu až po 
Trutnov) snažily zkoordinovat své postoje vůči vznikajícím krajům, ale i vůči euroregionům 
(Nisa a Glacensis), aby tak předešly potenciálním negativním dopadům, které by s sebou 
neslo rozdělení horského pásu mezi Liberecký a Královéhradecký kraj. Přitom byly široce 
prezentovány mnohé konkrétní projekty: 
 

• Vypracování nového generelu sportovně – rekreačního využití Krkonoš, ze kterého by 
se odvodila Strategie rozvoje Krkonoš i jednotný územní plán pro celou horskou 
oblast, tzv. velký územní plán Krkonoš (dosavadní generel Krkonoš byl svého času 
„ušit horkou jehlou“ a jedná se de facto pouze o nekoncepční souhrn průzkumů  
a rozborů postojů jednotlivých obcí regionu). Se zděšením byl přijat postoj 
Libereckého kraje – zpracovat plán jen pro „svoji“ část hor. 

• Jednotný postoj vůči správě Národního parku (společný postup na úrovni výběrové 
komise, která rozhoduje o obsazení místa ředitele správy Parku). 

• Vybudování nového informačního systému, do něhož se zapojí všechna městská 
informační střediska v Krkonoších (bez ohledu na to, jestli budou po vzniku vyšších 
územních samosprávných celku patřit k Libereckému či Královéhradeckému kraji). 

• Provádění koordinované propagace Krkonoš jako turistického cíle (ve spolupráci 
s Českou centrálou cestovního ruchu, podle hesla „Návštěvník nejede do Libereckého 
nebo Královéhradeckého kraje, ale do Krkonoš“), a snaha zajistit, aby dvě sousední 

                                        
119

 Který nicméně leží mimo „eligible area“ a zdejší obce a další subjekty nemohou žádat přímé 
spolufinancování svých projektů z prostředků Iniviativy Interreg. 
120

 http://www.mubela.cz/obsah.php? 
121

 Krkonoše jsou jednolitým celkem; in: Hradecké noviny, 29. II. 2000. 
Obavy ochránců přírody se naplňují: Český ráj doplácí na své rozdělení; in: České slovo, 6. I. 2001. 
Obavy ochránců přírody se naplňují: Český ráj doplácí na své rozdělení; in: Zemské noviny, 6. I. 2001. 
Obce chtějí spolupracovat i po vzniku krajů; in: Mladá fronta DNES, 5. IX. 1998. 
Starostové měst a obcí chtějí spojit Krkonoše do nového mikroregionu; in: České slovo, 2. III. 2000. 
Starostové měst a obcí chtějí spojit Krkonoše do nového mikroregionu; in: Zemské noviny, 2. III. 2000. 
Stezky v Českém ráji čeká důkladná oprava; in: Mladá fronta DNES, 10. IV. 2000. 
Stezky v Českém ráji čeká v tomto roce rekonstrukce; in: Mladá fronta DNES, 11. IV. 2000. 
Vymaní se Krkonoše z vleklých sporů?; in: Hospodářské noviny, 20. VIII. 2001. 
122

 V roce 1992 byla vyhlášena bilaterální Biosférické rezervace Krkonoše/Karkonosze o celkové rozloze 60 350 
ha, z čehož 91 % leží v České republice. 
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horská střediska nepřipravovala výstavbu podobných „zbytečně si konkurujících“ 
turistických atrakcí.  

• Zvážení možnosti výstavby lanovky na Sněžku. 

• Lobbování za urychlené dokončení stále chybějícího zákona o národních parcích 
(který by upřesnil průběh hranic mezi různými zónami úrovně jejich ochrany). 

• Lobbování za reformu rozpočtového určení daní, které by změnilo stav, kdy většina 
peněz, vydělaných v horách, končí jinde (v České republice se daně odvádí většinou  
v místě trvalého bydliště plátce – a řada provozovatelů hotelů v horách je z Prahy; 
oproti tomu např. v Rakousku se daně odvádějí z větší části v místě provozovny); 
např. Špindleruv Mlýn dostává peníze na 1 300 stálých obyvatel, ačkoli v něm sezóně 
přebývá až 10 000 osob (kterým je třeba zajistit např. lékařské ošetření, atd.). 

• Společné financování některých projektů, atd. 
 
Zásadní pokrok se sliboval od informačního setkání starostů krkonošských měst a obcí ze dne 
28. února 2000, na kterém se plánovalo založení mikroregionu Krkonoše, který by se stal 
právnickou osobou, fungující bez ohledu na hranice krajů či okresů a schopnou být 
příjemcem dotací z různých fondů. Předpoklad se však nesplnil, ztroskotal na tradičním 
napětí mezi reprezentanty dvou měst, která se obě považují za mluvčí celých Krkonoš: 
Vrchlabí (které stojí v čele Svazu krkonošských měst a obcí) a Harrachova. Zůstalo tedy  
u občasných koordinačních schůzek a obce Krkonoš jsou dále konfrontovány s negativními 
dopady hranice mezi kraji. Dochází tak k absurdním situacím, jako při budování Krkonošské 
lyžařské cesty Východ – Západ: Do projektu se zapojilo třicet obcí, bylo vyhotoveno značení 
cesty, ale při podání žádosti o spolufinancování ze strany Evropské unie prostřednictvím 
Euroregionu Nisa došlo k jejímu okamžitému vyřazení, protože iniciátor akce – Vrchlabí  
– spadá do operačního prostoru Euroregionu Glacensis. Projekt tedy pokračuje výhradně za 
místní peníze. 
 
Patrně ještě komplikovanější je situace v Chráněné krajinné oblasti Český ráj123. Zde sice bylo 
ustaveno jednotné sdružení obcí, pokrývající celou jeho rozlohu, reservace však zasahuje do 
území celkem tří krajů (Liberecký, Královéhradecký, Středočeský). To s sebou přináší nemalé 
komplikace. Například v roce 2000 získala Chráněná krajinná oblast z prostředků Evropské 
unie příspěvek ve výši více než 2,5 milionu Kč. Prostředky však mohla využít jen v prostoru 
Libereckého kraje, v operačním prostoru Euroreigonu Nisa, tj. severně od říčky Žehrovky. 
 
„Expanze“ Euroregionu Nisa jihozápadním směrem by mohla obě zmíněné konstelace 
vyřešit: větší díl Krkonoš a celý Český ráj by se tak nacházel v operačním prostoru jednoho 
euroregionu. O dalším vývoji však zatím není rozhodnuto. 
 

                                        
123

 Chráněná krajinná oblast Český ráj je nejstarší chráněnou krajinnou oblastí v České republice – její rozloha 
činí 92 kilometru čtverečních. 
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„Vzestupy a pády“ agentur regionálního rozvoje na území dnešního Královéhradeckého 
kraje 
 
Vzniká Regionální rozvojová agentura východních Čech, dominantně spravovaná Okresní 
hospodářskou komorou Hradec Králové124 
 
V červnu 1998 byla založena Regionální rozvojová agentura východních Čech (někdy 
nazývaná i Východočeská regionální rozvojová agentura). Zakladateli agentury byli Okresní 
hospodářská komora v Hradci Králové (držitel 40 % akcií), Euroregion Glacensis a Centrum 
pro regionální rozvoj České republiky – součást Ministerstva pro místní rozvoj. 
 
Původní Agentura se magistrátu Hradce Králové jeví neoperativní125 
 
V červnu 2000 převzal magistrát Hradce králové akciový podíl v Agentuře, který do té doby 
spravovalo Centrum pro regionální rozvoj. Takový krok byl v souladu s původním záměrem 
státu převádět svůj majetek na orgány samosprávy. Vize dalšího postupu, které prosazoval 
Hradec, však blokovala Okresní hospodářská komora. Podílníci Agentury se nedokázali 
shodnout na společném postupu ve zpracování dokumentů. Agentura tak de facto přestala 
vykonávat jakoukoli činnost. 
 
Magistrát převzal iniciativu a začal usilovat o vytvoření nové Agentury, která by byla 
výhradně pod kontrolou měst kraje (zejména okresních měst, mezi nimi pak obzvláště 
Hradce) a Euroregionu Glacensis (bez jehož know how by se rozjezd Agentury neobešel). 
Rovněž byla deklarována snaha získat od staré pro novou Agenturu část majetku, který do 
projektu vložilo Centrum pro regionální rozvoj (tj. osobní automobil a počítače). 
 
Hradec de facto vydíral ostatní menší města kraje, s tím, že do nové Agentury mohou 
vstoupit, jen když starou napomohou rozbít. Někteří starostové, kteří s návrhem v zásadě 
souhlasili, se proto zároveň netajili obavami z růstu vlivu Hradce Králové na činnost nové 
Agentury. Bylo poukazováno na to, že například program rozvoje kraje zpracovává stejná 
firma jako strategický plán Hradce Králové. S pochopením se nesetkala ani snaha omezit 
přístup do okruhu zakladatelů jiným než okresním městům, a to i přesto, že zastupitelstva 
Chlumce a Třebechovic schválila záměr stát se zakládajícími městy nového subjektu. Kritiku 
sklidily i návrhy některých ustanovení zakladatelské smlouvy a stanov, stejně jako způsob 
navrhování a schvalování orgánů agentury a jejího financování – vše se zdálo být „šité na 
míru“ kinetickému centru kraje – Hradci. Hradecké zastupitelstvo na svém zasedání 31. října 
2000 kritiku ostatních obcí projednalo a rozhodlo se z některých kontroverzních pozic 
ustoupit, přepracovat zakladatelskou smlouvu a stanovy, jednat s dalšími potenciálními 
zájemci o vstup do Agentury.  

                                        
124

 Vzniká regionální rozvojová agentura; in: Hradecké noviny, 23. VI. 1998. 
125

 Rozvojová agentura bude pružnější; in: Mladá fronta DNES, 22. VI. 2000. 
Sochor, J., Agenturu teď založí města; in: Mladá fronta DNES, 16. X. 2000. 
Sochor, J., Města založí vlastní agenturu; in: Mladá fronta DNES, 16. X. 2000. 
Šulc, J., Rozpory oddálily vznik regionální rozvojové agentury; in: Mladá fronta DNES, 6. XI. 2000. 
Tůmová, Š., Pobočka bude vyřizovat projekty Unie; in: Mladá fronta DNES, 18. IX. 2000. 
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Je ustavena nová Agentura, pod dominantním vlivem Hradce Králové126 
 
Na základě přepracovaných stanov byla dne Agentura založena dne 20. prosince 2000, a to 
pod názvem Královéhradecká agentura regionálního rozvoje (KARR). Faktickou činnost 
Agentura zahájila 1. července 2001. 
 
Jako neziskové sdružení založili zástupci samospráv Hradce Králové, Náchoda, Rychnova nad 
Kněžnou, Trutnova a Euroregionu Glacensis. Během roku 2001 se členy staly jičínská radnice 
a Regionální hospodářská komora Severovýchodních Čech. V roce 2002 do agentury vstoupil 
Královéhradecký kraj. Dalšími partnery Agentury se stali Universita Hradec Králové, Agrární 
komora a Czech Invest (který spoluvytvářel a distribuoval materiály, propagující možnosti 
kraje jako místa pro zahraniční investice). 
 
Hodnocení činnosti nové Agentury vyznívalo zprvu optimisticky. Osmičlenný tým uzavřel  
a rozpracoval řadu ambiciosních zakázek (projekt na zpracování ryb ve společnosti Rybářství 
Chlumec nad Cidlinou získal z předvstupního programu 8,5 milionů Kč; jako jediná v České 
republice byla Agentura vybrána pro projekt profesionalizace armády v rámci 
Královéhradeckého kraje; příprava turistického projektu Valdštejnova cesta, mapujícího 
významné Valdštejnovy stavby v kraji, atd.). 
 
Agentura pod vedením Hradce krachuje127 
 
Po třech letech existence Agentury se však situace radikálně mění. Vyšlo najevo, že Agentura 
dluží více než milion korun, z toho 800 000 státu na nedoplatcích sociálního a zdravotního 
pojištění. Svou roli na situaci sehrála dvě vloupání do prostor Agentury v roce 2002, kdy 
spolu s výpočetní technikou zmizela i data, která bylo třeba zdlouhavě nahrazovat a řada 
zakázek se tak dostala do skluzu. Ředitel Agentury zároveň nasmlouval víc akcí, než byl jeho 
tým schopna zúřadovat (například strategický plán rozvoje Jaroměřska a Smiřicka, 
poradenskou činnost pro obce, analýzu bytového fondu v Hradci Králové, poskytování služeb 
v průmyslových zónách, konverzi vojenského materiálu – studii využitelnosti v Chlumci nad 
Cidlinou, průzkum podnikatelského prostředí pro Hradec Králové atd.). 
 
V květnu 2003 Agentura ohlásila bankrot. Na sklonku roku 2003 se kraj uvolil dluh Agentury 
uhradit, výměnou za svůj naprostý vliv nad jejím chodem (tj. odkupem), posílený o 
každoměsíční audit. Ke dni 1. června 2004 byla Agentura přestěhována i přejmenována (na 
Centrum evropského projektování, CEP) a dále funguje jako příspěvková organisace ve 100% 

                                        
126

 Agentura je dárkem celému regionu; in: Hradecké noviny, 20. IX. 2001. 
Bednář, J., Hradecká rozvojová agentura připravuje a uzavírá dohody; in: Právo, 23. VIII. 2001. 
Regionální rozvojová agentura má nové sídlo; in: Mladá fronta DNES, 21. IX. 2001. 
Zajíc, T., Agentura napomáhá rozvoji kraje; in: Mladá fronta DNES, 18. XII. 2001. 
127

 Agentura rozvoje dluží milión; in: Právo, 3. X. 2003. 
Agentura regionálního rozvoje dluží milion; in: Mladá fronta DNES, 2. X. 2003. 
Sochor, J., Kraj chce půjčit rozvojové agentuře peníze na splacení dluhů; in: ČTK, 2. X. 2003. 
Sochor, J., Královéhradecká agentura regionálního rozvoje dluží 1 mil. Kč; in: ČTK, 1. X. 2003. 
Sochor, J., Královéhradecký kraj chce rozvojovou agenturu a splatit její dluh; in: ČTK, 21. X. 2003. 
Šíf, J., Agentura regionálního rozvoje dluží přes milión korun, nejvíce státu; in: Hospodářské noviny, 20. X. 2003. 
Veselá, E., Z rádců se stali dlužníci; in: Hradecké noviny, 3. X. 2003. 
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vlastnictví Královéhradeckého kraje. Byla stanovena 4 členná rada centra, která se skládá  
z radních kraje. Realizaci plánů zajišťuje 13 členný výkonný tým podporovaný externími 
odborníky požadovaného odborného zaměření.128 Renomé si „nová“ Agentura získává jen 
obtížně. Většina obcí kraje nevěří, že by se jednalo o více než kosmetické změny a stále se 
jejím službám vyhýbá. „V regionu má ovšem špatnou pověst. Slibovala všechno a nesplnila 
nic. Nabízela přitom výrazně nižší ceny než konkurence, takže přilákala spoustu lidí,“ 
podotýká jeden ze starostů regionu, který si ovšem nepřál být v novinách jmenován.“129  
 
Agentura Glacensis roste 
 
Paralelně s problémy, které postihly Agenturu na Královéhradecku, se jí začal vynořovat 
vážný „konkurent“, u jehož zrodu stál jeden za zakladatelů KARR – Euroregion Glacensis: 
Regional Development Agency Glacensis (RDA). RDA přitom nepůsobí jen na 
Královéhradecku, ale i v Pardubickém a Olomouckém kraji. Projekty RDA svým záběrem a 
propracovaností způsobují, že Hradecká, Pardubická i Olomoucká Agentura na její konto 
vyklízejí pozice – a podobně, jako Euroregion Nisa „expanduje“ na východ (právě „na úkor“ 
operačního prostoru Glacensis), tak se Glacensis „rozšiřuje“ do dosavadní domény ještě 
východněji položeného Euroregionu Praděd (okres Jeseník) a aspiruje na roli „dvorního 
Euroregionu“ Olomouckého kraje. 
 
Na sklonku roku 2000 začala fungovat první pobočka (centrála) RDA v Rychnově nad 
Kněžnou. Agentura se spíše než od kolegů v Hradci inspirovala zkušenostní Agentury Nisa  
a ARR Ostrava a zprvu deklarovala svou výlučnou orientaci na regionální přeshraniční 
spolupráci s Polskem. Vymezovala se tak jakoby „zahraniční“ pobočka primárně vnitrostátní 
působící Hradecké Agentury.130 
 
Postupem času se však o vazbách KARR – RDA přestalo hovořit a oba subjekty žijí vlastním 
životem. V případě RDA se jedná o život zřetelně aktivnější. To se projevuje i na její 
„expanzi“. Dne 13. února 2003 byla otevřena pobočka RDA v Jeseníku a dne 16. října 2003  
v Náchodě.  
 
„Vzhledem k velké poptávce po našich službách už agentura nestačila vše obhospodařovat ze 
svého sídla v Rychnově nad Kněžnou, a proto vznikají nová pracoviště. Další bychom chtěli 
otevřít v Trutnově a Ústí nad Orlicí“.131 „Celková úspěšnost je pětasedmdesát procent, což je 
neočekávaný výsledek. Podařilo se vyjednat více než čtyři a půl milionu korun. Největší částku 
získal projekt rekonstrukce náměstí Hrdinů v Jeseníku. Předpokládali jsme, že se kancelář 
bude rok rozjíždět, a po celou tu dobu ji budeme dotovat. Praxe je opačná. My ji otevíráme  
a už má výsledky a umí si na sebe vydělat.“132 

                                        
128

 http://www.cep-rra.cz/ 
129

 Holecová, S., Ministerstvo chystá návod, jak vybrat poradce na peníze z Evropské unie; in: Hospodářské 
noviny, 3. XII. 2003. 
130

 Pobočka bude vyřizovat projekty Unie; in: Mladá fronta DNES, 18. IX. 2000. 
131

 Náchod: Obce mají blíž k penězům Unie; in: Mladá fronta DNES, 20. X. 2003. 
Na Náchodsku mají blíž k penězům z Unie; in: Mladá fronta DNES, 17. X. 2003. 
132

 Hejtman: Členství v euroregionu by kraji přineslo peníze na silnice; in: Olomoucký den, 4. IV. 2003. 
Krčová, D., Rozvojová agentura přinesla Jesenicku čtyři miliony korun; in: Olomoucký den, 15. II. 2003. 
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Pobočka v Jeseníku zasluhuje bližší pozornost: slouží vlastně všem obcím okresu, ačkoli 
pouze 3 z nich (Bílá Voda, Mikulovice a Jeseník) jsou členy Euroregionu Glacensis (všechny 
obce okresu jsou členy Euroregionu Praděd – Pradziad). Otevření pobočky RDA v Jeseníku se 
přitom odehrálo za účasti zástupců Olomouckého kraje.  
 
Celý Olomoucký kraj totiž vstup do Euroregionu Glacensis a zintenzívnění spolupráce s RDA 
Glacensis zvažuje.133 Zejména proto, že se mu efektivita práce jeho dosavadního „korunního“ 
Euroregionu Praděd – Pradziad zdá nízká. I činnost Regionální agentury pro rozvoj střední 
Moravy (RARSM) se zdá být olomouckému hejtmanovi za zenitem.134 
 
Ve prospěch Euroregionu Glacensis a RDA totiž hovoří čísla – například zisk 225 milionů 
korun na opravy komunikací na území Královéhradeckého a Pardubického kraje. Samo 
přimknutí se kraje k jinému Euroregionu či Agentuře však nemusí přinést kýžený výsledek. Je 
možné vyrukovat se seberozsáhlejším projektem – pokud se v rozpočtu kraje průkazně 
nenajde dostatek prostředků pro jeho spolufinancování (a to de facto zpravidla okolo 50 % 
jeho nákladů), vyjde celá snaha naprázdno. A to je něco, s čím kraji Euroregion ani Agentura 
nepomohou. 
 
A podobně i Pardubický kraj si nemůže dovolit mocný Euroregion Glacensis pohněvat, 
protože i jemu chybí propracované projekty, na které by mohl získat spolufinancování  
z prostředků Evropské unie. Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje je s přípravou 
projektů spíše v plenkách.i rovněž nevypracovala. 
 
„Přestože města, obce nebo občanská sdružení mají řadu zajímavých nápadů, které mohou 
pomoci rozvoji kraje, nikdo je dosud nezpracoval do takové podoby, jakou vyžaduje Evropská 
unie. Přitom formální bezchybnost a důkladné zpracování bývá často rozhodujícím kritériem, 
podle kterého bruselští úředníci přidělují projektům finanční podporu. Zatímco Pardubickému 
kraji chybí kromě hotových projektů i společná evidence zajímavých záměrů, některé regiony 
již začaly náměty budoucích projektů sepisovat. Soupis nápadů je však pouze začátkem 
snažení ... Dát dohromady databázi zbožných přání není těžké. Mnohem náročnější je ale  
z nápadů vypracovat projekty, které Brusel přijme. To umí málokdo a není to levné.“135 
 
Získání financí z Evropské unie patřilo mezi standardní sliby z volební kampaně do krajského 
zastupitelstva, a ani úřadující hejtman obdobnými sliby dále nešetří (např. turistické využití 
masivu Králického Sněžníku, vybudování dopravně logistického centra v Pardubicích, 
zajištění dopravní důležitosti kraje ve směru ze západu na východ, atd.). Jenže vize nejsou 
zaštítěny činy, a tím, kdo je může naplnit, je nyní nejsnáze RDA Glacensis. 

                                                                                                                           
Nově založená agentura má pomoci obcím k penězům; in: Olomoucký den, 13. II. 2003. 
133

 Hejtman: Členství v euroregionu by kraji přineslo peníze na silnice; in: Olomoucký den, 4. IV. 2003. 
Konečný, P., Více kvalitních projektů, více peněz z Evropské unie; in: Olomoucký den, 30. VI. 2003. 
134

 A to navzdory tomu, že RARSM se učila projekty zúřadovávat od roku 1996, v rámci pilotního projektu 
Mikroregion Haná a do počátku roku 2003 uplatnila více než dvě stovky projektů, spolufinancovaných Unií (ať 
již v oblasti infrastruktury – kanalizace a komunikace, rozvoje cestovního ruchu a podpory pro drobné a malé 
podnikání). 
135

 Macháček, D., Kraj nemá Evropské unii co nabídnout; in: Mladá fronta DNES, 27. II. 2001. 
Macháček, D., Kraj není na Evropskou unii připraven; in: Mladá fronta DNES, 28. II. 2001. 
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Královéhradecký a Pardubický kraj komunikují se zahraničím přímo136 
 
Vedle hledání družebních partnerů (tj. zhruba stejně rozlehlých, stejně lidnatých a případně  
i podobnou ekonomickou strukturu vykazujících regionů) kdekoli (zejména ale v členských 
zemích Unie), se oba kraje orientují na svého partnera na druhé straně hranice: Dolnoslezské 
vojvodství. Roku 2001 byla zahájena jednání mezi zástupci Hradeckého a Pardubického kraje 
na straně jedné a Dolnoslezského vojvodství na straně druhé. Poněkud aktivnější je Hradec: 
 

• duben 2001 – delegace Královéhradeckého kraje ve Wroclawi dohodla přesnější 
podrobnosti spolupráce, za její prioritu byla označena oblast zkvalitnění dopravní 
obslužnosti a vzájemné lepší dopravní propojení obou stran; 

• listopad 2001 – zástupci Královéhradeckého kraje a Dolnoslezského vojvodství 
podepsali obecnou partnerskou deklaraci; 

• leden 2002 – v Hradci Králové proběhlo „Regionální fórum” kde se o perspektivách 
Dolnoslezského vojvodství mohla seznámit nejširší veřejnost; 

• březen 2002 – Královéhradecký kraj vypracoval smlouvu o spolupráci  
s Dolnoslezských vojvodstvím; vedle již zmíněné oblasti propojení dálničních sítí byla 
zmíněna i spolupráce universit v Hradci Králové a Vratislavi. 

 
Organický celek Jeseníku je rozdělen mezi Olomoucký a Ostravský kraj, stejně tak je mezi 
tyto kraje rozdělen Euroregion Praděd – Pradziad137 
 
Navzdory fungování společného turistického programu a projekt Pilotního mikroregionu 
Jeseníky (který od roku 1996 zdejší žadatele připravoval na podmínky poskytování grantů po 
vstupu České republiky do Evropské unie) bylo ústrojné teritorium Jeseníků rozděleno mezi 
dva kraje. Ačkoli je dělící hranice chápána jako psychologicky nešťastná, na fungování 
Euroregionu se přímo neodráží: „Snad nám do toho nebudou mluvit. Jakékoli dramatizování 
situace by bylo nesmyslné. Jsme řídce osídlená oblast. Není důvod euroregion dělit na 
dva.“138 
 
Stejně tak již není patrně na pořadu dne snaha posunout hranice krajů tím či oním 
směrem.139 Převládá totiž názor, že i kdyby byl celý region připojen pod Olomouc nebo celý 
pod Ostravu, bylo by to stejně lhostejné. Ani v Olomouci, ani v Ostravě by nebyla nalezena 
podpora, stejně jako nebyla nalezena v Praze. Jesenické, olomoucké i ostravské problémy se 
naprosto odlišují. Ideální by byl kraj s názvem ‚Jesenicko‘, kam by připadal Bruntál, Šumperk i 

                                        
136

 Regiony se orientují zejména na partnery v Evropské unii; in: Hospodářské noviny, 23. VII. 2001. 
Zitko, M., Hradecký kraj chystá partnerskou smlouvu s polským regionem; in: ČTK, 17. III. 2002. 
137

 Komplikací se obává jen někdo; in: Svoboda, 16. II. 2000. 
Komplikací se obávají jen někteří; in: Svoboda, 15. II. 2000. 
Nové kraje Slezsko zase rozdělily; in: Týden, 28. V. 2001 
Vznik krajů rozdělí mikroregion; in: Slovo, 17. II. 2000. 
Vznik krajů rozdělí mikroregion; in: Zemské noviny, 17. II. 2000. 
138

 Ivo Vykopal, výkonný ředitel Sdružení obcí Jesenicka a Bruntálska, MěÚ Bruntál, 20. II. 2001. 
139

 Snad s výjimkou relativně nepočetných stoupenců připojení okresu Jeseník k Ostravě, usilujících o to, aby 
nebyla dělena historická země Slezsko. 
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Jeseník. Mikroregion Jeseníky je podle řady hlasů pevně ustavený svazek, který neustále 
potvrzuje oprávněnost své existence. Jedná se ve všech třech případech o „problémové 
okresy“, vykazující obdobné socioekonomické ukazatele (vysoká míra nezaměstnanosti, nízká 
daňová výtěžnost). 
 
Vize sloučení Euroregionu Praděd – Pradziad a Euroregionu Silesia 
 
Scénáře zániku Euroregionu Praděd – Pradziad 
 
Rozdělení Euroregionu na dva menší tedy zřejmě není na pořadu dne. Přitom není naopak 
možné vyloučit scénář, kdy Euroregion Praděd – Pradziad zcela zanikne: obce z okresu 
Jeseník se přimknou k Euroregionu Glacensis a obce z okresu Bruntál přejdou do Euroregionu 
Silesia. Ačkoli se jedná o spekulaci, řada ukazatelů o takovém vývoji nasvědčuje. 
 
Obce, které jsou členy jak Euroregionu Glacensis, tak Euroregionu Praděd – Pradziad, 
porovnávají servis, kterého se jim dostává a v důsledku toho osočují vedení Pradědu  
z „bruntálocentrismu“. Euroregion Glacensis zároveň na Jesenicko vstoupil pobočkou své 
Agentury regionálního rozvoje 
 
Sdružení měst a obcí Jesenicka (SMOJ) „expanzi“ Euroregionu Glacensis podporuje: „Nabídku 
Glacensisu jsme přivítali, byť sami jsme členy Euroregionu Praděd. Mají totiž velice solidní 
zkušenosti se získáváním financí, a tak podle mého mohou pomoci celému Jesenicku.“140 
 
Obec Bílá Voda, jako jediná z Jesenicka, je členem obou euroregionů a tudíž může srovnávat: 
„Od Euroregionu Glacensis má například již čtrnáct dní k dispozici podklady pro podávání 
Společných fondů malých projektů Phare CBS (sic!), ale od Euroregionu Praděd dosud žádné 
informace nedorazily. Argument, že předešlý den vyšly v místním tisku na bruntálské straně, 
pokládají Jeseničtí za velmi podivné ... Jsou zde komunikační bariéry, kdy vedení a sekretariát 
prostě ostatní členy neinformují ani o základních věcech.“141 Starosta obce Bílá Voda k tomu 
dodává: „Stále se rozděluje na jesenické a bruntálské a já mám pocit, jako bychom byli slepé 
střevo a zvažuji tedy, že na nejbližším jednání zastupitelstvu navrhnu naše vystoupení  
z Euroregionu Praděd.“142 Starosta Jeseníku dále doplňuje, přičemž poukazuje na fakt, že 
sídlo Euroregionu leží na Bruntálsku: „Mám pocit, že bruntálská strana pracuje sama na 
sebe. Navíc oproti jiným podobným sdružením Euroregion Praděd žádný výrazný efekt 
nepřinesl. Nesplnil se předpoklad, že vytvoří jakýsi most v přístupu k penězům z fondů 
Evropské unie ... Euroregion Praděd jsme přece nezaložili pro radost, ale pro užitek.“143 
 
Oleje do ohně přilila obec Česká Ves, která Euroregion opustila už roku 2000. Její starosta  
k tomu poukazoval: „Přínos byl nulový, jen jsme platili příspěvky. Nyní jsme pouze členy 
Sdružení měst a obcí Jesenicka a Mikroregionu Jesenicko a přesto si nemyslím, že bychom  

                                        
140

 Jesenické sdružení se bude snažit získat obcím peníze; in: Právo, 25. VII. 2002. 
141

 Krčová, D., Euroregion Praděd neplní svou funkci, míní Jeseničtí; in: Olomoucký den, 20. VII. 2002. 
142

 Krčová, D., Euroregion Praděd neplní svou funkci, míní Jeseničtí; in: Olomoucký den, 20. VII. 2002. 
143

 Jeseník kritizuje Bruntál kvůli Euroregionu Praděd; in: Mladá fronta DNES, 8. VIII. 2002, s. D1 a D2.  
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z evropských peněz viděli méně než ostatní obce regionu, které v Euroregionu Praděd zatím 
setrvávají.“144 
 
Situace se vyhrotila na valné hromadě Euroregionu Praděd – Pradziad v červenci 2002, kde 
zazněly všechny výše uvedené argumenty. Sekretář Euroregionu (starosta Města Albrechtice 
na Bruntálsku Ivo Vykopal) na to konto kontroval: „Každý ze členů má svou zodpovědnost  
a jestliže se mu něco nelíbí, je třeba o tom hovořit a také pro odstranění problémů něco 
udělat. Zatím to ale vypadá tak, že za všechno co se nepodařilo, můžu já. Pokud se jeseničtí 
cítí ublíženi, tak je možné jednat o přesunu sídla k nim, ale takový požadavek nikdo 
nepřednesl ... Může dojít ke zlepšení práce, pokud se aparát Euroregionu Praděd bude 
profesionalizovat. Bohužel to stojí mnohem více peněz. Tady ale zase narážíme na to, že 
členové nechtějí platit vyšší příspěvky. A když nechtějí platit vyšší příspěvky, těžko můžeme 
sekretariát profesionalizovat. Je to začarovaný kruh.“145 
 
Po výměně názorů, kdy sekretář Euroregionu dokonce nabídl svou funkci k disposici („Dělám 
to už pět let bez nároku na odměnu. Už mě to taky unavuje.“146) se obec Jesenicka „zalekly“  
a Euroregion zůstal „podmíněně“ zachován ve své dosavadní podobě. Opakování krizového 
scénáře však do budoucna není možné nikdy plně vyloučit. 
 
Infrastrukturní aktivity na Bruntálsku (např. hraniční přechod Bartultovice – Prudnik  
a komunikace, které k němu směřují) jsou předmětem životního zájmu jako Euroregionu 
Praděd – Pradziad, tak Silesia; město Krnov je ostatně členem obou sdružení147 
 
Stoupenci spojení obou euroregionů v jeden celek používají následujíc argumentaci: 
 

• výsledný útvar by získal silnější postavení při prosazování svých plánů; 

• záměry obou sdružení jsou v mnohém identické; 

• soustředění více finančních příspěvků by umožnilo vytvořit skutečně profesionální 
sekretariát (zatím se v obou případech jedná o angažmá nadšenců, resp. osob, 
působících v euroregionech na částečný úvazek); 

• s uvedenou vizí prý souhlasí i zástupci Agentury regionálního rozvoje Ostrava  
a partneři v Polsku. 

 
Argumentem proti nastíněné vizi je skutečnost, že dva odděleně existující euroregiony drží  
6 ze 12 hlasů v rámci Monitorovacího výboru Česká republika – Polsko (2 hlasy Nisa,  
2 Glacensis, 2 Praděd, 2 Silesia, 2 Ostrava148 – ty administruje Euroregion Silesia, 2 Těšínské 
Slezsko a Beskydy). Po sloučení subjektů v jeden by pak vzniklý subjekt disponoval jen 4 hlasy 
z 10 a jeho vliv by se tudíž snížil. 

                                        
144

 Krčová, D., Euroregion Praděd neplní svou funkci, míní Jeseničtí; in: Olomoucký den, 20. VII. 2002. 
145

 Krčová, D., Euroregion Praděd neplní svou funkci, míní Jeseničtí; in: Olomoucký den, 20. VII. 2002. 
146

 Krčová, D., Euroregion Praděd neplní svou funkci, míní Jeseničtí; in: Olomoucký den, 20. VII. 2002. 
147

 Euroregiony vážně uvažují o spojení; in: Slovo, 7. X. 1999. 
Euroregiony vážně uvažují o spojení; in: Zemské noviny, 7. X. 1999. 
Málo prostupná státní hranice; in: Svoboda, 25. II. 2000. 
Obce si slibují značné oživení; in: Svoboda, 22. V. 1999. 
148

 Protějškem Ostravy jsou v Polsku 2 hlasy pro Katowice. 
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To, že obec Šumperk uvažuje o přechodu z Euroregionu Glacensis do Euroregionu Praděd, je 
spíše výjimka, potvrzující pravidlo149 
 
„V Euroregionu Glacensis jsou zastoupena města z východních Čech. Náš okres tam 
zastupoval pouze Šumperk a Staré Město. Přitom při řešení problémů převládají oblasti 
východních Čech.“150 zdůvodnil uvedenou vizi místostarosta Šumperka, podle jehož názoru je 
pro obec přínosnější být v Euroregionu Praděd – Pradziad, jehož členem je většina měst  
a obcí Jesenicka a Slezska. Takový krok se však nakonec neuskutečnil, právě s poukazem na 
názory dalších členů městské rady, srovnávající již výše nastíněné rozdíly v efektivitě obou 
euroregionů v oblasti úspěšnosti při uskutečňování konkrétních grantů. 
 
Obec Krnov je zároveň členem euroregionů Praděd – Pradziad a Silesia 
 
Krnov je obec, vysoce zainteresovaná na realisaci projektu hraničního přechodu Bartultovice 
– Prudnik. Jelikož je tento projekt zpracováván oběma v nadpisu uvedenými euroregiony 
zároveň, považuje Krnov za účelné být členem obou subjektů. Žádné komplikace to 
nepřináší, spolupráce mezi oběma euroregiony navzájem – i mezi euroregiony a krajem – je 
zde dobrá. 
 
Co však vzbudilo určitou vlnu „zlé krve“ je jiná iniciativa, kdy vedení krnovské samosprávy 
svolalo starosty všech pětadvaceti obcí své spádové oblasti (obce s rozšířenou působností)  
a navrhlo jim založení společného svazku s názvem Krnovsko.151 Některým obcím se projekt 
zdál duplikací právě jejich členství v Euroregionu (platily by další členské příspěvky, přičemž 
jen stěží by mohly očekávat jiné projekty, než ty, které by jim rovněž zprostředkovával 
Euroregion). „Už spadáme do euroregionů Praděd i Silesia, které mají podobné cíle jako 
navrhované Krnovsko. Zájmy takových spojenectví i jednotlivých obcí se mohou křížit. Navíc 
se domnívám, že mikroregion je příliš malý na to, aby mohl být partnerem řekněme Evropské 
komise.“152 
 
V rámci okresu Frýdek-Místek panuje rivalita mezi Euroregionem Těšínské Slezsko – Slaśk 
Cieszyński a Euroregionem Beskydy – Beskidy; některé obce jsou přitom členy obou 
euroregionů 
 
Euroregion Těšínské Slezsko – Slaśk Cieszyński (se sídlem v Třinci) vznikl do značné míry 
„zespoda“, z iniciativy představitelů sdružení obcí historického Těšínska, přičemž reálná 
spolupráce předcházela institucionalizaci. Operační prostor Euroregionu je kompaktní  
a navazuje na tradiční vazby. 
 
Euroregion Beskydy – Beskidy vznikl „seshora“, v České republice de facto z iniciativy 
několika málo pracovníků Okresního úřadu Frýdek – Místek, a ještě dlouho po své 

                                        
149

 Šumperk: Město vystupuje z Euroregionu Glacensis; in: Mladá fronta DNES, 21. V. 2002.  
150

 Šumperk: Město vystupuje z Euroregionu Glacensis; in: Mladá fronta DNES, 21. V. 2002.  
151

 Krnovští chtějí s okolními obcemi rozvíjet svůj vlastní mikroregion; in: Právo, 16. III. 1999. 
Kuba, F., Vzniká svazek obcí Krnovsko; in: Moravskoslezský deník, 16. IX. 2003. 
152

 Kuba, F., Osoblaha kritizuje název nového svazku Krnovsko; in: Moravskoslezský deník, 16. IX. 2003. 
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institucionalisaci hledal reálnou náplň své činnosti. Operační prostor Euroregionu ve tvaru 
pruhu (či spíše podkovy), vedoucího z České republiky přes Slovensko do Polska (tj. 
neobsahuje žádný úsek společné hranice mezi Českou republikou a Polskem), usiluje  
o společnou image, danou horským pásmem Beskyd jako turistického cíle. Výsledky 
dosavadních aktivit Euroregionu jsou však diskutabilní. Jako vhodné řešení překlenutí 
uvedených slabin Euroregionu Beskydy – Beskidy se proto jeho vedení (minimálně v České 
republice) jevilo pohlcení Euroregionu Těšínské Slezsko – Slaśk Cieszyński. Tak by bylo možno 
rázem poukázat na tradici spolupráce, úspěšné minulé projekty i kompaktnější tvar 
operačního prostoru. 
 
A tak, ačkoli navenek je ze strany frýdecko-místeckých činitelů proklamováno, že ”Těšínské 
Slezsko nepovažujeme za konkurenční. Budeme spolupracovat s každým, kdo bude ochoten 
se podílet na rozvoji těchto oblastí”.153 Případně se dozvíme, že „... svým způsobem si 
s ostatními euroregiony konkurujeme, žádáme ze stejného žoku, který je pevně vymezen, 
dělíme se o to. Euroregion v Třinci je velká konkurence, těžký soupeř.“ Mezi čtyřma očima se 
však „nezainteresovaný student“ mohl roku 2000 dozvědět, že ”Těšínské Slezsko se chystáme 
pohltit, přestřešit. To přece nejde, mít takový tvar podkovy, dělit okres Frýdek-Místek. Možná 
se rozšíříme směrem na Vsetínsko a Rožnovsko.”154  
 
Může se tak zdát, že čím méně ten který Euroregion odvedl skutečné práce, tím více se 
zabývá úvahami o teritoriální expanzí svého operačního prostoru. 
 
Management Euroregionu Těšínské Slezsko – Slaśk Cieszyński o frýdecko-místeckých plánech 
ví a náležitě je komentuje. Pokud pomineme, že pohlcení jednoho euroregionu druhým je 
absurdní samo o sobě, nemá žádný právní základ, nota bene ve stavu, kdy každý Euroregion 
v České republice existuje v právním vakuu, existuje ještě jeden faktor: „Rostou řady těch, 
kteří nám závidí. Čím více se nám daří, tak tím více je lidí, kteří nám asi závidí, že se nám 
daří.“155 
 
Další vývoj napětí mezi oběma euroregiony, zdá se, omezil. Euroregion Beskydy – Beskidy se 
plně orientuje na hranici se Slovenskem a jako toužebně hledaný nosný pilíř své agendy přijal 
boj za nepřijetí (v pozdějších fázích oddálení, zmírnění a odstranění) tuhého hraničního 
režimu na hřebeni Beskyd.156 
 

                                        
153

 Bortlíčková, A., Euroregion Beskydy umožní rozvoj oblasti (rozhovor s místostarostou Frýdku-Místku, Petrem 
Rafajem); in: Právo, 9. V. 2000. 
154

 rozhovor – Žabka, Richard, zaměstnanec odboru územního a ekonomického rozvoje, koordinátor programu 
PHARE pro město Frýdek-Místek, MěÚ, Frýdek-Místek, 6. III. 2001. 
155

 Pavlačík, Z., Myslím, že lidé pochopí, k čemu je euroregion dobrý, říká Laštůvka; in: Mladá fronta DNES, 18. 
IX. 1999, s. 2. 
156

 Beskydští starostové u prezidenta neuspěli; in: Mladá fronta DNES, 18. VI. 2002. 
Obce nechtějí hranici se Slováky; in: Mladá fronta DNES, 23: IV. 2002, s. D1 a D2. 
Obce žádají Havla, ať odmítne zákon; in: Mladá fronta DNES, 14. V. 2002. 
Tvrdoň, M.; Mlčůchová, K., Zpřísněný režim omezí turistiku; in: Mladá fronta DNES, 26. IV. 2002, s. D1 a D3. 
Zákon prošel, obce se bojí přísné hranice; in: Mladá fronta DNES, 3. V. 2002. 
Zákon prošel, obce se bojí přísné hranice; in: Mladá fronta DNES, 4. V. 2002, s. D1, D3. 
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Regionální rozvojová agentura Ostrava hraje v rámci Moravskoslezského kraje 
”uklidňující” roli: ze strany všech dalších zúčastněných aktérů, kteří se na území kraje 
angažují v regionální přeshraniční spolupráci je Agentura chápána jako nestranný partner 
a pomocník157 
 
Na území Moravskoslezského kraje operují čtyři euroregiony: Praděd – Pradziad; Silesia, 
Těšínské Slezsko – Slaśk Cieszyński a Beskydy – Beskidy. RRA Ostrava jak pro kraj, tak pro 
všechny čtyři euroregiony vytváří určitý servis, jehož nejviditelnějším případem mohou být 
společné expozice na veletrzích cestovního ruchu (Regiontour Brno – každoroční účast, 
minimálně od roku 1999; Veletrh cestovního ruchu Varšava – účast přinejmenším v roce 
2002; v různém stupni realizace jsou i další veletrhy – v Německu, ve Španělsku). 
 
Pravidlem je společná expozice, ve které se vedle všech Euroregionů představuje i Valašské 
království, město Ostrava a některé další obce resp. okresy kraje, případně i jejich družební 
partneři (zapojení právě do euroregionálních vazeb), jako je Vojvodství Slaśkie, města 
Racibórz nebo Čadca. 
 
Kde by však mohla padnout „Kosa na kámen“, jsou pokusy o ”expanzi” RRA Ostrava do 
sousedních krajů (tj. zejména na Jesenicko a Vsetínsko – viz mapa). Operační prostor RRA 
Ostrava je přitom sám sotva schopen na Těšínsku konkurovat úspěchům agentury HRAT  
z Třince. A ani RDA Glacensis nebude na Jesenicku slabým soupeřem. 
 
Zlínský kraj usiluje o teritoriální, organisační a personální propojení všech čtyř klíčových 
subjektů, zapojených do agendy regionálního rozvoje (vyšší územně samosprávný celek, 
regionální rozvojová agentura, mikroregiony / sdružení obcí a Euroregion) 
 
Členem Euroregionu Bílé – Biele Karpaty se obce staly zprostředkovaně, na základě iniciativy 
krajského úřadu, na základě svého členství ve Sdružení obcí Východní Moravy (což je 
kolektivní člen Euroregionu na straně České republiky), aniž by se k záležitosti mohly vyjádřit. 
Zlínský kraj a Euroregion jsou rovněž úzce propojeny, provozují například společné public 
relations prezentace.158 
 

                                        
157

 Arťušenková, T., Moravskoslezský kraj se představil na Regiontouru; in: Právo, 11. I. 2003. 
Bortlíčková, A., Na Go a Regiontour kraj opět představí turistické možnosti; in: Právo, 13. XII. 2002. 
Celý kraj se představí na veletrhu o cestování; in: Mladá fronta DNES, 7. I. 1999. 
Havlíčková, I., Severní Morava a Slezsko nebudou na veletrhu chybět; in: Moravskoslezský deník, 11. XII. 2002. 
Kleková, S., Kraj vystaví na veletrhu království a vytesá Praděda; in: Moravskoslezský deník, 8. I. 2002. 
Kraj představí ve Varšavě své turistické atrakce; in: Právo, 21. V. 2002. 
Kraj se představí na veletrhu v Brně; in: Moravskoslezský deník, 8. I. 2003. 
Krajská expozice lákala v Brně turisty; in: Moravskoslezský deník, 10. I. 2003. 
Obce a města kraje se představí v Brně společně; in: Právo, 7. I. 2002. 
Severní Morava a Slezsko zaujaly na Regiontouru; in: Mladá fronta DNES, 11. I. 2003. 
Štípaná břidlice na veletrhu v Brně; in: Moravskoslezský deník, 10. I. 2003. 
Účastí na veletrhu chce kraj lákat turisty; in: Mladá fronta DNES, 8. I. 2002. 
158

 Kupcová, V., Chystá se nový e-zpravodaj pro Zlínský kraj; in: Regionální zpravodaj RRA Zlínský kraj, 
leden-brezen 2001, s. 2. 
http://www.euroregion-bile-karpaty.cz 
http://www.zlinsky-kraj.cz 
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Ačkoli se tak uvedené formální struktury podařilo organisačně (a do značné míry  
i personálně) integrovat, po linii tradičních vazeb vykazuje prostor kraje nepřehlédnutelné 
vnitřní hranice a sestává vlastně ze čtyř tradičních regionů, víceméně kopírujících rozlohu 
jeho čtyř okresů: 
 

• okres Kroměříž, orientovaný směrem do vnitrozemí, na Olomouc, v rámci tradičního 
regionu Haná; na fungování Euroregionu Bílé – Biele Karpaty se podílí jen málo obcí; 

• okres Vsetín, orientovaný na Ostravu, v rámci tradičního regionu Valašsko resp. 
Beskydy; na fungování Euroregionu Bílé – Biele Karpaty se podílí intenzívně, přičemž 
zároveň vyvíjí aktivity ve vztahu k Euroregionu Beskidy – Beskydy (resp. směrem  
k Agentuře regionálního rozvoje Ostrava, marketingovému projektu v oblasti 
cestovního ruchu „Valašské království“, atd.);159 

• okres Uherské Hradiště, orientovaný na Brno, respektive na Hranici s Rakouskem,  
v rámci tradičního regionu Slovácko; na fungování Euroregionu Bílé – Biele Karpaty se 
podílí intenzívně, což do řad členů Euroregionu přivedlo i další obce Slovácka, ležící  
v Jihomoravském kraji (okres Hodonín);160 Některé zdejší obce (a jiné organisace) jsou 
tak zároveň členy dvou euroregionů (tedy ještě Euroregionu Weinviertel – Pomoraví 
– Záhorie). Naprosto k žádným tlakům ze strany Jihomoravského kraje zde 
nedochází.161 

• okres Zlín, vlastní jádro kraje i Euroregionu, odkazující např. na tradice meziválečného 
boomu (rodina Baťova, atd.), podnikavosti a aktivní odpovědnosti za vlastní osud.  

 
Odrazem výše uvedených skutečností jsou i rozpačité pokusy o společnou ”krajskou” 
expozici na konkrétních veletrzích cestovního ruchu: 
 
„Hejno kuřat držících se kvočniny krajské sukně, ambicióznější ptáčata ve vlastních hnízdech. 
Tak nějak vypadá prezentace obcí, mest a regionu Zlínského kraje na veletrhu Regiontour  
v Brně. Například Valašsko je zastoupeno hned v několika expozicích – kromě stánku pod 
střechou stánku Zlínského kraje i pod vlajkou kraje Moravskoslezského, na pultech 
Valašského království i česko-slovensko-polského euroregionu Beskydy. Uherskohradišťsko se 
pro změnu prezentuje především v rámci regionu Slovácko, zatímco ve zlínské krajské expozici 
je zastoupeno pouze stánkem Slováckého muzea.“162 

                                        
159

 rozhovor – Lachnitová, Soňa, vedoucí centrály ERIC Zlín, tajemnice sdružení Region Bílé Karpaty, centrála 
ERIC, Zlín, 6. III. 2001. 
Viz rovněž vyjádření zástupců městského úřadu ve Valašském Meziříčí: „V euroregionu Beskydy budeme mít 
možnost spolupráce s partnery té části Slovenska, která je nám po všech stránkách blíže, a Polskem. Hodláme 
tak učinit i proto, že například s městem Čadca, které do mikroregionu Beskydy patří, nás již z minulosti spojují 
některé společné projekty.“ 
Radnice chce k Beskydám; in: Zlínský a moravský den, 1. IV. 2000. 
160

 Jižní Morava, Bravissimo, Znojmo 2000. 
Jižní Morava: Informační katalog, Bravissimo, Znojmo 2000. 
http://www.jizni-morava.cz 
161

 rozhovor – Lachnitová, Soňa, vedoucí centrály ERIC Zlín, tajemnice sdružení Region Bílé Karpaty, centrála 
ERIC, Zlín, 6. III. 2001. 
162

 Zlín chce turisty nalákat na Barum rallye; in: Mladá fronta DNES, 12. I. 2002. 
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Vize Budějovického (Jihočeského) kraje: Euroregion Silva Nortica kopírující rozlohu kraje163 
 
V roce 1991 vznikl Výbor pro spolupráci s Horními Rakousy, který zahrnoval některé obce  
z okresů České Budějovice a Strakonice. Aktivity Výboru byly skromné (zejména v zrcadle 
toho, že projekt Centrály regionálního rozvoje – Průmyslový park České Velenice – skončil 
naprostým debaklem, tj. zóna zeje dodnes prázdnotou). 
 
Oč méně bylo reálných výsledků, tím větší byly ambice. Jejich nositelem se v době 
neexistence krajů stal magistrát Českých Budějovic164 (město chtělo vstoupit do Euroregionu 
Šumava, ale bylo odmítnuto jednak s poukazem na to, že neleží na Šumavě, jednak, že je 
natolik lidnaté, že by vychýlilo celé nastavení Euroregionu165) a Regionální rozvojová 
agentura České Budějovice (RERA), založená roku 1998. Není bez zajímavosti, že RERA byla 
konstituována z osob, které původně na magistrátu pracovaly na referátu regionálního 
rozvoje. 
 
V návaznosti na založení Svazu měst a obcí České republiky došlo v červnu 1998 i k založení 
Svazu měst a obcí Jihočeského kraje (SMOJK).166 Výbor pro spolupráci s Horními Rakousy byl 
transformován v Jihočeský výbor pro spolupráci se zahraničím (JVpSZ), jehož logem byl tvar 
kraje, ze kterého vychází jedna šipka do Rakouska a druhá do SRN. S tím byla spojena  
i výsledná vize, presentovaná již roku 1998: celý kraj se zapojí do regionální přeshraniční 
spolupráce, nejlépe formou euroregionu ve trojúhelníku Budějovice – Passau – Linz. 
Neustále bylo opakováno, že není možné, aby pět ze sedmi okresů kraje neparticipovalo 
na žádném euroregionu.167 
 
Projekt euroregionu, který by na straně České republiky kopíroval tvar kraje, by se přitom 
hluboce dotkl fungování již dlouhodobě existujícího Euroregionu Bayrischen Wald – Šumava 
– Mühlviertel. Aniž by byla celá věc s vedením existujícího Euroregionu jakkoli konsultována, 
plánovala RERA existující Euroregion de facto rozbít. Vzhledem k tomu, že Euroregion 
Šumava operuje jak v Jihočeském, tak v Plzeňském kraji, byla Plzeň žádána (marně)  
o vyjádření k návrhu, kdy se: 
 

• okresy Domažlice a Klatovy, ležící v Plzeňském kraji (spolu se s protilehlými okresy 
v Bavorsku) transformují v nový euroregion, vázaný na Plzeňský kraj;168 

                                        
163

 Vácha, V., Záměr vzniku a působení euroregionu v území Jižní Čechy, Horní/Dolní Rakousko, Dolní Bavorsko, 
Jihočeský výbor pro spolupráci se zahraničím; RERA, České Budějovice 13. XI. 2000, pracovní návrh č. 4, 
s. 22-27. 
http://www0.mmr.cz/cz/sdruzeni/html/sdr442.html (Jihočeský výbor pro spolupráci se zahraničím) 
http://www.ersn.cz/lang_cs/page.asp/642.htm (Euroregion Silva Nortica) 
http://www.euregio.cz (Euroregion Bayrischen Wald – Šumava – Mühlviertel) 
164

 Ačkoli magistrát údajně zachovával „neutralitu“, de facto vizi Velkého Euroregionu od počátku podporoval.  
165

 Budějovice přitom spolu s žádostí o vstup do Euroregionu navrhovaly i změnu jeho hlasovacích mechanismů, 
a totiž hlasy podle počtu obyvatel – to je ovšem v hrubém rozporu s Principy, stanovenými Sdružením 
evropských přeshraničních regionů (viz kapitola č. 9.1.2). 
166

 http://www.rera.cz/rera/about/representation/smojk.aspx 
167

 Čáp, J., Rozvojová agentura a Budějovický kraj; in: Českobudějovické listy, 21. X. 1998. 
168

 „Pokud by se euroregion rozšířil, ztratily by vliv zřejmě okresy Klatovy a Domažlice. Euroregion by kopíroval 
současný Budějovický kraj a právě na práci v něm by se co nejvíce zaměřil. Další setrvání Domažlicka a Klatovska 
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• takový nový euroregion rovněž vyzve ke spolupráci obce v okrese Tachov, který sice 
nyní spadá do operačního prostoru Euroregionu Egrensis, ale v jeho rámci nevyvíjí 
přílišnou aktivitu (i z důvodu provázanosti Euroregionu Egrensis s Karlovarským 
krajem). 

 
Projekt byl ze strany RERA několikrát modifikován, přičemž základní myšlenka zůstala stejná: 
je třeba utvořit euroregion, jehož segment v České republice by kopíroval hranice kraje  
a který by hrál roli „Ministerstva zahraničních věcí“ nově etablovaného kraje. Představitelé 
Euroregionu Bayrischen Wald – Šumava – Mühlviertel však nechtěli svůj Euroregion ani 
rozbít, ani ho rozšířit o vnitrozemská území. Jejich argumentace byla následující: 
 

• Pokud by se vize RERA naplnila, za své by vzala ”regionální identita Šumavy” 
(i Národní park Šumava je krajskou hranicí rozdělen, aniž by to samo o sobě přinášelo 
vetší komplikace).169 

• Vnitrozemské obce (ležící v okresech Strakonice170, Tábor a Písek), toužící po penězích 
z unijních fondů, stejně nemohou nijak docílit přeshraničního efektu svých projektů. 
Čímž hlouběji do vnitrozemí, tím obtížněji se onen přeshraniční efekt (který je 
klíčovou podmínkou pro přiznání dotace ze strany Evropské unie) u takových projektů 
prokazuje. Zejména je to zřejmé u investičních kroků, jakými je například budování 
čističek odpadních vod:171 „Euroregion má už nyní dost velkou rozlohu. Chceme, aby  
v něm zůstaly jen ty obce, které mají něco společného se Šumavou a s příhraničím. 
Právě kvůli problémům v pohraničí představitelé měst a obcí euroregion založili. 

                                                                                                                           
by byla otázka toho, jak by představitelé Plzeňského kraje akceptovali jejich integraci k okresům, které by byly 
zaměřeny na práci v jižních Čechách,“ uvedl Vladimír Vácha z regionální agentury a nepřímo tak naznačil, že 
kvůli převaze členů z jižních Čech by dva okresy ze západu republiky těžko uspěly.“ 
Tichá, E., Představitelé euroregionu nechtějí další rozšiřování: Když se sdružení rozroste, hrozí že dva okresy 
ztratí svůj vliv; in: Mladá fronta DNES, 2. XI. 2000, Plzeňský kraj, s. 1. 
169

 ”Euroregion má už nyní dost velkou rozlohu. Chceme, aby v něm zůstaly jen ty obce, které mají něco 
společného se Šumavou a s příhraničím. Právě kvůli problémům v pohraničí představitelé měst a obcí euroregion 
založili. Města z vnitrozemí jižních Čech, která k nám chtějí, ovšem mají zcela jiné problémy. Všichni vidí, že obce 
díky euroregionu přišly k nějakým penězům z Evropské unie a chtějí je také. Na to, abychom je získali, jsme 
museli vždy prokázat přeshraniční efekt, což byl často i pro nás problém. Těžko budou něco takového obhajovat 
obce z vnitrozemí.“ 
Tichá, E., Představitelé euroregionu nechtějí další rozšiřování: Když se sdružení rozroste, hrozí že dva okresy 
ztratí svůj vliv; in: Mladá fronta DNES, 2. XI. 2000, Plzeňský kraj, s. 1. 
„Nevědí, jak málo peněz tu ve skutečnosti máme; chtějí peníze, ale nevidí, jak málo jich je a kolik je za tím práce, 
tu práci dělat nechtějí, chtějí naskočit na hotovou strukturu. Vácha (výkonný ředitel RERA – pozn.) loudil kdysi ve 
Stachách (Stachy – sídlo Regionální rozvojové agentury Šumava – pozn.) o rady, a jak se oklepal, už by nás chtěl 
spolknout. Bavorská strana od nás chce ujištění, že na sliby z Budějovic nenaletíme. Tím by přišli o peníze 
z prostředků Interreg III, protože by ztratili partnery na druhé straně hranice.“ 
rozhovor – Knotek, Bohumil, tajemník segmentu Euroregionu Bayrischen Wald – Šumava – Mühlviertel, 
Městský úřad Klatovy, Klatovy, 5. I. 2001. 
170

 Obce z okresu Strakonice usilovaly o vstup do Euroregionu Bayrischen Wald – Šumava – Mühlviertel už 
v roce 1993, ale nebyly přijaty – právě z důvodu odlehlosti od hranice. Obtížně by totiž dosahovaly jiného než 
fiktivního přeshraničního efektu svých projektů. To se často nedaří ani více ve vnitrozemí položeným obcím 
z okresů, zapojených v České republice do práce Euroregionu nyní (Český Krumlov, Prachatice, Klatovy, 
Domažlice). Sama členská základna Euroregionu je zejména tvořena obcemi těsně u hranice. 
171

 Tichá, E., Představitelé euroregionu nechtějí další rozšiřování: Když se sdružení rozroste, hrozí že dva okresy 
ztratí svůj vliv; in: Mladá fronta DNES, 2. XI. 2000, Plzeňský kraj, s. 1. 
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Města z vnitrozemí jižních Čech, která k nám chtějí, ovšem mají zcela jiné problémy ... 
Všichni vidí, že obce díky euroregionu přišly k nějakým penězům z Evropské unie  
a chtějí je také. Na to, abychom je získali, jsme museli vždy prokázat přeshraniční 
efekt, což byl často i pro nás problém. Těžko budou něco takového obhajovat obce  
z vnitrozemí.“172 

• I pokud by byly projekty vnitrozemských obcí akceptovány, došlo by k rozmělnění 
efektu unijní pomoci. To je v ostrém rozporu k Principu koncentrace, jednomu  
z klíčových principů regionální přeshraniční spolupráce. 

• Vize RERA je nedemokratická, budovaná odshora, z krajského města, počítá  
s „váženými hlasy“ obcí – členů Velkého Euroregionu (tj. lidnaté České Budějovice by 
mohly malé obce přehlasovat), Euroregion Bayrischen Wald – Šumava – Mühlviertel 
je přitom vzorem aplikace Principu subsidiarity a demokracie: celý projekt vznikl 
odspodu (konkrétně v České republice transformací Regionálního sdružení 
Šumavských obcí) a platí zde pravidlo: jedna obec – jeden hlas.173 

• Nedemokratický je ostatně i způsob, kterým RERA v úsilí o naplňování své vize 
postupuje: celá věc nebyla s vedením Euroregionu Bayrischen Wald – Šumava – 
Mühlviertel téměř projednávána (resp. projednávána byla pouze ze zástupci jeho 
segmentu v Rakousku, kteří pak informace oklikou sdělili svým kolegům v Bavorsku  
a v České republice).174 

• Je prostě nepřijatelné byť i jen spekulovat o tom, že by Valná hromada Euroregionu 
vyloučila obce z Klatovska, Domažlicka a okresů Cham a Straubing – Bogen  
v Bavorsku, které stály u zrodu sdružení; z okresů Cham a Straubing – Bogen se 
ostatně rekrutují čelní představitelé bavorského segmentu Euroregionu.175 

• Pokud chtějí Budějovice spolupracovat s velkoměsty jako je Linz a Passau, nemusí 
kvůli tomu budovat euroregion, mohou zvolit některou z volnějších forem 
spolupráce, např. Pracovní společenství (Arbeitsgemeinschaft) nebo přímá družba 
mezi městy. 

• Pokud okresy Tábor a Písek doufají, že jim členství v Euroregionu, ať už budou jeho 
hranice jakékoli, zajistí finance na stavbu dálnice či rychlostní komunikace, pak se 
značně mýlí: přeshraniční efekt takového projektu těžko prokáží, nehledě na to, že 
pro financování infrastrukturních projektů většího typu jsou určeny jiné unijní fondy, 
například ISPA (po vstupu České republiky do Evropské unie transformovaný ve Fond 
soudržnosti). 

 
Reakce vedení RERA, obhajující projekt Velkého Euroregionu, byla následující: 
 

• Existence Euroregionu Bayrischen Wald – Šumava – Mühlviertel není zpochybňována 
jako taková, nicméně zájmy dnešního Euroregionu je třeba podřídit snaze vyřešit 
celkovou koncepci přeshraniční spolupráce na území Jihočeského kraje; přitom není 
možné se omezovat se pouze na některá ”vybraná” území, ale je nutné vidět tento 

                                        
172

 Představitelé euroregionu nechtějí další rozšiřování; in: Mladá fronta DNES, 2. XI. 2000. 
173

 Rovnost, subsidiaritu a další principy fungování euroregionů ostatně stanovují Principy, které razí Sdružení 
evropských hraničních regionů (viz kapitola č. 9.1.2). Projekt ERSN s nimi nebyl v souladu. 
174

 Vácha, V., Záměr vzniku a působení euroregionu v území Jižní Čechy, Horní/Dolní Rakousko, Dolní Bavorsko, 
Jihočeský výbor pro spolupráci se zahraničím; RERA, České Budějovice 13. XI. 2000, pracovní návrh č. 4, s. 9. 
175

 Euroregion se zatím nerozšíří; in: Mladá fronta DNES, 6. XII. 2000, Plzeňský kraj, s. 1. 
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problém, jako problém celého kraje (který je přitom krajem České republiky 
s nejdelším úsekem státní hranice).176 

• Území s nárokem na podporu (eligible area) z prostředků Iniciativy Interreg IIIA je 
přinejmenším každý k hranici členského státu Unie přiléhající NUTS 3. Po vstupu 
České republiky do Unie je to tedy celý Jihočeský kraj a nikoli pouze příhraniční 
okresy. Bylo by nemoudré takový potenciál nevyužít. V České republice ostatně 
existují příklady organického propojení euroregionů s krajem, které se vyznačují 
velkým potenciálem (výslovně byla zmíněna Nisa).  

• Velký Euroregion bude silným subjektem, zaštítěným vyšším územně samosprávným 
celkem. Bude proto moci aspirovat na odvážné projekty (odrážející se – ač to není 
příliš v souladu s euroregionálními principy – i hluboko ve vnitrozemí); Euroregion 
Šumava, tvořený drobnými obcemi, je příliš finančně slabý a řada aktivit je nad jeho 
síly.177 Vznikem Velkého Euroregionu by se prostředky zbytečně nedrobily, mohly by 
se zkoncentrovat sumy, o nichž se malým a údajně neakceschopným svazům obcí 
(míněna Šumava) jakživ nesnilo. 

• Jedině na platformě Velkého Euroregionu se propojí velkoměsta Linz, Passau a České 
Budějovice. Vznikne tak výjimečný prostor pro spolupráci na hranici zakládající, 
nedávno přistoupivší a kandidátské země Evropské unie, na hranici zakládajícího  
a nového člena Severoatlantické aliance a neutrální země. Jedině tak se podaří 
potenciál periferie tří zemí odpovídajícím způsobem využít. Jedině tak se dostatečně 
rozvine jednotný turistický paket. Vznikne i jedinečná šance zúročit potenciál 
místních universit, ležících v relativním vnitrozemí (Jihočeská universita České 
Budějovice, Universität Passau, Fachhochschule Landshut, Johanes Kepler Universität 
Linz). Zde je segment České republiky jednoznačným „tahounem“ protože zde žije 
vyšší procento mladých lidí, než v obou partnerských oblastech německy hovořících 
států. 

• Po zániku okresů Šumava zkolabuje tak jako tak, bez záštity a pomoci krajů se 
neobejde. 

• Odborníci z JVpSZ a jeho servisní organisace RERA budou moci své zkušenosti zúročit 
nikoli pouze v okresech České Budějovice a Strakonice, ale své zkušenosti v rámci 
celého kraje (poznámka vedení Euroregionu Šumava: „odborníci“ z JVpSZ resp. RERA 
veškeré své know-how se zpožděním čerpali od managementu Regionální rozvojové 
agentury Šumava).178 

• Postoj Euroregionu Bayrischen Wald – Šumava – Mühlviertel je sobecký („dělají se 
sami pro sebe, záměrně odřezávají zbytek kraje od Bavorska“): pouze pro sebe 
usurpuje prostředky z fondů Evropské unie a brání přímému spojení mezi krajskou 
samosprávou a obcemi v Bavorsku (poznámka vedení Euroregionu Šumava: 
Budějovicím nikdo nebránil udělat euroregion vlastní, ale to není jednoduchá věc; 

                                        
176

 Vácha, V., Záměr vzniku a působení euroregionu v území Jižní Čechy, Horní/Dolní Rakousko, Dolní Bavorsko, 
Jihočeský výbor pro spolupráci se zahraničím; RERA, České Budějovice 13. XI. 2000, návrh č. 4, s. 2. 
177

 To je ovšem klasické zaměňování příčiny za důsledek: namísto toho, aby bylo uvedeno, že segment 
Euroregionu Šumava v České republice je finančně slabý, protože mu krajské orgány (na rozdíl od situace 
v Horních Rakousech a Bavorsku) nijak nepomáhají – se situace zcela obrací: protože je Euroregion finančně 
slabý, může krajská samospráva iniciovat jeho zánik a budovat vlastní projekt „na zelené louce“. 
178

 Vácha, V., Záměr vzniku a působení euroregionu v území Jižní Čechy, Horní/Dolní Rakousko, Dolní Bavorsko, 
Jihočeský výbor pro spolupráci se zahraničím; RERA, České Budějovice 13. XI. 2000, pracovní návrh č. 4, s. 6. 
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proto chtějí bezpracně naskočit na již zavedenou strukturu; je vysoce nečestné, 
pokud obce, které nebyly aktivní, obviňují pracovité obce ze „sobectví“).179 

• Euroregionem Bayrischen Wald – Šumava – Mühlviertel, který ostatně prý stejně 
nekopíruje hranice Šumavy jako horského pásu, otřásají vnitřní spory: severní členské 
obce v Bavorsku jen těžko hledají společnou řeč s na jihu položeným Českým 
Krumlovem (poznámka vedení Euroregionu Šumava: to je naprostá lež: právě obce ze 
severu Bavorska chtějí uchovat Euroregion tak jak je, protože jeho prostřednictvím 
získávají zajištěné potvrzení přeshraničního efektu pro své projekty a tím pádem  
i finanční prostředky z fondů Evropské unie; image Euroregionu je bez vazby na 
horský pás Šumavy nemyslitelná, z toho vychází presentace Euroregionu jako 
turistického cíle, ale celková koncepce public relations; s expanzí Euroregionu mimo 
horské oblasti by se ale asi musela zvážit otázka, zda ponechat jeho dosavadní název, 
nebo ho přejmenovat – ztráta úderného jména „Šumava“ a jeho nahrazení „nějakým 
latinským víceslovným slepencem“ by byl vysoce nemoudrý krok (odkaz na „latinský 
víceslovný slepenec“ předesílá již určitou dobu předem zvažovaný název nového 
subjektu: Silva Nortica).180 

• Obavy nejsou na místě: Euroregion Šumava může klidně existovat paralelně vedle 
Euroregionu se sídlem v Budějovicích; konkrétní obec může být klidně v obou 
euroregionech. 

 
Ve znamení výměny argumentů a protiargumentů bylo vlastně celé období vzniku krajů, 
respektive zániku okresů (1999 – 2001), do něhož obě strany sporu vkládaly své naděje  
a z něhož odvozovaly své nejistoty: 
 

• České Budějovice: Euroregion Šumava je odsouzen k zániku, protože je rozdělený 
mezi dva NUTS 3, problémy s kofinancováním jeho projektů na sebe nedají dlouho 
čekat. 

• Euroregion Šumava: „Centralisté z Budějovic a z Ministerstva pro místní rozvoj chtějí 
jen dvě trojzemí. V subsidiaritě, místní iniciativě a překrývání se spádových oblastí vidí 
nepřítele; chtějí přehlednou kontrolovatelnost a hladce naolejované převodové 
páky.“181 Přitom nevidí, jakou komplikaci vize Budějovic znamená v Rakousku, kde je 
možné předvídat „tření“ mezi zástupci dvou spolkových zemí (Horní Rakousy, Dolní 
Rakousy). Připomenout je třeba i tu skutečnost, že Plzeňský i Jihočeský kraj tvoří 
dohromady jeden NUTS 2. Pokud bude dostatek dobré vůle, spolufinancování 
projektů Euroregionu rozděleného mezi oba tyto kraje by nemusel být problém. 

• České Budějovice: Není ještě jednoznačně zřejmé, jakou roli budou sehrávat obce  
s rozšířenou působností. S nadcházejícím zrušením okresů může dojít i ke změnám 
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 Vácha, V., Záměr vzniku a působení euroregionu v území Jižní Čechy, Horní/Dolní Rakousko, Dolní Bavorsko, 
Jihočeský výbor pro spolupráci se zahraničím; RERA, České Budějovice 13. XI. 2000, pracovní návrh č. 4, s. 5. 
180

 Novotná, M., Euroregion Šumava/Böhmerwald/Mühlwiertel; in: Miscelanea Geograhica Universitatis 
Bohemiae Occidentalis, Plzeň, 1993, vol. I, s. 51-53. 
Vladimír Vácha, jednatel Regionální rozvojové agentury Jižní Čechy, pracovní schůzka Přípravného výboru pro 
založení Euroregionu Silva Nortica, Magistrát města Jihlava, 18. I. 2001. 
181

 rozhovor – Knotek, Bohumil, tajemník segmentu Euroregionu Bayrischen Wald – Šumava – Mühlviertel, 
Městský úřad Klatovy, Klatovy, 5. I. 2001. 
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vymezeného území (eligible area), na němž obce mohou využívat dotací z programu 
PHARE CBC. Kraj je jistota.182 

• Euroregion Šumava: „Na jedné straně se hovoří o subsidiaritě, na druhé straně se říká, 
že aktivity obcí budou zánikem okresu otřeseny, a že kraj je novým garantem. Tím se 
jakoby nadhazuje, že bez záštity nebude fungování euroregionů myslitelné. Můžeme 
jen doufat, že jestli se Budějovice neumoudří, tak roli okresů převezmou, včetně 
financování, alespoň na nějaký čas, někdejší okresní města. Tak se nám snad podaří 
přečkat období od zániku okresů do vstupu do Unie. Ale ani tehdy nemůžeme být  
v klidu. Co když po vstupu do Evropské unie budou všechny peníze téct přes 
Ministerstvo pro místní rozvoj a tím pádem přijdou euroregiony opět zkrátka.“183 

 
Budějovická strana se vůbec názory vedení Euroregionu Bayrischen Wald – Šumava  
– Mühlviertel nikterak neznepokojovala a dál a de facto vyčkávala, až se kvůli zániku 
okresních úřadu (které zajišťovaly zhruba polovinu financí na chod sekretariátu Euroregionu) 
dostane jeho sekretariát do finanční tísně. Pak bylo podle Přípravného výboru ERSN vhodné 
tlak zopakovat.184 Příznačné přitom bylo, že ke dni 1. ledna 2001 RERA „pohltila“ 
Českomoravskou rozvojovou agenturu (ČMRA), operující na Jindřichohradecku. Dosavadní 
vedení ČMRA dostalo místa v představenstvu RERA. Absorpci posvětilo jednání vedení 
agentur se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj.185 
 
Euroregion Bayrischen Wald – Šumava – Mühlviertel tlak dokázal vydržet, přičemž 
argumentace, použitá jeho tajemníkem v souvislosti se „zakopáním válečné sekery“, byla 
přinejmenším sporná: „Domluvili jsme se se zástupci českobudějovické regionální a rozvojové 
agentury a se sdružením obcí a měst na jihu Čech, že se zatím nebude nic na euroregionu 
měnit ... Dnes nikdo nedokáže říci, jakým způsobem v rámci regionální politiky budou 
spolupracovat Plzeňský a Budějovický kraj. V tuto chvíli by proto byla krajně nevhodná doba 
na vytváření velkého euroregionu.“186 
 
Vedení Budějovic akceptovalo, že dočasně budou na území kraje operovat dva euroregiony. 
„Převážilo stanovisko podpořit vytvoření euroregionu Silva Nortica. Ten by byl sice 
přechodným řešením, ale výraznou měrou by přispěl k rozšíření spolupráce s partnery  
v Rakousku pro obce na Českobudějovicku a Jindřichohradecku.“187 Vytvoření Velkého 
Euroregionu je tedy podle vedení kraje stále aktuální, ačkoli je to otázka několika, spíše pěti, 
maximálně deseti let, což bude souviset se změnami po vstupu České republiky do Evropské 
unie. Oba existující euroregiony budou v mezidobí kooperovat např. na základě smlouvy  

                                        
182

 Přitečou stamilióny i do vnitrozemí?; in: HN, 8. IV. 2002. 
Vácha, V., Záměr vzniku a působení euroregionu v území Jižní Čechy, Horní/Dolní Rakousko, Dolní Bavorsko, 
Jihočeský výbor pro spolupráci se zahraničím; RERA, České Budějovice 13. XI. 2000, pracovní návrh č. 4, s. 4. 
183

 Knotek, Bohumil, tajemník Euroregionu Bayrischen Wald – Šumava – Mühlviertel, Klatovy, 5. I. 2001. 
184

 Knotek, Bohumil, tajemník Euroregionu Bayrischen Wald – Šumava – Mühlviertel, Klatovy, 5. I. 2001. 
Novotná, M., Euroregion Šumava/Böhmerwald/Mühlwiertel; in: Miscelanea Geograhica Universitatis Bohemiae 
Occidentalis, Plzeň, 1993, vol. I, s. 51-53. 
Vácha, V., Záměr vzniku a působení euroregionu v území Jižní Čechy, Horní/Dolní Rakousko, Dolní Bavorsko, 
Jihočeský výbor pro spolupráci se zahraničím; RERA, České Budějovice 13. XI. 2000, návrh č. 4, s. 2 až 14. 
185

 Pokorný, P., RERA rozšiřuje svoji působnost; in: Právo, 5. V. 2000. 
186

 Euroregion se zatím nerozšíří; in: Mladá fronta DNES, 6. XII. 2000. 
187

 Velký region bude až za pět let?; in: Českobudějovické listy, 22. III. 2001. 
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o spolupráci či asociační dohody. Celkovou činnost by koordinoval výbor, složený  
s představitelů obou euroregionů.  
 
Ilustrace: Europa Region Donau-Moldau, jako jeden z volnějších projektů, navázaných na 
Euroregion Silva Nortica.188 
 

 

 
 

                                        
188

 http://www.evropskyregion.cz/de/uber-uns/zahlen-fakten.html 
Budweis und Linz ringen um moderne Verkehrsanbindung 
http://wirtschaftsblatt.at/home/nachrichten/europa_cee/1354984/Budweis-Linz-und-die-moderne-
Verkehrsanbindung 
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Možnosti kraje Vysočina v oblasti regionální přeshraniční spolupráce189 
 
Perspektivy zapojení kraje Vysočina do regionální přeshraniční spolupráce byly (jsou)  
v podstatě trojí: 
 

• orientace některých okresů (Jihlava, Třebíč) na Waldviertel a tím pádem připojení se 
zdejších obcí k Euroregionu Silva Nortica; 

• orientace některých okresů (Jihlava, Třebíč) na Weinviertel a tím pádem připojení se 
zdejších obcí k Euroregionu Weinviertel – Pomoraví – Záhorie; 

• přímá spolupráce celého kraje (obcí celého kraje, Sdružení obcí Vysočiny) se 
Spolkovou zemí Dolní Rakousy, přičemž je lhostejné, zda dojde či nedojde ke změně 
hranic kraje a k vytvoření jeho přímé hranice s Rakouskem (stačil by k tomu přesun 
několika málo obcí z Jihočeského či Jihomoravského kraje, z okresů Jindřichův Hradec 
či Znojmo, ke kraji Vysočina). 

 
Orientace na Waldviertel (a Jihočeský kraj) byla aktuální zejména v roce 2000 
 
Jednání v uvedeném duchu probíhala od poloviny roku 1999. Smlouvu o spolupráci v oblasti 
kulturní výměny a společných průmyslových projektů a předjímající budoucí vznik 
Euroregionu Silva Nortica podepsali ostatně dne 13. dubna 2000 v Litschau za účasti 
vicekancléře Rakouska Erharda Buseka jak zástupci Europlatform Waldviertel, tak vedení 
Českomoravské regionální rozvojové agentury (ČMRA) v Jindřichově Hradci, Regionální 
rozvojové agentury (RERA) v Českých Budějovicích a právě Regionální rozvojové agentury 
Vysočina (RRAV) se sídlem v Jihlavě. „Rakušané a Češi se shodli na vzniku dalšího Euroregionu 
Silva Nortica, který by měl zahrnovat území okresů České Budějovice, Jindřichův Hradec  
a Jihlava a rakouskou oblast Waldviertelu“. Zmíněna byla i jeho předpokládaná rozloha: 
9 354 km2.190 
 
Zástupci RRAV k tomu dodávají: „Kdo může určovat, zda mohu či nemohu podat projekt? 
Koncentrace peněz je dejme tomu logická u velkých PHARE CBC projektů, ale nikoli u projektu 
malých, do jejich administrace by centrum ani kraje neměly vstupovat vůbec. I zvláštní 
projekty by byly schůdné, musely by jít, ať se ministerstvo staví na hlavu.“191 
 
Přinejmenším od poloviny roku 2001 byla ale zřejmá vize Českých Budějovic po identifikaci 
Jihočeského kraje s Euroregionem, kde by pro obce z jiných krajů nebylo místo (viz výše). 
Proto na Vysočině začali dominovat stoupenci orientace na Brno, respektive Weinviertel 

                                        
189

 Blažek, T., Angerer: Vznik euroregionu je otázkou pár měsíců; in: Mladá fronta DNES, 28. VI. 2000. 
Blažek, T., Euroregion se zřejmě bude jmenovat Silva Nortica; in: Mladá fronta DNES, 9. VIII. 2000. 
Blažek, T., Euroregion Vysočina: Jak by mohl pomoci?; in: Mladá fronta DNES. 11. IX. 1999. 
Blažek, T., Řemeslníci chtějí prorazit do Rakouska; in: Mladá fronta DNES, 28. VIII. 1999. 
Blažek, T., Řemeslníci z Vysočiny mají šanci prorazit do Rakouska; in: Mladá fronta DNES, 25. VIII. 1999. 
Dolní Rakousko a Vysočina se brzy setkají v euroregionu; in: Mladá fronta DNES, 21. IV. 1999. 
Dvořák, L., Agentury potvrdily spolupráci; in: Mladá fronta DNES, 15. IV. 2000. 
190

 http://www.cpkp.cz/noviny/nnoviny20003.htm 
http://www.slavonice.cz/spolecnost/tisk/konspirace/konspirace.html (Regionálně rozvojová konspirace) 
191

 rozhovor – Fialová, Iva, tajemnice Regionální rozvojové agentury Vysočina (RRAV), 8. I. 2001, kancelář RRAV. 
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Přitom je argumentováno, že bez ohledu na to, že zdejší iniciativy ”srdcem” směřují ke 
spolkové zemi Horní Rakousy (a tedy Waldviertelu), je třeba se přizpůsobit racionálním 
faktorům, a zejména tomu, že kraj Vysočina a Jihomoravský kraj spolu tvoří jeden NUTS 2 
(Jihovýchod). Je tedy vhodnější se rozhodnout spíše ”mozkem” ke vstupu do Euroregionu 
Weinviertel – Pomoraví – Záhorie a ke spolupráci s regionem Weinviertel.192 
 
„Je logické respektovat hranice NUTS 2 a krajů. Už se s tím raději smiřme a přiznejme, že se 
to nezmění. Sice existují případy, kdy se hranice kraje nebo dokonce okresu (Děčín)  
s hranicemi euroregionu nepřekrývají, ale to jsou příklady z dávných dob, kdy kraje 
neexistovaly. Kdo může zaručit, že se tyto euroregiony krajům také nepřizpůsobí? Brusel 
i Ministerstvo pro místní rozvoj takové situace sankcionuje, jejich dotace se složitě tříští  
a zdržují ... Brno by se zpěčovalo poskytovat prostředky do projektu, z něhož by těžil například 
Jindřichův Hradec. Pokud se Vysočina bude orientovat na Pomoraví, tak se takovým 
komplikacím vyhne.“193 
 
Waldviertel je ostatně pro spolupráci údajně málo atraktivní: „Nic tam není. Jen malé 
firmičky pro 5 lidí. Co chtějí s námi dělat spolu? Jim tam ty jejich minivýstavy fungují, ale 
nás to neosloví. Nekvalitní projekty jsou tu typické z obou stran. Funguje to jen na straně 
zadavatele, na druhé straně nikoli.“194 
 
Vznikem Euroregionu Silva Nortica ostatně není vše také navěky dáno. „Tu a tam mohou 
obce z kraje Vysočina na jeho projektech spolupracovat. Některé obce se mohou klidně 
rozhodnout pro dvojí nebo asociované členství, stejně jako se mohou ad hoc účastnit na 
konkrétních projektech. Se všemi jsme nemluvili a zakázat jim to taky nemůžeme. 
Spolupracovat přes hranici je ostatně možné i bez euroregionů.“195 
 
Uvedený názor tedy převážil a obce z okresů Jihlava Třebíč, se prostřednictvím členství ve 
Sdružení obcí Vysočina obrátily na Sdružení obcí a měst Jižní Moravy se žádostí o vstup do 
Euroregionu Pomoraví. Valná hromada Euroregionu jejich návrh – po konzultaci s protějšky 
ze Slovenska a Rakouska – dne 27. března 2001 přijala. 
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 rozhovor – Fialová, Iva, tajemnice Regionální rozvojové agentury Vysočina (RRAV), 8. I. 2001, kancelář RRAV. 
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 rozhovor – Úšelová, Blanka, ředitelka Regionální rozvojové agentury Vysočina, pracovní schůzka Přípravného 
výboru pro založení Euroregionu Silva Nortica, Magistrát města České Budějovice, 18. I. 2001. 
194

 rozhovor – Úšelová, Blanka, ředitelka Regionální rozvojové agentury Vysočina, pracovní schůzka Přípravného 
výboru pro založení Euroregionu Silva Nortica, Magistrát města České Budějovice, 18. I. 2001. 
195

 rozhovor – Fialová, Iva, tajemnice Regionální rozvojové agentury Vysočina (RRAV), 8. I. 2001, kancelář RRAV. 
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Minimálně od roku 1999 existuje paralelní vize vytvoření Euroregionu vlastního (s pracovním 
názvem „Vysočina“) 
 
Jeho hlavní jednotící vizí je možnost vybudování rychlé silniční komunikace směrem na 
Rakousko. Pokud by se několik málo obcí z okresu Znojmo nebo Jindřichův Hradec rozhodlo 
pro připojení ke kraji Vysočina, mohla by ostatně vzniknout přímá hranice kraje  
s Rakouskem.196 
 
Existence Euroregionu Egrensis a Euroregionu Bayrischer Wald – Šumava – Mühlviertel, 
stejně jako vznik Sdružení Šance pro jihozápad naráží na koncepci Svazu měst a obcí 
Plzeňského kraje 
 
Postoj kraje k Euroregionu 
 
Plzeňský kraj je vůči Euroregionu Šumava korektní a roku 2001, ještě před zánikem okresních 
úřadů, poskytl jeho sekretariátu částku 200 000 korun a ke stejnému příspěvku přiměl  
i Jihočeský kraj.197 Spojené síly obou krajů byly rovněž potřeba při finanční podpoře pro 
údržbu lyžařských běžeckých tras na Šumavě počínaje zimou 2001. Na údržbu tratí přispívala 
do té doby Evropská unie prostřednictvím PHARE CBC. Kvůli komplikacím, u jejichž kořene 
stálo zejména Ministerstvo pro místní rozvoj, však nebyla podpora nadále k mání. 
Představitelé krajů se proto tajemníkovi Euroregionu Šumava zavázali k uvolnění finančního 
příspěvku, s tím, že další prostředky Euroregion získá od lokálních soukromých sponzorů.198 
 
Leden 1999: vznik zájmové sdružení mikroregionů Šance pro Jihozápad199 
 
Dne 8. února 1999 byla na ustavující schůzi v Klenčí pod Čerchovem podepsána ustavující 
listina sdružení Šance pro jihozápad – zájmového sdružení mikroregionů a obcí příhraničních 
oblastí Plzeňského kraje (kterýžto kraj tehdy ještě efektivně nefungoval). U kořenů iniciativy 
stál mikroregion Chodská liga se sídlem v Klenčí. Obecní úřad v Klenčí se stal rovněž 
administrativním sídlem nově založené organisace. Cíle organisace byly deklarovány jako 
„servis pro mikroregiony, zemědělské podniky a další občanská sdružení“ v oblastech: 
 

• podpory všestranného rozvoje regionu a sjednocování zájmů jednotlivých obcí  
a mikroregionů; 

• získávání informací o tom, za jakých podmínek je možné získávat finance z existujících 
či připravovaných tuzemských a zahraničních (unijních) fondů; 

• vytváření platformy pro komunikaci a spolupráci se zastupitelstvem Plzeňského kraje, 
Svazem měst a obcí České republiky, s hospodářskými komorami, ministerstvy  
a euroregiony Šumava a Egrensis; 
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 http://www.kr-jihomoravsky.cz/aktuality/tk/TK021220.htm (Podpis dohod o spolupráci mezi zemí Dolní 
Rakousko a Jihomoravským krajem, krajem Vysočina a Jihočeským krajem) 
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 Kraj se představuje; in: HN, 26. X. 2000. 
Pešková, L., Plzeňský kraj podpoří Euroregion Šumava zasahující do tří zemí; in: ČTK, 22. VIII. 2003. 
198

 Kraje letos platí stopy; in: Mladá fronta DNES, 27. X. 2001. 
199

 Sdružení Šance pomáhá rozvoji regionu; in: Právo, 2. XI. 2001. 
Šance pro jihozápad je v Klenčí; in: Právo, 27. I. 1999. 
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• pořádání vzdělávacích seminářů a školení pro představitele mikroregionů a starosty 
obcí (tzv. Škola obnovy venkova); 

• zavádění internetu do regionu; 

• podpory rozvoje cestovního ruchu; 

• speciálního servisu pro obce s neuvolněnými starosty. 
 
Subjekt tak bezodkladně vyvolal pozornost ze strany Euroregionu Šumava. Zejména 
alarmující přitom byla ta skutečnost, že již ustavujícího jednání sdružení Šance byla přítomna 
zástupkyně odboru pro přeshraniční spolupráci Ministerstva pro místní rozvoj, která 
iniciativu hodnotila více než kladně. Mezi řádky konstatovala, že v Plzeňském kraji se tak 
utváří celek, se kterým by ministerstvo komunikovalo raději než s euroregiony Šumava 
a Egrensis, které ”nerespektují” hranice krajů, respektive by uvítalo, kdyby se ”Šance” stala 
základem euroregionu nového, těsně spjatého s Plzeňským krajem, protože jinak ”mohou 
nastat administrativní problémy při získávání příspěvků na rozvojové projekty”.200 
 
O významu „Šance“ svědčilo i to, že sdružení ani ne 14 po jeho vzniku dopřál sluchu i ministr 
pro místní rozvoj Jaromír Císař, který jeho zástupce, spolu se zástupci Euroregionu Šumava, 
přijal během své návštěvy regionu.201 
 
Původně přitom nebylo evidentní, že ze Sdružení se stane velmi vlivná platforma  
s početným členstvem. Na konci roku 2001 však již bylo členy ”Šance” 17 mikroregionů (tedy 
asi 140 obcí) z okresů Domažlice, Tachov, Klatovy a Plzeň – Jih, stejně jako další organisace 
(občanské sdružení podnikatelů Domažlicka, Spolek pro rozvoj zemědělského podnikání  
– Jihozápad a čtyři nepodnikatelská sdružení, např. Šumava bez hranic a Tělovýchovná 
jednota Start Luby).202 
 
Šance sama se přitom vůči oběma euroregionům, s nimiž se její operační prostor překrývá, 
nechovala a nechová nijak expanzivně a usiluje o symbiosu s nimi. Přitom je však třeba 
konstatovat, že pro obce, které jsou zapojeny do fungování euroregionů, není členství  
v ”Šanci” příliš lákavé: „Klatovy jsou členem Euroregionu Šumava, Svazu měst a obcí České 
republiky i Svazu historických sídel. Do každé z organizací odvádíme ročně desetitisíce korun 
... Na Šumavě existuje euroregion. Mnoho tamních starostu říká, že od členství v jiné instituci 
si více než od euroregionu slibovat nemohou. Na tom je dost pravdy.“203  
 
Mnohem kontroverznější však byl střet Šance s ambicemi vznikajícího kraje. Jeho mluvčím se 
v červnu 1999 vyhlásil subjekt ”Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje”, u jehož zrodu stála 
Regionální rozvojová agentura západních Čech a který usiloval o celokrajskou působnost. 
„Sdružení“ záhy vytvořilo členskou základnu asi sedmdesát měst a obcí s celkem 75 tisíci 
obyvatel, zejména z okresů Plzeň Jih a Plzeň Sever a jeho představitelé se nechali slyšet, že 
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 Šance pro jihozápad je v Klenčí; in: Právo, 27. I. 1999. 
201

 Bleskem; in: Blesk, 22. II. 1999. 
Krátce; in: Právo, 20. II. 1999. 
Program pracovní návštěvy ministra pro místní rozvoj Jaromíra Císaře; in: ČTK, 22. II. 1999. 
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 http://www0.mmr.cz/cz/sdruzeni/info/inf299.htm 
203

 Nedvěd, J., Krajské sdružení se rozrůstá, ale v pohraničí je zájem menší; in: Mladá fronta DNES,  
31. VIII. 1999. 
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jedině oni mohou zastupovat všech sedm okresů budoucího Plzeňského kraje u řídícího  
a monitorovacího výboru – Jihozápad. 
 
Některé obce kraje, a zejména členové Šance, odmítaly do nové organisace vstoupit. Přitom 
bylo argumentováno tím, že je nesmyslné usilovat o členství v plzeňském sdružení, které by 
se mohlo podobat územně správnímu celku. Sdružení obcí nadokresního typu je třeba 
vytvářet menší, aby mohla operativně řešit regionální problematiku. Šance představuje 
společenství, které vzniklo ”zespodu” a proto se nechce sklánět před projektem, vzniklým 
seshora, z prostředí budoucího krajského města. 
 
„Sdružení ”Šance pro jihozápad” nevzniká jako alternativa namířená proti někomu nebo 
něčemu, ale jako hnutí ”zdola” na přípravu regionu pro přizpůsobování se zásadám Evropské 
unie. Sdružení si neklade za cíl nahrazovat nebo suplovat činnost správních orgánů nebo 
oficiálních institucí: naopak chce se pokusit o vytvoření fungující skupiny státní správa  
– samospráva – podnikatelské subjekty – občan, tak, jak je propagována Evropskou unií.“204 
 
Neshody trvaly asi jenom měsíc: již v červenci 1999 bylo mezi oběma sdruženími dosaženo 
smíru. Na společném jednání v Klatovech představitelé obou stran veřejně deklarovali záměr 
spolupracovat jak mezi sebou, tak se zástupci dalších subjektů, působících na teritoriu 
budoucího kraje, a to včetně euroregionů. „Založili jsme koordinační výbor, v němž bude po 
dvou zástupcích ze Sdružení obcí a měst, Šance pro jihozápad, jednotlivých euroregionů  
a Svazu měst a obcí.“205 Právě takový Výbor bude vhodný partner při jednání s budoucím 
krajem, ministerstvy a bruselskou administrativou. 
 
Řada aktivit Šance v sobě přímo obsahuje prvek regionální přeshraniční spolupráce. 
Například na jaře roku 2003 proběhlo v Klatovech veřejné představení přeshraničního 
projektu na vytvoření kulturního portálu http://www.bbkult.net (který je funkční od  
14. května 2003 a jehož administrátorem v České republice je právě Šance). Ve dnech  
25. – 26. září 2003 se v Planici konal seminář, jehož cílem bylo předat praktické zkušenosti 
měst a obcí, které mají aktivní přeshraniční spolupráci s bavorskou stranou zástupcům obcí, 
které s touto spoluprací začínají.206 

                                        
204

 Havlík, K., Kvůli penězům se sdružení dohodla; in: Právo, 13. VII. 1999. 
Havlík, K., Nepřejeme si konfrontaci, ale spolupráci; in: Právo, 9. VII. 1999. 
Sdružení si přestala konkurovat; in: Mladá fronta DNES, 10. VII. 1999. 
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 Havlík, K., Kvůli penězům se sdružení dohodla; in: Právo, 13. VII. 1999. 
Havlík, K., Nepřejeme si konfrontaci, ale spolupráci; in: Právo, 9. VII. 1999. 
Sdružení si přestala konkurovat; in: Mladá fronta DNES, 10. VII. 1999. 
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 http://www.jz.cz/index.php (Šašek, I., Zpráva o činnosti sdružení Šance pro jihozápad za rok 2003.)  
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Samostatné přeshraniční aktivity Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje 
 
Tradice konferencí Plzeňského kraje s kolegy z Bavorska (prolínající se se setkáními na 
ministerské úrovni)207 
 
Oficiální spolupráce Plzeňského kraje a bavorských okresu Horní Falc a Dolní Bavorsko je 
odvozena od protokolu o spolupráci, který byl výsledkem jednání na ministerské úrovni ze 
dne 5. října 2001 na zámku Kozel (Českou republiku zastupoval ministr pro místní rozvoj Petr 
Lachnit, Bavorsko ministr pro rozvoj země a životního prostředí Werner Schnappauf). 
 
Prostor pro vytváření přeshraničních vazeb byl na straně České republiky vymezen 
Karlovarským, Plzeňským a Jihočeským krajem. V Německu se jednalo o vládní presidentury 
(Regierunsbezirk) Oberfranken (Horní Franky), Oberpfalz (Horní Falc) a Niederbayern (Dolní 
Bavorsko). Bylo výslovně uvedeno, že se jedná o třetí, kvalitativně nejvyšší úroveň regionální 
přeshraniční spolupráce, která dále prohloubí vazby, které zakládají dvoustranné (družební) 
smlouvy mezi jednotlivými městy (např. Plzeň – Regensburg, Domažlice – Fürth im Wald, 
Stříbro – Vohenstraus) a právě existující euroregiony Egrensis a Bayrischen Wald – Šumava  
– Mühlviertel, „omezené“ pouze na úzkou příhraniční oblast. 
 
Jako oblasti perspektivní spolupráce byly v první fázi zmíněny projekty v oblasti školství 
(výměnná stipendia, kursy jazykové přípravy a kulturní setkávání) a územního plánování 
(vytipovat zajímavých přírodních lokalit, atraktivních pro cestovní ruch po obou stranách 
hranice). 
 
Na iniciativu, zahájenou na ministerské úrovni, reagovaly pozitivně a značně aktivně zejména 
instituce Plzeňského kraje. Počínaje rokem 2001 jsou pořádány každoroční konference 
zástupců kraje s jeho protějšky v Bavorsku (Plzeň, 8. listopad 2001; Neustadt an der 
Waldnaab, 7. listopad 2002; Plzeň, 6. – 7. listopad 2003; Regensburg, 15. říjen 2004).208 
 
Roku 2001 představitelé regionálních samospráv podepsali v průběhu první konference 
společnou Deklaraci (Dohodu o spolupráci), odkazující na následující priority vzájemné 
spolupráce: 

                                        
207

 Blažek, I., Plzeňský kraj: hlavní prioritou není pouze dokončení dálnice; in: Právo, 12. IV. 2003. 
Mezinárodní cyklotrasy protnou území Plzeňského kraje; in: HN, 26. XI. 2001. 
O spolupráci Plzeňského kraje s Bavorskem; in: Právo, 9. XI. 2001. 
Pešková, L., Česká a německá území při bavorské hranici prohloubí spolupráci; in: ČTK, 5. X. 2001. 
Pešková, L., Plzeňský kraj a německé regiony hodnotí dosavadní spolupráci; in: ČTK, 7. XI. 2002. 
Pešková, L., Plzeňský kraj bude šířeji spolupracovat s bavorskými regiony; in: ČTK, 9. XI. 2001. 
Pešková, L., Plzeňský kraj navazuje spolupráci s bavorskými okresy; in: ČTK, 8. XI. 2001. 
Pešková, L., Plzeňský kraj uspořádá společnou konferenci s bavorskými regiony; in: ČTK, 30. X. 2001. 
Pešková, L:, Plzeňským krajem mají vést významné mezinárodní cyklotrasy; in: ČTK, 15. XI. 2001. 
Prohloubí spolupráci; in: Plzeňský deník, 6. X. 2001. 
Sejdou se tři regiony; in: Právo, 4. XI. 2003. 
Šrámková, J., Plzeňský kraj našel v Bavorsku své partnery; in: Hospodářské noviny, 19. XI. 2001. 
208

 A to ačkoli někteří zástupci kraje tvrdili, že spolupráce se zahraničními partnery není prioritou („V prvním 
roce činnosti nových orgánu kraje totiž považuji za podstatnější práci na jejich vyprofilování a na konstituování 
kraje jako instituce“.) 
Regiony se orientují zejména na partnery v Evropské unii; in: HN, 23. VII. 2001. 
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• utvoření samotné trvalejší struktury pro spolupráci (jejímiž centry budou úřady 
jednotlivých samospráv a jednoznačně pověření koordinátoři, kteří budou fungovat 
jako „kontaktní body“ jak pro přeshraniční protějšky, tak pro domácí obce i občany);  

• zlepšení vzájemné informovanosti o principech fungování státní správy a samosprávy 
v obou zemích; 

• tvorba regionálních rozvojových programu a koordinace v oblasti územního 
plánování; 

• co nejrychlejší dokončení propojení dálničních sítí obou států (po dokončení obchvatu 
Plzně je na pořadu dne dostavení chybějící části dálnice v okolí města Waidhaus); 

• zlepšení železničního spojení (vybudování koridoru po linii Praha – Plzeň  
– Regensburg – München) a prodloužení spojů Bavorské lesní železnice (jež nyní 
končí v obci Bayrischen Eisenstein) do zastávky Špičák v České republice (s tím je 
spojen projekt na rekonstrukci nádražních budov v Železné Rudě a na Špičáku); 

• aktivity v oblasti boje proti nezaměstnanosti (která je v Bavorsku zapříčiněna reziduy 
z doby existence železné opony a umocněna konkurencí levné pracovní síly z České 
republiky po jejím odstranění); 

• kroky v oblasti ochrany životního prostředí (např. projekt systému ekologického 
vytápění města Hartmanice); 

• spolupráce v kulturní sféře a v oblasti rozvoje cestovního ruchu (propojení 
cyklostezek a pěších turistických stezek).  

 
Roku 2002 zástupci regionů z obou stran hranice ustavili již celkem šest komisí (hospodářství, 
cestovní ruch, doprava, ochrana životního prostředí, zemědělství, komunální spolupráce),  
v nichž jsou zapojeni zejména představitelé obcí a regionálních hospodářských komor. 
Členové komisí se průběžně setkávají, aby zhodnotili výsledky dosavadní spolupráce  
a prodiskutovali přípravu dalších projektů. 
 
Konference v roce 2003 byla ve znamení nadcházejícího vstupu České republiky do Evropské 
unie. Tímto krokem se hranice Česká republika – Bavorsko posouvá z hlediska své polohy  
v Unii z okrajové do centrální polohy. Přijaté komuniké bylo koncipováno s cílem rozbít 
dosavadní odmítavé postoje některých ministerských úředníků. ”Často se u nich setkáváme  
s názorem, jak si prý vymýšlíme něco, co na německé straně vlastně vůbec nechtějí. Teď 
dostanou důkaz, že tomu tak není”.209 Nosná témata jednání byla následující: 
 

• Podpora přeshraniční spolupráce po 1. květnu 2004, včetně kompatibility programů  
v rámci PHARE CBC a Iniciativy Interreg či situace euroregionů; 

• Rozvoj silniční i železniční dopravy v příhraničí (výstavba obchvatu Klatov, Železné 
Rudy, Staňkova či Babylonu, zdvoukolejnění a zmodernizování železnice z Plzně do 
Domažlic, a dále do České Kubice, Furth im Waldu a pak až k letišti u Mnichova, atd.): 
dokument je adresován ministru dopravy České republiky. „Pokud by se 
zmodernizoval i úsek Praha-Plzeň, trvala by cesta vlakem z Prahy do Mnichova jen 
zhruba tři hodiny ... Chtěli jsme dát Praze jasný signál, že příhraniční regiony jsou 
schopny se dohodnout na základních prioritách, které potřebují pro svůj hospodářský  

                                        
209

 Blažek, I., Plzeňský kraj: hlavní prioritou není pouze dokončení dálnice; in: Právo, 12. IV. 2003. 
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i turistický rozvoj ... Falcko podobnou rezoluci schválilo roku 2002 a Berlín vzal na 
požadavky ohled při přípravě plánu německých dopravních cest.“210 

• Internetová presentace přeshraničních aktivit: zatím fungují portály 
http://www.regioport.com a http://www.bbkult.com, zaměřené na hospodářství  
a kulturu (presentace vznikly původně jako komunální, účastníci konference je usilují 
rozšířit tak, aby pokrývaly celá území partnerských krajů). Dalším serverem, který by 
mohl časem vzniknout, by mohl být portál zaměřený na zemědělství.  

 
Závěry jednání z roku 2004 byly společné postupy v oblasti kultury, životního prostředí, 
zemědělství, obnovy venkova, dopravy, hospodářství nebo cestovního ruchu ve změněných 
podmínkách po vstupu České republiky do Evropské unie.211 
 
Setkání na ministerské úrovni se přitom konají i nadále, přičemž na „krajská“ jednání reagují. 
To platí zejména o setkání ministra pro místní rozvoj Pavla Němce s jeho bavorským 
protějškem – ministrem pro regionální rozvoj a životní prostředí Wernerem Schnappaufem 
ze dne 5. června 2003. Na schůzce byli přítomni i zástupci Plzeňského, Karlovarského  
a Jihočeského kraje a euroregionů Egrensis a Šumava, kteří přítomným ministrům představili 
návrhy společných projektů, které se budou ucházet o evropské dotace. Mezi nejvíce nosná 
témata jednání patřily projekty v oblasti:212 
 

• zlepšení silniční i železniční infrastruktury mezi Českou republikou a Bavorskem 
(vytipování prioritních akcí v infrastruktuře, ve snaze získat pro ni podporu  
z evropských fondů; 

• vytváření společné koncepce územního plánování a budování společných pracovišť 
pro územní plánování (včetně zajištění jejich odpovídajícího financování); 

• vypracování modelových projektů v cestovním ruchu, použitelných i v dalších zemích 
Evropské unie, jejichž jednotícím prvkem by bylo zachování čisté přírody v příhraničí; 

• perspektivy uspořádání velké zahradnické a krajinotvorné přehlídky v Chebu  
a Marktredwitz (v roce 2006) a na zemské výstavě ve Zwiesel (2007); 

• vybudování společného geoparku v Horním Falcku; 

• projekt záchrany rysa na obou stranách Šumavy. 
 
Přímá interakce mezi obcemi 
 
Paralelně s „ministerskými“ a „krajskými“ setkání existují i setkání zástupců jednotlivých obcí 
z obou stran hranice. Toho je příkladem setkání 40 starostů z Plzeňska a Bavorska, které se  
v Klenčí pod Čerchovem uskutečnilo v prosinci 2001 a kde zástupci kraje figurovali výhradně 
v roli diváků, respektive adresátů mnohdy nepříjemných dotazů. V rámci setkání se zejména 
projednávaly možnosti kompatibility mezi projekty v rámci Iniciativy Interreg a PHARE 
CBC.213 
 

                                        
210

 Blažek, I., Plzeňský kraj: hlavní prioritou není pouze dokončení dálnice; in: Právo, 12. IV. 2003. 
211

 Spolupráce přes hranice; in: Právo, 15. X. 2004. 
212

 Prokš, V., Němec: Mezi Českou republikou a Bavorskem je třeba zlepšit dopravní spojení; in: ČTK, 5. VI. 2003. 
213

 Čeští a bavorští starostové se snaží prohloubit spolupráci v příhraničí; in: Právo, 11. XII. 2001. 



Ochrana & Bezpečnost – 2013, ročník II., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Geneze a „medailonky“ euroregionů na hranici České republiky. (2013_A_02) 

 

 
69 

 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Starostové z Bavorska se obávají, že krystalizující kraje se budou snažit zasahovat do 
fungování Euroregionu Bayrischen Wald – Šumava – Mühlviertel: „Zástupci obcí ze Spolkové 
republiky Německo se nechali slyšet, že kraje se prý hodlají vměšovat do výběru projektů za 
bruselské peníze, což bylo dosud výsadním právem euroregionu. Přitom bylo zapochybováno 
o účelnosti vynakládání finančních prostředků na projekty realizované mimo příhraniční 
okresy. Zástupce hejtmana Plzeňského kraje Vladislav Vilímec starosty ubezpečil, že 
zastupitelstvo kraje zatím o takových možnostech nejednalo.“214 
 
Spojení sil v oblasti turistického public relations215 
 
Podobně jako v Moravskoslezském kraji, i na Plzeňsku existují případy snahy o úspory  
z rozsahu při přípravě společných „krajských“ expozic pro účely presentace území na 
mezinárodních veletrzích turistického ruchu. 
 
Od roku 2002 tak kraj trvale buduje společnou expozici na veletrhu Regiontour Brno (včetně 
presentace Šance, Euroregionu Egrensis a horské pásma Šumavy a poukázání na dosavadní 
výsledky spolupráce s Bavorskem: sítě cyklotras a informačních středisek). Obdobnou 
expozicí jsou obesílány i jiné veletrhy, pokud je to ve finančních možnostech kraje. 
 
Okres Tachov, který leží mimo Karlovarský kraj, je „nejslabším článkem“ Euroregionu 
Egrensis216 
 
Ačkoli okres Tachov formálně spadá do operačního prostoru Euroregionu Egrensis (a ačkoli 
okres Tachov tvoří s okresem Cheb společný obvod pro volby do Senátu), reálné propojení 
Tachovska s Karlovarskem zaostává. Jen 10 % obcí okresu Tachov patří delší dobu do 
Euroregionu (např. Konstantinovy Lázně, Kladruby). Stříbro přistoupilo až roku 2000 a Tachov 
až roku 2002 (na Karlovarsku přitom na práci Euroregionu participuje 90 % obcí). Vlastně 
dodnes neustaly spekulace o možnosti vytvoření „plzeňského“ Euroregionu, nebo  
o přesmyku Tachovska k Euroregionu Šumava. 
 
Hlavním důvodem, proč obce na Tachovsku váhaly – a stále váhají – se vstupem do 
Euroregionu, je výše členského příspěvku. Ta činí šest korun za každého obyvatele obce 
ročně, což je patrně vůbec nejvyšší členský příspěvek mezi všemi sdruženími obcí v zemi. 
(u ostatních euroregionů se pohybuje mezi 1,- až 3,- Kč na osobu a rok). V roce 2001 takto 
byly vybrány prostředky ve výši 1,3 milionu Kč, které byly použity hlavně na chod kanceláře 
Euroregionu. Výši příspěvku ovlivnil fakt, že Euroregionu (na rozdíl od většiny ostatních 
v České republice) nijak nepřispívaly okresní úřady. Euroregion např. rovněž platil příspěvek 
na členství v Sdružení evropských hraničních regionů (tj. 1 000 eur ročně). Např. Tachov 
přijde jeho vstup ročně na 75 000 Kč. 

                                        
214

 Čeští a bavorští starostové se snaží prohloubit spolupráci v příhraničí; in: Právo, 11. XII. 2001. 
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 Hernandezová, S., Kraj a Plzeň se představí na Regiontouru společně; in: Právo, 18. XII. 2002. 
Pešková, L., Plzeňský kraj se v lednu představí na nizozemském veletrhu; in: ČTK, 6. XI. 2001. 
Turisty má zlákat originální expozice; in: HN, 24. IX. 2001. 
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 Euroregion se rozrůstá o Tachovsko; in: Mladá fronta DNES, 29. V. 2002. 
Tachov: Město už vstoupí do euroregionu; in: Mladá fronta DNES, 29. VI. 2002. 
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Vztahy po linii Karlovarský kraj a Euroregion Egrensis217 
 

Období do roku 1999: Euroregion nepřikládá kraji velkou váhu 
 
Management Euroregionu naprosto nepřipouštěl, že by nadcházející ustavení kraje mohlo 
pro jeho chod přinést jakékoli komplikace. Vznik a vývoj krajů byl euroregionálními činiteli 
označen za „těžkopádný“ a role Euroregionu při přeshraniční spolupráci jako 
nezastupitelná.218 Problémy s plánovaným vyšším územně samosprávným celkem nebyly 
brány v potaz, snad s výjimkou nejistoty o dalším směřování Tachovska, ležícího mimo 
Karlovarský kraj. Regionální rozvojová agentura Egrensis (RRAE) byla založena 12. června 
1998. Jejími zakladateli byly Euroregion Egrensis (EE), Regionální hospodářská komora Západ 
(sdružení Okresní hospodářské komory Cheb a Okresní hospodářské komory Tachov), 
Okresní agrární komora Karlovy Vary, Okresní agrární komora Sokolov a Ekonomická fakulta 
Cheb Západočeské university v Plzni. 
 
Září 2001 – ve znamení konfrontace mezi Euroregionem a krajem 
 
Karlovarský hejtman adresoval Ministerstvu pro místní rozvoj několik dopisů, ve kterých 
částečně žádal o podporu, při své snaze radikálně omezit náplň práce Euroregionu na agendu 
„školských výměn, kulturních aktivit a spolkových iniciativ“ a pro kraj požadoval pravomoc 
rozhodovat o projektech, ucházejících se o spolufinancování ze strany Evropské unie:219 
 

• President Euroregionu: „Škoda že se dovídám někde bokem, že se hejtman pokouší 
rozbít Euregio Egrensis ... Evropská unie vypisuje programy, které jsou určeny pouze 
pro euroregiony. Nechci narušovat vztahy mezi EE a kraji, ale je mi líto, že se 
nedokážeme domluvit a společně získávat co největší množství finančních prostředků 
z Evropské unie.“ 

• Hejtman: „Nikdo úlohu EE nezpochybňuje ... Dříve tady nebyla odpovídající instituce,  
a proto se dosud ministerstva obracela na euroregiony. Nyní je ale vše upraveno  
v zákonech tak, že tuto úlohu přebírají kraje ... Když se budeme například nyní  
o víkendu bavit s německými partnery o dopravě, tak já přece nemohu říct, že se nás 
to jako kraje netýká, že to inicioval EE! ... Nyní bude v těchto oblastech aktivně 
působit krajský úřad se svým odborným týmem, a EE nadále zůstane spíše u školských 
a kulturních výměn nebo spolkových iniciativ. Bude to jakýsi návrat k původnímu 
poslání euroregionů.“ 
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 Česko-německý euroregion ceká nová role; in: Mladá fronta DNES, 21. IX. 1999. 
Euregio rušit nebudou; in: Plzeňský deník, 2. II. 2002. 
Euroregion se domluvil s krajem; in: Mladá fronta DNES, 2. XI. 2001. 
Karlovarský kraj získá třetinový podíl v regionální rozvojové agentuře; in: HN, 18. III. 2002. 
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Kraj chce do agentury; in: Plzeňský deník, 14. XI. 2001. 
Molčík, M., Euroregion Egrensis a Karlovarský kraj se dohodly na spolupráci; in: ČTK, 1. XI. 2001. 
Molčík, M., Euroregion se domluvil s krajem; in: Mladá fronta DNES, 2. XI. 2001. 
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 Šofra, J., Česko-německý euroregion čeká nová role; in: Mladá fronta DNES, 21. IX. 1999, s. 2. 
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 Karlovarsko chce spolupracovat s EE; in: Právo, 14. IX. 2001. 
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Listopad 2001 – dohoda ke všeobecné spokojenosti 
 

Emoce zanedlouho opadly a z obou stran zazněla slova mnohem smířlivější:220 
 

• President Euroregionu: „Shodli jsme se, že když už byly zřízeny kraje, a ty mají ze 
zákona vyjmenované okruhy kompetencí, je nutné zabránit dvojkolejnosti při přípravě 
projektů, kde dosud EE funkci kraje suplovalo ... Vznik kraje jsme očekávali a věříme 
ve stále se zlepšující vzájemnou spolupráci ... Chceme se soustředit na oblast 
turistického ruchu, kdy kraj například nebude vydávat turistické propagační materiály 
o ubytování, dopravním spojení, kulturních akcích či historických zajímavostech.“ 

• Hejtman: „Kraj do budoucna vnímá jako hlavní úlohu EE zprostředkování projektů  
s přeshraničním efektem ... Všichni na kraji pochopili, že například velké projekty 
PHARE, kde se žádá o částky vyšší než dva milióny eur, jsou tvořeny výhradně pro 
euroregiony.“ 

 
Výsledkem jednání byla i dohoda, obsahující následující části: 
 

• Důležité je, aby region vystupoval při jednáních se zahraničím jako jeden silný celek, 
což lze pouze při vzájemné spolupráci krajské samosprávy a Euroregionu. 

• Euroregion postoupí jedno místo ve svém prezidiu zástupci karlovarského hejtmana 
pro regionální záležitosti; 

• do RRA kraj vstoupí třetinovým akciovým podílem (současné složení akcionářů 
Agentury je: 33 % Karlovarský kraj, 33 % Euregio Egrensis, 33 % Podnikatelské 
subjekty (Vedle regionální hospodářské komory to je Agrární komora Karlovarského 
kraje a Regionální stavební sdružení Karlovy Vary) a 1 % Fakulta ekonomická 
Západočeské university Cheb. 

• Euroregion bude i nadále připravovat a realizovat projekty přeshraniční spolupráce 
s tím, že krajským úředníkům nabídne své zkušenosti a kontakty na druhé straně 
hranice, navázané v minulých letech. 

 
Ambivalentní pozice protějšků z Německa 
 
Popisované napětí mezi Euroregionem a krajem neuniklo ani pozorovatelům z druhé strany 
hranice. Vývoj, o kterém byla řeč, tak dokresluje skutečnost, že zemský rada (Landrat) 
Vogtlandu, který ještě v dubnu 2001 na Karlovarsku jednal výhradně se zástupci 
Euroregionu, se od června začal orientovat i na spolupráci s krajskou strukturou. Příležitostí 
pro seznámení se všech tří stran bylo symposium o dopadu rozšíření Unie na hranici 
Německo – Česká republika, které se v červnu 2001 uskutečnilo v Drážďanech. Zde se 
Landrat Vogtlandu (Thomas Lenk), hejtman Karlovarského kraje (Josef Pavel) i president 
Euroregionu (Jan Horník) vzájemně ujistili o svých sympatiích. Landrat zároveň avizoval svou 
brzkou návštěvu na krajském úřadě.221 
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 Šofra, J., Euroregion hledá cesty, jak do pohraničí přilákat turisty; in: Mladá fronta DNES, 6. XI. 2000, s. 2. 
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 Landrát míří za hejtmanem; in: Plzeňský deník, 6. VI. 2001, Karlovarský kraj, s. 9. 
V Drážďanech o spolupráci; in: Plzeňský deník, 6. VI. 2001, Karlovarský kraj, s. 9. 
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Obec Lubenec je jediným členem Euroregionu Egrensis, který leží na území Ústeckého kraje 
 
Lubenec a Euroregion Egrensis spojuje zájem o stavbu rychlostní komunikace E-48 (R-6), 
která právě v katastru Lubence přetíná Ústecký kraj (dokončení se předpokládá okolo roku 
2010). Současná silnice z Prahy do Karlových Varů prochází přímo středem obce. Proto je 
pozornost, kterou Lubenec nové stavbě přikládá, pochopitelná. Nejedná se o planou aktivitu. 
Včasný a aktivní přístup umožnil obci pozměnit původní projekt průběhu komunikace 
krajinou ve svůj prospěch: „Zastupitelstvo schválilo, že silnice povede na sever od vsi, aby ji 
neodřízla od lesa. Studie nám slibuje i sjezd z rychlostní komunikace nedaleko za posledním 
domem, říká spokojeně lubenecký starosta Bohumil Peterka.“222 
 
Tlak ze strany Ústeckého kraje na sloučení euroregionů Erzgebirge – Krušnohoří a Elbe  
– Labe, aby v rámci kraje existoval jen jeden Euroregion223 
 
Na území Ústeckého kraje fungují čtyři euroregiony:  
 

• Elbe – Labe a Erzgebirge – Krušnohoří, a to celými svými operačními prostory, jejichž 
hranice se přitom složitě prolínají a překrývají – vzájemné vztahy obou euroregionů 
jsou však samy o sobě korektní, oba euroregiony založily „své“ regionální rozvojové 
agentury; 

• Egrensis (jediná obec – Lubenec – viz výše; zbytek operačního prostoru Euroregionu 
se nachází v Karlovarském a v Plzeňském kraji); 

• Nisa (na Šluknovsku). 
 
O složité situaci na Šluknovsku již padla zmínka. Vedle ní však krajské zastupitele 
pronásledují vize sloučení euroregionů Elbe – Labe a Erzgebirge – Krušnohoří do stavu „jeden 
kraj = jeden euroregion“. 
 
„Je tu evidentní snaha jeden kraj = jeden euroregion. Cítíme tu snahu od Severočeského 
sdružení obcí, ovšem neoficiálně. Snad nám to nenařídí direktivně.“224 Taková byla slova 
tajemníka Euroregionu Krušnohoří v době, kdy kraj ještě neexistoval.225 Po ustavení krajů se 
situace poněkud změnila. Úřad hejtmana zastává někdejší president Euroregionu Krušnohoří, 
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 Jurková, M.; Pokorný, J., Silnice se dotkne kraje; in: Mladá fronta DNES, 21. III. 2001, Severní Čechy, s. 1. 
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 Rozhovor – Bína, František, jednatel Euroregionu Erzgebirge – Krušnohoří, Most, 21. II. 2000. 
Agentury o rozvoji kraje; in: Právo, 16. II. 2001. 
Kraj bude mít agenturu pro hospodaření s energií; in: Mladá fronta DNES, 4. III. 2002. 
Osvaag, M., K., Malým obcím pomůže energetická agentura; in: Mladá fronta DNES, 5. III. 2002. 
Šulc: Agenturu budovat nebudeme, koupíme si ji; in: Mladá fronta DNES, 8. II. 2002. 
http://www.seso.cz (Severočeské sdružení obcí) 
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 Rozhovor – Bína, František, jednatel Euroregionu Erzgebirge – Krušnohoří, Most, 21. II. 2000. 
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 Severočeské sdružení obcí (SESO) bylo úzce spjato s Euroregionem Elbe/Labe. Poté, co moc v nově 
ustaveném kraji uchopila „mostecká“ skupina, je role SESO marginální a de facto se omezuje na šíření know 
how v oblasti úspor energie. ARR Elbe/Labe roku 2002 ve spolupráci s SESO založil pro tento účel tzv. 
Energetickou agenturu, která by „ ... na sebe měla postupně nabalit všechny činnosti související s používáním 
energií – od obnovitelných zdrojů a prevenci znečištění přes koncepce rozvoje území a ochranu ovzduší až po 
poradenskou činnost pro veřejnost.“ 
http://www.seso.cz 
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který právě Regionální rozvojovou agenturu (RRA) ze svého někdejšího působiště používá 
jako mocenský nástroj (ostatně došlo k jejímu přejmenování z RRA Most na RRA Ústeckého 
kraje). Celkem 34 % akcií v RRA koupil kraj za 700 000 Kč.226 
 
Pobočky RRA jsou nyní umístěny jak v Ústí nad Labem (titulárně se jedná o centrálu, ač není 
zdaleka tak vybavena, jako mostecká úřadovna), která jakoby omezuje vliv ARR Labe; tak ve 
Varnsdorfu, aby se obce Šluknovska nemusely obracet výhradně na ARR Nisa. Za uvedeného 
stavu nepřekvapí, že každé posílení RRA vede ke znejistění managamentu Euroregionu Elbe  
– Labe (resp. ARR Labe, která rovněž dostává nabídky kraje na prodej části akcií – zatím jich 
kraj drží 14 %). Opticky se však situace oproti době před vznikem kraje příliš nezměnila: na 
teritoriu kraje operují stále 4 euroregiony, pouze jedna, kdysi „euroregionální“, Agentura 
stále posiluje a stává se „krajskou“. 
 
Snaha o sumarizaci zjištěných skutečností 
 
V České republice je – po směru hodinových ručiček a za cenu nemalého zjednodušení  
– možné vysledovat několik konstelací vztahů mezi klíčovými aktéry regionální přeshraniční 
spolupráce. 
 
V Libereckém, Zlínském a Karlovarském kraji existuje velká personální propojenost mezi 
krajskou samosprávou, euroregionem, regionální rozvojovou agenturou, respektive 
dominantním (víceméně „celokrajským“) zastřešujícím sdružením obcí. Spolupráce mezi 
všemi uvedenými úrovněmi je efektivní a ku prospěchu věci (byť na Karlovarsku prošla 
krátkou etapou sporů). Podobnosti pokračují v tom, že „krajský“ euroregion ve všech třech 
případech umístil svůj sekretariát do krajského města, svým operačním prostorem pokrývá 
celé území kraje a navíc „prosakuje“ i do krajů sousedních, kde však je vystaven buďto 
konkurenci jiných euroregionů, případně určité nevoli zdejší krajské samosprávy. 
 
Intenzita přeshraničních aktivit na Zlínsku přitom ani zdaleka nedosahuje situace na hranici  
s Německem (Euroregion Bílé – Biele Karpaty vznikl roku 2000, jeho protějšky na Karlovarsku 
a Liberecku o 10 let dříve; hranice s Německem se otevírá, hranice se Slovenskem 
přinejmenším dočasně „utěsňuje“, atd.). Podobně Brněnský (Jihomoravský) kraj se víceméně 
kryje s rozlohou jednoho euroregionu (jehož případné rozšíření působnosti do kraje Vysočina 
je stále ve fázi spekulací), avšak míra přeshraničních aktivit je nízká, sekretariát euroregionu 
sídlí mimo krajské město (v Břeclavi) a krajská samospráva se spíše upíná k projektu 
„Maxiregionu“ CENTROPE (Wien – Brno – Bratislava – Györ). 
 
Moravskoslezský kraj je – s výjimkou okresu Ostrava – město – rozdělen do operačních 
prostorů čtyř euroregionů. S nimi tvoří určitou symbiózu a prostřednictvím „své“ regionální 
rozvojové agentury dokonce tiší jejich případné vzájemné neshody. 
 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje v nepravidelných intervalech sonduje možnosti vize „jeden 
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 Nákup „hotové“ Agentury hejtman obhájil jako mnohem jednodušší postup, než zakládání vlastní agentury. 
Navíc nově založená společnost, která by se starala o přísun a vyúčtování případných dotací z Bruselu by musela 
disponovat tzv. certifikací. Tu by nová Agentura musela zdlouhavě získávat. 
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kraj – jeden euroregion“. Nyní na jeho teritoriu operují dva euroregiony zcela (Elbe – Labe  
a Erzgebirge – Krušnohoří, jejichž operační prostory se složitě prolínají a překrývají) a dva 
částečně (jediná obec, spadající do primárně „karlovarského“ Egrensis není zpravidla vůbec 
akcentována; ve složitější situaci se nachází Šluknovský výběžek, kde dominuje „liberecká“ 
Nisa). Projevuje se ten fakt, že současný hejtman vzešel z managementu Euroregionu 
Erzgebirge – Krušnohoří. Regionální rozvojová agentura, původně spjatá právě  
s Krušnohořím, byla postupem času „pasována“ na agenturu „krajskou“ a její detašovaná 
pracoviště umístěna jak do srdce Euroregionu Elbe – Labe (Ústí nad Labem), tak na 
Šluknovsko (Varnsdorf) – snad aby připravila půdu pro další sjednocovací kroky. 
Pragocentrismus tak byl nahrazen „Úsťocentrismem“, ztělesňovaným, paradoxně, někdejším 
primátorem města Mostu. 
 
Naopak rozlehlý Euroregion Glacensis, operující v území od Semil po Jeseník, de facto 
dominuje v přípravě žádostí o granty v Evropské unie v Královéhradeckém, Pardubickém  
a Olomouckém kraji. Kraje ani „jejich“ regionální rozvojové agentury nejsou RDA Glacensis 
konkurentem. 
 
Jihočeský kraj se výslovně shlédl v příkladu Liberce a ještě v roce 2001 nevybíranými způsoby 
usiloval o konstelaci „jeden kraj, jeden euroregion, jedna regionální rozvojová agentura, 
jedno všeobjímající sdružení obcí“. Vizi se podařilo naplnit pouze zčásti, když byla Rozvojová 
agentura v Jindřichově Hradci absorbována „dvorní“ agenturou RERA České Budějovice. Již 
bezmála desetiletí existující Euroregion Šumava a s ním spojená Regionální rozvojová 
agentura Šumava svou nezávislost uhájily a Budějovice se musely spokojit s vytvořením 
Euroregionu Silva Nortica, operujícím ve čtyřech ze sedmi okresů kraje. 
 
Plzeňský kraj, který pasivně sledoval vývoj v Jihočeském kraji a de facto nereagoval na 
nabídku „rozpůlit“ Euroregion Šumava, na konstrukci „vlastního“ euroregionu patrně 
neaspiruje. V komunikaci přes hranici volí přímou cestu – pravidelná setkávání s protějšky  
z Bavorska. O to větší neklid vzbudila skutečnost, že „krajskému“ sdružení obcí začala 
konkurovat iniciativa Šance pro jihozápad. Po období nejistoty však došlo de facto  
k rozdělení působnosti obou sdružení (severní a jižní polovina kraje) a další vývoj se odvíjí bez 
komplikací. 
 
To však nebrání tomu, aby oficiální postoj Plzeňského kraje (ale de facto i Karlovarského, 
případně i některých dalších krajů, stejně jako některých pracovníků Ministerstva pro místní 
rozvoj) k regionální přeshraniční spolupráci bylo možné charakterizovat následovně: aktivity 
euroregionů, mikroregionů a partnerských měst vyznívají jako pouhá „předehra“, 
zapříčiněná neexistencí vyšších územně samosprávných celků v České republice. Euroregiony 
by nyní měly ustoupit do pozadí (resp. se věnovat marginálním aktivitám) a zásadní iniciativu 
v regionální přeshraniční spolupráci přenechat kraji (který – ve srovnání s euroregiony  
– disponuje mnohem většími finančními prostředky, nutnými ke spolufinancování projektů). 
Takový postoj ovšem protistrany (zejména v Německu) do značné míry nechápou.  
V Německu jsou euroregiony pro vyšší územně samosprávné celky partnerem, 
„ministerstvem zahraničních věcí“. Je to do značné míry dáno tím, že vývoj zde šel  
„v opačném gardu“: nejprve vznikly spolkové země, euroregiony až později (na hranici 
s Českou republikou až po roce 1989). 
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Příloha: "Medailonky" euroregionů, operujících na území České republiky 
 

EUROREGION NEISSE – NISA – NYSA227 
 

 
 

Státy, na jejichž území zasahuje jeho operační prostor: Česká republika, Německo, Polsko. 
 
Sídla sekretariátů: Liberec (Česká republika), Zittau (Německo), Jelenia Góra (Polsko). 
 
Datum založení: 21. prosinec 1991. 
 
Rámcový rozsah operačního prostoru Euroregionu:  
 

• Česká republika: Liberecký kraj a severní část okresu Děčín v Ústeckém kraji 
(Šluknovský výběžek); avizována byla možnost rozšíření operačního prostoru směrem 
do Středočeského (okres Mladá Boleslav); 

• Německo: okresy (Kreis, NUTS 3) po administrativní reformě zredukované na Bautzen 
a Görlitz (někdejší okresy Hoyerswerda, Kamenz, Löbau-Zittau a Niederschlesischer 
Oberlausitzkreis byly do nich začleněny) v rámci Svobodného státu Sasko; 

• Polsko: jihozápad vojvodství Dolnoślaskie (okres / powiat: Boleslawiec, Jawor, Jelenia 
Góra, Kamienna Góra, Lubań, Lwówek Slaski, Zgorzelec, Zlotoryja); nejzazší jihozápad 
vojvodství Lubuskie (okres / powiat: Zagań a Źary). 
 

 

                                        
227

 Zdroje informací, ilustrací a map: 
Přehled vydaných publikací a dalších materiálů; in: Český statistický úřad Liberec, nedatováno 
<http://www.czso.cz/xl/redakce.nsf/i/prehled_vydanych_publikaci_>. 
Euroregion Nisa <http://www.ern.cz>. 
Informační portál ERN <http://www.infoern.eu/cz/index.php?D=5>. 
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EUROREGION GLACENSIS228 
 

 
 

 Státy, na jejichž území zasahuje jeho operační prostor: Česká republika, Polsko. 
 
Sídla sekretariátů: Rychnov nad Kněžnou (Česká republika), Klodzko (Polsko). 
 
Datum založení: 5. prosinec 1996. 
 
Rámcový rozsah operačního prostoru Euroregionu:  
 

• Česká republika: celý Královéhradecký a Pardubický kraj; okresy Jeseník a Šumperk  
v Olomouckém kraji;  

• Polsko: jihovýchodní část vojvodství Dolnoślaskie, jihozápadní část vojvodství 
Opolskie (okres / powiat: Klodzko, Ząbkowice, Dzierżoniow a Walbrzych). 

 

   

                                        
228

 Zdroje informací, ilustrací a map: 
Územní vymezení euroregionu; in: Euroregion Glacensis 
<http://www.euro-glacensis.cz/uzemni-vymezeni-euroregionu.html>. 
KRÁM, Josef, Úspěšný euroregion; in: Místní kultura, 27. III. 2009  
<http://www.mistnikultura.cz/uspesny-euroregion>. 
Euroregiony; in: Český statistický úřad v Pardubicích 
<http://www.czso.cz/xe/redakce.nsf/i/euroregiony>. 
Euroregion Glacensis a RDA navazuje další mezinárodní kontakty; in: Regional Development Agency 
<http://www.rda-rk.cz/clanky-euroregion-glacensis-a-rda-navazuje-dalsi-mezinarodni-kontakty.html>. 



Ochrana & Bezpečnost – 2013, ročník II., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Geneze a „medailonky“ euroregionů na hranici České republiky. (2013_A_02) 

 

 
78 

 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

 
 

 



Ochrana & Bezpečnost – 2013, ročník II., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Geneze a „medailonky“ euroregionů na hranici České republiky. (2013_A_02) 

 

 
79 

 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

EUROREGION PRADĚD – PRADZIAD229 
 

 
  
Státy, na jejichž území zasahuje jeho operační prostor:  Česká republika, Polsko. 
 
Sídla sekretariátů: v roli sídla se prozatím vystřídaly obce Bruntál, Moravský Beroun, Město 
Albrechtice a Vrbno pod Pradědem (Česká republika), Prudnik (Polsko). 
 
Datum založení: 2. červenec 1997. 
 
Rámcový rozsah operačního prostoru Euroregionu:  
 

• Česká republika: okres Jeseník (Olomoucký kraj) a převážná část okresu Brunál 
(Moravskoslezský kraj); 

• Polsko: jih vojvodství Opolskie. 
 

   

                                        
229

 Zdroje informací, ilustrací a map: 
Publicita; in: Euroregion Praděd <http://www.europraded.cz/index.php?show=INTERREG-publicita>. 
Euroregiony v Moravskoslezském kraji; in: Český statistický úřad Ostrava 
<http://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/euroregiony>. 
Územní vymezení; in: Euroregion Praděd <http://www.europraded.cz/index.php?show=uzemni-vymezeni>. 
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EUROREGION SILESIA230 
 

 
 

Státy, na jejichž území zasahuje jeho operační prostor: Česká republika, Polsko. 
 
Sídla sekretariátů: Opava (Česká republika), Racibórz (Polsko). 
 
Datum založení: 20. září 1998. 
 
Rámcový rozsah operačního prostoru Euroregionu:  
 

• Česká republika: okresy Opava, Nový Jičín a východní část okresu Bruntál v rámci 
Moravskoslezského kraje; 

• Polsko: jihovýchod vojvodství Opolskie, jihozápad vojvodství Ślaskie (okres / powiat: 
Racibórz, Glubczyce, Wodzislaw a Rybnik). 
 

 

                                        
230

 Zdroje informací, ilustrací a map: 
Rola Euroregionu Silesia w programach współpracy transgranicznej; in: Euroregion Silesia  
<http://www.euroregion-silesia.eu/show_text.php?id=pl-rola-euroregionu-silesia>. 
Euroregiony v Moravskoslezském kraji; in: Český statistický úřad Ostrava 
<http://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/euroregiony>. 
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EUROREGION TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO – ŚLASK CIESZYŃSKI231 
 

 
 
Státy, na jejichž území zasahuje jeho operační prostor: Česká republika, Polsko 
 
Sídla sekretariátů: Třinec (Česká republika), Cieszyń (Polsko). 
 
Datum založení: 22. duben 1998. 
 
Rámcový rozsah operačního prostoru Euroregionu:  
 

• Česká republika: okres Karviná a část okresu Frýdek-Místek (jíž do roku 1960 pokrýval 
okres Český Těšín); 

• Polsko: přiléhající část vojvodství Ślaskie. 

 
 

                                        
231

 Zdroje informací, ilustrací a map: 
Euroregion Těšínské Slezsko <http://www.euregio-teschinensis.eu/euroregion-tesinske-slezsko/>. 
Euroregiony v Moravskoslezském kraji; in: Český statistický úřad Ostrava 
<http://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/euroregiony>. 
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EUROREGION BESKIDY – BESKYDY232 
 

 
 
Státy, na jejichž území zasahuje jeho operační prostor: Česká republika, Slovensko, Polsko. 
 
Sídla sekretariátů: Frýdek – Místek (Česká republika), Žilina (Slovensko), Bialsko-Biala 
(Polsko). 
 
Datum založení: 9. červen 2000. 
 
Rámcový rozsah operačního prostoru Euroregionu:  
 

• Česká republika: okresy Frýdek-Místek a Karviná, existuje snaha rozšířit jeho činnost  
i do okresu Vsetín; 

• Slovensko: města a obce Žilinského kraje; 

• Polsko: část vojvodství Slaskie (bývalé vojvodství Bielsko-Biala). 
    

                                        
232

 Zdroje informací, ilustrací a map: 
Informačný systém Euroregiónu; in: Euroregión Beskydy <http://www.tise.sk/>. 
Euroregiony v Moravskoslezském kraji; in: Český statistický úřad Ostrava 
<http://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/euroregiony>. 
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EUROREGION BÍLÉ – BIELE KARPATY233 
 

 
 
Státy, na jejichž území zasahuje jeho operační prostor: Česká republika, Slovensko. 
 
Sídla sekretariátů: Zlín (Česká republika), Trenčín (Slovensko: hlavní sídlo). 
 
Datum založení: 30. červenec 2000. 
 
Rámcový rozsah operačního prostoru Euroregionu:  
 

• Česká republika: Zlínský kraj a část okresu Hodonín v rámci Jihomoravského kraje; 

• Slovensko: Trenčianský kraj. 
 

 

                                        
233

 Zdroje informací, ilustrací a map: 
Euroregiony; in: Krajská správa Českého statistického úřadu ve Zlíně < 
http://www.czso.cz/xz/redakce.nsf/i/euroregiony>. 
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EUROREGION WEINVIERTEL – POMORAVÍ – ZÁHORIE234 
 

 
 
Státy, na jejichž území zasahuje jeho operační prostor: Česká republika, Rakousko, 
Slovensko. 
 
Sídla sekretariátů: Břeclav (Česká republika), Zistersdorf (Rakousko), Holíč (Slovensko). 
 
Datum založení: 26. červen 1999. 
 
Rámcový rozsah operačního prostoru Euroregionu:  
 

• Česká republika: NUTS 3 Jihomoravský kraj (zakládajícími členy byly obce z okresů 
Břeclav, Brno-venkov /jižně od Brna/, Hodonín, Znojmo); 

• Rakousko: NUTS 3 Weinviertel v rámci Spolkové země Dolní Rakousy (okresy / Kreis: 
Gänserndorf, Mistelbach, Hollabrunn, Korneuburg); 

• Slovensko: okresy (NUTS 4) Malacky, Senica, Skalica, Myjava. 
 

 

                                        
234

 Zdroje informací, ilustrací a map: 
Statistická ročenka Jihomoravského kraje; in: Krajská správa Českého statistického úřadu v Brně, 2011 
<http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/krajkapitola/641011-12-r_2012-30>. 
Euroregion Pomoraví; in: Sdružení obcí a měst Jižní Moravy <http://www.somjm.cz/euroregion-pomoravi/>. 
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EUROREGION SILVA NORTICA235 
 

 
 

Státy, na jejichž území zasahuje jeho operační prostor: Česká republika, Rakousko. 
 
Sídla sekretariátů: Jidřichův Hradec (Česká republika), Zwettl (Rakousko). 
 
Datum založení: 28. květen 2002. 
 
Rámcový rozsah operačního prostoru Euroregionu:  
 

• Česká republika: okresy (NUTS 4) České Budějovice, Jindřichův Hradec, Písek a Tábor 
v rámci Jihočeského kraje; 

• Rakousko: severozápad spolkové země Dolní Rakousy, NUTS 3 Waldviertel (okresy 
Gmünd, Horn, Krems, Waidhofen an der Thaya a Zwettl). 

 

  
                                        
235

 Zdroje informací, ilustrací a map: 
Základní informace o ERSN; in: Euroregion Silva Nortica  
<http://www.silvanortica.com/cs/section-1/zakladni-informace-o-ersn.htm?sub=2>. 
Mapy ERSN; in: Euroregion Silva Nortica <http://www.silvanortica.com/cs/section-57/mapy-ersn.htm?sub=2>. 
Euroregion Silva Nortica; in: Krajská správa Českého statistického úřadu v Českých Budějovicích, 2011 
<http://www.czso.cz/xc/redakce.nsf/i/euroregion_silva_nortica>. 
Euregio Silva Nortica; in: Association of European Border Regions 
<http://www.aebr.eu/en/members/member_detail.php?region_id=41>. 
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EUROREGION BAYRISCHEN WALD – ŠUMAVA – MÜHLVIERTEL236 
 

  
 

Státy, na jejichž území zasahuje jeho operační prostor: Česká republika, Německo, 
Rakousko. 
 
Sídla sekretariátů: Klatovy a Prachatice – v určitých periodách existence Euroregionu 
docházelo k přesunu (Česká republika), Freyung (Německo), Freistadt (Rakousko). 
 
Datum založení: 2. březen 1993. 
 
Rámcový rozsah operačního prostoru Euroregionu: Euroregion operuje v prostoru horské 
soustavy Šumava, v místě styku hranic České republiky, Spolkové republiky Německo 
(Bavorsko) a Rakouska (Horní Rakousy): 
 

• Česká republika: okresy (NUTS 4) Domažlice, Klatovy, Prachatice, Český Krumlov; 

• Německo: příhraničí spolkové země Bavorsko, okresy (Kreis, NUTS 3) Passau, Freyung 
– Grafenau, Deggensdorf, Straubing – Bogen, Regen, Cham; 

• Rakousko: příhraničí spolkové země Horní Rakousy, NUTS 3 Mühlviertel (okresy Perg, 
Freistadt, Urfahr – Umgebung, Rohrbach). 
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 Zdroje informací, ilustrací a map: 
Euroregion Šumava; in: Krajská správa Českého statistického úřadu v Českých Budějovicích, 2011 
<http://www.czso.cz/xc/redakce.nsf/i/euroregion_sumava>. 
Euroregiony na česko-německé hranici; in: Český statistický úřad, 2004 
<http://notes3.czso.cz/csu/2004edicniplan.nsf/krajp/13-5120-04-xl>. 
Euroregion Šumava, jihozápadní Čechy; in: Portál Klatovy 
<http://www.portalklatovy.cz/euroregion-sumava-jihozapadni-cechy/>. 
EUREGIO Bayerischer Wald – Böhmerwald – Unterer Inn e.V.; in: Centrum Bavaria Bohemia  
<http://www.bbkult.net/kulturdatenbank/projekte:alle::16/11437158078294.html>. 
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EUROREGION EGRENSIS237 
 

     
 

Státy, na jejichž území zasahuje jeho operační prostor: Česká republika, Německo. 
 
Sídla sekretariátů: Cheb – sídlo, Karlovy Vary – sekretariát (Česká republika), Marktredwitz  
– pro Bavorsko, Plauen – pro Sasko a Durynsko (Německo). 
 
Datum založení: 3. duben 1992. 
 
Rámcový rozsah operačního prostoru Euroregionu: 
 

• Česká republika: Karlovarský kraj a okres Tachov v Plzeňském kraji; 

• Německo – Sasko: okresy (Kreis, NUTS 3) Plauen, Vogtland a Erzbegirgskreis (část); 

• Německo – Bavorsko: okresy (Kreis, NUTS 3) Amberg Stadt, Amberg-Sulzbach, 
Bayreuth, Bayreuth Stadt, Hof, Hof Stadt, Kulmbach, Neustadt a.d. Waidnaab, 
Weiden, Schwandorf in Bayern, Tirschenreuth, Wunsiedel; 

• Německo – Durynsko: okresy (Kreis, NUTS 3) Greiz a Saale-Orla. 
 

      

                                        
237

 Zdroje informací, ilustrací a map: 
Die zwei Euroregionen in Südwestsachsen; in: Südwestsachsen  
<http://www.suedwestsachsen.de/region_allgemein/frm_euroregion.htm>. 
Euregio Egrensis <http://www.euregioegrensis.de/>. 
Regionální sdružení obcí a měst Euregia Egrensis <http://www.euregio-egrensis.cz/>. 
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EUROREGION ERZGEBIRGE – KRUŠNOHOŘÍ238 
 

 
 
Státy, na jejichž území zasahuje jeho operační prostor: Česká republika, Německo. 
 
Sídla sekretariátů: Most (Česká republika), Freiberg (Německo), společný kontaktní bod: 
Český Jiřetín (od roku 1996). 
 
Datum založení: 26. červen 1992. 
 
Rámcový rozsah operačního prostoru Euroregionu:  
 

• Česká republika: okresy (NUTS 4) Most, Chomutov, Louny, částečně i Teplice  
a Litoměřice; 

• Německo: okresy (Kreise, NUTS 3) Erzbegirgskreis (část) a Mittelsachsen. 
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 Zdroje informací, ilustrací a map: 
VUČENOVIČ, Daniel, e-Atlas Euroregion Krušnohoří <http://atlas.geometricky-plan.cz/>. 
Euroregion Krušnohoří <http://www.euroreg.cz/?content=page&id=3>. 
Euroregiony na česko-německé hranici; in: Český statistický úřad, 2002 
<http://notes3.czso.cz/csu/2004edicniplan.nsf/krajp/13-5120-04-xl>. 
Euroregion Erzgebirge, e. V. <http://www.euroregion-erzgebirge.de/>. 
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EUROREGION ELBE – LABE239 
 

 
 

Státy, na jejichž území zasahuje jeho operační prostor: Česká republika, Německo. 
 
Sídla sekretariátů: Ústí nad Labem (Česká republika – Sekretariát), Pirna (Německo – Sídlo) 
Datum založení: 24. červen 1992. 
 
Rámcový rozsah operačního prostoru Euroregionu:  
 

• Česká republika: okres (NUTS 4) Ústí nad Labem a částečně i okresy Teplice, 
Litoměřice a Děčín; 

• Německo: okresy (Kreis, NUTS 3) Weisseritz, Sächsische Schweiz, Meissen a Zemské 
hlavní město Dresden (Landeshauptstadt Dresden); před reformou hranic okresů  
v Sasku se na stejné rozloze nacházely okresy Dipoldiswalde, Dresden – Stadt, 
Dresden – Land, Freital, Meissen, Pirna a Sebnitz. 
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 Zdroje informací, ilustrací a map: 
Euroregion Elbe – Labe <http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/>. 
Mapa euroregionu Elbe/Labe <http://labe.unas.cz/web/cz/eel-mapa.htm>. 
Města Euroregionu Elbe/Labe; in: Český statistický úřad, 2005 
<http://notes3.czso.cz/csu/2004edicniplan.nsf/krajp/13-4205-04-xu>. 
Euroregiony na česko-německé hranici; in: Český statistický úřad, 2002 
<http://notes3.czso.cz/csu/2004edicniplan.nsf/krajp/13-5120-04-xl>. 


