
 
 

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE 

FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ 

 

 

 

Obor: Mezinárodní obchod 
 

 

 

 

 

 

 

 

Přeshraniční spolupráce České republiky a Bavorska 

(bakalářská práce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Petra Němcová 

Vedoucí práce: Ing. Hana Chylíková, Ph.D. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení:  

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a vyznačila všechny citace 

z pramenů. 

 

V Praze dne …………      ………………… 

                     podpis studenta 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

 

 

Touto cestou bych ráda poděkovala vedoucí bakalářské práce paní Ing. Haně Chylíkové, 

Ph.D. za cenné rady a především za vstřícný a pozitivní přístup při naší spolupráci.  



 
 

Obsah 

Úvod ........................................................................................................................................ 5 

1. Historie a formy přeshraniční spolupráce ........................................................................ 7 

1.1 Vývoj do 90. let 20. století ........................................................................................ 7 

1.2 Vývoj od 90. let 20. století do současnosti ............................................................... 8 

1.3 Program přeshraniční spolupráce ČR a Bavorska pro období 2014-2020 .............. 10 

1.4 Formy spolupráce ................................................................................................... 12 

1.4.1 Meziregionální spolupráce ................................................................................... 12 

1.4.2 Nadnárodní spolupráce ......................................................................................... 13 

1.4.3 Přeshraniční spolupráce ........................................................................................ 14 

1.5 Euroregiony v České republice ............................................................................... 16 

2 Přeshraniční spolupráce České republiky a Bavorska ................................................... 19 

2.1 Specifika česko-bavorského pohraničí ................................................................... 20 

2.1.1 Vývoj obyvatelstva .......................................................................................... 21 

2.1.2 Makroekonomický vývoj ................................................................................. 22 

2.1.3 Trh práce .......................................................................................................... 24 

2.1.4 Vzdělání ........................................................................................................... 25 

2.1.5 Doprava ........................................................................................................... 26 

2.1.6 Specifika Chebska a přilehlých německých regionů ....................................... 27 

2.2 Vývoj přeshraniční spolupráce mezi ČR a Bavorskem .......................................... 31 

2.2.1 Vývoj spolupráce na území Chebska a přilehlých německých regionů .......... 32 

2.2.2 Spolupráce v rámci partnerských měst ............................................................ 33 

3 Projekty probíhající v rámci přeshraniční spolupráce České republiky a Bavorska ..... 38 

3.1 Nejvýznamnější projekty euroregionu Egrensis ..................................................... 38 

3.1.1 Bavorsko-český výměnný školní rok .............................................................. 39 

3.1.2 Projekt letní tábor ............................................................................................ 41 

3.1.3 Projekt Dálková cyklotrasa Bavorsko-Durynsko-Sasko-Čechy ...................... 43 

3.1.4 Udělování cen euroregionu Egrensis ............................................................... 45 

3.2 Nejvýznamnější projekty euroregionu Šumava ...................................................... 46 

3.2.1 Cyklostezka „Železná opona“ ......................................................................... 46 

3.2.2 Učebnice „Šumava bez hranic“ ....................................................................... 47 

3.2.3 Naučné stezky .................................................................................................. 47 

3.3 Rozvoj cestovního ruchu díky projektům ............................................................... 48 

Závěr ...................................................................................................................................... 52 

Seznam literatury ................................................................................................................... 54 

Seznam obrázků, tabulek, grafů a příloh ............................................................................... 63 



5 
 

Úvod 

 

Pohraniční regiony jsou části území, které jsou v mnoha směrech ovlivňovány vlivy z jejich 

sousedních zemí. Jedná se o vlivy politické, ekonomické nebo i kulturní. Problematika 

pohraničních regionů v České republice je úzce spojená s jejich historickým vývojem. 

V  bakalářské práci se budu blíže věnovat části českého území, která sousedí se Svobodným 

státem Bavorsko a jeho přeshraniční spoluprací s ním. 

 

Pro Evropskou unii je program přeshraniční spolupráce prioritou Evropské politiky sousedství 

a strategického partnerství s Ruskem. Nezaměřuje se jen na státy, které jsou členy Evropské 

unie, ale také na další země, které využívají nástroj Evropského sousedství a partnerství. Dále 

je přeshraniční spolupráce podporována Radou Evropy. Důležitou organizací podporující 

přeshraniční spolupráci je také Asociace evropských hraničních regionů (AEBR). O založení 

této Asociace se poprvé začalo jednat v roce 1965 a k jejímu oficiálnímu založení došlo v roce 

1971. 

 

Cílem této bakalářské práce je seznámení s problematikou přeshraniční spolupráce, jejím 

vývojem a s historickými událostmi, které formovaly současné česko-bavorské vztahy. Dále 

je jejím cílem přiblížit vývoj a současnou situaci v česko-bavorském pohraničí z pohledu 

obyvatelstva, vybraných makroekonomických ukazatelů, dopravy a vzdělání. V poslední části 

se bakalářská práce zabývá projekty probíhajícími v rámci přeshraniční spolupráce mezi 

Českou republikou a Bavorskem a přínosem přeshraniční spolupráce pro tento region ve 

vybraném odvětví.  

 

V první kapitole bakalářské práce se proto zaměřím na vývoj spolupráce do 90. let 20. století 

a od 90. let 20. století do současnosti, popíši možnosti spolupráce mezi dvěma zeměmi, 

vymezím oblast, které se týká přeshraniční spolupráce Bavorska a České republiky a 

představím současné programové období pro spolupráci Bavorska a České republiky. 

 

V druhé kapitole analyzuji na základě sekundárních zdrojů dat, představovaných statistickými 

daty dostupnými údaji o této oblasti, bavorsko-české pohraničí z hlediska geografických, 

sociodemografických a hospodářských podmínek této oblasti, podrobněji přiblížím historický 
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vývoj přeshraniční spolupráce v tomto regionu a specifikuji také blíže oblast Chebska a 

přilehlých bavorských regionů. 

 

Ve třetí kapitole se zabývám konkrétními projekty probíhajícími v rámci přeshraniční 

spolupráce České republiky a Bavorska a zaměřuji se na význam turismu v této oblasti a na 

jeho rozvoj díky projektům přeshraniční spolupráce. 
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1. Historie a formy přeshraniční spolupráce 

 

Pod samotným pojmem přeshraniční spolupráce rozumíme organizovanou, přímou, 

sousedskou spolupráci regionálních a místních struktur podél hranice ve všech oblastech 

života se zapojením všech aktérů.1 

 

V Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropském sdružení pro přeshraniční 

spolupráci je uvedeno: „Harmonický rozvoj celého území Společenství a posílení 

hospodářské, sociální a územní soudržnosti vyžaduje posílení přeshraniční spolupráce a 

přijetí opatření, která jsou potřebná pro zlepšení podmínek jejího provádění.“2 

 

1.1 Vývoj do 90. let 20. století 
 

Přeshraniční spolupráce v Evropě se začala rozvíjet především po 2. světové válce v rámci 

požadavků na zachování míru v Evropě a na zlepšení životní úrovně obyvatel. Hlavními 

motivy spolupráce byla identifikace stejných problémů, se kterými se po 2. světové válce 

pohraniční oblasti potýkaly a jejich nedostatečné řešení z centra. Sama přeshraniční 

spolupráce jako taková vznikla v 50. letech minulého století. Jejími cíli bylo oslabit záporné 

efekty hranice, řešit specifické problémy, kterým tato oblast musela čelit a předávat 

zkušenosti. V této době probíhala přeshraniční spolupráce mezi Německem a Francií, 

Německem a Nizozemskem a Skandinávskými zeměmi.  

 

V roce 1958 byla založena první institucionální forma přeshraniční spolupráce. Jednalo se o 

EUROREGIO v okolí města Gronau na německo-nizozemské hranici. Z tohoto názvu je také 

dále odvozován název EUROREGION, který používáme dnes k označení oblasti, ve které 

probíhá přeshraniční spolupráce.3  

 

                                                 
1 Přeshraniční spolupráce v EU [online]. , Ostravská univerzita [cit. 2016-01-10]. Dostupné z: 

http://www1.osu.cz/home/Rumpel/JEAN%20MONET/Prezentace/Preshranicni_spoluprace_Wilam.pdf 
2 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropském sdružení pro přeshraniční spolupráci 

(ESPS). Evropská komise [online]. 2004, , str. 2 [cit. 2016-01-13]. Dostupné z: 

www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=22993 
3 POŠTOLKA, Václav a Pavel BRANDA. Přeshraniční spolupráce, euroregiony a Euroregion Nisa [online]. 

2009, , str. 1 [cit. 2016-01-12]. Dostupné z: http://www.vse.cz/polek/download.php?jnl=rst 



8 
 

Mezi základní dokumenty, které se přeshraniční spoluprací zabývají, patří Evropská rámcová 

smlouva o přeshraniční spolupráci mezi územními orgány z roku 1980, Evropská charta 

místní samosprávy z roku 1985 a Evropská charta hraničních a přeshraničních regionů z roku 

1995.4 

 

Průkopnickými skupinami ve vývoji přeshraniční spolupráci byly v této době sdružení obcí a 

regionální sdružení. Docházelo k vytváření subjektů s administrativními a zákonnými 

kompetencemi na regionální úrovni. Byla vedena politika zlepšování sociálně-kulturní a 

hospodářské situace a byly snahy o odstranění hraničních bariér.  

 

 

1.2 Vývoj od 90. let 20. století do současnosti 
 

K největšímu rozvoji přeshraniční spolupráce dochází od 90. let minulého století. Dělo se 

tomu tak především díky politickým změnám ve střední a východní Evropě, kde docházelo k 

rozpadu centrálně plánovaných ekonomik a otevírání hranic těchto zemí. Jednou z takových 

zemí bylo i někdejší Československo. Dochází k prohlubování integrace v rámci Evropské 

unie. Zde hrála přeshraniční spolupráce velkou roli v regionální politice, díky které byly 

snižovány rozdíly mezi jednotlivými regiony EU. Dochází také k postupnému rozšiřování 

EU. Při rozšiřování Evropské unie hrála přeshraniční spolupráce roli především v procesu 

přípravy nových členských zemí na vstup do Evropské unie a jejich následné integraci. V roce 

1995 vstoupilo do Evropské unie Rakousko, Finsko a Švédsko, v roce 2004 je následovala 

Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, 

Slovinsko, v roce 2007 potom Bulharsko a Rumunsko a nakonec nejnovější člen Evropské 

unie, Chorvatsko, které přistoupilo v roce 2013. 5 Přeshraniční spolupráce je také nástrojem 

rozvoje vztahů se sousedními zeměmi, které nejsou kandidátskými zeměmi Evropské unie.  

 

Před vstupem do Evropské unie probíhal v deseti kandidátských zemích střední a východní 

Evropy (mimo jiné i v České republice) program Přeshraniční spolupráce v rámci programu 

                                                 
4 KOLAŘÍK, Petr a Jana TOMEŠOVÁ. Analýza projektů Iniciativy Společenství INTERREG III A v rámci 

česko-slovenské přeshraniční spolupráce [online]. 2011, str. 2 [cit. 2016-01-12]. Dostupné z: 

https://www.google.cz/url?sa=t 
5 Členské země EU (rok přistoupení). Evropská unie [online]. [cit. 2016-01-07]. Dostupné z: 

http://europa.eu/about-eu/countries/index_cs.htm 
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Phare.6 Phare je zdrojem nevratné pomoci poskytovaný Evropskou unií. Člení se na národní 

programy, mnohonárodní programy a programy přeshraniční spolupráce.7 Tento program byl 

zahájen v roce 1994. Podporoval aktivity dvoustranné přeshraniční spolupráce v regionech 

střední a východní Evropy se sousedícími zeměmi Evropské unie a pomáhal příhraničním 

regionům překonávat problémy jejich rozvoje.8 Podporoval tedy například investiční projekty 

do místní infrastruktury. Do roku 2000 získala Česká republika z prostředků programu Phare 

756 milionů EUR.9  

 

Jednou z částí programu Phare byl program přeshraniční spolupráce Phare CBC (cross-border 

cooperation). Tento program měl za úkol připravit Českou republiku na účast v programu 

INTERREG III, který probíhal v letech 2000-2006. Vzhledem k tomu, že Česká republika 

vstoupila do EU až v roce 2004, začala se i tohoto programu účastnit až po svém vstupu do 

EU v roce 2004. Mezi Českou republikou a Bavorskem byl program INTERREG III A 

(písmenem A byl označen program přeshraniční spolupráce v rámci tohoto programu, 

písmenem B program nadnárodní spolupráce a písmenem C program meziregionální 

spolupráce)10 vyhlášen k 1. 7. 2004. 11 

 

Po skončení programového období 2000-2006, navazovalo programové období pro roky 

2007-2013. Financován byl především z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Pro 

programové období 2007-2013 regionální politiky Evropské unie byly vyčleněny 3 základní 

cíle: 

 

 Cíl 1: Cíl Konvergence. Tento cíl byl zaměřený na zlepšení hospodářské a sociální 

situace regionů a států, které v ukazatelích HDP na obyvatele a HND dosahovali 

nižších výsledků, než byl průměr EU.  

                                                 
6 Předvstupní pomoc. Euroskop [online]. [cit. 2016-01-09]. Dostupné z: 

https://www.euroskop.cz/168/sekce/predvstupni-pomoc/ 
7 PHARE. Ministerstvo dopravy [online]. [cit. 2016-01-09]. Dostupné z: 

http://www.mdcr.cz/cs/Evropska_unie/Fondy_EU/PHARE.htm 
8 CBC Phare. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR- Evropské strukturální a investiční fondy [online]. [cit. 2016-

01-09]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2004-2006/Historie-regionalni-

politiky-EU-v-Ceske-republice/Predvstupni-nastroje/Phare/CBC-Phare 
9 Předvstupní pomoc. Euroskop [online]. [cit. 2016-01-09]. Dostupné z: 

https://www.euroskop.cz/168/sekce/predvstupni-pomoc/ 
10 INTERREG III. EUR-lex [online]. [cit. 2016-01-10]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/GA/TXT/?uri=uriserv:g24204 
11 CBC Phare. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR- Evropské strukturální a investiční fondy [online]. [cit. 2016-

01-09]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2004-2006/Historie-regionalni-

politiky-EU-v-Ceske-republice/Predvstupni-nastroje/Phare/CBC-Phare 



10 
 

 Cíl 2: Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

 Cíl 3: Evropská územní spolupráce. Program přeshraniční spolupráce mezi 

Bavorskem a Českou republikou probíhal v tomto období také v rámci Cíle 3. Na 

období 2007-2013 bylo celkem z Evropského fondu pro regionální rozvoj vyčleněno 

na přeshraniční spolupráci Bavorska a České republiky 155,51 mil. EUR. Strategie 

pro toto období byla rozčleněna na 2 základní oblasti: „Hospodářský rozvoj, lidské 

zdroje a sítě“ a „Rozvoj území a životního prostředí.“12  

 

 

1.3 Program přeshraniční spolupráce ČR a Bavorska pro období 2014-

2020 
 

V současnosti probíhá programový rámec pro období 2014-2020 a navazuje na všechny 

předcházející programy. Pro celou Českou republiku bylo pro toto období vyčleněno téměř 

24 miliard EUR.13 Na projekty probíhající mezi ČR a Bavorskem bylo vyčleněno celkem 

103,4 milionu EUR (zahrnuje i Dispoziční fond, ze kterého jsou podporovány malé projekty 

people-to-people).14 Jedním z cílů přeshraniční spolupráce pro toto období je naplňování cílů 

stanovených ve strategii Evropa 2020, která si klade za úkol například zvýšit zaměstnanost na 

75% obyvatel ve věku 20 až 60 let, investovat více prostředků do vědy a výzkumu, snižovat 

míru nezaměstnanosti nebo zlepšovat stav životního prostředí.15 Celý program přeshraniční 

spolupráce mezi Bavorskem a ČR pro období 2014-2020 je rozčleněn na 5 prioritních os. 

 

 Prioritní osa 1: Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací 

o Cílem této prioritní osy je především posílení přeshraničních aktivit v oblasti 

výzkumu a inovací. Navazuje na cíl stanovený ve strategii Evropa 2020, dle 

                                                 
12 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2007-2013. Ministerstvo pro místní rozvoj, Evropské strukturální a investiční 

fondy [online]. [cit. 2016-01-10]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-

obdobi-2007-2013 
13 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020. Ministerstvo pro místní rozvoj, Evropské strukturální a investiční 

fondy [online]. [cit. 2016-01-10]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020 
14 PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA – SVOBODNÝ STÁT BAVORSKO 

CÍL EÚS 2014 -2020. Ministerstvo pro místní rozvoj, Evropské strukturální a investiční fondy [online]. [cit. 

2016-01-10]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-

programy/Program-preshranicni-spoluprace-Ceska-republik 
15 Cíle strategie Evropa 2020. Evropská komise [online]. [cit. 2016-01-10]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_cs.htm 
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kterého by do výzkumu a inovací měl plynout 3% podíl HDP.16 V rámci této 

prioritní osy by mělo docházet především k rozvoji a posílení společných 

kapacit výzkumu. Napomáhat by tomu mělo například pořízení nových 

přístrojů nebo organizace různých seminářů, při kterých by si zúčastnění mohli 

mezi sebou vyměnit své znalosti a poznatky. 

 Prioritní osa 2: Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů 

o Tato prioritní osa se zaměřuje na uchování přírodního a kulturního dědictví, 

uchování biodiverzity a ekosystémů. Zaměřuje se také na podporu turismu, 

konkrétně na výstavbu cyklistických a pěších stezek a údržbu kulturního 

dědictví, neboť turismus by v této oblasti mohl napomoci i dalšímu 

ekonomickému rozvoji. 

 Prioritní osa 3: Investice do dovedností a vzdělávání 

o Zde se plánují aktivity zaměřené na odstraňování jazykových a systémových 

překážek v tomto regionu a to především pomocí různých partnerských 

výměnných programů mezi bavorskými a českými školami. Odstranění těchto 

překážek může napomoci snížit nezaměstnanost v tomto regionu a zároveň 

může podpořit motivaci kvalifikované pracovní síly zůstat v tomto regionu, 

protože budou schopni nalézt uplatnění i na zahraničním pracovním trhu. 

 Prioritní osa 4: Udržitelné sítě a institucionální spolupráce 

o Zde je úkolem vyšší míra spolupráce a harmonizace v tomto regionu, protože 

nejen jazykové bariéry, ale i systémové bariéry, jako je například odlišná 

legislativa, zabraňují dalšímu rozvoji spolupráce.  

 Prioritní osa 5: Technická pomoc 

o Tato prioritní osa má být nápomocná pro úspěšnou realizaci celého programu. 

Zahrnuje technickou pomoc například pro správu, nebo monitorování. 

                                                 
16 Program přeshraniční spolupráce Česká republika–Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020[online]. , 

str. 28 [cit. 2016-01-10]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/5e9b6902-c9ab-4a3c-93f3-

2d767ff6ead3/Program_spoluprace_CR_Bavorsko_2014-2020_layout.pdf?ext=.pdf 
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Obrázek 1: Rozdělené alokace na prioritní osy 

 

Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-

programy/Program-preshranicni-spoluprace-Ceska-republik 

 

 

1.4 Formy spolupráce 
 

Mezi 3 hlavní formy spolupráce mezi dvěma zeměmi řadíme: 

 

 Meziregionální spolupráci 

 Nadnárodní spolupráci 

 Přeshraniční spolupráci 

 

1.4.1 Meziregionální spolupráce 

 

Meziregionální spolupráce probíhá v období 2014-2020 pod názvem INTERREG EUROPE 

a navazuje na program INTERREG IVC, který probíhal v období 2007-2013. Tento program 

zahrnuje celé území EU a dále se k němu připojuje Švýcarsko a Norsko. Program je 

financovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, je určen k podporování 

vzájemného učení mezi veřejnými orgány a klade si za cíl zlepšení funkčnosti politik a 

programů regionálního rozvoje. Veřejné orgány si díky němu vyměňují nápady ohledně 

fungování veřejných politik a umožňuje jim tak hledat řešení na různé problémy týkající se 
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rozvojových strategií. Priority tohoto projektu jsou následující: výzkum, technologický rozvoj 

a inovace, konkurenceschopnost malých a středních podniků, nízkouhlíkové hospodářství a 

životní prostředí a účinné nakládání se zdroji.17 

1.4.2 Nadnárodní spolupráce 

 

Nadnárodní spolupráce je spolupráce sdílená více státy, které jsou geograficky vyměřeny. 

V České republice probíhá v rámci programu INTERREG DANUBE a zahrnuje Rakousko, 

Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Českou republiku, část Německa (Bavorsko a Bádensko-

Württembersko), Maďarsko, Moldavsko, Černou Horu, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, 

Slovinko a Ukrajinu.18 V rámci tohoto projektu se nejedná jen o veřejný sektor, ale mohou se 

do něj zapojit i projekty ze soukromého sektoru. Stejně jako projekty v rámci meziregionální 

spolupráce, jsou i projekty v rámci nadnárodní spolupráce financovány ze zdrojů Evropského 

fondu pro regionální rozvoj. Tento program je zaměřen na 4 prioritní osy.  

 

 V rámci prioritní osy 1 se zaměřuje na „Inovativně a sociálně zodpovědný Dunajský 

region“, konkrétně na zlepšení rámcových podmínek a vyvážený přístup ke znalostem 

a na zvyšování kvalifikace pro podnikání a sociální inovace.  

 V rámci prioritní osy 2 se potom zaměřuje na „Environmentálně a kulturně 

zodpovědný Dunajský region“, kde se konkrétně zaměřuje například na prevenci 

povodňových rizik a mezinárodní vodní management, udržitelné využívání přírodních 

zdrojů, obnovování a hospodaření s ekologickými koridory a zlepšení připravenosti 

k řízení rizik a katastrof.  

 V rámci prioritní osy 3 se zaměřuje na „Lépe propojený Dunajský region“, tedy na 

rozvoj bezpečných dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, vyváženou 

dostupnost městských a venkovských oblastí a zlepšení energetické bezpečnosti a 

účinnosti.  

                                                 
17 Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Evropské 

investiční a strukturální fondy [online]. [cit. 2016-01-12]. Dostupné z: http://www.strukturalni-

fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-INTERREG-EUROPE 
18 ŠOUREK, Vladimír. Evropská územní spolupráce. Urbanismus a územní rozvoj [online]. 

2010,XIII(2/2010), str. 7 [cit. 2016-03-21]. Dostupné z: http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-

knihovna/casopis/2010/2010-02/02_evropska.pdf 
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 V poslední prioritní ose, v prioritní ose 4 se soustředí na „Dobře řízený Dunajský 

regionů, tedy na zvyšování institucionální kapacity k řešení zásadních společenských 

výzev a řízení podunajské makrostrategie.19 

 

1.4.3 Přeshraniční spolupráce 

 

Poslední formou je samotná přeshraniční spolupráce, které se v této bakalářské práci věnuji 

dále. Přeshraniční spolupráce je realizována vždy mezi dvěma státy, které spolu sdílejí státní 

hranici.20 V rámci České republiky dochází k přeshraniční spolupráci se všemi našimi 

sousedy. Konkrétně se jedná o Bavorsko, Sasko, Rakousko, Slovensko a Polsko. V rámci 

Německa tedy existují 2 samostatné programy – pro Sasko a Bavorsko. Spolupráce s Polskem, 

Rakouskem a Slovenskem probíhá v rámci programu INTERREG V-A. Pro roky 2014-2020 

navazuje tento program na programy z období 2007-2013, které byly nazývány Operační 

program přeshraniční spolupráce České republika – (Polská, Rakouská, Slovenská) republika. 

O podporu projektů zde mohou žádat jak veřejnoprávní instituce, tak neziskové organizace a 

případně i podnikatelské subjekty. Projekty však musí prokázat významný pozitivní dopad na 

danou pohraniční oblast. Zároveň musí mít každý projekt vedoucího partnera zodpovídajícího 

za realizování projektu a minimálně jednoho partnera v zahraniční zemi. Dalším kritériem, 

které musí projekty splňovat je naplnění alespoň tří z těchto čtyř podmínek:  

 společná příprava projektu 

 společná realizace projektu  

 společný personál projektu 

 společné financování projektu21  

Základním finančním nástrojem Evropské unie k financování přeshraniční spolupráce je 

Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF).22 Menší projekty jsou potom financovány 

především z Dispozičních fondů, které mají ve své správě především euroregiony či sdružení 

                                                 
19 Program meziregionální spolupráce INTERREG DANUBE. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Evropské 

investiční a strukturální fondy [online]. [cit. 2016-01-12]. Dostupné z: http://www.strukturalni-

fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace-Danube 
20 ŠOUREK, Vladimír. Evropská územní spolupráce. Urbanismus a územní rozvoj [online]. 

2010,XIII(2/2010), str. 7 [cit. 2016-03-21]. Dostupné z: http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-

knihovna/casopis/2010/2010-02/02_evropska.pdf 
21 INTERREG V-A ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Evropské 

investiční a strukturální fondy [online]. [cit. 2016-01-12]. Dostupné z: http://www.strukturalni-

fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-CR-%E2%80%93-Polsko 
22 Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF). EurActiv [online]. [cit. 2016-03-12]. Dostupné z: 

http://www.euractiv.cz/evropsky-fond-regionalniho-rozvo 
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obcí a měst.23 Projekty také nebývají Evropskou unií financovány celé, ale očekává se 

příspěvek z vlastních zdrojů. 

 

Program přeshraniční spolupráce s Německem, konkrétně tedy Bavorskem a Saskem 

navazuje pro období 2014-2020 na předchozí programy, známé pod názvy Phare CBC, 

INTERREG IIIA a Cíl 3. Tyto programy probíhaly již od roku 1994. Podobu samostatného 

operačního programu nabyla tato spolupráce až vstupem České republiky do Evropské unie 

v roce 2004.24 Současný program se nazývá Program spolupráce Česká republika-Svobodný 

stát Bavorsko (Sasko). 

Na spolupráci mezi Českou republikou a Saskem je vyhrazeno pro období 2014-2020 celkem 

157 967 067 EUR, přičemž nejvíce prostředků má opět plynout do zachování a ochrany 

životního prostředí.25 Podobně jako u spolupráce s Polskem, Rakouskem a Slovenskem musí 

i zde projekty splňovat minimálně 3 ze 4 stanovených kritérií, které jsou uvedeny výše.  

 

Zaměření současného programového období přeshraniční spolupráce mezi Bavorskem a 

Českou republikou jsem specifikovala již v kapitole 1.3, zde proto uvedu jen zúčastněné 

regiony na české a na bavorské straně. Na české straně spolupracují s Bavorskem 3 kraje. 

Jedná se o Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský kraj. Na straně Bavorska se jedná o zemské 

okresy Amberg-Sulzbach, Bayreuth, Cham, Deggendorf, Freyung-Grafenau, Hof, Kronach, 

Kulmbach, Neustadt an der Waldnaab, Passau, Regen, Regensburg, Schwandorf, Straubing-

Bogen, Tirschenreuth a Wunsiedel im Fichtelgebirge a městskými okresy (statutárními městy) 

Amberg, Bayreuth, Hof, Passau, Regensburg, Straubing und Weiden in der Oberpfalz.26 

 

                                                 
23 Dispoziční fond. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [online]. [cit. 2016-03-12]. Dostupné z: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2004-2006/Iniciativy-Spolecenstvi/Interreg-IIIA-

CR-Rakousko/Dispozicni-fond 
24 PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA – SVOBODNÝ STÁT BAVORSKO 

CÍL EÚS 2014 -2020. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Evropské investiční a strukturální fondy [online]. 

[cit. 2016-01-12]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-

programy/Program-preshranicni-spoluprace-Ceska-republik 
25 PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA – SVOBODNÝ STÁT BAVORSKO 

CÍL EÚS 2014 -2020. PROGRAM SPOLUPRÁCE SVOBODNÝ STÁT SASKO – ČESKÁ REPUBLIKA 2014–

2020 [online]. [cit. 2016-01-12]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-

2020/Operacni-programy/OP-Sasko-%E2%80%93-CR 
26 PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA – SVOBODNÝ STÁT BAVORSKO 

CÍL EÚS 2014 -2020. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Evropské investiční a strukturální fondy [online]. 

[cit. 2016-01-12]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-

programy/Program-preshranicni-spoluprace-Ceska-republik 
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Obrázek 2: Oblast přeshraniční spolupráce mezi Bavorskem a Českou republikou 

 

 

 

Zdroj: http://www.cil3.cz/preshranicni_spoluprace_cr_bavorsko.htm 

1.5 Euroregiony v České republice 

 

Euroregion můžeme chápat jako území, na kterém se odehrává přeshraniční spolupráce.27  

 

K rozvoji přeshraniční spolupráce v České republice dochází po roce 1989, tedy po pádu 

komunismu, kdy dochází k otevírání hranic a je snaha přiblížit Českou republiku vyspělejším 

západním zemím. Již v roce 1991 vzniká v ČR první euroregion, euroregion Nisa, který se 

nachází mezi Českou republikou, Polskem a Německem. Nyní se na českém území nachází 

13 euroregionů.28 

 

Konkrétně se jedná o: 

 Euroregion Nisa: na české straně se skládá z okresů Česká Lípa, Děčín, Jablonec nad 

Nisou, Liberec a Semily. Partnerskými zeměmi v tomto euroregionu jsou Německo a 

Polsko. 

                                                 
27 BRANDA, PHD., Ing. Pavel. Regionální politika a podpora přeshraniční spolupráce [online]: str. 29 [cit. 

2016-01-12]. Dostupné z: http://www.ern.cz/ED/kniha-final4.pdf 
28 Přeshraniční spolupráce mezi SRN a ČR v euroregionech. Velvyslaneství Spolkové republiky Německo v 

Praze [online]. [cit. 2016-01-12]. Dostupné z: 

http://www.prag.diplo.de/Vertretung/prag/cs/03/Grenzueberschreitende__regionale__Zusammenarbeit/seite__

zusammenarbeit__euroregionen__cz.html 
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 Euroregion Labe: na české straně se skládá z okresů Děčín, Litoměřice, Teplice, Ústí 

nad Labem a partnerskou zemí je zde Německo. 

 Euroregion Krušnohoří: na české straně se skládá z okresů Chomutov, Litoměřice, 

Louny, Most, Teplice. Partnerskou zemí je zde Německo. 

 Euroregion Egrensis: na české straně se skládá z okresů Cheb, Sokolov, Karlovy Vary, 

Tachov. Partnerskou zemí je Německo. 

 Euroregion Šumava: na české straně se skládá z okresů Český Krumlov, Domažlice, 

Klatovy, Prachatice, Strakonice. Partnerskými zeměmi jsou Německo a Rakousko. 

Spolu s euroregionem Egrensis spadají pod program přeshraniční spolupráce mezi 

Českou republikou a Bavorskem, které se tato bakalářská práce týká především. 

 Euroregion Glacensis: na české straně se skládá z okresů Hradec Králové, Jeseník, 

Náchod, Pardubice, Rychnov, nad Kněžnou, Semily, Svitavy, Trutnov, Ústí nad 

Orlicí. Partnerskou zemí je zde Polsko. 

 Euroregion Praděd: na české straně se skládá z okresů Bruntál a Jeseník a partnerskou 

zemí je Polsko. 

 Euroregion Silesia: na české straně se skládá z okresů Bruntál, Nový Jičín, Opava, 

Ostrava-Město. Partnerskou zemí je Polsko. 

 Euroregion Těšínské Slezsko: na české straně se skládá z okresů Frýdek-Místek a 

Karviná a partnerskou zemí je Polsko. 

 Euroregion Beskydy: na české straně se skládá z okresů Frýdek-Místek, Karviná, 

Nový Jičín, Ostrava-město a partnerskými zeměmi jsou zde Polsko a Slovensko. 

 Euroregion Bílé Karpaty: na české straně se skládá z okresů Kroměříž, Uherské 

Hradiště, Vsetín a Zlín. Partnerskou zemí je Slovensko. 

 Euroregion Pomoraví: na české straně se skládá z okresů Blansko, Brno-město, Brno-

venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo. Partnerskými zeměmi jsou zde 

Rakousko a Slovensko. 

 Euroregion Silva Nortica: na české straně se skládá z okresů České Budějovice, 

Jindřichův Hradec, Písek a Tábor a partnerskou zemí je Rakousko.29 

 

                                                 
29 Seznam euroregionů v příhraničních oblastech ČR. Český statistický úřad [online]. [cit. 2016-01-12]. 

Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xu/seznam_euroregionu_v_prihranicnich_oblastech_cr 
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Obrázek 3: Euroregiony České republiky 

 
Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/euroregiony-na-cesko-nemecke-hranici-2004-ycy333hv0l. obrázek ve formátu JPEG 

  

https://www.czso.cz/csu/czso/euroregiony-na-cesko-nemecke-hranici-2004-ycy333hv0l
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2 Přeshraniční spolupráce České republiky a Bavorska 

 

Jak již zbylo zmíněno v předchozích částech této bakalářské práce, přeshraniční spolupráce 

mezi Bavorskem a Českou republikou se vyvíjí již několik desetiletí a nepochybně bude i 

nadále pokračovat. Motivy spolupráce těchto dvou regionů jsou kromě překonání historických 

neshod a předsudků, týkajících se především odsunu Němců, také budování funkční 

regionální a komunální samosprávy30, překonávání nevýhod, které plynou z příhraniční 

polohy (jistá izolovanost od větších center), rozvíjení a podpora hospodářského růstu, a 

v neposlední řadě vzdělávání a podpora mladých lidí, aby měli důvod ve své domovině zůstat. 

 

Přeshraniční spolupráce mezi Bavorskem a Českou republikou zahrnuje na české straně 3 

kraje, na bavorské straně 16 zemských okresů a 7 městských okresů a zasahuje 2 euroregiony: 

Egrensis a Šumavu. 

 

Každý projekt spolupráce mezi dvěma zeměmi má specifika na určitých úrovních. Jedná se 

specifika na úrovni programu a na úrovni projektů. Mezi specifika na úrovni programů se řadí 

specifické požadavky jednotlivých programů meziregionální spolupráce, nadnárodní 

spolupráce a přeshraniční spolupráce. Tato specifika byla již podrobněji popsána v kapitolách 

1.4.1., 1.4.2. a 1.4.3.. Pod specifiky na úrovni projektů rozumíme specifická pravidla týkající 

se daného programového období. Pro programové období pro roky 2014-2020 byla vymezena 

následující pravidla:  

 

 Společná příprava: Na přípravě projektu se musí podílet alespoň jeden český a jeden 

bavorský partner. Společná příprava se vyznačuje společnými jednáními k iniciaci, 

plánování a přípravě projektu, společným vypracováním žádosti a rozdělením úkolů 

jednotlivým účastníkům projektu. 

 Společná realizace: Projekt musí být realizován minimálně jedním českým a 

minimálně jedním bavorským partnerem a všichni partneři se musí na projektu aktivně 

podílet. 

 Společný personál: Podmínka společného personálu znamená, že personál minimálně 

jednoho českého partnera se aktivně podílí alespoň na jedné aktivitě v bavorské části 

                                                 
30 Vývoj Euregia Egrensis. REgionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis [online]. [cit. 2016-03-27]. 

Dostupné z: http://www.euregio-egrensis.cz/ 
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projektu a naopak. Pro splnění tohoto kritéria není možné najmutí externího 

poskytovatele služeb (zadání zakázky bavorské firmě). 

 Společné financování: Rozpočet projektu musí obsahovat jak na bavorské, tak na 

české straně minimálně 10% celkových nákladů projektu nebo 100 000 EUR.31 

 

 

2.1 Specifika česko-bavorského pohraničí 
 

Celkově česko-bavorské pohraničí zaujímá plochu zhruba o velikosti 39 000 km2 a žije zde 

3,7 milionu obyvatel.32 Tato oblast je v mnoha směrech poměrně heterogenní. Na jedné straně 

se zde nachází urbanizovaná centra jako je Regensburg (Řezno) na bavorské straně nebo Plzeň 

na české, která soustředí kompletní škálu služeb od zdravotnického zázemí až po vysoké 

školy. Na straně druhé se zde nachází několik lokalit chráněných přírodních území a mnoho 

venkovských sídel s omezenými možnostmi. Tyto rozdíly se promítají také do hustoty 

zalidnění jednotlivých oblastí. Zhruba 15% obyvatelstva žije v urbanizovaných centrech33 

jako je právě Plzeň, České Budějovice, Karlovy Vary, Bayreuth, Passau (Pasov) nebo 

Regensburg (Řezno). Řidčeji osídlené jsou z logických důvodů oblasti chráněných přírodních 

území a potom oblasti podél státní hranice. To je dáno jak historickým vývojem, tak převážně 

hornatým či pahorkatým povrchem této hranice. 

 

Z toho také vyplývá poměrně nízká hustota osídlení jak na české, tak na bavorské straně. 

Kromě urbanizovaných center jako je výše zmíněná Plzěň, Karlovy Vary, Regensburg 

(Řezno) nebo například Passau (Pasov), se hustota osídlení pohybuje pod národními průměry. 

To je dáno především tím, že mnoho bavorských zemských okresů postrádá významné 

regionální centrum, kde by se soustředilo větší množství obyvatelstva. Nejnižší hustotu 

                                                 
31 ŠOUREK, Vladimír. EVROPSKÁ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE. Ministerstvo pro místní rozvoj - ústav 

územního rozvoje [online]. [cit. 2016-01-24]. Dostupné z: http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-

knihovna/casopis/2010/2010-02/02_evropska.pdf 
32 Program spolupráce. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, str. 8 [online]. [cit. 2016-04-10]. Dostupné z: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/5e9b6902-c9ab-4a3c-93f3-

2d767ff6ead3/Program_spoluprace_CR_Bavorsko_2014-2020_layout.pdf?ext=.pdf 
33Program spolupráce. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, str. 8 [online]. [cit. 2016-04-10]. Dostupné z: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/5e9b6902-c9ab-4a3c-93f3-

2d767ff6ead3/Program_spoluprace_CR_Bavorsko_2014-2020_layout.pdf?ext=.pdf 
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osídlení pozorujeme na české straně v Jihočeském kraji (63 os./km2)34 a na bavorské straně 

v zemském okrese Neustadt an der Waldnaab (67 os./km2)35. 

 

2.1.1 Vývoj obyvatelstva 

 

Vývoj celkového počtu a věkového složení obyvatel je v této oblasti ovlivněn především 

polohou regionu. Na jednu stranu se nachází uprostřed Evropy, na druhou stranu se opět 

nachází v poměrně periferní oblasti s větší vzdáleností k jádrovým oblastem daných zemí. 

Negativní vývoj je pozorován především v bavorské části regionu, kde k poklesu obyvatelstva 

přispěla mimo vzdálenosti jádrových oblastí také klesající porodnost v těchto oblastech.36 

 

Za další společný znak této oblasti se dá považovat stárnutí obyvatelstva, a to jak na české, 

tak na bavorské straně. Za posledních 20 let se na české straně zvýšil průměrný věk 

obyvatelstva v Karlovarském kraji z 36 let na 41,8 let37, v Jihočeském kraji z 36,9 let na 41,938 

let a v Plzeňském kraji z 37,3 let na 42,1 let39. Dle bavorského Úřadu pro statistiku by se do 

roku 2034 měl průměrný věk v Bavorsku zvýšit na 49,1 let.40 Nejrazantnějšího zvýšení 

průměrného věku obyvatelstva by dle odhadů měly dosahovat zemské okresy sousedící 

s Karlovarským krajem (např. Wunsiedel im Fichtelgebirge, očekávaný průměrný věk 

obyvatelstva v roce 2034 je 50,6 let41). 

                                                 
34 Tab. xls Časové řady za Jihočeský kraj 1. část - Území, životní prostředí, obyvatelstvo, makroekonomické 

ukazatele. Český statistický úřad [online]. [cit. 2016-04-10]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/xc/casove_rady_regionalni 
35 Bevölkerung. Bayerisches Landesamt dür Statistik [online]. [cit. 2016-04-05]. Dostupné z: 

https://www.statistikdaten.bayern.de/genesis/online?language=de&sequenz=tabelleAufbau&selectionname=12

111-101r 
36 Studie „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko – bavorském 

pohraničí". Karlovarský kraj, str.17 [online]. [cit. 2016-04-05]. Dostupné z: http://www.kr-

karlovarsky.cz/region/projektyKK/Documents/Budoucnost-uprostred-

Evropy/Studie_bavorsko_ceske_pohranici_ANALYZA.pdf 
37 Tab. xls Časové řady za Karlovarský kraj 1. část - Území, životní prostředí, obyvatelstvo, makroekonomické 

ukazatele. Český statistický úřad [online]. [cit. 2016-04-10]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/xk/casove_rady_regionalni 
38 Tab. xls Časové řady za Jihočeský kraj 1. část - Území, životní prostředí, obyvatelstvo, makroekonomické 

ukazatele. Český statistický úřad [online]. [cit. 2016-04-10]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/xc/casove_rady_regionalni 
39 Tab. xls Časové řady za Plzeňský kraj 1. část - Území, životní prostředí, obyvatelstvo, makroekonomické 

ukazatele. Český statistický úřad [online]. [cit. 2016-04-10]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/xp/casove_rady_regionalni 
40 Tab. Übersicht: Bevölkerungsentwicklung und Indikatoren. Bayerisches Landesamt für Statistik 

[online].[cit. 2016-03-26]. Dostupné z: https://www.statistik.bayern.de/statistik/kreise/ 
41 Fortschreibung des Bevölkerungsstandes. Statistisches Bundesamt [online]. [cit. 2016-04-05]. Dostupné z: 

https://www-

genesis.destatis.de/genesis/online;jsessionid=9BBF2D872633FCF220D948E55DD45FFB.tomcat_GO_1_3?se

quenz=statistikTabellen&selectionname=12411 
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Z důvodu stárnutí obyvatelstva je důležité motivovat mladé lidi, aby zůstali v těchto 

regionech a neodešli z nich pryč. Příkladem může být, že na české straně euroregionu Egrensis 

se průměrný věk obyvatel pohybuje okolo 41,7 let.42 Na německé straně euroregionu Egrensis 

je situace ještě horší, průměrný věk obyvatelstva je zde 45,1 let. Hrozí tedy, že v případě, kdy 

mladí lidé budou z této oblasti odcházet, obyvatelstvo zde bude i nadále stárnout, firmy 

nebudou mít dostatek pracovní síly na udržení svého chodu a budou muset svou činnost 

přesunout jinam. Tímto se tyto oblasti dostanou do začarovaného kruhu. Bez pracovních 

příležitostí zde nebudou mít mladí lidé motivaci zůstat a budou nuceni si najít práci jinde a 

zároveň zde firmy bez potřebné nové pracovní síly nebudou moci udržet své provozovny.  

 

Na druhou stranu umožňuje stárnutí obyvatelstva rozvoj služeb například v oblasti 

zdravotnictví, kde by našel uplatnění kvalifikovaný personál, díky čemuž by mohlo být možné 

alespoň v určitých oblastech odvrátit i tzv. „brain drain“ (neboli „odliv inteligence“), kterým 

tyto oblasti prochází. Například ve městě Aš již tyto události podnítily vznik stipendijních 

programů pro středoškolské studenty, které jim nabízí finanční podporu výměnou za to, že se 

po ukončení studia na nějaký čas zaváží pracovat pro zaměstnavatele v tomto regionu. 

 

2.1.2 Makroekonomický vývoj 

 

Celková hospodářská rozvinutost česko-bavorského pohraničí se pohybuje pod národními 

průměry. Co se týče nominálního HDP, nejnižší hodnoty vykazuje dlouhodobě Karlovarský 

kraj. V roce 2013 dosahovalo HDP v Karlovarském kraji 83049 milionů Kč.43 Nejvyšší 

hodnoty na české straně vykazuje kraj Plzeňský (220471 milionů Kč v roce 201344). Na 

bavorské straně dosahuje nejvyššího HDP oblast Niederbayern, a to 39 982 milionů EUR 

(1038492 milionů Kč45). Oproti tomu nejnižší hodnoty na bavorské straně vykazuje oblast 

Oberfranken, kde v roce 2013 dosáhlo HDP 33213 milionů EUR (862674 milionů Kč46). 

Nominálního HDP tedy dosahují bavorské regiony několikanásobně vyššího než ty české. 

 

                                                 
42Tab. Euroregion Egrensis. Český statistický úřad [online].[cit. 2016-03-26]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/xk/euroregion-egren 
43 Karlovarský kraj - HDP,regionální účty. Český statistický úřad [online]. [cit. 2016-04-26]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/xk/hdp-xk 
44 Karlovarský kraj - HDP,regionální účty. Český statistický úřad [online]. [cit. 2016-04-26]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/xk/hdp-xk Plzeňský kraj - HDP,regionální účty. Český statistický úřad [online]. [cit. 

2016-04-26]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xp/hdp-xp 
45 Průměrný kurz v roce 2013 dle www.kurzy.cz byl 25,974 Kč/EUR 
46 Průměrný kurz v roce 2013 dle www.kurzy.cz byl 25,974 Kč/EUR 
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HDP na obyvatele se jak na české, tak na bavorské straně pohybuje také převážně pod 

národními průměry. Na české straně dosahuje nejnižších hodnost Karlovarský kraj, kde HDP 

na osobu dosahuje 71,3%47 (2013) republikového průměru. Na bavorské straně vykazuje 

nejnižší hodnoty zemský okres Bayreuth, a to pouze 53,15%48 (2013) státního průměru. 

Nicméně tento údaj může být do jisté míra zavádějící z toho důvodu, že centrem zemského 

okresu Bayreuth je stejnojmenný městský okres (Kreisfreie Stadt) Bayreuth, jehož HDP na 

osobu není do statistiky zahrnováno. Tyto městské okresy vykazují naopak hodnoty vyšší než 

celostátní průměry, konkrétně například právě městský okres Bayreuth vykazuje 157,61%49 

(2013). 

 

Ze srovnání ekonomické výkonnosti příslušných bavorských zemských okresů, městských 

okresů a příslušných českých krajů vyplývá, že v absolutních číslech převyšuje HDP na 

obyvatele v bavorském regionu českou oblast.  

 

V tempu růstu HDP na obyvatele předstihují ovšem české kraje bavorský region. V českém 

pohraničí se HDP na obyvatele nejvíce zvýšil v Plzeňském kraji, kde mezi lety 1995 – 2014 

vzrostl z 148026 Kč/obyv. na 384101 Kč/obyv., nejméně potom v kraji Karlovarském, kde 

vzrostl z 145044 Kč/obyv. na 277280 Kč/obyv.. Na bavorské straně zaznamenal největší 

nárůst zemský okres Hof, kde mezi lety 2000 - 2013 vzrostl HDP na obyvatele z 17726 

EUR/obyv. (cca 631222 Kč/obyv.50) na 28358 EUR/obyv. (736570 Kč/obyv.51).  

                                                 
47 Tab. xls Časové řady za Karlovarský kraj 1. část - Území, životní prostředí, obyvatelstvo, makroekonomické 

ukazatele. Český statistický úřad [online]. [cit. 2016-04-10]. Dostupné z: 
https://www.czso.cz/csu/xk/casove_rady_regionalni 
48 Regionalatlas Deutschland Indikatoren des Themenbereichs "Bruttoinlandsprodukt". Statistische Ämter des 

Bundes und der Länder [online]. [cit. 2016-04-02]. Dostupné z: 

https://www.regionalstatistik.de/genesis/online/data;jsessionid=A4AF1D1816C6A8E5D5D8D105001B0A5C?

operation=abruftabelleAbrufen&selectionname=AI017-1&levelindex=1&levelid=1461574243269&index=2 
49 Regionalatlas Deutschland Indikatoren des Themenbereichs "Bruttoinlandsprodukt". Statistische Ämter des 

Bundes und der Länder [online]. [cit. 2016-04-02]. Dostupné z: 

https://www.regionalstatistik.de/genesis/online/data;jsessionid=A4AF1D1816C6A8E5D5D8D105001B0A5C?

operation=abruftabelleAbrufen&selectionname=AI017-1&levelindex=1&levelid=1461574243269&index=2 
50 Průměrný kurz EUR/CZK v roce 2000 - 1 EUR = 35.61 Kč dle www.kurzy.cz 
51 Průměrný kurz EUR/CZK v roce 2013 - 1 EUR = 25.974 Kč dle www.kurzy.cz 
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Tabulka 1: Čistý disponibilní příjem domácností na obyvatele (ČR, resp. DE=100), 2000-2013 

Region 2000 2005 2010 2013 

Index 

2013/2000 

Absol. 2013 (Kč, 

EUR) 

Česká 

republika 100,00 100,00 100,00 100,00 161,7 198632 

Jihočeský kraj 100,09 97,83 94,5 93,9 151,88 186699 

Karlovarský kraj 99,6 91,23 88,42 89,29 144,93 177353 

Plzeňský kraj 100,47 99,93 99,17 102,42 164,80 203436 

Německo 100,00 100,00 100,00 100,00 129,73 20478 

Niederbayern 93,92 96,95 99,35 100,02 138,16 20483 

Oberfranken 101,54 100,92 103,68 105,18 134,39 21538 

Oberpfalz 96,61 96,85 98,66 96,11 129,06 19681 
 

Zdroj: vlastní zpracování na základě: 

https://www.czso.cz/csu/xp/casove_rady_regionalni 

https://www.czso.cz/csu/xc/casove_rady_regionalni; 

https://www.statistikdaten.bayern.de/genesis/online/data?operation=abruftabelleAbrufen&selectionname=8271

1-103&levelindex=1&levelid=1461521715602&index=1 
 

 

 

2.1.3 Trh práce 

 

V loňském roce dosáhla míra nezaměstnanosti ve všech sledovaných oblastech České 

republiky i Německa nižších hodnot než byly celostátní průměry. Nejvyšší nezaměstnanost 

na české straně vykazoval jakožto hospodářsky nejslabší ze sledovaných krajů, kraj 

Karlovarský, s mírou nezaměstnanosti 6%.52 Na bavorské straně vykazovaly nejvyšší míru 

nezaměstnanosti zemské okresy Tirschenreuth a Wunsiedel im. Fichtelgebirge, oba 5%.53 

Dlouhodobý vývoj míry nezaměstnanosti má v Bavorsku a českém pohraničí obdobné 

tendence. Vliv na stav nezaměstnanosti měl mimo jiné pád železné opony a znovusjednocení 

Německa a transformace české ekonomiky po roce 1989. K poklesu nezaměstnanosti v 

Německu po roce 2005 přispěly tzv. Hartz reformy54, které mimo jiné upravovaly nároky na 

pobírání dávek v nezaměstnanosti. V roce 2009 potom opět došlo v Bavorsku i České 

republice k  nárůstu nezaměstnanosti vlivem hospodářské krize a od té doby s výkyvem v roce 

2012 k jejímu poklesu. Výkyvy v registrované míře nezaměstnanosti na české straně regionu 

v mezi lety 2004 a 2005 jsou do určité míry způsobeny změnou metodiky výpočtu 

                                                 
52 Nejnovější údaje: Karlovarský kraj. Český statistický úřad [online]. [cit. 2016-04-10]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/xk/1-xk 
53 Arbeitslosenquote. Bundesagentur für Arbeit [online]. [cit. 2016-04-10]. Dostupné z: 
https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Regionen/Politische-Gebietsstruktur/Bayern-Nav.html 
54 Německé sociální reformy Hartz III a Hartz IV - přehled ustanovení a reforem a jejich dopady na německou 

společnost - See more at: http://www.euractiv.cz/socialni-politika/clanek/nmeck-sociln-reformy-hartz-iii-a-

hartz-iv---pehled-ustanoven#sthash.K17lK1KO.dpuf. Euraktiv [online]. [cit. 2016-04-05]. Dostupné z: 

http://www.euractiv.cz/socialni-politika/clanek/nmeck-sociln-reformy-hartz-iii-a-hartz-iv---pehled-ustanoven 
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registrované míry nezaměstnanosti. K další změně metodiky došlo potom v roce 2013, kdy 

míru registrované nezaměstnanosti nahradil podíl nezaměstnaných osob.55 

 

Graf 1:Míra registrované nezaměstnanosti v Bavorsku a vybraných krajích ČR v letech 1999-2015 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě: 

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/2517/umfrage/entwicklung-der-arbeitslosenquote-in-bayern-seit-

1999/ 

https://www.czso.cz/csu/czso/cr_od_roku_1989_podil_nezamestnanych 

 

2.1.4 Vzdělání 

 

Dostupnost vzdělání je, až na odlehlé venkovské oblasti, poměrně dobrá. Na české straně 

disponuje Jihočeský i Plzeňský kraj vlastní univerzitou, v Karlovarském kraji je možné 

v Chebu navštěvovat ekonomickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Na bavorské 

straně je dostupnost vzdělání až po univerzitní stupeň na obdobné úrovni jako na české straně. 

Univerzity jsou v Bayreuthu, Hofu, Pasově a Regensburgu. Z podnětu EUREGIA 

EGRENSIS – pracovní sdružení v Bavorsku – vznikl dokonce ve spolupráci s univerzitou 

v Bayreuthu stipendijní projekt pro studenty vysokých škol.56 Cílem tohoto projektu je 

zvýšení počtu českých studentů na bavorských vysokých školách a tím oživení především 

                                                 
55 Změna metodiky ukazatele registrované nezaměstnanosti. Integrovaný portál ministerstva práce a 

sociálních věcí [online]. [cit. 2016-04-02]. Dostupné z: https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/zmena_metodiky 
56 EUROREGION EGRENSIS. Český statistický úřad [online]. [cit. 2016-04-12]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/13-3202-03-za_rok_2003-euroregion_egrensis 
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vědecké spolupráce mezi oběma zeměmi. Délka pobytu českých studentů na vysoké škole 

v Bavorsku je 10 měsíců. Během této doby si studenti do jisté míry vytvoří vazbu na toto 

místo, prohloubí své jazykové znalosti, a díky tomu mohou zvýšit získat uplatnění na 

pracovním trhu v pohraničí. 

 

Mimo vysokých škol disponuje téměř každé větší město v tomto regionu střední školou či 

gymnáziem a mnoho z nich se účastní dalších projektů pořádaných v rámci přeshraniční 

spolupráce, jako je například Bavorsko-český výměnný školní rok. 

 

2.1.5 Doprava 

 

V oblasti dopravy je pro tuto oblast silnou stránkou poměrně hustá silniční síť a dobré spojení 

jak se zbytkem České republiky, tak zde existuje i poměrně dobré propojení s německou 

dálniční sítí. Příkladem dobrého spojení v České republice může být dálnice D6 (do letošního 

roku označována jako rychlostní silnice R657), která urychlila spojení mezi Chebem a 

Karlovými Vary a do budoucna je plánované její protažení do Prahy. Připojení na německou 

dálniční síť je možné například po dálnici D5, která navazuje na bavorské straně na německou 

dálnici A6. Nedostatečná silniční síť pro spojení s německou stranou ovšem stále existuje 

v Jihočeském kraji. 

 

Propojení českého a bavorského pohraničí železniční sítí zaznamenalo v loňském roce pokrok 

díky znovuobnovení tratě mezi Chebem a Hofem. Mimo to existuje v Karlovarském kraji 

přímé vlakové spojení mezi Chebem a Norimberkem. V Jihočeském kraji je možné využít 

vlakového spojení mezi Českými Budějovicemi a bavorským Pasovem a z Plzeňského kraje 

je možné využít vlakového spojení z Plzně přes bavorský Furth im Wald až do bavorské 

metropole Mnichov. Oblast se na druhé straně vyznačuje poměrně omezenými podmínkami 

pro mobilitu venkovského obyvatelstva.  

 

Kromě silniční a železniční dopravy, disponuje oblast na české straně mezinárodním letištěm 

v Karlových Varech a na bavorské straně mezinárodním letištěm v Norimberku a letištěm 

v Hofu.  

 

                                                 
57 Dálnice D6. Dálnice D6 [online]. [cit. 2016-04-13]. Dostupné z: http://www.komunikace-d6.cz/ 
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Díky četnosti silničních hraničních přechodů je region také silně zatížen tranzitní dopravou, 

což vede k potřebě výstaveb obchvatů okolo měst a tím zvyšování nákladů. Tranzitní doprava 

zároveň vyvíjí tlak na životní prostředí. 

 

Tabulka 2: Hraniční přechody ČR-Bavorsko 

Název Typ 

Trojmezí S-Č-B; Drei Ecke Land turistický 

Aš - Selb silniční 

Libá/Dubina - Hammermühle turistický 

Pomezí nad Ohří - Schirnding silniční 

Svatý Kříž - Waldsassen silniční 

Starý Hrozňatov - Hatzenreuth turistický 

Mýtina - Neualbenreuth turistický 

Rozvadov - Waidhaus silniční 

Folmava -  Furth im Wald silniční 

Železná Ruda - Bayerisch Eisenstein silniční 

Lísková - Waldmüchen silniční 

Všeruby - Eschlkam silniční 

Broumov - Mähring silniční 

Svatá Kateřina - Neukirchen b. Hl. Blut silniční 

Pavlův Studenec - Bärnau turistický 

Železná - Eslarm silniční 
Zdroj: vlastní zpracování na základě http://www.prepravce.cz/index.asp?menu=240 

 

 

2.1.6 Specifika Chebska a přilehlých německých regionů 

 

Oblast Chebska se nachází v severozápadní části České republiky a, jak již samotný název 

napovídá, jeho historickým centrem je město Cheb. Chebsko je výjimečné svojí polohou na 

hranici s dvěma státy Spolkové republiky Německo – Bavorskem a Saskem. Pro potřeby této 

bakalářské práce se budu blíže zabývat jen jeho sousedstvím a vztahy s Bavorskem. 

Chebsko se skládá: 

 z bývalého svobodného říšského města Cheb 

 z hraničních oblastí západních Krušných hor 

 ze Sokolovské pánve a Doupovských hor 

 ze Slavkovského lesa a Tepelské vrchoviny 

 ze severní Šumavy 
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Obrázek 4: Chebsko 

 

Zdroj: http://www.egerlandmuseum.de/cs/stala-expozice 

 

 

Na bavorské straně sousedí Chebsko s dvěma bavorskými zemskými okresy (německy 

Landkreis), zemským okresem Tirschenreuth a zemským okresem Wunsiedel.  

Pod zemský okres Tirschenreuth spadají obce Bärnau, Brand, Ebnath, Ebendorf, Falkenberg, 

Freidenfelds, Fuchsmühl, Immenreuth, Kastl, Kemmnath, Konnersreuth, 

Krummennaab,Kulmain, Leonberg, Mähring, Mitterteich, Neualbenreuth, Neusorg, 

Pechbrunn, Plößberg, Pullenreuth, Reuth b. Erbendorf, Tirschenreuth, Waldershof, 

Waldsassen a Wiesau.58 

                                                 
58 Orte im Landkreis Tirschenreuth. Oberpfälzer Wald im Bayern [online]. [cit. 2016-04-11]. Dostupné z: 

http://www.oberpfaelzerwald.de/orte-landkreis-tirschenreuth/2 
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Obrázek 5: Zemský okres Tirschenreuth 

 

Zdroj: http://www.kreis-tir.de/verwaltung-organisation/landkreis-tirschenreuth/gemeinden/ 

 

Pod zemský okres Wunsiedel spadají obce Arzberg, Bad Alexandersbad, Höchstadt, 

Hohenberg a.d. Eger, Kirchenlamitz, Marktleuthen, Marktredwitz, Nagel, Röslau, Schirnding, 

Schönwald, Selb, Thiersheim, Thierstein, Tröstau, Wießenstadt a Wunsiedel.59 

Obrázek 6: Zemský okres Wunsiedel 

 

Zdroj: https://www.regierung.oberfranken.bayern.de/oberfranken/landkreise/wunsiedel.php 

 

V mnohých z těchto měst se již v minulosti konaly události, které jsou spojené s některým 

z projektů přeshraniční spolupráce jako například konání Letního tábora v Jesenici u Chebu 

                                                 
59 Bevölkerung. Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge [online]. [cit. 2016-04-11]. Dostupné z: 

http://www.landkreis-wunsiedel.de/landkreis/news-landkreis/zahlen-daten-fakten/bevoelkerung 
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nebo v Libé u Chebu, případně výjezdy studentů chebského gymnázia do Bavorska v rámci 

Bavorsko-českého výměnného školního roku.  

 

Co se týče sociodemografických a geografických specifikací, je možné na Chebsko aplikovat 

poznatky z předchozí kapitoly. Oblast se vyznačuje absencí větších urbanizovaných center, 

převažují menší sídla a řidší osídlení. 

 

Celková dostupnost této oblasti je na poměrně vysoké úrovni, do všech obcí v tomto 

mikroregionu vede buď vlakové, nebo autobusové spojení (do venkovských oblastí ovšem 

v omezené míře), a díky nedávné modernizaci tratě Cheb – Plzeň se navíc doprava poměrně 

zrychlila. Výhodou je pro tento mikroregion velice dobrá dostupnost Německa přes několik 

hraničních přechodů, kde díky Schengenskému prostoru nedochází ke zpomalení přejezdu 

hranic. Schengenský prostor s sebou ovšem v této oblasti nese jeden problém, a tím je 

obchodování s drogami. Policisté zde tuto situaci řeší mimo jiné namátkovými kontrolami na 

hranicích, nicméně tento otevřený prostor do jisté míry jejich práci znesnadňuje. 

 

Chebsko je významnou turistickou destinací a nabízí mnoho zajímavých přírodních i 

kulturních destinací. Na jeho území se nachází hned několik řek a přehrad, které nabízí 

možnost rekreace především v letním období. Jedná se o řeku Ohři a řeku Odravu a přehradu 

Jesenice a Skalka. Mimo to se zde nachází několik chráněných přírodních území. Mezi 

nejvýznamnější patří CHKO Slavkovský les, Národní přírodní rezervace SOOS, kde vyvěrá 

několik minerálních pramenů a jsou zde k vidění rašeliniště, mokřady a slatiniště nebo sopka 

Komorní Hůrka u Františkových Lázní. 

 

Mimo přírodní atrakce se na území Chebska nachází mnoho kulturně atraktivních míst. Mezi 

ty patří Císařský hrad v Chebu, Špalíček v Chebu, zámek Kynžvart, hrad Hazlov, hrad Libá, 

hrad Seeberg, zámek Mostov, hrad Vildštejn nebo například Motýlí farma u Františkových 

Lázní.  
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2.2 Vývoj přeshraniční spolupráce mezi ČR a Bavorskem 
 

Partnerství mezi Českem a Bavorskem má již mnoha set letou tradici, která ovšem byla 

značně, a převážně v negativním smyslu, ovlivněna historickými událostmi, které postupně 

utvářely podobu dnešní Evropy a této oblasti. Nejvýznamnějšími událostmi pro tvoření 

novodobých česko-bavorských vztahů byl nepochybně rozpad Rakousko-Uherské říše a 

následný vznik Československa v roce 1918. 

 

Dalším významným okamžikem v dějinách, který měl velký vliv na osud všech obyvatel 

příslušných regionů, byla anexe Sudet v roce 1938, při níž bylo vysídleno mnoho Čechů 

žijících v oblasti Sudet. Následující druhá světová válka bezesporu vztahy mezi oběma 

zeměmi ještě dále poškodila. 

 

K ještě většímu ochlazení Česko-Bavorských vztahů po 2. světové válce také přispěly odsuny 

sudetských Němců z českého pohraničí po jejím skončení. Další problém, kterému česko-

bavorské pohraničí v souvislosti s odsunem Němců z Čech po 2. světové válce čelilo, bylo 

následné přelidnění bavorského pohraničí odsunutými Němci. Nečekaný nával takto velkého 

množství lidí do již válkou zničené oblasti pouze vytvořilo ještě větší tlak na místní 

obyvatelstvo a ještě dále vyhrotilo již tak poměrně chladné vztahy.  

 

Další ránou pro bavorsko-české vztahy byl rok 1948, kdy došlo v tehdejším Československu 

k nastoupení komunistického režimu a zároveň také postupnému tvoření Železné opony, při 

níž byly hranice mezi oběma zeměmi uzavřeny a hlídány. K postupné nápravě a oživení 

společných vztahů začalo docházet opět až po roce 1989, i když stále na obou stranách 

panovaly neshody týkající se výkladu určitých části novodobých dějin. 

 

Mezi první formy oficiální přeshraniční spolupráce mezi Bavorskem a Českou republikou se 

dá považovat zahájení programu Phare CBC v roce 1994 a po vstupu České republiky do 

Evropské unie na něj navazující program INTERREG IIIA. 

 

Dalo by se říci, že opětovné navazování dobrých vztahů s Bavorskem je stále ještě probíhající 

proces, který zaznamenal velké pokroky především od roku 2010, kdy do České republiky 

přijel bavorský premiér Seehofer, který na setkání s někdejším premiérem Petrem Nečasem 

prohlásil: „Víme, že existují otázky, kde máme stále rozdílné názory. Za jedno jsme ale v tom, 
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že bychom se chtěli společně obrátit dopředu, do budoucnosti. A dnes jsme k tomu udělali 

první krok.“60 

 

Dalším významným krokem k obnovení vztahů mezi Bavorskem a Českou republikou bylo 

otevření Bavorského zastoupení v Praze v roce 2014 v Chotkově paláci. Mezi úlohy 

Bavorského zastoupení v Praze patří podpora a zintenzivnění ekonomické výměny mezi 

Bavorskem a ČR, informuje Českou veřejnost o Bavorsku, podporuje odborná setkání 

v oblasti politiky, hospodářství, veřejné správy nebo například vzdělávání a kultury. Zároveň 

je také prvotním kontaktním místem pro orgány státní správy a občany.61 

 

2.2.1 Vývoj spolupráce na území Chebska a přilehlých německých regionů 

 

Vývoj oficiální přeshraniční spolupráce na území Chebska probíhal v mnoha ohledech stejně 

jako v jakémkoliv jiném regionu České republiky. Výjimečnou pro tuto oblast je silná 

historická provázanost s Německem. Samo Chebsko historicky zasahovalo až na území 

Německa a po většinu své historie bylo z velké části osídleno německy mluvícím 

obyvatelstvem. To samozřejmě stejně jako v jiných částech českého pohraničí změnil odsun 

sudetských Němců po druhé světové válce.  

 

V ohledu na současný vývoj přeshraniční spolupráce stojí za zmínku vznik Mikroregionu 

Chebsko v roce 2003. Je to dobrovolný svazek obcí za účelem vzájemné pomoci a spolupráce 

při rozvoji této oblasti Mikroregion Chebsko.62 Pod tento mikroregion spadají obce Dolní 

Žandov, Libá u Chebu, Lipová, Milíkov, Odrava, Okrouhlá, Plesná, Pomezí nad Ohří, 

Poustka, Skalná, Třebeň, Tuřany a Cheb. Na bavorské straně sousedí jako celá oblast Chebska 

s již blíže specifikovanými zemskými okresy Tirschenreuth a Wunsiedel. 

 

Programy probíhající v rámci spolupráce Mikroregionu Chebsko jsou podporovány 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj.  

 

                                                 
60 Bavorský kancléř na průlomové návštěvě v Praze. Český rozhlas [online]. [cit. 2016-03-26]. Dostupné z: 

http://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/bavorsky-kancler-na-prulomove-navsteve-v-praze 
61 Úlohy a cíle Zastoupení. In: Bayerische Staatsregierung [online]. [cit. 2016-03-26]. Dostupné z: 

http://www.bayern.de/staatsregierung/bayern-in-prag/bavorsko-v-praze/ulohy-a-cile-zastoupeni/ 
62 Základní informace o mikroregionu. Mikroregion Chebsko [online]. [cit. 2016-04-02]. Dostupné z: 

http://www.chebsko.net/zakladni-informace-o-mikroregionu/ 
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Nejvýznamnějším projektem tohoto Mikroregionu je projekt „Podpora marketingu a rozvoje 

cestovního ruchu v Mikroregionu Chebsko“ – Tento projekt je zaměřený na rozšíření a 

zkvalitnění stávajících nebo doplnění chybějících nabídek cestovního ruchu. V rámci projektu 

byla vytvořena Studie cestovního ruchu a navazujících aktivit v Mikroregionu. Mimo to 

probíhají v rámci projektu aktivity jako je výroba propagačních materiálů, instalace 

turistického značení, public relations a marketing, pořádání konferencí, zřízení 

administrovaného webu a rezervačního systému, účast na veletrzích cestovního ruchu a 

značení turistických zajímavostí obcí a mapy obcí. Celkově je projekt dotován částkou 8 695 

671 Kč, přičemž 85% dotace pochází z prostředků EU.63 

 

Obrázek 7: Mikroregion Chebsko 

 

Zdroj: http://www.chebsko.net/mapa-regionu/ 

 

2.2.2 Spolupráce v rámci partnerských měst 

 

Mnoho českých měst má v zahraničí partnerská města. Partnerství měst, jinak také nazývané 

town-twinning, je forma dlouhodobé spolupráce mezi samosprávními celky, spočívající 

v pravidelném setkávání zástupců měst jejich občanů.64 Podobně jako celá koncepce 

                                                 
63 PODPORA MARKETINGU A ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V MIKROREGIONU 

CHEBSKO.Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Evropské strukturální a investiční fondy [online]. [cit. 2016-

04-19]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Informace-o-cerpani/Mapa-projektu/Projekty/9-ROP-

NUTS-II-Severozapad/9-4-Udrzitelny-rozvoj-cestovniho-ruchu/Podpora-marketingu-a-rozvoje-cestovniho-

ruchu-v-Mi 
64 Co je partnerství měst neboli town-twinning? Svaz měst a obcí České republiky [online]. [cit. 2016-04-11]. 

Dostupné z: http://www.partnerskamesta.cz/o-twinningu/co-je-twinning/co-je-partnerstvi-mest-neboli-town-

twinning.aspx 
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přeshraniční spolupráce vznikla i koncepce spolupráce v rámci partnerských měst po 2. 

světové válce65 v zájmu v zájmu ochrany Evropy před dalšími konflikty díky provázanosti 

jednotlivých regionů a zemí. Za dobu své existence se tato spolupráce rozrostla do celého 

světa.  

 

Přínosem spolupráce v rámci partnerských měst, podobně jako jakékoliv jiné spolupráce 

mezinárodního rázu je podpora tolerance, poznávání nových kultur, učení se od druhých, a to 

jak na úrovni obyvatelstva, tak na úrovni samotných obcí zúčastněných v tomto hnutí. 

V rámci různých společně pořádaných akcí má pozitivní vliv na rozvoj hospodářství a turismu 

v daných oblastech. 

 

Podobně jako u celého projektu přeshraniční spolupráce je pro spolupráci v rámci 

partnerských měst vytvářen sedmiletý program. Nazývá se Program Evropa pro občany a 

současné době probíhá programové období pro roky 2014-2020 navazující na programové 

období 2007-2013.66 

 

V rámci tohoto programového období se také stanovovala každý rok určitá priorita nebo 

oblast, na kterou se daném roce budou zaměřovat projekty v rámci Programu Evropa pro 

občany. Od letošního roku se ovšem každoroční plánování priorit ruší a byl vytvořen jednotný 

prioritní plán pro roky 2016-2020.67 

 

2 hlavní oblasti pro současné programové období jsou následující:  

 

 Oblast 1: Evropská paměť  

o V rámci této oblasti budou podporovány projekty, které jsou zacílené na 

historické události, které utvářely tvář současné Evropy.  

 Oslava památky významných historických událostí v novodobé historii 

Evropy 

                                                 
65 Význam a teorie town-twinningu. Svaz měst a obcí České republiky [online]. [cit. 2016-04-11]. Dostupné z: 

http://www.partnerskamesta.cz/o-twinningu/vyznam-a-historie/vyznam-a-historie-twinningu.aspx 
66 Program Evropa pro občany 2014 – 2020. Svaz měst a obcí České republiky [online]. [cit. 2016-04-10]. 

Dostupné z: http://www.partnerskamesta.cz/o-twinningu/financovani/program-evropa-pro-obcany-2014-

2020.aspx 
67 Priorities of the programme for 2016. European Commision - Education, Audiovisual and Culture Executive 

Agency, str.1 [online]. [cit. 2016-04-10]. Dostupné z: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-

site/files/priorities_of_the_programme_for_2016_5.pdf 
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Tabulka 3: Přehled výročí vhodných historických událostí 

Rok Výročí vhodné události 

2016 1936: Začátek Španělské občanské války 

1956: Politická a společenská mobilizace ve střední Evropě 

1991: Začátek válek v Jugoslávii 

1951: Úmluva OSN o právním postavení uprchlíků ve spojení 

s uprchlickou situací v Evropě po 2. světové válce 

2017 1917: Společenské a politické revoluce, rozpad císařství a 

jejich vlivu na historickou a politickou podobu Evropy 

1957: Římské smlouvy 

2018 1918: Konec 1. světové války – vzestup národních států a 

selhání evropské kooperace a koexistence 

1938/1939: Začátek 2. světové války 

1948: Začátek studené války 

1948: Haagský kongres 

1968: Protesty a civilní hnutí za lidská práva, invaze do 

Československa, studentské protesty a antisemitské kampaně 

v Polsku  

2019 1979: Přímé volby do Evropského parlamentu 

1989: Revoluce v zemích střední a východní Evropy, pád 

Berlínské zdi 

2004: 15 leté výročí rozšíření EU o země střední a východní 

Evropy 

2020 1950: Schumanova deklarace 

1990: Znovusjednocení Německa 

2000: Listina základních práv EU 

Zdroj: vlastní zpracování na základě 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eaceasite/files/priorities_of_the_programme_for_20

16_5.pdf 

 Občanská společnost v dobách totalitních režimů: Pod totalitními 

režimy byly demokratické pojmy jako „občanská společnost“, 

„společenské hnutí“, „občanská angažovanost“, „svoboda“ nebo 
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„demokracie“ zbaveny jakéhokoliv významu. Proto budou 

podporovány projekty, v nichž žadatelé o dotace vyzdvihnou význam 

úspěchů moderní demokracie jako je rozvoj, prosazování a ochrana 

lidských práv a veřejných svobod, a jakým způsobem může být 

zajištěno jejich praktikování díky Evropské unii a jejím členským 

státům. 

  Ostrakismus a ztráta občanství v totalitních režimech: Totalitní režimy 

v 20. století omezovaly lidská práva některých jedinců až do takové 

míry, že docházelo k jejich vyhoštění ze společnosti. Vzhledem 

k závažnosti tohoto činu by měly být i současné generace o tomto 

bezpráví informovány.  

 Přechod k demokracii a přistoupení do Evropské unie: Mnoho 

současných členů Evropské unie, Českou republiku nevyjímaje, 

podstoupilo v nedávné minulosti přechod k demokratickému 

uspořádání společnosti. Dotované programy by proto měly analyzovat, 

jak přístup do Evropské unie ovlivnil demokratické standardy zemí a 

zároveň by měly reflektovat přínos Evropské unie v procesu 

demokratizace. 

 

 Oblast 2: Demokratická angažovanost a aktivní občanství 

o V rámci této oblasti budou v období 2016-2020 financovány především 

projekty reflektující současnou situaci v Evropské unii a projekty podporující 

řešení současných výzev, kterým Evropská unie čelí.  

  Euroskepticismus: Vzhledem k rostoucímu euroskepticismu,  

vyskytujícímu se v členských zemích Evropské unie, budou 

podporovány projekty zaměřené na pochopení euroskepticismu a 

podpoření otevřené konverzace o jeho dopadech na budoucí činnost 

Evropské unie. Zároveň by projekty měly vysvětlovat přínos činností 

Evropské unie, uznávat překážky a obtížnosti, kterým bude muset 

Evropská unie čelit a předkládat dosavadní úspěchy Evropské unie. 

 Solidarita v dobách krize: Pojem solidarita obvykle označuje 

vzájemnou podporu mezi skupinou, kterou spojují společné zájmy 

nebo sdílené hodnoty. Má blízko ke konceptu štědrosti, ale zároveň 

také ke konceptu reciprocity a odpovědnosti. Co ovšem znamená 
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solidarita pro politickou entitu jakou je Evropská unie? Jaké jsou 

zákonné, ekonomické a dokonce etické limity pro evropskou 

solidaritu? Skrze jejich projekty jsou uchazeči o dotaze vybízeni 

zvýraznit a posoudit existující mechanismy solidarity jako jsou 

dobrovolnictví, nadace nebo charitativní organizace v rámci Evropské 

unie. V rámci těchto projektů dostanou občané možnost lépe 

porozumět přidané hodnotě zásahů Evropské unie v době krize, kdy 

selhávají státní zásahy.68 

 

Tabulka 4: Partnerská města okresních a krajských měst česko-bavorského pohraničí na území ČR a 

Bavorska 

Česká republika Bavorsko   Bavorsko Česká republika 

Cheb Hof   Amberg - 

Karlovy Vary -   Bayreuth - 

Sokolov Schwandorf   Cham Klatovy 

Domažlice Furth im Wald   Deggendorf Písek 

Klatovy Cham   Hof Cheb 

Plzeň Regensburg   Kronach - 

Rokycany -   Kulmbach - 

Tachov Barnau   Neustadt an der Waldnaab - 

České Budějovice Passau   Passau 

České 

Budějovice 

Český Krumlov Hauzenberg   Regen Rabí 

Jindřichův Hradec -   Regensburg Plzeň 

Písek Deggendorf   Schwandorf Sokolov 

Prachatice Waldkirchen   Straubing - 

Strakonice -   Tirschenreuth Planá 

Tábor -   Wunsiedel im Fichtelgebirge Ostrov 

      Weiden in der Oberpfalz Mariánské Lázně 

Zdroj: vlastní zpracování na základě http://www.partnerskamesta.cz/mapa/default.aspx 

  

                                                 
68 Priorities of the programme for 2016. European Commision - Education, Audiovisual and Culture Executive 

Agency,  [online]. [cit. 2016-04-10]. Dostupné z: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-

site/files/priorities_of_the_programme_for_2016_5.pdf 
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3 Projekty probíhající v rámci přeshraniční spolupráce České 

republiky a Bavorska 

 

Za několik desetiletí existence programu přeshraniční spolupráce bylo mezi Českou 

republikou a Svobodným státem Bavorsko uskutečněno již nespočet projektů. V následujících 

kapitolách uvádím několik stěžejních projektů posledních let, které byly zastřešované 

euroregionem Egrensis a euroregionem Šumava. 

 

3.1 Nejvýznamnější projekty euroregionu Egrensis 
 

Euroregion Egrensis začal de facto vznikat na přelomu roku 1991/1992, kdy došlo k vytvoření 

tří pracovních sdružení euroregionu Egrensis. Jednalo se o EUREGIO EGRENSIS pracovní 

sdružení Čechy, EUREGIO EGRENSIS pracovní sdružení Bavorsko a EUREGIO 

EGRENSIS pracovní sdružení Vogtlandsko/Západní Krušnohoří.69Pro plánovací období 

2014-2020 je Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis správcem Dispozičního fondu 

a Fondu malých projektů v regionu Egrensis (fondy na podporu projektů v oblasti malých 

přeshraničních aktivit).70 

 

V roce 1993 došlo ke spojení těchto 3 pracovních skupin a vytvoření jednotného euroregionu 

Egrensis. Tento euroregion zaujímá plochu okolo 17000 km2 se zhruba 2 miliony obyvatel.71 

V rámci euroregionu Egrensis probíhá v současné době několik projektů, které napomáhají 

jak rozvoji turismu, který ve 20. století v této oblasti díky událostem druhé světové války a 

následného uzavření hranic utrpěl velké rány, tak rozvoji vzdělání žáků místních gymnázií, 

kteří si v rámci projektu umožňujícímu na rok vyjet na výměnný pobyt na partnerské 

gymnázium do sousední země mohou jak rozšířit své jazykové znalosti, tak naváží cenné 

kontakty v zahraničí a zlepší tak své možnosti budoucího uplatnění na pracovním trhu.  

  

                                                 
69 Vývoj Euregia Egrensis. REgionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis [online]. [cit. 2016-03-27]. 

Dostupné z: http://www.euregio-egrensis.cz/ 
70 O sdružení. Euroregion Egrensis [online]. [cit. 2016-03-12]. Dostupné z: http://www.euregio-

egrensis.org/cz/podpora-eu/page/podpora-eu-df 
71 Vývoj Euregia Egrensis. REgionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis [online]. [cit. 2016-03-27]. 

Dostupné z: http://www.euregio-egrensis.cz/ 
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3.1.1 Bavorsko-český výměnný školní rok 

 

Tento program probíhá již od roku 1996, a jak již bylo zmíněno výše, je určen studentům 

českých a bavorských gymnázií. Doposud se tohoto programu zúčastnila následující 

gymnázia: 

 v Čechách: Gymnázium v Aši, v Chebu, v Karlových Varech, v Děčíně, v Sokolově, 

v Plzni, v Českých Budějovicích, v Jeseníku, v Mariánských Lázních, v Ostrově, ve 

Slaném, v Rokycanech, v Plasích 

  v Bavorsku: Augustinus Gymnasium ve Weidenu, Max Reger Gymnasium v 

Ambergu, Christian Ernestinum, Graf Münster Gymnasium, Markgräfin Wilhelmine 

Gymnasium, Richard Wagner Gymnasium a městské ekonomické gymnázium 

(Städtisches Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium), Jean Paul Gymnasium v 

Hofu, SchillerGymnasium v Hofu, Gymnasium v Münchbergu, Gymnasium v 

Pegnitz, Gymnasium der Englischen Fräulein v Bambergu, Luisenburg Gymnasium 

ve Wunsiedelu a Gymnasium Wiesentheid.72 

Do tohoto projektu se zapojují studenti nejen z gymnázií na území euroregionu Egrensis, ale 

i euroregionu Šumava. 

 

 Čeští studenti vyjíždějící do Bavorska 

 

Program je určen pro studenty gymnázií ve věku 16-18 let a výjezd na partnerskou 

školu trvá obvykle celý školní rok. V tomto školním roce, tedy školním roce 

2015/2016 navštěvuje gymnázia v Bavorsku 25 studentů v Čech.73 Odůvodněním je, 

že v případě kratšího pobytu by se studenti nedokázali skutečně vžít do místní kultury 

a proniknout do místního života. V případě, že je žák vybrán jako účastník programu, 

je jeho pobyt v Německu hrazen stipendiem od euroregionu Egrensis. Toto stipendium 

zahrnuje náklady na ubytování v hostitelské rodině nebo na internátu, učební 

materiály, mimoškolní aktivity nabízené hostitelskou školou. Hostitelská rodina, která 

v Bavorsku ubytuje českého studenta, získá měsíčně na pokrytí svých nákladů 220 

                                                 
72 Bavorsko-český výměnný školní rok. In: Regionální sdružení obcí a měst Euroregio Egrensis[online]. [cit. 

2016-03-27]. Dostupné z: http://www.euregio-egrensis.org/cz/projekty/vymenny-skolni-rok/page/skolni_rok/ 
73 Ministerstvo zahraničních věcí (konzulát České republiky v Mnichově). In: Slavnostní zahájení „Bavorsko-

českého výměnného školního roku 2015/16“ EUREGIO EGRENSIS [online]. [cit. 2016-03-27]. Dostupné z: 

http://www.mzv.cz/munich/cz/bilateralni_vztahy/slavnostni_zahajeni_bavorsko_ceskeho.html 
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EUR. V případě ubytování studentů na internátu se výše poskytnuté částky odvíjí od 

cenových podmínek internátu.74 

 

 Bavorští studenti vyjíždějící do České republiky 

 

Program pro bavorské studenty se poměrně liší od toho pro české. Bavorští studenti 

nevyjíždí do České republiky na celý rok, ale pouze na několik týdnů (obvykle 2-3 

týdny).75 Kratší doba pobytu bavorských studentů u nás je odůvodněna tím, že 

neovládají češtinu na takové úrovni, aby byli schopni se zapojit do běžné výuky a 

života v Čechách. To je na jednu stranu pochopitelné, němčina je mateřským jazykem 

pro více než 100 milionů lidí76, zatímco čeština je mateřským jazykem pro zhruba 

desetinu tohoto počtu. Stejně jako čeští studenti, jsou bavorští studenti ubytováni 

v hostitelských rodinách.  

 

Kromě těchto několikatýdenních výjezdů bavorských studentů na česká gymnázia se na 

bavorských gymnáziích pořádají také tzv. „Jazykové animace.“ Jazyková animace probíhá 

jeden den, kdy na zúčastněné bavorské gymnázium přijedou studenti z některého z českých 

gymnázií zapojených do projektu výměnného školního roku. Cílem tohoto programu je 

především zvýšit zájem bavorských studentů o pobyt na českých gymnáziích.77 V letošním 

roce se programu účastní 26 stipendistů.78 

 

                                                 
74 Výměnný školní rok: Informace a pokyny. In: EUREGIO EGRENSIS. Str.4 [online]. [cit. 2016-03-28]. 

Dostupné z: http://www.euregio-egrensis.de/vymennyskolnirok.htm 
75 Výměnný školní rok: Informace a pokyny. In: EUREGIO EGRENSIS. Str.5 [online]. [cit. 2016-03-28]. 

Dostupné z: http://www.euregio-egrensis.de/vymennyskolnirok.htm 
76 The most spoken languages worldwide. Statista [online]. [cit. 2016-03-28]. Dostupné z: 

http://www.statista.com/statistics/266808/the-most-spoken-languages-worldwide/ 
77 Výměnný školní rok. Euregio Egrensis - Pracovní sdružení Bavorsko [online]. [cit. 2016-03-28]. Dostupné 

z: http://www.euregio-egrensis.de/vymennyskolnirok.htm 
78 Informace od pí. Lindy Zeller z Euroregio Egrensis pracovní sdružení Bavorsko 
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Graf 2: Výměnný školní rok. Přehled stipendií 1996-2011 

 

Zdroj: Broschüre "Anketa mezi hostujícími studenty" (Česky) z http://www.euregio-

egrensis.de/broschueren.htm 

 

 

3.1.2 Projekt letní tábor 

 

Tento projekt se koná každý rok v létě, vždy buď na české nebo německé straně euroregionu 

Egrensis. Vzhledem k tomu, že se tento euroregion na německé části nerozkládá pouze na 

území Bavorska, ale také Saska a Durynska, zahrnuje i oblasti, kterých se těchto bakalářská 

práce primárně netýká. Je to jeden z prvních projektů euroregionu Egrensis, neboť se koná již 

od roku 1992. Na tábor se může přihlásit jakékoliv dítě z oblasti euroregionu Egrensis ve věku 

11-14 let.79 Nicméně, i přesto, že oblast euroregionu zasahuje i do jiných částí Německa, bude 

se letos tento tábor konat v bavorské části euroregionu, v Selbu. 

V minulých letech se tábor konal na následujících místech: 

 1992 Bad Brambach (Sasko) 

 1993 Wunsiedel (Bavorsko) 

 1994 Jesenice u Chebu (ČR) 

 1995 Johanngeorgenstadt (Sasko) 

 1996 Marktredwitz (Bavorsko) 

 1997 Wellsdorf u Greiz (Durynsko) 

 1998 Haidenaab (Bavorsko) 

 1999 Stříbrná u Kraslic (ČR) 

                                                 
79 Projekt letní tábor. Euroregion Egrensis [online]. [cit. 2016-04-02]. Dostupné z: http://www.euregio-

egrensis.org/cz/projekty/letni-tabor/page/letni_tabor/ 

http://www.euregio-egrensis.de/xist4c/download/web/Tschechischer-Teil-Nachkorrektur-fuer-Internet_uplId_19198__coId_10545_.pdf
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 2000 Netzschkau (Sasko) 

 2001 Mitterteich (Bavorsko) 

 2002 Boží Dar (ČR) 

 2003 Waldpark Grünheide u Auerbach/Vogtl. (Sasko) 

 2004 Teuschnitz (Bavorsko) 

 2005 Schneeberg/Erzgebirge (Sasko) 

 2006 Libá u Chebu (ČR) 

 2007 Hrad Trausnitz (Bavorsko) 

 2008 Plothen u Schleiz (Durynsko) 

 2009 Březová u Karlových Varů (ČR) 

 2010 Wirsberg (Bavorsko) 

 2011 Plauen (Sasko) 

 2012 Doubrava u Aše (Aš) 

 2013 Tannenlohe (Bavorsko) 

 2014 Johanngeorgenstadt (Sasko) 

 2015 Plauen (Sasko)80 

 

 Příspěvek, který musí zájemce o zábor uhradit, činí 90 EUR.81 Cílem tohoto projektu je nejen 

snaha rozvíjet vztahy mezi dětmi ze dvou různých zemí nebo rozvoj jazykových znalostí, do 

programu tábora bývají zahrnuty i akce týkající se například protidrogové prevence. 

Příkladem může být přednáška na táboře v roce 2014 na téma pervitin, jehož užívání je v této 

pohraniční oblasti poměrně rozšířený problém. 

 

  

                                                 
80 Jugendsommerlager. Euroregio Egrensis [online]. [cit. 2016-04-02]. Dostupné z: http://www.euregio-

egrensis.de/jugendsommerlager.htm 
81 Anmeldeformular Jugendsommerlager 2016. Euroregio Egrensis [online]. [cit. 2016-04-02]. Dostupné z: 

http://www.euregio-egrensis.de/jugendsommerlager.htm 
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3.1.3 Projekt Dálková cyklotrasa Bavorsko-Durynsko-Sasko-Čechy 

 

Dalším projektem euroregionu Egrensis je Dálková cyklotrasa Bavorsko-Durynsko-Sasko-

Čechy. Celková délka této cyklostezky je celkem 602 km.82 K jejímu otevření došlo v roce 

2000.83  

Realizace celého projektu byla rozdělena do čtyř částí. První částí byla volba trasy, duhou 

bylo označení trasy, třetí částí bylo vytvoření cyklistického průvodce a poslední částí bylo její 

slavnostní otevření, které se konalo, jak je již uvedeno výše, v roce 2000. Za vytyčení trasy 

byl zodpovědný Německý cyklistický klub, za označení trasy byl zodpovědný každý okres, 

kterým trasa probíhá, sám. Z toho důvodu je trasa na bavorské straně značena logem 

euroregionu Egrensis a na české části pouze standardním českým značením pro cyklostezky. 

Cyklistického průvodce pro tuto cyklostezku vydalo nakladatelství Galli84 a je dostupný jak 

v českém, tak v německém jazyce. 

 

Po trase celé cyklostezky je možné vidět mnoho zajímavého. Ať už se jedná o přírodu 

Krušných hor nebo turistické atrakce v některém z měst, kterými cyklostezka vede. Hlavními 

tematickými body cyklostezky jsou „Lázeňská místa a města“ a „Hornictví,“85 ovšem cyklisté 

mohou na trase navštívit i mnoho jiných zajímavých míst, která nespadají pod lázeňskou ani 

hornickou tématiku. Příkladem je město Waldsassen, ve kterém je možné navštívit baziliku 

nebo město Cheb, kde se nachází Špalíček či Chebský hrad.   

 

 Hornictví 

Co se týče hornictví, je možné na české straně cyklostezky navštívit Hornické muzeum 

v Krásnu, které se nachází na místě bývalého cínového dolu Vilém, dále důl Jeroným v Čisté 

u Rovné, důl Stannun v Horním Slavkově, naučnou stezku Uranovou Golgotu mapující 50. 

léta 20. století a těžbu uranové rudy také v Horním Slavkově, dále se potom ještě v Horním 

Slavkově nachází Odvodňovací štola Kašpara Pluha, v Jáchymově je možné navštívit důl 

Svornost, kde se původně těžilo stříbro a později uranová ruda, dále je v Jáchymově k vidění 

                                                 
82 EuregioEgrensis. Informační portál Karlovarského kraje [online]. [cit. 2016-04-09]. Dostupné z: 

http://www.kr-karlovarsky.cz/cyklo/cyklotrasy/Stranky/EuregioEgrensis.aspx 
83 Dálková cyklistická trasa po olasti Euregia Egrensis. Bayernbike [online]. [cit. 2016-04-09]. Dostupné z: 

http://www.bayernbike.de/touren/egrensis/Radfernweg_cz.pdf 
84 Dálková cyklistická trasa po olasti Euregia Egrensis. Bayernbike [online]. [cit. 2016-04-09]. Dostupné z: 

http://www.bayernbike.de/touren/egrensis/Radfernweg_cz.pdf 
85 Dálková cyklistická trasa po olasti Euregia Egrensis. Bayernbike [online]. [cit. 2016-04-09]. Dostupné z: 

http://www.bayernbike.de/touren/egrensis/Radfernweg_cz.pdf 
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Štola č. 1 a naučná stezka Jáchymovské peklo, která mapuje nucenou práci politických vězňů 

v uranových dolech, v Horní Blatné je možné navštívit expozici těžby cínu a naučnou stezku 

Vlčí jámu, která mapuje historii těžby cínu v Horní Blatné a okolí. V Hřebečné je k vidění 

cínový důl Mauritius, v Sokolově je k vidění hornické muzeum a další hornické muzeum je 

také v Plané.86 

 

 Lázeňská místa a města 

Co se týče lázeňských míst, vyskytuje se na české straně cyklostezky několik českých 

tradičních lázeňských měst. Za zmínku určitě stojí Karlovy Vary, Mariánské Lázně, 

Františkovy Lázně nebo Jáchymov. Na bavorské straně je potom možné navštívit lázně 

Sibyllenbad, Bad Berneck nebo Bad Steben.87 

 

Celá trasa je také rozdělena na jednotlivé úseky, takže si cyklisté mohou zvolit relativně 

libovolně dlouhý úsek, který chtějí jet. 

 

 Marktredwitz – Fichtelberg (26 km) 

 Fichtelberg – Wirsberg (42 km)  

 Wirsberg – Presseck (21 km)  

 Presseck – Bad Steben (41 km) 

 Bad Steben – Saalburg (36 km) 

 Saalburg – Zeulenroda (44 km) 

 Zeulenroda – Greiz (34 km)  

 Greiz – Plauen (34 km) 

 Plauen - Morgenröthe-Rautenkranz (46 km)  

 Morgenröthe-Rautenkranz – Johanngeorgenstadt (33 km)  

 Johanngeorgenstadt – Mariánská (31 km)  

 Mariánská - Karlovy Vary (42 km)  

 Karlovy Vary - Bečov nad Teplou (32 km)  

 Bečov nad Teplou - Mariánské Lázně (35 km)  

 Mariánské Lázně – Neualbenreuth (55 km)  

                                                 
86 Mapa dálkové cyklotrasy EUREGIA EGRENSIS - strana s texty ve formátu .pdf (2,98 MB).Regionální 

sdružení obcí a měst EUREGIO EGRENSIS [online]. [cit. 2016-04-09]. Dostupné z: http://www.euregio-

egrensis.org/cz/projekty/cyklotrasa-ee/page/mapa_cyklotrasy_ee/ 
87 Radfernweg Bayern-Thüringen-Sachsen-Böhmen. Bayernbike [online]. [cit. 2016-04-09]. Obrázek ve formátu GIF. 

Dostupné z: http://www.bayernbike.de/touren/egrensis/radfernweg.shtml 
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 Neualbenreuth – Marktredwitz (48 km) 

 

Obrázek 8: Dálková cyklotrasa Bavorsko-Durynsko-Sasko-Čechy 

 

Zdroj: z: http://www.bayernbike.de/touren/egrensis/radfernweg.shtml 

 

 

3.1.4 Udělování cen euroregionu Egrensis 

 

Každý rok jsou také v rámci euroregionu Egrensis udělovány ceny osobnostem nebo 

institucím, které se významně podílely na rozvoji přeshraniční spolupráce. Cena se poprvé 

udělovala v roce 1995 v bavorském Waldsassenu. V loňském roce (2015) proběhlo předávání 

cen v Eibenstocku.  

Vyznamenáni byli: 

 Horst Adler - předseda nadace Ascher Kulturbesitz, Tirschenreuth 

 Ing. Josef Hora - bývalý starosta města Chodov 

 Christoph Flämig - bývalý starosta města Bad Elster88 

                                                 
88 Cena Euregia Egrensis. Euroregion Egrensis [online]. [cit. 2016-04-02]. Dostupné z: http://www.euregio-

egrensis.org/cz/projekty/cena-ee/page/cena_ee/ 

http://www.bayernbike.de/touren/egrensis/radfernweg.shtml
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3.2 Nejvýznamnější projekty euroregionu Šumava 
 

Euroregion Šumava vznikl v roce 1993. Je specifický tím, že se na jeho území střetávají 3 

země – Česká republika, Bavorsko a Rakousko. Jeho hlavním cílem je vytvořit ze všech tří 

sekcí jednotný celek s právní subjektivitou. Na české a bavorské straně zaujímá celkovou 

rozlohu o velikosti cca 12000 km2 s celkem 1586000 obyvateli.89 

Činností tohoto euroregionu je: 

 Zkvalitnění a koordinace přeshraniční spolupráce 

 Reprezentace regionu 

 Výměna informací 

 Správa Dispozičního fondu Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - 

Svobodný stát Bavorsko v regionu Šumava 

 Účast na tvorbě strategií rozvoje a programů EU90 

 

Projekty euroregionu Šumava jsou často krátkodobějšího charakteru než projekty euroregionu 

Egrensis. V roce 2014 uspořádal euroregion Šumava například oslavu výročí 25 let od pádu 

Železné opony nebo přeshraniční informační schůzku k drogové problematice, které tato 

pohraniční oblast čelí.91 Mezi nejvýznamnější rozsáhlejší projekty euroregionu Šumava patří 

cyklostezka „Železná opona“, učebnice „Šumava bez hranic“ nebo několik naučných stezek 

vybudovaných na území euroregionu Šumava. 

 

3.2.1 Cyklostezka „Železná opona“ 

Cyklostezka je oficiálně nazývaná EuroVelo 13 a vine se okolo bývalé železné opony od 

Barentsova moře na norsko-ruských hranicích až po Černé moře na hranicích bulharsko-

tureckých v délce 10 000 km a je tak nejdelší dálkovou cyklotrasou. Tato cyklotrasa byla na 

území euroregionu Šumava proznačena za finančního přispění ERDF. Cyklostezka potom 

dále pokračuje i na území euroregionu Egrensis. 

                                                 
89 Tab xls.Euroregion Šumava - Rozloha, počet obcí, počet, hustota a věkové skupiny obyvatel.Český 

statistický úřad [online]. [cit. 2016-04-02]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/euroregiony-na-cesko-

nemecke-hranici-2004-ycy333hv0l 
90 Euroregion Šumava. Euroregion Šumava jihozápadní Čechy [online]. [cit. 2016-04-02]. Dostupné z: 

http://www.euregio.cz/euregio/index.php?page=30&lang=cz&sm=1# 
91 Výroční zpráva za rok 2014 vyrocni zprava_.pdf. Euroregion Šumava jihozápadní Čechy[online]. [cit. 

2016-04-02]. Dostupné z: 

http://www.euregio.cz/euregio/index.php?page=87&idp=437&lang=cz&sm=4&task=on 
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3.2.2 Učebnice „Šumava bez hranic“ 

 

Učebnice „Šumava bez hranic“ je doplňková učebnice vydaná v roce 2001, která je určitým 

spojením vlastivědy, geografie a etnografie v česko-bavorském přeshraničním regionu. 

Učebnice je dvojjazyčná, takže děti se ve svém jazyce nenásilnou formou dozvědí mnoho 

zajímavého o svém sousedovi a učebnice jim zároveň poslouží také k výuce českého a 

německého jazyka.92 Slouží pro žáky základních škol šumavských okresů na obou stranách 

hranice a byla zpracována kolektivem českých, bavorských a hornorakouských pedagogů. 

 

3.2.3 Naučné stezky 

 

Jako naučnou stezku můžeme označovat určitou venkovní turistickou trasu, která seznamuje 

návštěvníky s různými zajímavostmi, které mohou v jejím okolí pozorovat. Mohou to být 

přírodní zvláštnosti, kulturní zvláštnosti nebo například výčet druhů živočichů vyskytujících 

se v dané oblasti. 

 

Mezi nedávno vybudované naučné stezky v euroregionu Šumava patří: 

 Naučná stezka v Eurocampu Běšiny otevřená v roce 2014. Jejím tématem je ptactvo 

vyskytující se v lokalitě okolo Drnového potoka.93 

 Naučná stezka v Žihobicích otevřená v roce 2014. Jejím tématem jsou netopýři, kteří 

se zde vyskytují.94 

 Naučná stezka Rýžování zlata v Petrovicích u Sušice otevřená v roce 2012.95 

 Naučné stezky Hrádecká otevřené v roce 2012. Jedná se celkem o 4 naučné stezky 

s celkovou délkou 12,4 km.96 

 Naučná stezka Švihov a okolí otevřená v roce 2011. Této stezka má 2 okruhy – vnitřní 

a vnější. Vnitřní okruh je zaměřený na historii města a hrad Švihov a vnější zavede 

                                                 
92 Předhled nejúspěšnějších projektů realizovaných Euroregionem Šumava - Bayerischer Wald - Mühlviertel v 

letech 1993 - 2003. Regionální informační servis [online]. [cit. 2016-04-02]. Dostupné z: 

http://www.risy.cz/cs/turisticke-ris/sumava/sumava-bez-hranic/preshranicni-projekty/ 
93 Běšiny mají novou naučnou stezku. Euroregion Šumava [online]. [cit. 2016-04-02]. Dostupné z: 

http://www.euregio.cz/euregio/index.php?page=87&idp=444&lang=cz&sm=4&task=on 
94 V Žihobcích otevřeli novou stezku. Euroregion Šumava [online]. [cit. 2016-04-02]. Dostupné z: 

http://www.euregio.cz/euregio/index.php?page=87&idp=442&lang=cz&sm=4&task=on 
95 Naučná stezka Rýžování zlata v Petrovicích u Sušice. Euroregion Šumava [online]. [cit. 2016-04-02]. 

Dostupné z: http://www.euregio.cz/euregio/index.php?page=87&idp=390&lang=cz&sm=4&task=on 
96 Naučné stezky Hrádecka. Euroregion Šumava [online]. [cit. 2016-04-02]. Dostupné z: 

http://www.euregio.cz/euregio/index.php?page=87&idp=360&lang=cz&sm=4&task=on 
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turistu do okolí Švihova na Kokšínský hrádek, Starou Úhlavu, na pravěké hradiště na 

Tuhošti nebo k renesančnímu zámku v Červeném Poříčí.97 

 

3.3 Rozvoj cestovního ruchu díky projektům 
 

Díky množství přírodních i kulturních památek jak na české, tak na bavorské straně regionu, 

a také díky poměrně rozsáhlým projektům podporujícím cestovní ruch, se jedná o 

hospodářskou oblast, která má v tomto regionu velký potenciál. Rozvoj cestovního ruchu 

v této oblasti může přispět k diverzifikaci místních ekonomik a může napomoci udržet 

obyvatelstvo v periferních oblastech česko-bavorského pohraničí. Díky poměrně vysoké 

poptávce po cestovním ruchu v minulém programovém období (2007-2013), bylo 

v současném programovém období na zachování, ochranu, propagaci a rozvoj přírodního a 

kulturního dědictví (a tím i cestovního ruchu) česko-bavorského pohraničí uvolněno 28% 

(28744051 EUR)98 celkových prostředků určených pro přeshraniční spolupráci mezi 

Bavorskem a Českou republikou v programovém období v letech 2014-2020. 

 

Tabulka 5: Alokace zdrojů na rozvoj cestovního ruchu 2014-2020 

Oblast Částka v EUR 

Cyklistické stezky a stezky pro 

pěší 5.958.612 

Rozvoj a podpora turistického 

potenciálu přírodních oblastí 3.575.165 

Ochrana, rozvoj a podpora 

veřejných objektů cestovního ruchu 3.575.165 

Rozvoj a podpora veřejných služeb 

v oblasti cestovního ruchu 3.575.165 

Ochrana, rozvoj a podpora 

veřejného kulturního dědictví 8.342.053 

Rozvoj a podpora veřejných služeb 

v oblasti kulturního dědictví 3.972.406 

Zdroj: vlastní zpracování na základě: http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/427e45fd-7d3b-4b24-9a32-

03ce2224233d/Program-spoluprace.pdf 

                                                 
97 Naučná stezka Švihov a okolí. Euroregion Šumava [online]. [cit. 2016-04-02]. Dostupné z: 

http://www.euregio.cz/euregio/index.php?page=87&idp=312&lang=cz&sm=4&task=on 
98 Program_spoluprace_CR_Bavorsko_2014-2020. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Evropské strukturální a 

investiční fondy, str. 24 [online]. [cit. 2016-04-02]. Dostupné z: http://www.strukturalni-

fondy.cz/getmedia/5e9b6902-c9ab-4a3c-93f3-2d767ff6ead3/Program_spoluprace_CR_Bavorsko_2014-

2020_layout.pdf?ext=.pdf 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/427e45fd-7d3b-4b24-9a32-03ce2224233d/Program-spoluprace.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/427e45fd-7d3b-4b24-9a32-03ce2224233d/Program-spoluprace.pdf
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Turismus je pro tyto oblasti zároveň poměrně významným zdrojem příjmů. Dle studie 

společnosti KPMG se turismus v roce 2010 podílel v Karlovarském kraji na HDP kraje 

17,6%, v Jihočeském kraji 7,1% a v Plzeňském kraji 5,1%. Zaměstnaných je v turismu dle 

stejné studie v Karlovarském kraji 16,7% pracujících, v Jihočeském kraji 8,2% a v Plzeňském 

kraji 5,7.99 Údaje o zaměstnanosti v turismu v bavorských regionech nejsou dostupné, 

v celém Německu je ovšem v turismu zaměstnaných zhruba 2,8 milionu lidí, tedy zhruba 7% 

všech pracujících100, přičemž Bavorsko se řadí mezi nejatraktivnější turistické oblasti 

Německa, a dá se tedy soudit, že poměrně velký podíl na zaměstnanosti v turismu v Německu 

bude mít právě Bavorsko.  

 

Nabídka cestovního ruchu v dané oblasti je poměrně rozmanitá. Oblast nabízí vyžití od 

městské turistiky, přes turistiku zdravotní nebo lázeňskou až po turistiku přírodní. Díky takto 

široké nabídce přitahuje region i širokou škálu návštěvníků, od mladších lidí vyhledávajících 

sportovní vyžití, až po starší obyvatelstvo vyhledávající klid a pohodlí, které skýtají 

především lázeňská města. 

 

Mezi nejvýznamnější přírodní atrakce česko-bavorského pohraničí lze jednoznačně označit 

Národní park Šumavu, Český les a Slavkovský les. Z kulturního hlediska stojí za zmínku 

Český Krumlov a Holašovice v Jihočeském kraji, neboť obě tato místa jsou chráněna 

světovým dědictvím UNESCO. Pro lázeňskou a zdravotní turistiku jsou na české straně 

významná města Karlovy Vary, Mariánské Lázně nebo Františkovy Lázně. Na bavorské 

straně jsou to potom například Bad Steben, Bad Berneck, Bad Alexandersbad, Sibyllenbad 

nebo Bad Kötzing. Většina těchto lázeňských měst je díky své dlouhé historii mnoha 

kulturním památkám vhodná i pro městskou turistiku. Mnoho z nich se navíc nachází 

v blízkosti dálkové cyklotrasy Bavorsko-Durynsko-Sasko-Čechy, turisté tak mohou spojit 

dohromady sportovní a kulturní zážitky.  

 

                                                 
99 Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Modelový podíl cestovního ruchu v multiplikaci na HDP 

kraje. KPMG [online]. [cit. 2016-04-15]. Dostupné z: 

https://www.kpmg.com/CZ/cs/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Press-releases/Documents/KPMG-

Prinosy-Vydaje-CR-krajske-cleneni-2013.pdf 
100 Der Arbeitsmarkt im Tourismus. Akademie für Raumfoschung und Landesplannung, str.97 [online]. [cit. 

2016-04-15]. Dostupné z: http://shop.arl-net.de/media/direct/pdf/ab/ab_009/ab_009_05.pdf 
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Projekty probíhající v rámci přeshraniční spolupráce mají přímý vliv na rozvoj turismu v této 

oblasti. Nejenže je na oblast týkající cestovního ruchu vymezena poměrně značná část 

rozpočtu celého programového období, již od počátku přeshraniční spolupráce se mnoho 

projektů soustředilo právě na jeho rozvoj v této oblasti. Jedná se o projekty zastřešované 

jednotlivými euroregiony, jako je například právě projekt Dálkové cyklostezky euroregionu 

Egrensis nebo tvorba naučných stezek pod záštitou euroregionu Šumava. Mimo samotných 

pracovních sdružení euroregionů se na rozvoji cestovního ruchu podílí i mikroregiony sídlící 

v této oblasti nebo projekty probíhající v rámci spolupráce mezi partnerskými městy.  

 

V rámci programu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 probíhal 

například projekt Bez hranic – společná turistická opatření Jižní Čechy – Východní Bavorsko, 

jehož cílem bylo zvýšit povědomí o možnostech tohoto regionu a podpořit rozvoj cestovního 

ruchu. Uvolněno na něj bylo celkem 150000 EUR, přičemž celkem 85% prostředků pocházelo 

z dotací ERDF.  

 

Projekt se skládal z aktivit: 

 Celoroční mediální kampaň v elektronických médiích (TV, rozhlas, internet) v 

Bavorsku a v Čechách  se společným logem a motem „Bez hranic“,  zaměřená na 

vybranou cílovou skupinu projektu. 

 Celoroční mediální kampaň v tištěných médiích v Bavorsku a v Čechách se společným 

logem a motem „Bez hranic“, zaměřená na vybranou cílovou skupinu projektu. 

 Informační brožury s přeshraničním obsahem produktově zaměřené (rodiny s dětmi, 

zážitková tutistika). 

 E-Tourism – rozvoj turistických internetových portálů s důrazem na využití aktuálních 

softwarových technologií. 

 Interaktivní prezentace v zahraničí (zahraniční zastoupení, veletrhy apod.). 

 Přeshraniční motivační cesty se zaměřením na zážitkovou turistiku101 

 

V grafu níže můžeme pozorovat vývoj počtu návštěvníků česko-bavorského pohraničí 

v letech 2000 až 2014. Celkově nejnavštěvovanější oblastí je oblast Niederbayern kam v roce 

2014 zavítalo celkem 2896444 návštěvníků. Vývoj počtu návštěvníků v Oberpfalz a 

                                                 
101 Projekty. Jihočeská centrála cestovního ruchu [online]. [cit. 2016-04-05]. Dostupné z: 

http://www.jccr.cz/?page_id=1229 
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Oberfranken je téměř totožný. Českou stanu regionu navštívilo poměrně méně turistů. Nejvíce 

z českých krajů láká turisty kraj Jihočeský. 

 

Graf 3: Vývoj počtu návštěvníků česko-bavorského pohraničí 2000-2014 

 

Zdroj: vlastní zpracování z: 

https://www.regionalstatistik.de/genesis/online/data;jsessionid=04184217AF20CFA8FD2EAEC874EE8FE3?o

peration=abruftabelleAbrufen&selectionname=469-11-4&levelindex=1&levelid=1461608368726&index=1, 

https://www.czso.cz/csu/xk/casove_rady_regionalni, https://www.czso.cz/csu/xp/casove_rady_regionalni, 

https://www.czso.cz/csu/xc/casove_rady_regionalni 

 

 

Celkové tendence návštěvnosti česko-bavorského pohraničí jsou v posledních 10 letech 

stoupající. Nárůst návštěvnosti tohoto regionu nelze samozřejmě čistě připisovat projektům 

přeshraniční spolupráce, je nutno vzít v potaz celkový růst popularity a dostupnosti cestování. 

Nicméně je ale vhodné vzít na zřetel, že projekty v rámci přeshraniční spolupráce mezi 

Bavorskem a Českou republikou, kterou jsou zaměřené na turismus, jsou podporovány a 

zastřešovány všemi aktéry přeshraniční spolupráce (pracovními sdruženími euroregionů, 

mikroregiony sídlícími na území česko-bavorského pohraničí, partnerskými městy) 

v poměrně rozsáhlé míře a plynou do nich značné finanční prostředky, což napomáhá 

udržovat, rozšiřovat a propagovat turistické atrakce v tomto regionu, a tím rozvíjet celou 

oblast cestovního ruchu, což je k uchování atraktivity této oblasti nezbytné.  
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Závěr 

 

Pohraniční oblasti mnoha zemí, České republiky nevyjímaje, byly negativně ovlivněny 

historickými událostmi. Rozvoj programů přeshraniční spolupráce v takto postižených 

regionech je proto velice důležitý, neboť bez určité finanční pomoci by často nebylo možné 

zajistit obnovu a následný rozvoj těchto oblastí. Programy přeshraniční spolupráce tak dávají 

pohraničním regionům šanci překonávat překážky, kterým tyto oblasti stále musí čelit, a 

napomáhají jim začít se přibližovat vyspělým regionům své země. Díky nutnosti komunikace 

se svými zahraničními protějšky se také otevírá prostor pro komunikaci o historických 

neshodách a jejich rezoluci. 

 

Cílem bakalářské práce bylo seznámení s problematikou přeshraniční spolupráce, jejího 

vývoje, historickými událostmi, které formovaly současné česko-bavorské vztahy, vývojem a 

současnou situací v česko-bavorském pohraničí z pohledu obyvatelstva, vybraných 

makroekonomických ukazatelů, dopravy a vzdělání. Poslední kapitola práce byla zaměřena 

na projekty probíhající v rámci přeshraniční spolupráce a na přínos přeshraniční spolupráce 

pro tento region v odvětví cestovního ruchu.  

 

Z analýzy statistik týkajících se vývoje obyvatelstva a makroekonomických ukazatelů dané 

oblasti je znatelné, že v česko-bavorském pohraničí existuje stále mnoho výzev, kterým je 

zapotřebí čelit, a že oblasti stále zaostávají za vyspělejšími regiony svých zemí. Je tomu tak 

z několika důvodů. Jedním z důvodů je již výše zmíněný historický vývoj této oblasti, dalším 

důvodem je vzdálenost některých pohraničních oblastí od velkých urbanizovaných center a 

také ráz místní krajiny, která je, obzvláště v pohraničních oblastech převážně kopcovitá až 

hornatá.  

 

V poslední části práce jsem vybrala několik stěžejních projektů, které v současnosti probíhají, 

nebo probíhaly v minulých programových obdobích a nejlépe vystihují zaměření přeshraniční 

spolupráce v bavorsko-českém pohraničí. Můžeme z nich pozorovat, že mnoho těchto 

stěžejních projektů je zaměřeno na oblast cestovního ruchu, která je pro bavorsko-české 

pohraničí významným odvětvím a nabízí široké škále turistů mnoho zajímavých turistických 

atrakcí. Aby tato oblast pro turisty i nadále atraktivní zůstala, je nutné ji neustále rozvíjet a 
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finančně podporovat. Toto kritérium uchování atraktivnosti plní do značné míry právě 

projekty probíhající v rámci přeshraniční spolupráce.  
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