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Podzim z Výšiny Petra Velikého  

Zpravodaj  
podzim 2021 / zima 2022 

Použité fotografie pocházejí z webu www.kvpoint.cz - databanky fotografií Karlovarského kraje. 

 

Termíny pro předložení žádostí 
 

 Sasko 17. března 2022 

 Bavorsko 31. března 2022 
    

Příjem žádostí v poslední den termínu vždy do 11:00 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krušné hory Boží Dar 

Použité fotografie pocházejí z webu www.kvpoint.cz - databanky fotografií Karlovarského kraje. 
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Představujeme členy EE  

 

Obec Halže 
 

Rozsáhlá obec založená na mírném návrší 6 km severozápadně 

od okresního města Tachova. Lokalitě tvořené neorganickou 

směsicí staré a nové zástavby vévodí kostel sv. Jana a Pavla. První 

zmínky o Halži pocházejí z roku 1479, ale zdejší osídlení je zřejmě 

starší. Ve vsi stávala tvrz uváděná prvně roku 1529. J. F. Husmann, 

majitel tachovského panství, věnoval Halži v roce 1644 nově 

vybudovanému klášteru pavlánů ve Světcích. Po zrušení kláštera 

v r. 1787 se z Halže stává samostatný statek, na němž se vystřídalo několik majitelů. O sto let 

později získávají statek Landwehrové z Wehrheimu a vlastní ho až do odsunu německého 

obyvatelstva v roce 1945. Od 17. do první poloviny 20. století se místní obyvatelé, vedle 

klasické zemědělské a lesnické činnosti, živili i zpracováváním perleti, ze které vyráběli knoflíky 

a drobné okrasné předměty. Jako připomínka této výroby je knoflík součástí znaku obce.  

 

V místě se rovněž zpracovávala železná ruda z místních nalezišť. V okolí obce je řada 

mokřadních lokalit, soustředěných kolem některých rybníčků a pramenišť potoků. Není 

vzácností výskyt vzácné fauny a flory. 

 

V obci pulsuje na rozdíl od ostatních okolních vsí poměrně čilý ruch. Tomu napomáhá i 

regionální hraniční přechod do SRN (městečko Bärnau).  

 

K nejzajímavějším památkám obce náležel zámek s kaplí sv. rodiny, který byl v roce 1873 

přestavěn v pseudorenesančním stylu a roku 1906 rozšířen. K zámku přiléhal úpravný anglický 

park. V polovině padesátých let 20. století zámek vyhořel a v roce 1966 byly odstraněny jeho 

zbytky. Kostel sv. Jana a Pavla byl vysvěcen v roce 1800, jeho věž je vystavěna z tesaných 

kvádrů. Část mobiliáře byla přenesena ze zrušeného kláštera ve Světcích.  

 

Jihovýchodně od obce se nachází dvě kaple: svatého Jana Nepomuckého z roku 1856 a kaple 

sv. Kříže s hrobkou Landwehrů, vybudovaná v roce 1888. Kaple sv. J. Nepomuckého je jedním 

z objektů areálu Vesnického muzea zaměřeného na stroje a nástroje sloužící k zemědělské 

činnosti a obecně na život na venkově do 50. let minulého století. Svoji hodnotu má také místní 

hřbitov, především některé jeho staré náhrobky vyhotovené z místního materiálu.  

Obcí prochází čtyři cyklotrasy, z nichž hned tři směřují do sousedního Bavorska. Na hranici 

v délce cca 3,2 km je jeden silniční a dva turistické přechody. 

 



Obec Halže je tvořena celkem čtyřmi 

částmi. Vedle sídelní obce jsou to osady 

Branka, Horní Výšina a Svobodka. 

Celkový počet obyvatel je 960.  

 

Významnou osobností narozenou 

v Halži, respektive v místní části 

Svobodka, je lidový kameník Georg 

Böhm (nar. 1789). Jeho sochy, kříže a 

další kamenické práce se nachází v širokém území Tachovska a Mariánskolázeňska. Tvořil ale 

v obci Studánka, kam se na prahu dospělosti přestěhoval. 

 

V obci se nachází tři významnější firmy – dřevozávod Preos West zaměřený na výrobu 

eurooken, společnost Dirnsieg s.r.o., vyrábějící drobné kovové prvky pro stavebnictví a ADIS – 

zpracování plastů.       

 

 

 

Tip na výlet 

 

Vesnické muzeum Halže 
 

Vesnické muzeum se nachází na okraji Obce Halže. odkaz na informační leták 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: Obec Halže 

Autorem textu a fotografie je Obec Halže 

https://halze.cz/assets/File.ashx?id_org=3697&id_dokumenty=3982


 

Přehled čerpání FMP / DF 

 

CÍL EÚS ČR – Sasko 
 

Fond malých projektů (FMP) 

vyhlášen 28. 01. 2016 
 

Alokace: 1 226 139,02 € 

Od vyhlášení tohoto fondu bylo celkem schváleno projektů: 128 

za celkem: 1 418 104,46 € 

vratky do alokace: 278 762,11 € 

proplaceno: 800 074,62 € za 87 projektů 

V alokaci zbývá: 86 796,67 €  

 

Došlo k prodloužení maximální doby realizace FMP projektů do 31. 07. 2022. 

Další Jednání LŘV proběhne 05. 05. 2022. 

Uzávěrka pro podávání projektů do tohoto LŘV je 17. 03. 2022. 

 

 

CÍL EÚS ČR – Bavorsko 
 

Dispoziční fond (DF) 

vyhlášen 27. 04. 2016 
 

Alokace: 1 549 042,- € 

Od vyhlášení tohoto fondu bylo celkem schváleno projektů: 126 

za celkem: 1 810 691,12 € 

vratky do alokace: 349 773,50 € 

proplaceno: 1 183 144,31 € za 103 projektů 

V alokaci zbývá: 88 124,37 €  

 

Došlo k prodloužení maximální doby realizace DF projektů do 31. 07. 2022.  

Další jednání RŘV proběhne 04. 05. 2022. 

Uzávěrka pro podávání projektů do tohoto RŘV je 31. 03. 2022. 

 

Stav k 03. 02. 2022. 

 



Euregio Egrensis aktivně 

 

Cena Euregia Egrensis 2021 
 

18. 09. 2021 se v přírodním divadle v Bad Elster konalo udílení ceny Euregia Egrensis. Cena 

Euregia Egrensis 2021 byla udělena za mimořádné přispění výuce němčiny a češtiny 

v příhraniční oblasti. 

 

Nositeli ceny jsou : 

Sigmung-Wann-Realschule Wunsiedel 

Jenaplanschule im Erzgebirge/Markersbach 

Mgr. Jana Petříková, Aš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorem fotografií je EUREGIO EGRENSIS Arbeitsgemeinschaft Sachsen/Thüringen e.V. 

 



Roland Grillmeier je novým společným prezidentem Euregia Egrensis  
 

Předání funkce: Dosavadní prezident Euregia a starosta Chodova Patrik Pizinger (na snímku 

níže vpravo) blahopřeje novému zástupci trojstranného přeshraničního sdružení Rolandu 

Grillmeierovi, zemskému radovi okresu Tirschenreuth.  

 

Roland Grillmeier, zemský rada okresu Tirschenreuth, se 

stal na příští dva roky novým společným prezidentem 

EUREGIA EGRENSIS. Na online setkání zástupců všech tří 

pracovních sdružení EUREGIA převzal funkci na návrh 

zemského rady Petera Bereka, prezidenta bavorského 

pracovního sdružení EUREGIA EGRENSIS, od českého 

komunálního politika Patrika Pizingera, který EUREGIO 

EGRENSIS zastupoval od roku 2018. Patrik Pizinger přijel až 

do Tirschenreuthu speciálně proto, aby předal předsednictví svému nástupci Rolandu 

Grillmeierovi. Společný prezident Euregia je politickým zástupcem tří pracovních sdružení – 

Bavorska, Čech a Saska/Durynska. Předsednictví ve Společném prezidiu se obvykle mění každé 

dva roky a nyní opět připadlo bavorské straně. 

 

Roland Grillmeier byl od roku 2002 starostou města Mitterteich a od roku 2020 je zemským 

radou okresu Tirschenreuth. Okres Tirschenreuth udržuje tradičně úzké vztahy se sousední 

Českou republikou. Pan Grillmeier říká, že ho inspirovaly oslavy vstupu České republiky do EU 

1. května 2004 na chebské radnici, které pro něj byly jakýmsi osobním klíčovým zážitkem. 

 

Pan Grillmeier, který je od konce roku 2020 také 1. viceprezidentem bavorského pracovního 

sdružení EUREGIA EGRENSIS, se tak zařadil po bok bývalých hornofalckých zemských radů 

Wolfganga Lipperta, Karla Haberkorna (Tirschenreuth) a Simona Wittmanna (Neustadt an der 

Waldnaab), kteří rovněž vedli trojstranné sdružení EUREGIO EGRENSIS po jedno funkční 

období.  

 

Inaugurační projev nového Společného prezidenta Euregia, pana Grillmeiera, se nesl v 

optimistickém duchu a uvedl v něm, že jeho hlavním zájmem během funkčního období do roku 

2023 bude další zintenzivnění spolupráce mezi Německem a Českou republikou na regionální 

úrovni a také přeshraniční překonávání následků koronavirové pandemie. Pro dosažení tohoto 

cíle je podle něj důležité vyslat silné politické signály do Berlína, Mnichova, Drážďan a zejména 

Bruselu, aby se na EUREGIO EGRENSIS více upozorňovalo a pro příhraniční region mohly být 

získávány další finanční prostředky. 

Autorem fotografie je 

EUREGIO EGRENSIS                
AG Bayern e.V. 

 



Česko-německá konference pro střední školy a gymnázia 
 

Dne 13. 12. 2021 se konala online formou Česko-německá konference pro střední školy a 

gymnázia. Účastníky přivítal pan Harald Ehm, jednatel EUREGIA EGRENSIS, pracovní sdružení 

Bavorsko. Pan Lubomír Kovář, jednatel Euregia Egrensis, pracovní sdružení Čechy a paní 

Magdalena Becher, EUREGIO EGRENSIS, pracovní sdružení Bavorsko, prezentovali výsledky 

dotazníkového šetření na středních školách a gymnáziích. Poté pan Alexander Dietz, EUREGIO 

EGRENSIS, pracovní sdružení Bavorsko, promluvil o podpoře malých projektů v rámci Evropské 

územní spolupráce (INTERREG). Příkladem takového projektu je výuka českého jazyka na 

Sigmung-Wann-Realschule, o kterém pohovořil pan Oliver Meier, ředitel školy a také paní 

Mathilde Eichhammer, školní inspektorka pro střední školy v Horní Falci.   

 

2021 - Studijní cesta do Bavorska 
 

Studijní cesta do Bavorska pro členy Euregia Egrensis se uskutečnila 20. října 2021. Dvanáct 

účastníků cesty navštívilo radnici v Hofu, kde diskutovali o úkolech, odpovědnostech a 

možnostech Města Hof. Celou 

skupinu přivítala paní vrchní 

starostka Eva Döhla, o činnostech 

radnice potom informoval 

tajemník p. Siegfried Leupold na 

základě prezentace, která byla 

pro účastníky připravena v 

českém jazyce.  

 
 

Foto autor 

Foto autor 



Dále se všichni seznámili s činností Volkshochschule (Lidové vysoké školy) v Hofu, která sídlí 

naproti radnici. Takováto zařízení v České republice nejsou a jejich činnost byla určitě pro 

všechny zajímavou inspirací.  
 

V odpoledních hodinách zavítali starostky 

a starostové do obce Mödlareuth, která je 

nazývána Little Berlin. Před rokem 1989 

středem této malé obce vedla zeď 

oddělující tehdejší SRN a NDR. Část 

obyvatel obce zůstala v Durynsku a část v 

Bavorsku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Mödlareuthu bylo zřízeno Německo-německé muzeum, které dokumentuje, jak byla 

tehdejší hranice ze strany NDR střežena. Je zde stále strážní věž, část původní zdi a další ukázky 

střežení tehdejší hranice. Více na Deutsch-Deutsches Museum Mödlareuth – Museum zur 

Geschichte der deutschen Teilung (moedlareuth.de). 

 

Po celou dobu byla česká delegace doprovázena pí Magdalenou Becher a Alexanderem 

Dietzem z EUREGIA EGRENSIS Bavorsko. 

 

Cesta se uskutečnila v rámci projektu č. 252 Nové impulsy pro přeshraniční síťování v území 

EUREGIA EGRENSIS, který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj. 

 

 

 

Foto autor 

https://moedlareuth.de/


Kampaň mapového portálu  
 

V období od 15. 11. do 12. 12. 2021 proběhla obsahová kampaň české a německé mutace 

mapového portálu Euregia Egrensis www.uprostred-evropy.eu. Cílem reklamní kampaně bylo 

zpropagovat stránku www.uprostred-evropy.eu pro české a německé publikum. Kampaň 

proběhla na platformách SKLIK a GOOGLE ADS. Pro český trh byly vytvořeny obsahové reklamy 

na platformě SKLIK a byly vytvořeny 4 reklamní sestavy dle dopadových stránek (Přírodní 

krásy, Památky, Lázně, Historická města). Pro německý trh byly vytvořeny obsahové reklamy 

na platformě GOOGLE ADS se čtyřmi reklamními sestavami (Naturschönheiten, Heilbäder, 

Denkmäler, Historische Stadtzentren). 
 

Reklamní kampaň byla realizována v rámci projektu č. 252 Nové impulsy pro přeshraniční 

síťování v území EUREGIA EGRENSIS, který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj. 

 

 

 

 

Zajímavosti z česko-německého příhraničí 

 

Včely – základ života 
 

Z programu EÚS ČR-Sasko byl podpořen projekt „Včely – základ života“, který má za cíl 

podporu biodiverzity a včelích druhů. Prostřednictvím vhodných opatření má dojít k posílení 

populace včel, a to jak včel divokých, tak i včel medonosných. Mezi 

tato opatření patří např. výsadba 225 ovocných stromů a 80 keřů, 

revitalizace tří lokalit (původních luk), instalace budek pro hmyz a 

ptáky, nákup mobilního včelína a přístrojů pro práci s medem, 

nákup louky k extenzifikaci a renaturalizaci a mnoho dalších. 

V rámci projektu dojde k praktické výuce studentů České 

zemědělské univerzity z Prahy a Střední lesnické školy ze Žlutic.    

 

Partnery projektu jsou Loketské městské lesy s.r.o. a město Goldkronach. Na české straně se 

projekt týká území v CHKO Slavkovský les, na straně bavorského partnera jde o prostor 

v Přírodním parku Smrčiny (Naturpark Fichtelgebirge). Díky projektu nebudou podpořeny jen 

včely samotné, ale i rozlehlá plocha lesů a luk – celkem přibližně 5625 ha. Celkový způsobilý 

rozpočet projektu činí 371 899,59 €, dotační sazba je 85 %. 

Foto autor 

http://www.uprostred-evropy.eu/


Schwarzenberg – Delegace v Abertamech 
 

(DTPA/MT) SCHWARZENBERG: Skupina průvodců města Schwarzenberg a zástupců 

městského informačního centra navštívila město Abertamy na české straně Krušných hor.  

 

Přivítala je starostka Jana Rojovská a vedoucí Turistického informačního centra paní Lenka 

Löfflerová. Poté měli průvodci možnost seznámit se při návštěvě radnice a komentované 

prohlídce tamní expozice s významnou historií rukavičkářského řemesla v 19. a 20. století.  

 

Výstava bude v zanedlouho k vidění v samostatném muzeu. V současné době probíhají práce 

na přestavbě, která je realizovaná v rámci společného projetu měst Schwarzenberg a 

Abertamy s názvem "Železo, cín a řemesla ve Schwarzenbergu a v Abertamech – současní 

svědkové horské kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří“.   

 

Po prohlídce vily rodiny průmyslníků Zenkerů se odpoledne neslo ve znamení pozdravu "Zdař 

Bůh / Glück Auf" při zajímavé prohlídce nedalekého dolu Mauritius, který je jako největší 

cínový důl v české části Krušných hor rovněž národní kulturní památkou. 

            

Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014-2020 
 

Ahoj sousede! Hallo Nachbar! 

 

Od začátku Programu spolupráce bylo schváleno 157 projektů v celkovém finančním objemu 

149,1 milionu eur. To odpovídá využití rozpočtu programu ve výši 100,4 %.  84,5 % schválených 

prostředků již bylo vyplaceno. Tím bylo dosaženo úplného navázání finančních prostředků ve 

všech prioritních osách. Prioritní osy 3 (vzdělávání) a 4 (udržitelná, partnerská spolupráce) jsou 

v současné době dokonce přezávazkovány nad rámec rozpočtu.  

   

Vzhledem k současnému stavu programu rozhodl Monitorovací výbor na svém zasedání dne 

09. 12. 2021 o zastavení přijímání žádostí v prioritních osách 3 a 4. Prioritní osy 1 (rizikový 

management) a 2 (přírodní a kulturní dědictví) jsou uzavřeny již od roku 2016. To znamená, že 

v Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 nebudou s 

okamžitou platností přijímány žádné další projektové žádosti. 

 

Asociace evropských příhraničních regionů – AGEG – oslavil 50 let svého úsilí 

pro přeshraniční spolupráci 
 

Ve dnech 20. – 22. října 2021 zasedala v provincii Gelderland v Arnhemu Valná hromada a 

Výroční konference AGEGu. To byla také příležitost oslavit 50. výročí založení AGEGu, který 



také obdržel pozdravy od komisařky Elisy Ferreira, prezidenta Kongresu místních a 

regionálních orgánů Rady Evropy Leenderta Verbeeka, který je také Královským komisařem 

Holandské provincie Flevoland, od Královského komisaře Gelderlandu Johna Berendse a 

prezidenta AGEGu Karl-Heinz Lambertze.  

 

NAŠI NĚMCI – UNSERE DEUTSCHEN  
 

Dne 18. 11. 2021 byla v prostorách Muzea města Ústí nad Labem slavnostně otevřena 

expozice společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s.  Nová stálá expozice představuje v celkem 

22 výstavních sálech dějiny německy mluvícího obyvatelstva českých zemí od raného 

středověku až po dvacáté století. Návštěvník v ní najde místnost věnovanou působení Karla 

IV., reformačnímu úsilí Čechů a Němců, modernizačním reformám Josefa II. nebo panovníkům 

habsburského rodu na českém trůně. Ocitne se uprostřed barokního procesí k Janu 

Nepomuckému, na barikádě v revolučním roce 1848, nahlédne do 

měšťanského salónu v období biedermeieru, navštíví český zemský 

sněm zmítaný hádkami mezi Čechy a Němci, vyslechne si rozhovor 

štamgastů v hospodě v Lokti nad Ohří a v pražské kavárně, zhlédne 

projekci rodinných filmů ve funkcionalistické vile a na konci si může 

zahrát stolní fotbal s mužstvy v dresech německých klubů.   

 

Dále si návštěvník může prohlédnout díla starých mistrů i obrazy německých modernistických 

malířů, dopisy Franze Kafky a Maxe Broda nebo prolistovat středověké rukopisy a vzácné tisky. 

Získá také představu, jak vypadala propaganda politických stran v meziválečném 

Československu nebo čím procházel člověk označený za Žida, Čecha a Němce v době druhé 

světové války či těsně po ní. Bude si moci prohlédnout zmenšenou kopii pomníku maršála 

Radeckého nebo prototyp legendárního motocyklu Čechie, vyráběného též pod značkou 

Bӧhmerland. Expozici spravuje   Collegium  Bohemicum, o.p.s. 

Zdroj: Collegium Bohemicum, o.p.s. 



 

 

 

Česko zaostává v rozvoji přeshraniční spolupráce. Důvodem je hlavně 
mentalita lidí  

  

Bavorský les na česko-německých hranicích [© Pixabay] 

 

Jazykové, historické či ekonomické bariéry a jejich postupné odstraňování často 
spoluutvářejí přeshraničí více než samotné instituce. Vyplývá to z rozsáhlého výzkumu 
česko-polsko-německo-rakouského pohraničí. 

Přeshraniční spolupráce bývá označována za laboratoř evropské integrace, kde se vzájemné 
kontakty mezi dosavadními cizinci rozvíjejí snáze než ve vnitrozemí. Navzdory tomu však 
nejsou všechny evropské hranice stejné. Ba naopak. Znatelné je to zejména ve střední a 
východní Evropě ve srovnání s jejich západoevropskými protějšky, kde tato forma partnerství 
vznikala mnohem dříve než v zemích přistoupivších do EU v roce 2004 nebo později. Zářným 
příkladem je Česko. 

Z výzkumu postojů starostek a starostů z euroregionů Nisa (na sasko-severočesko-polském 
pohraničí) a Šumava (na bavorsko-jihočesko-hornorakouském pohraničí), který je součástí na 
podzim vydané knihy Aktivní hranice v Evropě kolektivu autorů pod vedením Karla B. Müllera, 
vyplynulo, že čeští, a do jisté míry i polští, zástupci vykazují pesimističtější pohled na současnou 
i budoucí přeshraniční spolupráci a na EU jako takovou nebo menší angažovanost ve 
společných projektech a akcích než jejich němečtí či rakouští kolegové. 

Viditelné je to například v rozvoji vícejazyčných projektů, které převládají nebo jsou iniciovány 
a řízeny spíše na německé či rakouské straně než na té české. Příkladem jsou desítky školek a 
škol v Sasku, kde se děti učí česky či polsky, nebo přeshraniční zdravotní středisko v rakouském 
Gmündu poblíž Českých Velenic, první svého druhu v Evropě, které vzniklo z rakouské iniciativy 
a s podporou fondů EU zahájilo svou činnost letos v říjnu. 

 

https://geografie.cz/media/pdf/geo_2020125020243.pdf
https://filosofia.flu.cas.cz/publikace/538
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/v-rakouskem-gmundu-zahajuje-provoz-preshranicni-zdravotnicke-centrum-178070


Nová forma přeshraniční spolupráce? 

V neposlední řadě takové výsledky odpovídají i současnému spíše vlažnému postoji české 
strany k tlaku Evropské komise na rozvoj tzv. Evropských seskupení pro územní spolupráci 
(ESÚS). Těch se za posledních 15 let napříč Evropou ukotvilo přes 70. Třetina jich leží na 
maďarských hranicích, na českém území existují dvě – na česko-polském (ESÚS Novum) a 
česko-slovensko-polském pomezí (ESÚS Tritia). 

V budoucnu by jich mělo být více a měly by pomáhat v efektivnější a potenciálně jednodušší a 
jednotnější správě dotací. 

V současné době je tzv. Fond malých projektů, z něhož české euroregiony čerpají unijní dotace 
na přeshraniční projekty, v rukou samotných euroregionů z různých stran hranic, které mají 
pouze národní právní subjektivitu. To ale často přináší nadměrnou administrativní zátěž 
zejména pro samotné realizátory projektů, protože se musí řídit podle odlišných právních a 
správních pravidel. Nově by rozdělování dotací mohl mít pod palcem jen jeden subjekt, tedy 
ESÚS, který by měl navíc mezinárodní právní subjektivitu. 

„ESÚS je vynikající nástroj pro realizaci společných přeshraničních, aktivit jako je například 
výstavba přeshraniční dopravní tepny. Pokud na dané hranici žádné euroregiony nebo jiné 
organizace doposud nepůsobí, tak může být ESÚS impulzem pro nastartování spolupráce a 
vytvoření stabilního prostředí,“ ocenil přínos ESÚS Ondřej Havlíček, zástupce jednatele 
euroregionu Nisa. 

„ESÚS je poměrně složitým právním subjektem a doporučoval bych ho založit pouze v 
případech, kdy nelze situaci nebo problém řešit jiným způsobem. V některých případech může 
být založení ESÚS výhodné, ale je potřeba celou věc dobře zvážit. V případě Euroregionů je to 
podle mého názoru zbytečná komplikace, protože jejich stávající právní ukotvení je osvědčené 
a pokud není závažný důvod, nechal bych to tak,“ upřesnil pro EURACTIV.cz Miroslav Vlasák, 
zástupce ředitele Evropského seskupení pro územní spolupráci Novum. 

Aktivní hranice 

Zrušení euroregionů by navíc mohlo mít negativní dopad na samotný rozvoj přeshraniční 
spolupráce. Jak uvádí citovaná kniha, ukazuje se, že tyto formy spolupráce představují 
významnou institucionální oporu pro aktivní využívání hranic. 

Tzv. aktivizace hranic, o které ve své výzkumné práci hovoří právě Müller, je charakterizována 
otevřeností k vnějšímu světu, vzájemným učením a ochotou komunikace s partnery na 
jednotlivých stranách hranic. Je také základem pro utváření sdílené (evropské) identity a 
veřejného prostoru, zároveň ale uznává odlišnosti druhých. 

Jak celá diskuse kolem ESÚS dopadne, ukáží následující měsíce. Jak redakci uvedl Pavel Branda, 
právě v těchto dnech vrcholí přípravy strategií euroregionů na čerpání finančních prostředků 
v novém programovém období 2021-2027. 

Rozdíly jsou i napříč Českem 

Rozdíly ve vnímání přeshraniční spolupráce nejsou pouze mezi státy. Ani české pohraničí totiž 
není zcela jednotné. 

V euroregionu Šumava jsou výraznější ekonomické, historické či jazykové bariéry a chybí zde 
kvůli lesnatému terénu infrastruktura. Zároveň je svou velikostí menší než druhý zkoumaný 

https://portal.cor.europa.eu/egtc/ressources/Documents/CoR-EGTC-monitoring-report-final-study-2019.pdf
https://www.esus-novum.eu/
http://www.egtctritia.eu/cz/zakladni-informace
https://euractiv.cz/section/evropske-finance/news/mene-financi-nova-pravidla-ceske-prihranici-se-pripravuje-na-nove-dotacni-obdobi/


euroregion Nisa a vznikl také o dva roky později v roce 1993, přestože oba se řadí k nejstarším 
v ČR. 

Kromě toho, jak uvádí samotná kniha, Bavoři či Rakušané nemají o ČR takový zájem jako Češi 
o své sousedy. Patrné je to například v jejich účasti na výuce sousedského jazyka. Přestože 
vzdělání v německém jazyce obecně upadá, za jejím studiem dlouhodobě k německy mluvícím 
sousedům vyjížděli čeští studenti více než jejich němečtí (a zejm. bavorští) či rakouští kolegové 
za výukou češtiny. 

Naopak se zdá, že obyvatelé Saska dnes vykazují o něco větší zájem o jazyk českých sousedů 
než obyvatelé Bavorska či Horního Rakouska. Důvodem je nejspíš aktivita Saské zemské 
kanceláře pro rané vzdělávání v jazycích sousedů nebo síť partnerských škol Schkola na sasko-
české pohraničí, které nabízejí dvojjazyčné vzdělávání. 

Jazyk i historie spoluutvářejí příhraničí 

Jak zdůrazňuje Müllerova publikace, jejíž součástí byl rozsáhlý dotazníkový a rozhovorový 
výzkum starostů a starostek i nevolených zástupců dvou trilaterálních euroregionů, právě 
znalost jazyka, vypořádávání se s historickými zkušenostmi či ekonomické, politické a 
administrativní rozdílnosti představují největší překážky v rozvoji přeshraniční komunikace a 
socializace. 

Projekty jako výměnné pobyty pro žáky i vyučující mateřských, základních a středních škol, 
dvoj- až tříjazyčné turistické značky či publikace nebo společná česko-německá učebnice, které 
jsou nebo v minulosti byly realizovány v euroregionu Nisa či Šumava, jsou proto vhodným 
nástrojem, jak překonávat jazykové i historické bariéry. 

Všechno je o lidech 

V realizaci těchto projektů pomáhá Evropská unie skrze dotační podporu, sama o sobě však 
výraznou roli nehraje. Jako hlavní motor přeshraniční spolupráce se totiž spíše ukazuje zájem 
a aktivita samotných místních obyvatel, vzájemná důvěra a respekt k sousedům, k jejich 
kultuře, jazykům či historické paměti. Pokud nebude tento zájem dlouhodobý, rozvoj 
přeshraniční spolupráce bude stagnovat či dokonce upadat. 

Článek vznikl na základě knihy Aktivní hranice v Evropě: Identita a kolektivní paměť 
v přeshraničním prostoru kolektivu autorů Karel B. Müller (ed.), Luděk Fráně, Kamil Fleissner, 
Daniel Kný. 

 

Zdroj: Euractiv, redakčně zkráceno, celé znění článku zde 
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