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Abstrakt          

                        

 Předkládaná práce se zabývá přeshraniční spoluprací mezi třemi celky, česko-

polsko-slovenským euroregionem Beskydy, česko-slovenským Bílé-Biele Karpaty a 

česko-polským euroregionem Silesia. Cílem práce je poukázat na konkrétní faktory 

ovlivňující kooperaci v těchto euroregionech v období 2004-2006. Od počátku tohoto 

data mohly státy, na jejichž území se vybrané přeshraniční struktury nacházejí, jako 

právoplatné členské země Evropské unie čerpat finanční pomoc z Iniciativy 

Společenství INTERREG. Významná část této Iniciativy, program INTERREG IIIA, 

byla v daném víceletém finančním rámci speciálně vyčleněna právě na podporu 

přeshraniční spolupráce. Jsou stanovena konkrétní kritéria vycházející z teorie učících 

se regionů, na jejichž základě je spolupráce v daných přeshraničních strukturách 

analyzována: prostředí, ze kterého spolupráce vychází, podíl dalších subjektů na 

činnosti euroregionu a hlavní oblasti spolupráce a předávaných znalostí.  Priority 

stanovené na počátku spolupráce jsou konfrontovány s vnitřním nastavením 

euroregionu a s projekty v daném časovém horizontu skutečně realizovanými.  

          

Abstract          

           

  The presented thesis is analyzing the cross-border co-operation between three 

units, the Czech-Polish-Slovak Euroregion Beskydy, the Czech-Slovak Bílé-Biele 

Karpaty and the Czech-Polish Euroregion Silesia. The object of the work is to point 

out the concrete factors influencing the collaboration in these Euroregions in 2004-

2006 period. From the beginning of this date caught the countries, on whose territory 



 
 

particular structures are situated, as the lawful Member States of the European Union 

draw the financial aid from the Community Initiative INTERREG. An important part 

of this Initiative, INTERREG IIIA Programme, was in the Multiannual Financial 

Framework concerned designated to the support of the cross-border co-operation. The 

criteria are built on the base of the Theory of learning regions, according which the 

collaboration in cross-border structures is analysed: a milieu, from which the co-

operation arised, a participation of the other subjects on the activities of the 

Euroregion and main areas of the co-operation and knowledge imparted. The priorities 

specified at the beggining of the partnership are envisaged with the intern setting of 

the Euroregion and with the projects truly realized in the period defined.   
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Úvod           

                            

Seznámení s tématikou        

          

 Počátky přeshraniční spolupráce, tak jak o ní hovoříme v dnešním slova 

smyslu, lze najít v období po druhé světové válce. První vyspělá institucionální 

forma přeshraniční kooperace, spojující německo-nizozemské příhraniční oblasti, 

byla založena v roce 1958. Od jejího názvu - Euregio - je i odvozeno pojmenování 

podobných struktur, euroregionů a euregionů. V následujících dekádách bylo 

uzavřeno množství přeshraničních partnerství, přičemž největší rozvoj lze 

zaznamenat od počátku devadesátých let 20. století. V tomto období se začala 

přeshraniční spolupráce rozvíjet i v zemích střední a východní Evropy. Na rozdíl od 

prvních přeshraničních struktur, jejichž velké rozšíření v západní Evropě přineslo 

nutnost nadnárodní regulace, nově vznikající formy spolupráce byly často založeny 

na základě stimulujícího působení Evropské unie jako nástroj integrace.  

 Pro Českou republiku (ČR), Slovensko i Polsko byl na počátku devadesátých 

let minulého století specifický nezájem jak o rozvoj příhraničních oblastí, tak o 

regionální politiku celkově, způsobený především přístupem centrálních aktérů.
1
 

Naléhavost řešení problémů regionálního rozvoje se výrazně zvýšila od druhé 

poloviny devadesátých let. Kromě vnitřních příčin byl zájem o tuto problematiku 

navázán na vnější a dominující faktor,
2
 a to na nezbytnost reformovat národní 

politiku s ohledem na ambici těchto zemí vstoupit do Evropské unie (EU).
3
 V ČR, na 

Slovensku i v Polsku byla proto na přelomu tisíciletí přijata série zákonů zaměřených 

k regionálnímu rozvoji,
4
 na Slovensku ještě posílená schválením státní podpory 

přeshraničních struktur ze strany státu, tzv. program SPERA, který dodnes výrazně 
                                                           
1
 Velkou výjimku představuje Karpatský euroregion, který byl založen již v roce 1993 na hranici pěti 

států: Maďarska, Polska, Ukrajiny, Rumunska a Slovenska.  
2
 Hlavní vnitřní příčinou byl nárůst nezaměstnanosti až k 20%, doprovázený výraznými odlišnostmi 

v míře nezaměstnanosti obyvatel mezi jednotlivými regiony. 
3
 Za účelem čerpání financí ze strukturálních fondů EU bylo nutné rozčlenit území kandidátských zemí 

na tzv. regiony NUTS I-V, označující územní celky v rámci EU vytvořené pro účely statistického úřadu 
EU Eurostat pro porovnání a analýzu ekonomických ukazatelů a zejména pro sledování, přípravu, 
realizaci i hodnocení regionální politiky členský zemí EU. Tato klasifikace s celkem pěti úrovněmi 
NUTS je v platnosti od roku 1988. NUTS I koresponduje s územím národního státu, NUTS II 
s jednotkami oprávněnými čerpat finance z evropsko-unijních fondů. NUTS III odpovídá vyšším a 
NUTS IV pak nižším územně správným celkům, NUTS V  obcím.  FIALA, P. - PITROVÁ, M. Evropská 
unie. 2. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, s. 508 
4
 Jedná se o zákony ustavující vyšší územně správní celky (v případě ČR a SR kraje, v Polsku 

vojvodství), posilující úlohu místních samospráv i o zákon o podpoře regionálního rozvoje. 
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odlišuje slovenské regiony od regionů českých a polských.    

    Pro rozvoj regionální politiky v příhraničních oblastech lze jako přelomové 

hodnotit období po roce 1998, kdy bylo deklarováno rozšíření programu PHARE 

CBC, zaměřeného na posílení přeshraniční spolupráce v oblastech na vnějších 

hranicích EU, také na česko-polsko-slovenské hranice. Tento program přeshraniční 

kooperace, založený již v roce 1995, byl určený pro kandidátské země usilující o 

vstup do EU a sousedící s jejími členskými zeměmi. Na druhé straně hranice, tedy 

v členských zemích Unie, již existovala Iniciativa Společenství INTERREG. Tato 

skutečnost znamenala sice jistou komplikaci pro euroregiony sousedící se ‚starými‘ 

členskými zeměmi EU, neboť oba nástroje přeshraniční pomoci se řídily zcela 

odlišnými postupy pro čerpání finanční pomoci; na česko-polské a česko-slovenské 

hranici byla nicméně impulsem k založení nových partnerství. Důkazem je velké 

rozšíření euroregionů v ČR, na Slovensku i v Polsku právě po roce 1998.
5
  

 Diplomová práce s názvem Spolupráce euroregionů mezi Českou, 

Slovenskou a Polskou republikou se zabývá třemi přeshraničními strukturami, česko-

slovensko-polským euroregionem Beskydy, česko-slovenským euroregionem Bílé-

Biele Karpaty a česko-polským euroregionem Silesia, jejich organizační strukturou, 

činností a přínosem k rozvoji daných oblastí. Všechny tři celky se nalézají ve 

východní části České republiky ve vzájemné bezprostřední blízkosti. Pokud bychom 

tyto euroregiony porovnali s ostatními euroregiony založenými v těchto zemích, 

zjistíme, že jde o spolupráce mladší, kdy první přeshraniční kooperace byly uzavřeny 

při hranicích s Německem a Rakouskem již v roce 1991. Z analyzovaných 

euroregionů byl jako první založen euroregion Silesia v roce 1998, euroregiony 

Beskydy a Bílé-Biele Karpaty pak vznikly roku 2000. V každém euroregionu je 

možné nalézt spojující geografický prvek, který je také obsažen v jeho názvu. Pro 

euroregion Beskydy je oproti dvěma zbylým charakteristické, že postrádá společnou 

hranici států, na jejichž území se rozkládá, a sice hranici česko-polskou.
6
 

                                                           
5
 V případě ČR vzniklo po roce 1998 šest z dnešních třinácti, na Slovensku dokonce devět z dvanácti a 

v Polsku pět z patnácti euroregionů. 
6 Euroregion Beskydy sice leží sice v oblasti česko-slovensko-polského trojmezí, vzhledem k historii 

rozvoje regionální spolupráce zde však došlo velmi zajímavé situaci: na česko-polské hranici vznikl 
euroregion Těšínské Slezsko, který nezahrnul přilehlé slovenské oblasti a na česko-slovenské hranici 
se zastavil. Dva roky poté byl založen euroregion Beskydy, který Těšínské Slezsko obepíná, je 
euroregionem tří států, ale nezahrnuje trojmezí těchto států, neboť se v dané oblasti střetává 
s euroregionem Těšínské Slezsko. CHOVANČÍK, M. – KOZLOVÁ, M. – MALÁČ, L. Euroregion Beskydy. 
In DOČKAL, V. Přeshraniční spolupráce na východních hranicích České republiky. 1. vyd. Brno: 
Masarykova univerzita, 2005,   
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Euroregiony Silesia a Beskydy jsou si velmi podobné rozlohou (oba se rozkládají na 

ploše blížící se 1000 km²) i počtem členských obcí (56 a 61), zatímco euroregion 

Bílé-Biele Karpaty zahrnuje rozlohu více než 2000 km² se 149 obcemi.
7
  

  

Vymezení a struktura tématu       

  
S přeshraniční spoluprací úzce souvisí množství pojmů, které je možné 

operacionalizovat z několika úhlů pohledu. Úvodní kapitola dává do souvislosti 

především region a regionální spolupráci s pohledem mezinárodních vztahů a 

mezinárodní ekonomie, jejichž prostřednictvím lze tyto termíny zkoumat od úrovně 

nadnárodní přes samostatné, svrchované státy až k nižším, subregionální jednotkám. 

Oproti regionálnímu rozvoji se však odlišují v nahlížení na danou formu regionální 

kooperace i v jejich cílích. Neboť práce nahlíží na regiony a regionální spolupráci 

právě prostřednictvím regionálního rozvoje, část první kapitoly zasazuj region a 

regionální spolupráci také do tohoto teoretického kontextu.    

 Další část úvodní kapitoly se zaměřuje na vymezení euroregionů 

v předkládané práci a na jejich mezinárodně právní regulace na evropském 

kontinentu. Euroregionální spolupráce patří bezesporu mezi nejzajímavější formy 

regionální kooperace, o čemž svědčí také množství příspěvků, dostupných k této 

problematice. Je však nutno říci, že z velké části se jedná o případové studie, 

analyzující konkrétní přeshraniční struktury. Jen málo prací se zaměřuje na 

komparaci euroregionů s cílem poukázat na konkrétní příčiny rozvoje či stagnace 

těchto přeshraničních struktur. Autorka práce je přesvědčena, že není možné se 

omezit na pouhé vyhodnocení aktivity jednotlivých euroregionů, ale pro skutečně 

cenné závěry je nutné poukázat na specifické faktory stojící za euroregionálním 

rozvojem. Pro naplnění tohoto cíle je třeba užít při výzkumu komplexnější přístup, 

stanovující konkrétní kritéria umožňující zkoumat euroregionální rozvoj.  

 To je možné prostřednictvím teorií regionálního rozvoje. Jejich vývoj je úzce 

spjat s vývojem uvnitř národních států i s mezinárodní ekonomickou situací, berou 

však v úvahu také vlivy společenské či přírodně-geografické. Jako takové poměrně 

precizně reflektují poznatky z praxe regionálního rozvoje do faktorů stojících za 

rozvojem regionů, majících vliv i na přeshraniční spolupráci. Obdobný přístup je 

                                                           
7
 Český statistický úřad [online]. c2013, poslední revize 25. 7. 2013. Dostupné z: 

<http://www.czso.cz/>  [cit. 2013-07-25]. 

http://www.czso.cz/
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vlastní také teorii učících se regionů, jejíž autoři reagovali na změnu podmínek pro 

fungování regionů v posledních dvou desetiletích 20. století. Autoři tohoto konceptu 

jsou přesvědčeni, že v globálním světě to budou právě znalosti a schopnost učit se, 

které budou do budoucna vytvářet konkurenční výhodu a výrazně přispívat k rozvoji 

regionu. Zdůrazňují současně, že ne v každém regionu je možné maximalizovat tyto 

schopnosti. Největší dispozice k učení a předávání znalostí jsou pak v těch 

regionech, které spolupracují jednak s dalším regionem, jemuž jsou vlastní podobné 

rysy; současně musí tyto jednotky navázat spolupráci s množstvím dalších institucí 

uvnitř regionu – s výzkumnými subjekty, lokálními správami i soukromými aktéry. 

 První výzkumy týkající se teorie učících se regionů jsou spojeny s prostředím 

severoamerickým a severoevropským. Právě na případu přeshraniční spolupráce 

mezi severoevropskými regiony byla tato teorie v devadesátých letech verifikována. 

Závěry několika vědeckých týmů, potvrzující vhodnost užití tohoto konceptu při 

rozvoji a spolupráci přeshraničních struktur, sloužily jako východisko při výběru 

teorie regionálního rozvoje pro výzkum přeshraniční kooperace v této práci. Koncept 

učících se regionů, jeho využití na příkladu euroregionální spolupráce i jednotlivá 

kritéria, dle nichž budou vybrané euroregiony analyzovány a v závěrečné kapitole 

komparovány, jsou rovněž rozvedeny v první kapitole.    

 Na základě stanovených kritérií je hlavní část rozdělena do tří kapitol, kdy 

v každé jsou jednotlivě zkoumány vybrané euroregiony dle abecedního pořadí: 

nejdříve Euroregion Beskydy, následně Euroregion Bílé-Biele Karpaty a jako třetí 

Euroregion Silesia. Druhá kapitola se týká vnitřní, institucionálně-organizační 

struktury euroregionů, třetí část aktérů zapojených do euroregionální spolupráce a 

čtvrtá kapitola pak analyzuje vývoj cílů, které si euroregiony vytkly na počátku 

spolupráce, k prioritám stanoveným pro období 2004-2006 a projektům skutečně 

realizovaným. Do souvislosti jsou zde dávány možnosti jednotlivých euroregionů 

vyplývající právě z výchozího prostředí euroregionů a spolupráce s dalšími 

institucemi. Závěrečná pátá kapitola shrnuje a komparuje závěry vyplývající z 

předchozích kapitol.         

 Již bylo naznačeno, že předkládaná práce je komparací synchronní, vztahující 

se primárně k období 2004-2006 (respektive do roku 2008 s ohledem na pravidlo 

n+2, dle nějž je třeba projekt realizovat a doložit financování z fondů EU do dvou let 
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po skončení programovacího období).
8
 Dané vymezení sice spadá do období 

víceletého finančního rámce 2000-2006; jmenované země však vstoupily do EU až 

k 1. 5. 2004 – od tohoto data proto mohly jako rovnocenné členské země čerpat ze 

strukturálních fondů určených pouze pro členy EU. Daný časový horizont tedy 

odpovídá období, kdy mohly euroregiony na území ČR, SR a Polska čerpat 

z programu Iniciativy Společenství INTERREG III A, určené na podporu 

přeshraniční spolupráce v EU. Období 2004-2006 je současně doposud jediným 

obdobím, kdy byly jmenované státy členskými zeměmi EU a jehož dokládání je 

prozatím jediné ukončené. Z časového hlediska je však nutné vzít v úvahu nejméně 

další dva faktory: stav euroregionální spolupráce před vstupem daných zemí do EU, 

a také tzv. absorpční kapacitu projektů, kdy projekty financované z fondů EU je 

nutné udržet funkční alespoň pět let po ukončení financování ze strany EU. 

S ohledem na tyto faktory je proto nezbytný jistý, byť minimální časový přesah 

období 2004-2006.         

  

Zdroje          

  
Pro účely této diplomové práce je nutné kromě euroregionů a regionálního 

rozvoje nejdříve definovat termíny region a regionální spolupráce. Z domácí 

literatury jsem v této části práce čerpala zejména ze sborníku Evropa regionů 

editovaného plzeňským politologem Ladislavem Cabadou. Publikace kromě několika 

případových studií regionalismu v soudobé Evropě poskytuje rovněž teoretickou 

reflexi regionalismu a regionalizace z pohledu politické vědy. Přínosná byla také 

kniha Nový regionalismus – teorie a případová studie (Evropská unie) z pera 

ekonomky Evy Cihelkové. V této monografii je vymezen nejen pojem region, 

načrtnuty jsou zde teorie regionálního rozvoje či vliv globalizace na rozvoj regionů. 

Prostor je dán i rozvoji regionální spolupráce a souvisejících organizací v různých 

částech světa, odlišným typům regionální integrace a také novému regionalismu 

v Evropské unii. Ze zahraničních autorů jsem pro definování pojmu region užila 

především článek Beyond the „New“ Regionalism Björna Hettneho, jednoho z 

                                                           
8
 Přesněji ‚Komise zruší každou část závazku na daný program, na kterou do konce druhého roku po 

roce přijetí závazku (tj. do 31. 12. n+2) neobdrží žádost o platbu nebo která není pokryta ze zálohové 
platby.‘ EurLex. Úřední věstník L 161, 26/06/1999 S. 0001 – 0042. Čl.31/2 nařízení Rady (ES) 
1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech [online]. Dostupné z: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999R1260:CS:HTML>  [cit. 2013-07-08]. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999R1260:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999R1260:CS:HTML
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prvních teoretiků tzv. nového regionalismu. Práce je zajímavá pro svůj odlišný 

pohled na rozvoj regionů, k němuž přistupuje z perspektivy sociálního 

konstruktivismu.        

 Problematice regionálního rozvoje se v českém prostředí dlouhodobě věnuje 

několik autorů. Prvním z nich je Jiří Blažek, přistupující k oboru s jistým odstupem 

(jako např. v článcích Teorie regionálního rozvoje: je na obzoru nové paradigma či 

jde o pohyb v kruhu? či (In)consistency and (In)efficiency of the Czech Regional 

Policy in the 1990s), který spolu s Davidem Uhlířem stojí za publikací Teorie 

regionálního rozvoje. Prostor je zde věnován také teorii učících se regionů. Z dalších 

lze zmínit René Wokouna či Jana Malinovského, mj. spoluautory knihy Regionální 

rozvoj, východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a 

programování, určené neakademickým subjektům při plánování regionálního a 

územního rozvoje. Ze zahraničních statí jsem k problematice regionálního rozvoje 

užila What Kind of Local and Regional Development and for Whom? kolektivu 

britských autorů, vztahující se k možnostem regionálního rozvoje v odlišných 

společenských a politických podmínkách. Z českých článků týkajících se regionální 

politiky je jistě vhodné zmínit Regional Policy and Decentralization in the Czech 

Republic Dana Marka a Michaela Bauna, analyzující vliv státních aktérů a jejich 

přístup k regionální politice v ČR.        

 Pro vymezení přeshraniční a euroregionální spolupráce vycházím zejména 

z článků britského sociologa a politologa Markuse Perkmanna The rise of the 

Euroregion. A bird’s eye perspective on European cross-border co-operation a 

Cross-border regions in Europe. Significance and drivers of regional cross-border 

co-operation. Ve svých pracích zprostředkovává M. Perkmann kritéria pro výzkum 

přeshraničních i meziregionálních struktur, které užilo několik autorů také v českém 

prostředí. Jedním z nich je Vít Dočkal, autor několika publikací vztahujících se 

k regionální politice i euroregionální spolupráci v ČR. Přeshraniční spolupráce na 

východních hranicích české republiky. Růžový obláček a hrana reality, jíž je V. 

Dočkal spolueditorem a ve které na teoretický rámec navazují tři případové studie 

euroregionů ve východní části ČR, je jednou z nich. Z Přeshraniční spolupráce v EU 

a její právní zakotvení jsem čerpala zejména při právním vymezení euroregionů 

v mezinárodním kontextu. Všem českým euroregionálním strukturám se pak věnuje 

Pavel Branda v Euroregiony v České republice – komparativní analýza. Článek je 

svým cílem bezesporu užitečný, neboť poměrně detailně srovnává české přeshraniční 
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struktury z několika hledisek. V části definující euroregiony jsem užila také oficiální 

dokumenty Rady Evropy týkající se Evropské rámcové úmluvy pro přeshraniční 

spolupráci (nazývané taktéž zkráceně Madridská konvence). Zdrojem informací a 

dokumentů mi byly rovněž on-line dostupný úřední věstník EU i server 

Strukturalnifondy.cz.         

 Dostatečný prostor je v úvodní kapitole věnován také výchozímu 

teoretickému pozadí mé diplomové práce. Vznik konceptu učících se regionů souvisí 

s hlubším zájmem o výzkum ekonomického a regionální rozvoje při současné 

spolupráci regionálních celků, který se sice začíná objevovat od osmdesátých let 

minulého století, hlavní pozornosti se mu však dostává v průběhu let devadesátých a 

na počátku nového tisíciletí. Mezi první autory této institucionální teorie, vycházející 

z evropského kontextu,
9
 lze zařadit dánského politologa Bengt-Åke Lundvalla, který 

na počátku 90. let knihou National systems of innovation: Towards a theory of 

innovation and interactive learning i řadou článků poskytl základ k dalšímu 

výzkumu regionálního rozvoje v doposud neprobádané oblasti, především pro Petera 

Maskella a Anderse Malmberga, kteří se dlouhodobě věnují výzkumu vlivu inovací a 

předávání znalostí ve specifických případech spolupráce regionů a jsou dnes 

považováni za hlavní představitele teorie učících se regionů.   

 Kniha Competitiveness, Localised Learning and Regional Development: 

Specialization and Prosperity in Small Open Economies editovaná P. Maskellem 

staví do popředí právě schopnosti učit se a inovovat. Vědecký tým ve svých závěrech 

zdůrazňuje, že právě tyto dovednosti budou do budoucna představovat klíčový faktor 

pro rozvoj regionů. S ohledem na předmět výzkumu je publikace určena také 

neakedamickým institucím majícím co do činění právě s rozvojem svého regionu. 

Hlavní myšlenka této publikace může být současně inspirativní pro rozvojové země, 

jichž je ve světě stále nespočet. Z článků A. Malmberga jsem nejvíce čerpala z 

Industrial geography: location and learning, kde autor soustředí pozornost zejména na 

výzkum prostředí a sdílení konkrétních zájmů pro předávání zkušeností mezi 

jednotlivými regiony.         

                                                           
9
 Tématu se v daném období věnovali také vědci ve Spojených Státech Amerických (jmenovat lze 

např. AnnaLee Saxenian, Maryann P. Feldman či Richarda Floridu, považovaného za autora spojení 
‚učící se region‘); vzhledem k teritoriálnímu vymezení jsou však pro mne výchozí práce autorů vzniklé 
na evropském kontinentu. HUDEC, O. - KOLVEKOVÁ, G. Learning Regions, Innovations and 
Universities. In KERN, J. – MALINOVSKÝ, J. – SUCHÁČEK, J. Learning Regions in Theory and Practice. 1. 
vyd. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2007, s. 142. 



8 
 

 S rozvojem regionální politiky ve středoevropském prostoru se dostává 

pozornosti teorii učících se regionů také v ČR, na Slovensku a Polsku. Nezbytná při 

psaní této práce se stala zatím nejobsáhlejší publikace, zabývající se vlivem 

předávání znalostí a učení se při současné spolupráci různých aktérů na rozvoj 

regionu, která vznikla pod vedením Jiřího Kerna, Jana Malinovského a Jana 

Sucháčka v roce 2007. Learning Regions in Theory and Practice důkladně analyzuje 

možnosti a limity teorie učících se regionů pro regionální rozvoj, význam spolupráce 

a blízkosti regionů pro předávání zkušeností i sdílení znalostí. Důraz je zde věnován 

také na roli výzkumných institucí pro rozvoj regionu. Praktická uplatnitelnost 

teoretického konceptu je verifikována na konkrétních českých, polských a 

slovenských regionech. Knihu jsem užila i při objasnění využití konceptu učících se 

regionů na případu euroregionální spolupráce. V této souvislosti je pro můj výzkum 

důležitá zpráva o rozvoji dánsko-švédské přeshraniční spolupráce, zpracovaná v 

australsko-švédsko-dánské kooperaci Steva Garlicka, Petera Kresla a Petera 

Vaessena pro účely OECD, a také Building a Crossborder Learning Region. 

Emergence of the North European Oresund Region P. Maskella a Gunnara 

Törnqvista.          

 Debata týkající se teorie učících se regionů se však nevyhla ani kritice. Např. 

Danny MacKinnon, Andrew Cumberse a Keith Chapman ve stati Learning, 

innovation and regional development: a critical appraisal of recent debates autorům 

konceptu vyčítají zejména soustředění se na typologii forem spolupráce a učení 

namísto detailní výzkumné činnosti, ale i přeceňování významu místních sítí a 

struktur.        

 K uskutečnění hlavní části výzkumu jsem použila dva druhy pramenů: tištěné 

programové dokumenty a publikace vztahující se k jednotlivým euroregionům a také 

semistrukturované rozhovory s oficiálními euroregionálními zástupci. Hlavní přínos 

interview spočívá v získání cenných dat týkajících se činnosti euroregionu. Kvůli 

charakteru těchto zdrojů je však třeba nakládat se získanými daty s jistým odstupem, 

vždy je podrobovat kritice a kde je to možné je i doplnit o srovnání s jiným zdrojem. 

Množství informací týkajících se organizační struktury, činnosti a realizovaných 

projektů v daném období jsem získala také z tištěných dokumentů, poskytnutých 

některými euroregionálními zástupci a z on-line dostupných materiálů.  
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1. Výzkumný rámec        

               

1.1 Regionální spolupráce a regiony v pojetí odlišných 

společenskovědních disciplín 

            
Pod spojením regionální spolupráce si lze představit společnou aktivitu 

regionálních aktérů, která směřuje především k oboustrannému rozvoji regionů, v 

nichž tito aktéři působí. Jak předesílá tato obecnější definice, výzkum regionální 

spolupráce může pokrývat široké spektrum zahrnutých subjektů a oblastí kooperace. 

Důvodem je především množství vědních disciplín, příbuzných termínů a úhlů 

pohledu, jejichž prostřednictvím lze na pojmy jako region či regionální spolupráce 

nahlížet. Již v rámci humanitních věd je možné nalézt několik odlišných přístupů.
10

 

 Z pohledu tohoto souboru vědních disciplín lze region uceleněji definovat 

jako celek skládající se ze států, které mají některé společné etnické, lingvistické, 

kulturní, sociální a dějinné vazby. Ještě přesněji mohou být regiony rozlišeny 

v pojmech sociální (etnicita, rasa, jazyk, náboženství, kultura, historie, povědomí o 

společném dědictví), hospodářské (obchodní vztahy, ekonomická komplementarita) 

či organizační koheze (existence formálních regionálních institucí).
11

 Zejména 

historici chápou region jako odraz procesů, které se odehrály v průběhu lidských 

dějin. Současné regiony jsou pro ně především politickým pojmem, částí území, 

které v jistém okamžiku zformovaly administrativní jednotky uvnitř národního 

systému.
12

 Mezinárodní vztahy (MV) naopak často charakterizují regiony jako 

nadnárodní subsystémy mezinárodního systému, tj. jako světové regiony. Minimální 

definicí světového regionu je zde nejčastěji chápán omezený počet států spojených 

                                                           
10

 Ještě výraznější rozdíl je pak v chápání regionu různými vědními disciplínami, zejména mezi vědami 
přírodními a sociálními. Přírodovědci při zkoumání prostorových vztahů a procesů dále regiony dělí 
na region přirozený, který je vymezen vlastnostmi zemského povrchu, a region umělý, jež vzniká díky 
činnosti člověka a bývá ohraničen politickými hranicemi. Přirozenost regionu je tak dána do 
kontrastu s definicí regionu společenskými vědami, které nacházejí spojení mezi geografickým 
prostorem a politikou a region tak charakterizují zejména „nepřírodními“ termíny jako např. 
demografie, ekonomické ukazatele, politicko-správní uspořádání či socio-kulturní koheze. Klíčové je 
především tvrzení, dle nějž se definice regionu mění s ohledem na konkrétní problém či výzkum. 
Proměnlivost nahlížení a interpretace myšlenky regionu je široce akceptována. CABADA, L. Úvodem. 
Možnosti a limity výzkumu evropského regionalismu. In CABADA, L. Evropa regionů. 1. vyd. Plzeň: 
Aleš Čeněk, 2009, s. 9-10. 
11

 HETTNE, B. Beyond the ‚New‘ Regionalism. New Political Economy, 2005, vol. 10, no. 4, s. 544-545. 
12

 APPLEGATE, C. A. Europe of Regions: Reflections on the Historiography of Sub-National Places in 
Modern Times. The American Historical Review, 1999, vol. 104, no. 4, s. 1180-1. 
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geografickým vztahem a stupněm vzájemné závislosti.
13

   

 Právě svrchované národní státy a jejich zájmy jsou určujícími aktéry 

regionální spolupráce v rámci disciplíny MV. Při nahlížení na regionální spolupráci 

prostřednictvím MV lze vymezit dvě přelomová období: regionální spolupráce zde 

bývá zmiňována jednak v souvislosti s poválečnou Evropou, kdy jednotlivé státy 

prohlubovaly vzájemnou spolupráci především ve vybraných hospodářských 

odvětvích a v obraně. Regionální kooperace se v tomto období rychle rozšířila i do 

ostatních částí světa. Druhým významným mezníkem je pak konec studené války, 

tedy přelom osmdesátých a devadesátých let 20. století. Díky jistému uvolnění, 

menšímu tlaku a zájmu světových velmocí oproti předchozím dekádám vznikl širší 

prostor jak pro jednotlivé státy, tak pro nadnárodní obchodní společnosti, zájmové 

skupiny či neziskový sektor, případně i pro jednotlivce. Regionální spolupráce již 

může být iniciována zdola a nemusí být závislá výlučně na státní moci.
14

 Hovoříme o 

tzv. novém regionalismu. Stát je zde stále nejsilnějším aktérem současných 

mezinárodních vztahů; v porovnání se starším přístupem, spojovaným s obdobím 

studené války, však sílí vliv občanské společnosti a ekonomických či jiných 

zájmových sfér na určité regiony.
15

        

 V jednadvacátém století mezi teoretiky MV převládá názor, že soudobá 

regionální spolupráce je mimo jiné jedním z hlavních fenoménů globalizace, tedy 

procesu, v němž klesá význam geografických vzdáleností (rozumějme hranic) a 

naopak se zvyšuje propojenost a závislost světa založená na jednotlivých 

událostech.
16

 Kromě mezistátní úrovně (regionalismus) může regionální spolupráce 

probíhat také mezi konkrétními regiony navzájem (interregionalismus), potažmo 

mezi všemi těmito jednotkami.
17

       

 Z pohledu mezinárodní ekonomie lze počátky regionální spolupráce nalézt 

v třicátých a čtyřicátých letech 20. století, neboť od tohoto období se začaly rozvíjet 

                                                           
13

 HETTNE, cit. 11, s. 544-545. 
14

 RAIMO, Y. Regionalism: Old and New. International Studies Review, 2003, vol 5., no. 5., s. 25-32.  
15

 HETTNE, cit. 11, s. 549. 
16

 CIHELKOVÁ, E. Regionalismus a multilateralismus: základy nového světového obchodního řádu? 1. 
vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 4.   
17

 Makroregionalismu – spolupráce mezi státy (EU, NATO, Společenství Frankofonie); 
mikroregionalismus – kooperace uvnitř státu(ů) či státních jednotek (Kurdistán, Černé moře, či také 
euroregiony); sub(mezo)regionalismus – kombinace předchozích dvou kategoriích, z nichž 
nejznámější najdeme v jihovýchodní Asii, tzv. trojúhelníky rozvoje. SÖDERBAUM, F. Exploring the 
Links Between Micro-Regionalism and Marco-Regionalism. In FARRELL, M. Global Politics of 
Regionalism: Theory and Practice. 1st ed. London: Pluto Press, 2005, s. 91. 



11 
 

procesy ‚regionální integrace‘.
18

 Svůj jednoznačný význam regionální spolupráce 

z pohledu mezinárodní ekonomie nabývá v letech šedesátých, kdy takto začal být 

označován proces průběžného přijímání opatření určených ke zrušení diskriminace 

mezi ekonomickými jednotkami či neexistence různých forem diskriminace mezi 

národními ekonomikami.
19

         

 Jednotlivými aktéry regionální spolupráce – regiony - jsou zde chápány celky 

dvou či více států, které jsou do různé míry propojeny. Motivy těchto aktérů k 

regionální kooperaci lze na jednu stranu jen stěží zobecňovat, neboť její cíle nebyly 

pouze ekonomické, ale rovněž například politické. Na druhou stranu je dle teoretiků 

mezinárodního obchodu usilování o ekonomický rozvoj a prosperitu společné všem 

zúčastněným aktérům - univerzální podnět k regionální spolupráci je proto možné 

nalézt právě v ekonomické oblasti. Jako hlavní motiv regionální ekonomické 

spolupráce lze označit úsilí jednotlivých aktérů o získání bezpečného přístupu na 

větší trhy.
20

          

 Rovněž v rámci mezinárodně-ekonomického nahlížení na regionální 

spolupráci je možné její členění na poměrně široké spektrum úrovní spolupráce. 

Spolupráce může být přeshraniční, respektive lokální, přes kooperaci na úrovni 

regionů (nižších a často významnými kompetencemi vybavených substátních 

jednotek), až k národním státům. Národní státy pak spolupracují v rámci 

nadnárodních organizací, lišících se orientací i mírou kompetencí, které jim státy 

předaly.
21

 Z tohoto úhlu pohledu lze chápat jako region konkrétní formy regionální 

spolupráce, které jsou dnes rozvinuty v rámci téměř všech světových kontinentů.
22

 Třetí disciplínou, vycházející ze společenských věd, mající v současnosti 

dominantní místo vedle mezinárodních vztahů a mezinárodní ekonomie ve výzkumu 

regionální spolupráce, je pohled regionálního rozvoje. Prostřednictvím všech tří 

disciplín je možné zkoumat problematiku regionální spolupráce na různých úrovních. 

Odlišují se však v nahlížení na danou formu regionální kooperace, v cílích kooperace 

a rovněž v prostředcích užitých k jejich dosažení. Neboť práce nahlíží na regiony a 

                                                           
18

 Spolupráce a integrace jsou sice dva rozlišné procesy, ale je velice těžké je vzájemně oddělit, a 
proto často vystupují společně. Podstatou integrace je dobrovolné vzdání se části své suverenity ve 
prospěch celku, zatímco během spolupráce dochází k dohodě mezi jednotlivými aktéry. SCOLUM, N. 
– LANGENHOVE, V. L. Identity and Regional Integration. In FARRELL, cit. 15, s. 140. 
19

 CIHELKOVÁ, E. Nový regionalismus – teorie a případová studie (Evropská unie). 1. vyd. Praha: C. H. 
Beck, 2007, s. 1.  
20

 In CIHELKOVÁ, cit. 19, s. 1-2. 
21

 HETTNE, cit. 11, s. 550.  
22

 CIHELKOVÁ, cit. 19, s. 17-18. 
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regionální spolupráci z pohledu regionálního rozvoje, je tomuto přístupu věnována 

zvláštní pozornost.  

 

1.2 Regionální spolupráce a region z pohledu regionálního rozvoje

      
Je-li pro MV a mezinárodní ekonomii při nahlížení na regionální kooperaci 

stěžejním východiskem národní stát a nadnárodní formy jejich kooperace, regionální 

rozvoj vnímá regionální spolupráci především jako spolupráci jednotek uvnitř 

národních států. Věnuje se přitom zejména výzkumu ekonomického a sociálního 

vývoje substátních jednotek – měst a obcí, krajů i regionů či v neposlední řadě 

euroregionů.
23

          

 Na regionální rozvoj samotný je možné nahlížet prostřednictvím dvou 

základních, vzájemně se ovlivňujících přístupů: praktického a akademického. 

Praktickým pojetím je míněno využívání a zvyšování potenciálu daného vymezeného 

území (prostoru), které je výsledkem optimalizace socioekonomických aktivit i 

využíváním přírodních zdrojů. Vyšší využití se následně projevuje např. lepší 

konkurenceschopností soukromého sektoru, životní úrovní obyvatel či stavem 

životního prostředí. Potenciál regionu lze z praktického hlediska hodnotit 

prostřednictvím ukazatelů hrubého domácího produktu v přepočtu na obyvatele, míry 

nezaměstnanosti, průměrné mzdy, vzdělanostní struktury, kvality a dostupnosti 

infrastruktury aj. Přírodně-geografický potenciál lze pak hodnotit kupř. množstvím a 

kvalitou nerostných surovin, znečištěním ovzduší, vod a půdy. Takovéto chápání 

regionálního rozvoje je typické zejména pro nevědecké instituce - nižší územně 

samosprávné celky, ale také pro soukromé společnosti.
24

    

 Naopak akademický přístup chápe regionální rozvoj jako aplikaci nauk, 

zejména ekonomie, geografie a sociologie, řešících jevy, procesy a vztahy v rámci 

vymezeného prostoru, které jsou ovlivněny jak přírodně-geografickými, tak 

ekonomickými a sociálními podmínkami v daném regionu. Primární je přitom 

hledání příčinných zákonitostí, rozmísťování ekonomických činností, 

nerovnoměrného osídlování území a navazující hledání nástrojů pro ovlivnění těchto 

                                                           
23

 PIKE, A. – RODRIGUEZ-POSE, A. – TOMANEY, J. What Kind of Local and Regional Development and 
for Whom? Regional Studies, December 2007, vol. 41, no. 12, s. 1254. 
24

 DAMBORSKÝ, M. Prostorový rozvoj. In WOKOUN, R. Regionální rozvoj. Východiska regionálního 
rozvoje, regionální politika, teorie, strategie. 1. vyd. Praha: Linde, 2008, s. 11. 
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procesů i faktorů, které v různé míře ovlivňují regionální rozvoj. Akademické pojetí 

regionálního rozvoje bývá rovněž nazýváno regionalistikou či někdy nesprávně 

regionální vědou.
25

         

 Z výše popsaných definic je zřejmý charakter rozdílu dvojího pojetí 

regionálního rozvoje. Oba přístupy a z nich vyplývající reálné aktivity jsou na sobě 

do značné míry závislé - zejména pro tematické vymezení řešených problémů, ale 

také do určité míry nezávislé, a to zejména v krátkodobém a střednědobém období. 

Akademické poznatky o regionálním rozvoji jsou využitelné v rámci regionální 

politiky (respektive v rámci praktického pojetí regionálního rozvoje), jde-li o 

charakteristiku regionů, jejich rozvojové možnosti i nedostatky v rozvoji. Primárně 

vedou k vhodnějšímu rozložení socioekonomických aktivit v regionu za účelem 

podpory reálného regionálního rozvoje, tedy za účelem vyššího využití a zvýšení 

potenciálu regionů.
26

         

 Obdobné propojení praktického a akademického přístupu je charakteristické 

pro spolupráci v rámci euroregionů: vědecké poznatky týkající se hospodářských, 

sociologických i přírodně-geografických možností euroregionu jsou využívány ke 

stanovení programových priorit a opatření v rámci euroregionální spolupráce. Ještě 

před skončením programovacího období jsou výsledky průběžně hodnoceny jak 

zodpovědnými lokálními institucemi, tak institucemi vědeckými. Pro jednotlivá 

období pak dochází k upravení priorit: jsou zaměřeny jednak na udržení dosažených 

výsledků a současně na ty oblasti, které doposud stály spíše v pozadí.  

 V souvislosti s vývojem teorií regionálního rozvoje na straně jedné a 

kumulací zkušeností na straně druhé dochází k proměnám regionální politiky a 

doporučovaných rozvojových strategií. Ačkoliv lze teorie regionálního rozvoje 

klasifikovat mnoha způsoby v závislosti na přijetí různých kritérií, tradičně bývají 

děleny do dvou velkých skupin. První jsou teorie regionální rovnováhy (tzv. 

konvergenční teorie), jejichž autoři se přiklánějí k názoru, že přirozenou základní 

tendencí regionálního rozvoje je vyrovnávání rozdílů mezi regiony. Druhou skupinu 

pak tvoří teorie regionální nerovnováhy (tzv. divergenční teorie), přičemž zastánci 

těchto konceptů jsou přesvědčeni, že v průběhu vývoje dochází spíše k dalšímu 

zvětšování meziregionálních rozdílů. V průběhu 20. století docházelo k širším 

                                                           
25

 Regionální věda je však pouze jedním ze směrů výzkumu regionálního rozvoje, který byl vytvořen 
americkým vědcem Waltrem Isardem a pro nějž jsou charakteristická neoliberální východiska. 
DAMBORSKÝ, cit. 24, s. 11-12. 
26

 PIKE – RODRIGUEZ-POSE – TOMANEY, cit. 23, s. 1259. 
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debatám, zda základní tendence regionálního rozvoje vede k rovnováze či spíše 

k nerovnováze, a s ohledem na převažující pohled se vyvíjela i koncepce regionální 

politiky v jednotlivých obdobích.
27

   Značný je také vliv soudobého pohledu na roli 

státu v ekonomice a společnosti, neboť převažující pohled na roli státu i jedince 

v hospodářství byl teoriemi regionálního rozvoje vždy reflektován.   

 V meziválečném období převažovaly s ohledem na obecný neoklasický 

přístup k ekonomice i tzv. neoklasické koncepty teorií regionálního rozvoje. Nástroje 

k podpoře regionální politiky byly orientovány zejména na zvýšení mobility 

pracovních sil. Naopak v období po druhé světové válce, asi do první poloviny 

sedmdesátých let, bylo zásadní učení Johna Maynarda Keynese a s ním spojený 

příznivý přístup ke státním zásahům do hospodářství.
28

 Od poloviny sedmdesátých 

let minulého století byly podporovány dva hlavní proudy regionálního rozvoje i 

regionální politiky. Jednak šlo o neomarxistický přístup, který však neusiloval o 

formování návrhů na zlepšení stavu jednotlivých substátních regionů; druhým 

přístupem, převažujícím v tomto období, byl neoliberální pohled na rozvoj regionů.
29

 

 V posledních dvou desetiletích 20. století prakticky do současnosti, kdy 

převažuje obecný institucionální pohled, reagují opatření přijímaná v tomto období 

především na rozvoj substátních regionů v moderním světě: primární je proto nejen 

podpora malých a středních firem, ale také šíření inovací, networking či proměna 

místních institucí založená na učení. Mezi převažující teorie regionálního rozvoje lze 

dnes zařadit např. teorii průmyslového okrsku nebo teorii učících se regionů.
30

 Právě 

prostřednictvím posledně jmenované teorie je zkoumána přeshraniční spolupráce 

v rámci této práce. Detailněji je daný koncept a z něj vyplývající faktory ovlivňující 

regionálního rozvoj i kooperaci představeny v kapitole věnované kritériím výzkumu.

 Jde-li o motivace regionální politiky, obecně je možné je rozdělit na 

ekonomické, ekologické a sociální. Pro prvně jmenovanou kategorii je v rámci 

regionální politiky hlavním motorem plné využití všech výrobních faktorů, zejména 

pracovní síly. Nezaměstnanost představuje fakticky nevyužití výrobního faktoru 

práce. Ekologické motivy regionální politiky jsou zdůrazňovány od 70. let minulého 

                                                           
27

 MARTIN, R. – SUNLEY, P. Slow Convergence? The New Endogenous Growth Theory and Regional 
Development. Economic Geography, July 1998, vol. 74, no. 3, s. 202- 204. 
28

 John Maynard Keynes. Encyclopaedia Britannica [online]. Dostupné z: 
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/315921/John-Maynard-Keynes> [cit. 25-01-2013].   
29

 BLAŽEK, J. Teorie regionálního rozvoje: je na obzoru nové paradigma či jde o pohyb v kruhu? 
Geografie-Sborník ČGS, 1999-  , no. 3, s. 4-8. 
30

 BLAŽEK, J. – UHLÍŘ, D. Teorie regionálního rozvoje. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2002, s. 14-15. 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/315921/John-Maynard-Keynes
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století a úzce souvisí s prvním motivem, kdy ve vysoce koncentrovaných územích 

vznikají tzv. náklady přelidnění – tedy zvýšené náklady na obyvatele dané potřebou 

řešení např. problémů dopravy. Sociální motivy lze najít např. v oblasti bydlení nebo 

omezení nutnosti odchodu nezaměstnaných ze slabšího regionu do regionu 

ekonomicky více rozvinutého.
31

       

 V rámci regionální politiky samotné lze také vymezit dvě základní pojetí, a 

sice pojetí ‚tradiční‘ a ‚moderní‘. Tradiční přístup se zaměřuje na snižování 

regionálních rozdílů, používá meziregionální přerozdělování, orientuje se na otázky 

lokalizace kapitálu a využití surovin. Soustředí se zejména na velké firmy a je pro něj 

typická značná centralizace. Naopak moderní regionální politika se zaměřuje na 

problémy související s procesem rychlé restrukturalizace, podporuje inovativnost. 

Orientuje se především na mobilizaci vnitřních zdrojů, informace, služby a malé a 

střední podniky. Je pro ni charakteristická silná decentralizace.
32

 Posun od tradičního 

k modernímu pojetí regionální politiky je patrný také u přístupu ČR k regionům a k 

regionálnímu rozvoji obecně. Přiblížení tohoto vývoje je důležité pro zasazení 

euroregionální spolupráce na našem území do kontextu zejména kvůli legislativnímu 

vymezení, ale i pro nastínění celkového přístupu k regionálnímu rozvoji ze strany 

národních i nadnárodních aktérů.        

 Jednou ze specifických forem regionální spolupráce je kooperace na úrovni 

euroregionu. Tyto celky jsou v českém prostředí poměrně novým fenoménem, a snad 

právě proto je jim věnována stále větší pozornost jak ze strany akademických 

institucí, tak ze strany samosprávných i soukromých organizací. Euroregiony 

naplňuji výše popsaná kritéria regionálního rozvoje: propojují akademický a 

praktický přístup k regionálnímu rozvoji, na jejich historii lze pozorovat posun od 

tradičního pojetí regionálního rozvoje k přístupu modernímu, stejně jako jsou pro ně 

charakteristické ekonomické, environmentální i sociální motivy spolupráce. 

Následující kapitola je věnována jednak podrobnějšímu vymezení euroregionu, jeho 

pojetí v předkládané práci i rozvoji této formy kooperace. Následné právní zakotvení 

přeshraniční spolupráce v evropském i národním prostoru je důležité pro objasnění 

možností, jimiž euroregiony na počátku tisíciletí disponovaly.    

  

                                                           
31

 KADEŘÁBKOVÁ, J. - MATES, P. - WOKOUN, R. Úvod do regionálních věd a veřejné správy. 1. vyd. 
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004, s. 44.  
32

 DAMBORSKÝ, cit. 24, s. 13. 
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1.3 Euroregionální spolupráce      

           
Kooperace mezi vnitřními jednotkami států přesahující národní hranice je 

specifickou formou spolupráce, přispívající k regionálnímu rozvoji. Ačkoliv 

jednotlivé substátní politické či správní jednotky představují v evropském prostředí 

velmi pestrou skladbu výrazně odlišných jednotek - nejen co do názvu, ale především 

s ohledem na pravomoci, jimiž na úkor centra disponují - mnoho regionálních 

autorit, městských samospráv a sdružení měst rozvíjí spolupráci právě přes hranice 

národních států.
33

 Dnes patří kooperace na úrovni vnitřních jednotek k jedné z 

nejčastějších forem přeshraniční spolupráce v celoevropském měřítku.
34

  

 Význam přeshraniční spolupráce pro lokální a regionální samosprávy spočívá 

nejen v možnosti rozvíjet vlastní působnost nezávisle na centrální vládě. Velmi 

důležitá je pro rozvoj daných jednotek v oblastech týkajících se územního plánování, 

dopravy či turismu, v nichž jsou jednotlivé přeshraniční regiony často propojeny 

v každodenním životě - spolupráce na přeshraniční úrovni je proto prakticky 

nevyhnutelná. Mezi jejich cíle však patří také sbližovaní zapojených regionů ve 

společenském a kulturním životě.       

 Počátky této formy kooperace lze v Evropě nalézt na konci šedesátých let 20. 

století, kdy byl na německo-nizozemských hranicích založen první přeshraniční 

region, Euregio. Od názvu této první institucionální formy přeshraniční spolupráce je 

dnes odvozen název obdobných struktur - euroregion či také eurogion obecně 

označují formu regionální spolupráce v rámci EU vedoucí přes hranice jednotlivých 

členských zemí.
35

 Prakticky lze říci, že v rámci EU dnes neexistuje žádná lokální či 

regionální samospráva, ležící v příhraniční, která by alespoň virtuálně (internetovým 

propojením) nebyla zapojena do některé z iniciativ přeshraniční kooperace.
36

  

 Euroregionální kooperaci lze vymezit čtyřmi kritérii, jimiž je nahlíženo na 

                                                           
33

 AYKAC, A. Transborder Regionalisation: an Analysis of Transborder Cooperation Structures in 
Western Europe within the Context of European Integration and Decentralisation towards Regional 
and Local Governments. Sindelfingen: Libertas, 1994, s. 18-20.  
34

 Spolupráce se může rovněž týkat úrovně států (Benelux), samostatných měst (taktéž zapojovaných 
do euroregionů, ale navazujících i vlastní bilaterální vztahy) či podniků (Čtyři motory pro Evropu). In 
PERKMANN, M. Cross-border regions in Europe. Significance and drivers of regional cross-border co-
operation. European Urban and Regional Studies, 2003, vol. 10, no. 2, s. 154-158. 
35

 BRANDA, P. Euroregiony v České republice. Komparativní analýza. Současná Evropa, 2009, vol. 13, 
no. 1, s. 71. 
36

 PERKMANN, M. The rise of the Euroregion. A bird’s eye perspective on European cross-border co-
operation [online]. 2002, last revision on 5th December 2003. Lancaster: Depament of Sociology, s. 
2. Dostupné z < http://www.lancs.ac.uk/sociology/research/publications/papers/perkmann-rise-of-
euroregion.pdf>  [cit. 2013-06-28]. 

http://www.lancs.ac.uk/sociology/research/publications/papers/perkmann-rise-of-euroregion.pdf
http://www.lancs.ac.uk/sociology/research/publications/papers/perkmann-rise-of-euroregion.pdf


17 
 

euroregiony také v předkládané práci; současně tato kritéria úzce souvisí s faktory, 

které jsou výchozí pro výzkum euroregionální spolupráce prostřednictvím teorie 

učících se regionů. Jednak musí být hlavní aktéři spolupráce umístěni v oblasti, kde 

se spolupráce odehrává a současně musí být přeshraniční spolupráce v dosahu 

veřejné agendy. Za druhé se tato spolupráce týká tzv. ‚low-politics‘, která je (za třetí) 

spojena s řešením praktických problémů, týkajících se každodenního života v 

euroregionu. Čtvrté kritérium stanoví, že přeshraniční spolupráce vede rovněž k jisté  

stabilizaci přeshraničních kontaktů, resp. k vytváření institucí.
37

   

 Pro rozvoj podmínek euroregionální spolupráce byly v průběhu posledních 

desetiletí významné dvě nadnárodní instituce: Rada Evropy a EU. Zatímco Rada 

Evropy vyvíjela aktivitu zejména ke zlepšení právní situace přeshraničních struktur, 

podpora ze strany EU se po dlouhou dobu týkala zajištění finanční pomoci.
38

 

 První iniciativu k vytvoření mezinárodní smlouvy, formálně upravující pojem 

euroregion, Radou Evropy prostřednictvím tzv. Madridské konvence z roku 1980 o 

přeshraniční spolupráci mezi územními jednotkami či správními orgány (European 

Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities 

or Authorities). Cílem této konvence je primárně podpořit a usnadnit vytváření 

příhraničních dohod mezi lokálními a regionálními autoritami v rámci jejich 

pravomocí. Tyto dohody, zahrnující vytvoření příhraničních asociací či uskupení 

místní správních orgánů, se mohou na základě Madridské konvence týkat 

regionálního rozvoje, ochrany životního prostředí či například zlepšení veřejných 

služeb. Konvence rovněž vymezuje spektrum modelových dohod vhodných jak pro 

lokální/regionální samosprávy, tak přijatelných i na úrovni národních států – oběma 

způsoby lze doplnit kontext přeshraniční spolupráce dle potřeb konkrétních 

jednotek.
39

          

 Vyšší míru smluvní volnosti přinesl První dodatkový protokol k Madridské 

konvenci, který byl podepsán ve Štrasburku 9. 11. 1995. Hlavní přínos tohoto 

                                                           
37 PERKMANN, cit. 36, s. 156-160. 
38

 S ohledem na zakotvení některých principů (např. subsidiarity) a zejména s ohledem na níže 
popsanou evropskou legislativu lze dle Víta Dočkala nicméně konstatovat, že těžiště dané 
problematiky spočívá po roce 2006 na poli evropského acquis communautaire. In DOČKAL, V. 
Přeshraniční spolupráce v EU a její právní zakotvení. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 16-17. 
Právnická fakulta. Katedra mezinárodního a evropského práva. Vedoucí diplomové práce JUDr. Filip 
Křepelka, Ph.D. 
39

 Council of Europe: Treaty Office. European Outline Convention on Transfrontier Co-operation 
between Communities or Authorities. CETS No.: 106 [online]. Dostupné z: 
<http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ENG&CM=1&NT=106&DF=13/
01/2006>  [cit. 27-01-2013]. 
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dodatkového protokolu spočívá v možnosti územních společenství smluvních států 

uzavírat dohody o přeshraniční spolupráci. Tato skutečnost sice vyplývala již ze 

vzorových smluv, první dodatkový protokol nicméně tuto možnost více právně 

ukotvil. V prvé řadě předpokládá vznik orgánu přeshraniční spolupráce, který může 

mít právní subjektivitu. To znamená, že aktérem přeshraniční spolupráce nemusí být 

přímo územní společenství (v případě ČR obce či kraje), ale také právní orgán, který 

bude členem konkrétního územního společenství. Česká republika se připojila svým 

podpisem jak k Madridské konvenci, tak k prvnímu dodatku.
40

   

 Tato konvence, která byla v devadesátých letech rozšířena ještě druhým 

přídavným protokolem, však poskytuje „pouze“ právní rámec doplňující dvou- i 

vícestranné mezinárodní dohody mezi státy. Zdůrazňuje rovněž, že euroregiony 

nejsou konkurencí států, nevytváří žádný druh vlády na přeshraniční úrovni, nemají 

politickou moc a jejich práce je do značné míry omezena kompetencemi lokálních a 

regionálních autorit, které je konstituují.
41

 O zlepšení situace euroregionů se proto 

pokusila EU.           

 Bylo zmíněno, že aktivita EU ke zlepšení podmínek euroregionů byla 

dlouhodobě spojena zejména s pomocí finanční; unijní představitelé nicméně vnímali 

problematické postavení euroregionů, pro které bylo po dlouhý čas prakticky 

nemožné získat vlastní právní subjektivitu.
42

 Řešení v této oblasti mělo představovat 

nařízení ES č. 1082/2006 o ustanovení Evropského seskupení pro územní spolupráci 

(European Grouping of Territorial Cooperation, ESÚS), schválené v červenci 2006 a 

následně začleněné do legislativního balíčku pro politiku soudržnosti na současné 

programovací období 2007-2013.
43

 Implementace tohoto nařízení do národních 
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legislativ by měla euroregionům a municipalitám zaručit vhodný právní nástroj pro 

provádění a rozvoj přeshraniční spolupráce v podobě vlastní právní subjektivity. 

Díky němu by přeshraniční struktury mohly být zakládány bez nároku vyšších autorit 

na právním dohledu nad tímto procesem, současně by ESÚS měly být bez obtíží 

schopny jednat za účelem provádění programů nebo projektů územní (přeshraniční) 

spolupráce spolufinancovaných EU. Ustanovení ESÚS předpokládá existenci 

jednotného hlavního sídla, orgánů a rozpočtu, právní subjektivita by poté měla být 

ustanovena dle práva státu, ve kterém má sídlo.
44

      

 Samotná realizace pochopitelně závisí na úpravě domácích právních řádů tak, 

aby ustanovování ESÚS dovolovaly. Tak se mělo stát do 11. 11. 2009. Česká 

republika přijala změnu příslušné legislativy, zákonů č. 248/2000, č. 218/2000 Sb. a 

č. 89/1995 Sb. v květnu 2009.
45

 Přesný právní status sledovaných euroregionálních 

celků je analyzován ve druhé kapitole předkládané práce.    

 Kromě zmíněných změn právních předpisů lze k fungování euroregionů na 

českém území vztáhnout také zákon č. 128/2000 o obcích, konkrétně jeho § 55, který 

říká: ‚Obce mohou spolupracovat s obcemi jiných států a být členy mezinárodních 

sdružení místních orgánů.‘ Odstavec 5 současně deklaruje: ‚Právnická osoba může 

na základě smlouvy o spolupráci dle odstavců 2 a 3 vzniknout, jen dovoluje-li to 

Parlamentem schválená a vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika 

vázána.‘
46

 Obdobné založení euroregionu jako sdružení právnických osob dle 

národních legislativ umožňuje oddělení rozpočtů u zastoupených národních stran 

tvořících euroregion.
47

        

 Na druhou stranu je faktem, že ačkoliv dnes EU značnou částkou 

euroregionální spolupráci podporuje, tyto formy spolupráce vznikaly desítky let 

předtím, než začalo ES/EU vytvářet iniciativy, programy či projekty orientované na 
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podporu přeshraniční kooperace.
48

 Jeden z prvních projektů tohoto druhu byl spuštěn 

v roce 1990 – jednalo se o projekt LACE (Linkage, Assistance and Cooperation for 

the European Border Regions). Jeho podstatou bylo spojení know-how z oblasti 

přeshraničních struktur, kterými disponovala Asociace evropských příhraničních 

regionů (AEBR), s iniciativou Společenství INTERREG. AEBR tedy vystupovala 

jako předavatel zkušeností přeshraničním strukturám, což mělo napomoci 

efektivnější přeshraniční spolupráci. V letech 1996-1997 EU finančně podporovala 

projekt LACE – PHARE CBC, který měl stejný účel naplňovat v zemích střední 

Evropy. Existoval také projekt LACE – TAP, jež byl rovněž řízen AEBR a částečně 

financován z prostředků EU.
49

       

 V zemích aspirujících na vstup do EU v devadesátých letech minulého století 

byla - včetně ČR, Slovenska a Polska - před přistoupením do EU realizace 

euroregionální podpory koordinována programem přeshraniční spolupráce PHARE 

CBC. Tento program, zahájený roku 1994 a zaměřený na posílení spolupráce 

v oblastech na vnějších hranicích EU, fungoval na česko-slovenské a česko-polské 

hranici až od roku 1999.
50

 Jeho hlavním cílem bylo připravit kandidátské země na 

čerpání finančních prostředků ze SF, respektive na následný přechod z tohoto 

předstrukturálního nástroje k realizaci Iniciativy INTERREG III.   

 Tato Iniciativa Společenství, založená již roku 1989 a od nového tisíciletí 

rozdělena oproti předchozím obdobím na tři základní směry, INTERREG IIIA - 

přeshraniční spolupráce, B – nadnárodní spolupráce a C – meziregionální spolupráce, 

tvoří ve zkráceném programovém období (pro země přistoupivší do EU k 1. 5. 2004 

šlo o časový rámec 2004-2006) hlavním časovým rámcem této práce.  Pozornost je 

přitom věnována větvi INTERREG IIIA, která byla pro přeshraniční struktury v EU 

klíčová. Jednak byla výše alokovaných příspěvků v porovnání se směry B a C 

výrazně rozdílná (pro ČR bylo na období 2004-2006 alokováno 55 mil. EUR pro 

INTERREG IIIA, pro INTERREG IIIB 9,6 mil. EUR a pro INTERREG IIIC 4,07 

mil. EUR); určovala rovněž hlavní cíl pro rozvoj přeshraničních struktur: pozvednutí 
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celkové socio-ekonomické úrovně příhraničních regionů s ohledem na obchodní, 

hospodářské, turistické, společenské a kulturní vztahy se sousedními regiony.
51

 

V současném programovacím období jsou programy přeshraniční spolupráce 

zahrnuty pod Cílem 3 Evropská územní spolupráce.
52

     

 Přes výše popsaný vývoj přeshraniční spolupráce euroregiony nemají dodnes 

jednotnou oficiální definici - toto označení používají jak spolky a společenství napříč 

EU, tak konkrétní programy podporující rozvoj a spolupráci v různých částech Unie. 

Může vymezovat formu veřejnoprávní, zahrnující státy, země, okresy a obce, 

soukromou/občanskoprávní, smíšenou právní formu veřejných a soukromých 

organizací – public private partnership (PPP) či může existovat bez formálně 

právního rámce.
53

         

  

1.4 Teorie učících se regionů        

           

 Od osmdesátých let 20. století se v literatuře věnované rozvoji regionálních 

celků začíná objevovat hlubší zájem o výzkum ekonomického a regionálního rozvoje 

při současné spolupráci jednotlivých regionů. Významné pro tuto spolupráci byly 

především znalosti jednotlivých regionů a jejich vzájemné předávání, týkající se 

oblastí technologických, socio-ekonomických i kulturních. Výsledkem debat první 

poloviny  devadesátých let minulého století byla shoda v tom, že základem 

konkurenceschopnosti pro nové tisíciletí budou získané vědomosti, schopnost učit se 

a utvářet takové kulturní prostředí, které bude napomáhat inovacím i novému pojetí 

interpretace reality.
54

 Podstatné je v této souvislosti chápání konkurenceschopnosti 

nikoliv jako konkurenceschopnosti cenové, ale jako výhodnosti založené na nových 

formách a na kombinaci znalostí a služeb.
55

 Právě znalosti považuje teorie učících se 

regionů za nejstrategičtější surovinu; učení – včetně předávání znalostí – pak za 
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rozhodující proces pro trvale udržitelnou konkurenceschopnost.
56

    

 Autoři tohoto konceptu vycházející z evropského prostředí jsou přesvědčeni, 

že ideální podmínky pro regionální spolupráci a sdílení znalostí existují v prostředí, 

ve kterém jsou si jednotliví aktéři spolupráce kulturně i institucionálně blízcí. 

Současně tvrdí, že učení a inovace zpravidla neprobíhají izolovaně na základě 

vnitřních zdrojů jednotlivých institucí v daném regionu, ale potenciál učit se a 

inovovat je podstatně ovlivněn formou vztahů mezi institucemi a jejich prostředím. 

Prostředím je přitom chápán především obecný rámec pro činnost daných institucí: 

struktura jednotlivých institucí, jejich sociální hodnoty, politická kultura dané země 

nebo regionu, v němž jsou instituce zakořeněny.
57

 Celkově je prostředí chápáno jako 

významný základ pro předávání a sdílení praxe a zkušeností, neboť, jak zdůrazňuje 

například Kevin Morgan, samotná prostorová blízkost nezaručuje regionální 

spolupráci.
58

 Učícími se regiony jsou tedy prostřednictvím tohoto konceptu chápany 

regiony spolupracující s významným množstvím organizací a veřejných autorit, které 

jsou součástí společenských a regionálních struktur.
59

    

 Další z autorů tohoto konceptu, Ash Amin a Nigel Thirft, doplnili 

charakteristiky učících se regionů o institucionální hustotu, čímž rozumí rozmanitost 

i množství institucionálních forem existujících v daném regionu, jako předpoklad pro 

úspěšný rozvoj regionu a schopnost předávat znalosti.
60

 Jednotlivé instituce přitom 

mohou být typově značně různorodé: může jít o regionální organizace, místní 

samosprávy, regionální mikrosvazky, sdružení či partnerství měst, právnických osob 

a firem,
61

 jejichž spolupráce (na úrovni národní i nadnárodní) je základem pro 

výměnu znalostí i inovací. Důležitá je v rámci institucionální hustoty také 

technologická infrastruktura – tedy přítomnost výzkumných, především vědeckých 

institucí na úrovni vysokých škol, univerzit i středních škol, které se věnují 

regionálnímu rozvoji a spolupracují jak navzájem, tak s regionálními institucemi 
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a firmami.
62

 Podstata úspěchu pak nespočívá pouze v přítomnosti velkého počtu 

vazeb, ale v jejich vzájemném propojení i v tom, co se jejich prostřednictvím šíří.
63

 Dle zapojených aktérů a potřeb regionů pak dochází k předávání znalostí 

v konkrétních oblastech, od technologických oblastí týkajících se dopravy či 

průmyslové výroby přes vzdělávání a motivace pracovníků, resp. lidskou sílu obecně 

k turistickému ruchu nebo životnímu prostředí.
64

     

 Mimo hlavní kritéria je do souvislosti uváděna také závislost regionu na 

vlastní historii a vývoji místních institucí, která je zdůrazňována autory 

institucionálních teorií obecně. Tato závislost představuje na jednu stranu jedinečný 

zdroj konkurenceschopnosti v podobě sítí kontaktů a institucí, na druhou stranu může 

být překážkou dalšího úspěšného rozvoje, není-li dostatečně obměňována. Současně 

je v tomto konceptu patrný také vliv sociologie a kulturní teorie.
65

   

 Hlavní přínos teorie učících se regionů spočívá ve snaze systematicky 

analyzovat procesy, kterými vzniká a udržuje se v regionech schopnost vytvářet nové 

poznatky a vědomosti. Podstatné je přitom dle autorů této teorie rozlišení mezi 

znalostmi kodifikovatelnými, jež je možné standardizovat a naučit se pomocí 

instrukcí a návodu, a vědomostmi nekodifikovatelnými, či nevyslovitelnými, které je 

možné získat pouze vlastní zkušeností a spoluúčastí na dané činnosti – například 

pomocí zaškolení a praxe. Kodifikovatelné znalosti je obvykle možné prodávat jako 

zboží; naopak znalosti nekodifikovatelné se stávají zdrojem konkurenční výhody, 

protože jsou vázány na specifický regionální kontext a na institucionální 

charakteristiky území. Patří mezi ně například způsob dosahování konsensu, způsob 

informací o nových postupech či metody stimulace pracovníků.
66

  Právě pro přílišné 

soustřední se na typologii forem spolupráce, forem učení, praktik a zvyklostí namísto 

množství detailních empirických výzkumů bývají autoři teorie učících se regionů 

kritizováni.
67
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 1.4.1 Využití teorie učících se regionů na příkladu euroregionální spolupráce

     

Základní premisou teorie učících se regionů je spolupráce takových regionů, 

ve kterých jsou si jednotliví aktéři kulturně a institucionálně blízcí. Hlavním cílem 

jejich kooperace je nejen rozvoj zapojených regionů, ale také trvale udržitelná 

konkurenceschopnost, k níž má významně napomoci předávání a sdílení znalostí a 

zkušeností. Euroregionální kooperace je pak postavena na předpokladu, že propojení 

dvou periferních a izolovaných příhraničních regionů může vyřešit otázky nízké 

úrovně vzdělanosti, kulturní strnulosti, socio-ekonomické nepružnosti či vysoké míry 

nezaměstnanosti.
68

 Je patrné, že euroregionální spolupráce sleduje stejný cíl jako 

teorie učících se regionů.        

 Aby bylo dosaženo rozvoje euroregionu a posílení jeho 

konkurenceschopnosti, je třeba aktivní zapojení různých regionálních aktérů a 

institucionálních forem ze všech částí tvořících euroregion. Těmto aktérům musí být 

vlastní podobné výchozí podmínky: vnitřní nastavení spolupracujících institucí, 

kompetence, jimiž disponují i přístup státních orgánů k euroregionální spolupráci.
69

 

Podobnost prostředí, v nichž dané euroregionální instituce působí a tak jak jej 

definují autoři teorie učících se regionů, je významná i pro spolupráci v rámci 

euroregionů.
70

          

 Na fungování kooperace těchto přeshraničních struktur má podstatný vliv 

také institucionální hustota konkrétních euroregionů, neboť množství a rozmanitost 

aktérů přítomných a spolupracujících v daných euroregionech je zásadní pro celkové 

působení euroregionu.
71

 Podstata úspěšné spolupráce přitom nespočívá jen ve 

velkém počtu vazeb, ale také v jejich vzájemném propojení a sdílení poznatků. 

Významná je v této souvislosti spolupráce nejen lokálních aktérů různého zaměření, 

ale také akademických a nevědeckých subjektů při stanovování cílů a priorit 

euroregionů.
72

 Současně je zdůrazňována schopnost adaptovat se, zakomponovat do 

                                                           
68

 MATTLI, W. The Logic of Regional Integration (Europe and Beyond). Cambridge: Cambridge 
University Press, 1999, s. 25. 
69

 DEAS, I. – LORD, A. From a New Regionalism to an Unusual Regionalism? The Emergence of Non-
standard Regional Spaces and Lessons for the Territorial Reorganisation of the State. Urban Studies, 
September 2006, Vol. 43, No. 10, s. 1855.  
70

 LUNDVALL, B. A. National systems of production, innovation and competence building. Research 
Policy, 2002, vol. 31, no. 2, s. 216-217. 
71

 AMIN – THRIFT, cit. 63, s. 152. 
72

 BLAŽEK, J. – ŽÍŽALOVÁ, P. Emerging regional innovation strategies in Central Europe: institutions 
and regional leadership in generating strategic outcomes. European Urban and Regional Studies, 
April 2013, vol. 20, no. 2, s. 290. 



25 
 

vlastní regionální sítě kontakty a praktiky, které nemají čistě místní původ.
73

  

 Jeden z prvních autorů teorie učících se regionů, Bengt-Ake Lundvall, 

považuje za nejcharakterističtější formu učení pro aktéry v učících se regionech 

vzájemnou spolupráci.
74

 Jeho tvrzení bylo potvrzeno na příkladu konkrétních 

přeshraničních struktur: kooperace na základě partnerství mezi univerzitami, 

lokálními autoritami a soukromými institucemi přispělo k rozvoji územního 

plánování a infrastruktury, vzdělávacích programů, zdravotních i sociálních služeb.
75

 

Předpoklad aplikovatelnosti obdobného partnerství ve střední Evropě byl potvrzen 

několika případovými studiemi testovanými v českém, polském i slovenském 

prostředí.
76

 Hlavní oblasti spolupráce se lišily dle možností a potřeb konkrétních 

celků, vždy však byla navázána spolupráce vědeckých institucí s místními veřejnými 

i soukromými subjekty, které převáděly akademické závěry do praxe.   

   

1.5 Kritéria výzkumu        

           

 Pro potřeby analýzy přeshraniční spolupráce v rámci této práce byla vybrána 

konkrétní, výše popsaná kritéria pro rozvoj a kooperaci euroregionů vycházející z 

teorie učících se regionů. Teorie učících se regionů se zabývá faktory, které jsou 

v rámci této práce klíčové, abychom pochopili a objasnili fungování přeshraniční 

spolupráce mezi vybranými euroregiony.      

 Následující studie tak sleduje tři hlavní faktory, zásadní pro výzkum 

euroregionální spolupráce. Jedná se o prostředí, hustotu institucí, oblasti spolupráce a 

předávaných znalostí. Je třeba zdůraznit, že teorie učících se regionů neusiluje o 

hledání obecného návodu na rozvoj regionů, ale spíše o pochopení jednotlivých 

případů a příčin úspěchu či neúspěchu.
77

 Hlavním cílem práce, pro niž je výchozí 

tento kontext, je tudíž analýza konkrétní podoby přeshraniční spolupráce ve 

vymezeném  časovém úseku a především identifikace příčin rozvoje či stagnace 
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euroregionu.         

 V souvislosti s prostředím bude analyzováno především vnitřní nastavení 

jednotlivých euroregionů a výchozí politicko-kulturní prostředí země i domácího 

kraje. Instituce jsou zde přitom chápány jako množiny formálních a neformálních 

pravidel, včetně ustanovení zajišťujících jejich vymáhání. Jsou to především 

formální instituce, tedy právní předpisy, dle kterých jsou euroregiony ustavovány či 

které se euroregionální tématiky dotýkají, kterým bude věnována pozornost; nelze 

však opomenout také případný vliv neformálních institucí, kultury či nepsané 

zvyklosti konkrétních oblastí, které mohou mít na euroregionální spolupráci vliv.
78

  

 Institucionální hustota (resp. institucionální nastavení euroregionu) bude 

zkoumána prostřednictvím aktérů zapojených do euroregionální spolupráce. 

Analyzováno bude jejich množství na jednotlivých stranách i jejich podíl na rozvoji 

euroregionu.          

 Třetí kritérium, oblasti spolupráce a předávaných znalostí, vychází z cílů a 

priorit, které si jednotlivé euroregiony pro dané časové období stanovily. Jejich 

uvedení do praxe se však může lišit oproti původním idejím zakladatelů euroregionu, 

neboť je ovlivněno prostředím, v němž se euroregionální spolupráce odehrává i 

konkrétními subjekty, participujícími na rozvoji euroregionu. Stanovené cíle jsou 

proto konfrontovány s projekty skutečně realizovanými.   

 Hypotéza práce vychází z předpokladu, že přeshraniční spolupráce bude více 

přispívat k rozvoji euroregionu u celku, v němž zapojení aktéři disponují 

srovnatelným výchozím prostředím, kde existuje dostatečné množství 

spolupracujících lokálních i euroregionálních institucí a které jsou nejen ochotny a 

schopny spolupracovat na společně stanovených prioritách, ale rovněž získané 

praktiky i znalosti sdílet, předávat a rozvíjet. Institucionálně-organizační nastavení 

euroregionů je proto konfrontováno s jejich cíli a prioritami, a projekty skutečně 

realizovanými. K potvrzení hypotézy bude provedena nejdříve analýza jednotlivých 

euroregionů na základě stanovených kritérií a následně jejich komparace.  

 S ohledem na předmět výzkumu, přeshraniční spolupráci vybraných 

euroregionů na území České, Polské a Slovenské republiky, byla jako metoda 

zkoumání zvolena komparativní analýza vybraných jednotek. Současně jde o 

komparaci synchronní, vztahující se primárně k období 2004-2006. Analyzované 
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euroregiony leží na území států, které aspirovaly na vstup a následně vstoupily do 

EU společně. Nemohli, tak jako euroregiony spolupracující s německým či 

rakouským partnerem, využívat přímé zkušenosti ‚starých‘ členských zemí pro 

čerpání financí z fondů EU.
79

 Současně jsou Česká republika, Slovensko i Polsko již 

více než dvacet let členy Visegrádské skupiny (VS), institucionalizované platformy 

pro spolupráci středoevropských zemí.
80

 Ač je úroveň této spolupráce jiná než u 

kooperace euroregionální, kdy VS je orientována především na úroveň vládní, 

vytváří důležitý předpoklad pro spolupráci na nižších úrovních. Právě myšlenka 

přeshraniční spolupráce mezi zeměmi VS byla již od počátku devadesátých let 

vnímána jako prostředek k překonání negativního vnímání hranice jako bariéry.
81

 

Euroregiony byly tedy vybrány tak, aby jeden z nich náležel k hranici česko-polské, 

jeden k česko-slovenské a jeden k příhraničí česko-slovensko-polskému. Přestože 

zkoumané euroregiony leží ve vzájemné bezprostřední blízkosti, problémy, s nimiž 

se dané struktury potýkají, se často liší. Jak k vlastním problematikám jednotlivé 

euroregiony přistupují a zda má složení euroregionů vliv na jejich řešení patří 

k cílům analýzy této práce.         

 Při realizaci výzkumu byly tištěné prameny doplněny semistrukturovanými 

rozhovory s oficiálními euroregionálními zástupci, kteří jsou zapojeni do 

přeshraniční spolupráce z pozice tajemnice či tajemníka sekretariátu jednotlivých 

stran euroregionu. Osoby zastávající tuto pozici jsou s přeshraničním protějškem 

zodpovědné za stanovování cílů a priorit euroregionů pro jednotlivá období, stojí za 

vznikem a často se i účastní se pracovních skupin euroregionu. Rovněž 

spoluzodpovídají za realizaci a především za administraci projektů. Ačkoliv 

formálně nejsou v čele euroregionu (tuto pozici zastává nejčastěji předseda 

euroregionu), jsou přímo zodpovědné za podstatnou část aktivit euroregionu. Hlavní 

přínos těchto rozhovorů spočívá v získání cenných informací týkajících se aktivit 

euroregionu. Kvůli charakteru těchto zdrojů je však třeba nakládat se získanými daty 

s jistým odstupem a kde je to možné je doplnit o informace z tištěných dokumentů či 

on-line dostupných materiálů.       

 Otázky byly rozděleny na tři okruhy, a to na období před rokem 2004, na 

periodu fungování programu INTERREG IIIA v ČR, na Slovensku a v Polsku (2004-
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2006) a na období po skončení programu INTERREG IIIA. Předmětem interview 

bylo pokládání nepřímých polootevřených otázek a následné kladení doplňujících 

dotazů. Otázky byly zaměřeny na sledovaná kritéria: spolupráce a propojení institucí 

na jednotlivých stranách přeshraniční spolupráce, konkrétní formu kooperace 

s dalšími (euro)regionálními aktéry, sdílení poznatků a informací, ale i na jednotlivé 

programové priority a realizované projekty. Uskutečnění rozhovorů proběhlo v lednu 

a červnu 2013.    
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2. Význam prostředí pro euroregionální spolupráci  

            
Analýza obecného rámce pro činnost jednotlivých euroregionů je nezbytná 

pro pochopení vnitřní logiky fungování euroregionů. Neboť samotná prostorová 

blízkost nezaručuje přeshraniční kooperaci, významné je jak institucionálně-

organizační, tak politicko-kulturní prostředí,
82

 v němž dané euroregiony působí. 

Institucionální a organizační koncepce euroregionálních struktur je nezbytným 

základem pro tuto formu spolupráce. Na skutečnou podobu euroregionální kooperace 

má však nezanedbatelný vliv také přístup národních států i samosprávných celků k 

příhraničním oblastem. Předmětem analýzy následující kapitoly jsou především 

formální instituce. Kromě vnitřní struktury je vždy popsán také právní statut 

jednotlivých euroregionů v období 2004-2006, který je důležitý pro fungovaní 

euroregionů samotných i pro nastavení vztahů s dalšími institucemi a aktéry, 

zapojenými do dané přeshraniční spolupráce. Každá kapitola se současně zabývá 

podporou státních i lokálních autorit daným euroregionům, mající taktéž vliv na 

kooperaci a celkové fungování euroregionů.      

  

2.1 Euroregion Beskydy       

  
Výchozími dokumenty pro popis organizační struktury euroregionu Beskydy 

(ERB) jsou právní texty, z nichž vnitřní struktura ERB vyplývá. Konkrétně jsou to 

zakládající smlouva sdružení, Smlouva o česko-polsko-slovenském společenství 

s názvem Euroregion „Beskydy“ (zakládající smlouva), uzavřená dne 9. června 2000, 

stanovy euroregionu (přijaté na zasedání prezídia euroregionu 13. září v Terchové) a 

jednací řád (přijatý tamtéž).
83

 Vzhledem k právní konstrukci euroregionu patří mezi 

nejdůležitější dokumenty vymezující jeho právní statut také zakládající smlouva 

Regionu Beskydy, resp. jednotlivé zakládající smlouvy Regionu Beskydy 

v jednotlivých členských státech euroregionu.
84
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 Neboť zakládající smlouva i společné dokumenty byly připraveny ve 

slovenské části vznikajícího euroregionu, je možné pozorovat jistý vliv především ze 

strany mezivládní smlouvy mezi Slovenskou a Polskou republikou.
85

 Téměř všechny 

cíle, které si ERB ve své zakládající smlouvě stanovil, je možné v určité podobě 

nalézt také v cílech přeshraniční spolupráce, které jsou uvedeny v mezivládních 

dohodách.
86

 Odkazů na Madridskou konvenci nebo jistých náznaků toho, že by tato 

úmluva byla rovněž inspiračním pramenem při konstrukci právního statutu ERB, je 

však možné nalézt jen velmi málo, a to i přesto, že mezivládní dohoda o přeshraniční 

spolupráci mezi Slovenskou a Polskou republikou v čl. 9 výslovně doporučuje 

využívat vzory smluv a statutů uvedených v příloze Evropské rámcové úmluvy o 

přeshraniční spolupráci.
87

         

 Bylo již zmíněno, že nemožnost dosáhnout vlastní právní subjektivity po 

jistou dobu komplikovala celkovou aktivitu euroregionů. Tento fakt byl ve 

zkráceném programovacím období zejména českými zástupci ERB považován za 

velký limit pro další vývoj euroregionu, bránící spolupráci v širším spektru politik a 

jakékoliv hlubší integraci jednotlivých částí.
88

 Důsledkem absence právní 

subjektivity euroregionu byla nemožnost na smluvních partnerech získat jakoukoliv 

garanci závaznosti rozhodnutí, přijatých na půdě společných orgánů euroregionu. 

Tento argument, jímž čeští představitelé vysvětlují nízký stupeň kooperace v rámci 

euroregionu v období 2004-2006 však není dostatečný, neboť bylo možné kdykoliv 

přistoupit ke zpřesnění základních dokumentů ERB, právního nastavení euroregionu 

a problém vynutitelnosti takto smluvně vyřešit.
89

 ERB však zvolil následující 

variantu právního statutu: základnou jeho právní konstrukce jsou jednotlivá sdružení 

v každé národní části euroregionu, které jsou smluvními stranami Zakládající 
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smlouvy. Tato sdružení se ve všech třech částech shodně jmenují ‚Region Beskydy‘. 

Jsou obvyklými sdruženími obcí a měst, založenými dle právního řádu vlastní země, 

mající vlastní orgány, majetek, rozpočet a sídlo. Tyto tři Regiony Beskydy tedy byly 

nositeli právní subjektivity v rámci euroregionu, tvoříly jeho základ a v červnu 2000 

podepsaly smlouvu o nadnárodní spolupráci, jíž nazvaly ‚Euroregion Beskydy‘. Díky 

této smlouvě má ERB vlastní orgány, řídící se stanovami a jednacím řádem přijatými 

v Terchové.
90

         

 K pochopení institucionální struktury ERB může sloužit výše zmíněná 

historie tohoto euroregionu, vypovídající o ambicích jeho zakladatelů: „Obecná 

představa byla, že půjde o velkou spolupráci hospodářskou, společenskou, 

průmyslovou aj. Tyto představy se posléze vyjádřili v založení a složení komisí a 

pracovních skupin, které jsme ve smlouvě zakládali.“
91

 Kvůli nastavení právního 

rámce ve sledovaném období však nemohl mít ERB vlastní prostředky ani spravovat 

dané území.
 
Návrh strukturálního řešení chodu euroregionu se od počátku nezabýval 

možností vytvoření jednoho centrálního pracoviště s více úrovněmi. Naopak byly 

vytvořeny tři paralelní struktury, které měly být úzce propojené se dvěma 

nadnárodními orgány. V čele ERB je od jeho založení prezídium euroregionu, 

složené po pěti zástupcích z každé země, prakticky jediné akceschopné na 

nadnárodní úrovni, jehož role je především koordinační a organizační. Rozhodnutí 

prezídia měla být provázána s aktivitami jednotlivých představenstvech sdružení a 

také sekretariátů, fungujících na všech třech národních stranách. Druhým 

nadnárodním orgánem měla být Revizní komise. Její fungování je však neformální, 

neboť „takovéto skupiny vznikají v ERB spíše ad hoc“. Výstupem práce této komise 

jsou nepravidelně vydávané finanční správy.
92

     

 Nejnižší složkou organizační struktury se měly stát pracovní skupiny, které 

měly vykonávat úkoly ukládané prezidiem, zabezpečovat přípravu projektů, umožnit 

čerpání z fondů. Pracovní skupiny ERB však byly brzy zrušeny jako neefektivní a 

finančně neudržitelné a jejich zodpovědnosti byly přeneseny na sekretariáty.
93

 Česká 

a polská strana poté částečně využívaly k administraci projektů soukromé firmy.
94
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 Jde-li o podporu euroregionální spolupráce ze strany státních i lokálních 

autorit, ve sledovaném období se v případě české strany ERB jednalo o podporu 

verbální.
95

 Polská a slovenská část ERB disponovaly také podporou materiální a 

personální, které se ukázaly jako důležité pro zabezpečení chodu jejich sekretariátů a 

jako takové měly významný vliv na fungování národní strany euroregionu. 

Zodpovědnosti sekretariátu, mezi které patřily především příprava a realizace 

konkrétních projektů, byly na české straně přeneseny na pracovní tým sestavený 

městskou samosprávou.        

 Slovenský sekretariát oproti tomu disponoval osobou nezávislou na krajských 

či městských strukturách, což umožňovalo zejména nezávislý výkon práce na těchto 

samosprávách. To bylo možné díky Systému podpory euroregionálnych aktivit 

(SPERA), který schválila slovenská vláda poprvé již v roce 1999.
96

 Ačkoliv byla 

částka poskytovaná prostřednictvím tohoto systému euroregionům proměnlivá, 

zajišťovala dostatek financí pro udržení nezávislého chodu sekretariátu 

euroregionů.
97

 Výhoda nezávislosti spočívá zejména v orientaci projektů na skutečné 

potřeby euroregionů, na rozdíl od krajů a obcí, které se často zaměřují na vlastní 

oblast působení na úkor přeshraniční spolupráce.
98

 Nicméně i na slovenské straně 

ERB bylo možné ve sledovaném období dosáhnout efektivnějšího fungování 

sekretariátu, pokud by krajské struktury poskytly prostředky na nezávislé pracovníky 

zaměřené na regionální rozvoj.
99

        

 V případě polského sekretariátu se jednalo o obsazení dokonce čtyřmi 

nezávislými zástupci, což umožňovalo značně širší zaměření aktivit. To bylo 

v období 2004-2006 možné díky finanční podpoře polských euroregionů ze strany 

samospráv i vlády.
100

 Vysoká iniciativnost polské strany euroregionu však měla také 

svoji negativní stránku, kdy většina finančně náročnějších projektů byla zaměřena 

právě na samotné Polsko. Tato skutečnost vyvolala kritiku ze strany českých i 
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slovenských partnerů.
101

      

 Dlouhodobě přetrvávajícím problémem, o jehož odstranění se hovořilo již od 

počátku existence ERB, byla komunikace mezi jednotlivými sekretariáty. Tato 

skutečnost byla skutečně ‚kamenem úrazu‘ přeshraniční spolupráce, neboť jednotlivé 

sekretariáty zabezpečují přípravu a realizaci projektů euroregionální kooperace. 

Navrhnutým řešením bylo vytvoření síťového propojení, které by ze tří oddělených 

sekretariátů vytvořilo jeden virtuální.
102

 Uskutečnění tohoto projektu se však zdařilo 

jen částečně.
103

           

                       

2.2 Euroregion Bílé-Biele Karpaty      

   
Jestliže se v případě ERB česká strana připojila k již z velké části dojednané 

podobě spolupráce a organizačního nastavení mezi polskou a slovenskou částí 

euroregionu, u Euroregionu Bílé-Biele Karpaty (ER BBK) je jeho ustanovená forma 

výsledkem kooperace mezi oběma zúčastněnými stranami. Primárním zakládajícím 

dokumentem je v případě ER BBK Zakládající smlouva příhraničního sdružení 

Euroregion Bílé-Biele Karpaty (zakládající smlouva), jež byla podepsána v Lubině 

dne 30. června 2000 a uzavřená sdruženími Región Biele Karpaty sídlícím 

v Trenčíně a Region Bílé Karpaty se sídlem ve Zlíně. Tři měsíce poté, 28. září 2000, 

byl ER BBK registrován jako zájmové sdružení právnických osob na Krajském úřadě 

v Trenčíně.
104

         

 Struktura zakládající smlouvy byla vytvořena dle dodatkového protokolu 

Madridské úmluvy a doporučované vzorové smlouvy o ustanovení 

soukromoprávních přeshraničních společenství.
105

 V tomto ohledu je organizační 

struktura ER BBK do jisté míry podobná zbylým sledovaným euroregionům, kdy je 

prakticky rozdělen na dvě zájmová sdružení právnických osob – Bílé Karpaty na 

straně české a Biele Karpaty na straně slovenské; jeho pozice je však výjimečná, 

neboť je od počátku jako celek registrován jako zájmové sdružení právnických osob 
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s nadnárodní působností.
106

 To umožňoval slovenský právní řád, nebylo to však 

možné dle právního řádu ČR. Vzhledem k této skutečnosti bylo až do roku 2009 

problematické určit, zda byla právní subjektivita ER BBK jako celku platná také 

v ČR.
107

          

 Samotná zakládající smlouva ER BBK je z pohledu vyjasnění nadnárodnosti 

poněkud rozporuplná. Definuje jediným sídlem ER BBK Trenčín, stejně jako to, že 

je ER BBK právnickou osobou veřejného práva. Současně však tato zakladatelská 

smlouva uvádí, že euroregion nemá nadnárodní ani nadstátní charakter a je 

dobrovolným sdružením dvou samostatných sdružení. Zdůrazňuje také, že toto 

společenství slouží vzájemné realizaci přeshraniční spolupráce i soulad dané 

smlouvy s právními předpisy platnými v zemích jednotlivých smluvních stran.
108

 Jednoznačně však zakládající smlouva stanoví konkrétní orgány ER BBK. 

Mezi ty patří jednak valné shromáždění (VS),
109

 původně složené z 20 členů českých 

a stejného množství členů slovenských. V průběhu let však došlo ke snížení členů 

VS, které neumožňovalo rovné členské zastoupení, proto má dnes VS 18 členů 

slovenských a 12 členů českých.
110

 VS především určuje směřování euroregionu, 

volí a odvolává předsedu, podpředsedu i členy správní rady a dozorčí rady, 

každoročně schvaluje plán činnosti na následující rok i zprávu o činnosti za rok 

předchozí.
111

 Přes nadnárodní podobu fungování ER BBK nejmenuje zakládající 

smlouva sekretariát euroregionu; přesto několik let po založení eurogionu existoval – 

sídlil na slovenské straně ER BBK, v Trenčíně. V době existence společného 

sekretariátu se kvůli vytyčení úkolů pro tento sekretariát scházelo VS shromáždění 

častěji, od roku 2003 je dodržován roční interval.
112

    

 Řídícím orgánem euroregionu je správní rada (SR), složená na úrovni ER 

BBK ze šesti členů českých i slovenských. Mezi její úkoly patří realizace usnesení 
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VS, významnou pravomocí je zřizování a rušení pracovních skupin. Je volena na 4 

roky, přičemž předseda je vždy ze slovenské strany euroregionu, podpředseda pak ze 

strany české. Hlavním důvodem je registrace ER BBK jako právnické osoby na 

Slovensku.
113

 Rovněž dozorčí rada (DR) má 4 členy volené na 4 roky. Její funkce 

spočívají především v hodnocení naplňování cílů euroregionu a vyjadřování 

doporučujících stanovisek. Kontrola hospodaření přešla po roce 2003 na národní DR. 

Společným znakem kolektivních orgánů je jejich usnášeníschopnost při účasti 

nadpoloviční většiny členů a hlas každého z členů má stejnou váhu.
114

   

 Velmi důležitou součástí euroregionu byly a jsou pracovní skupiny (PS). 

Zastřešením pracovních skupin na euroregionální úrovni je Pracovní skupina správní 

rady euroregionu, plnící koordinační funkci, tvořící strategie, roční i dlouhodobé 

plány činnosti, stejně jako návrhy na projekty, přeshraniční kulaté stoly a konference. 

V mnohém tak ovlivňuje agendu PS,
115

 k nimž patřila v období 2004-2006 skupina 

programová, pro lidský potenciál, cestovní ruch, životní prostředí a základní tým 

Vitrum pro futurum.
116

 PS byly složeny ze stejného podílu českých i slovenských 

zástupů, počet členů jednotlivých skupin se liší a mění dle potřeby. Ve sledovaném 

období byla nejpočetnější PS cestovního ruchu, na níž se podílelo asi 12 členů. Mezi  

členy PS patřily kromě zástupců euroregionu rovněž odborníci na daná témata. 

Výstupy PS pak byly návrhy projektů, které byly realizovány na úrovni 

euroregionu.
117

        

 Samostatná sdružení Regiony Bílé (Biele) Karpaty vznikla ve stejném roce, 

kdy byl založen ER BBK, od roku 2003 jsou však striktně formálně rozděleny na dvě 

složky s vlastním sekretariátem i rozpočtem. Na národních úrovních je jejich 

organizační struktura velmi podobná struktuře ER BBK.
118

 Významnou složkou byly 

jednotlivé sekretariáty, které sice fungovaly ve sledovaném období odděleně, jejich 

schůze za účelem kooperace však byly poměrně časté. Hlavním důvodem ke změně 

modelu fungování ER BBK byly odlišné potřeby jednotlivých částí euroregionu, na 
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které bylo nutné se zaměřit, aby bylo možné naplnit také cíle společné.
119

 Je také 

faktem, že po roce 2003, kdy bylo možno čerpat významnější částky z programu 

PHARE CBC, měla česká i slovenská strana odlišné řídící orgány – Ministerstva pro 

místní rozvoj v ČR a Ministerstva výstavby a regionálního rozvoje SR, s čímž byla 

spojena dvojí administrace Fondu mikroprojektů každou stranou euroregionu. 

Primárním důvodem rozdělení sekretariátu v letech 2003-2004 byl již zmíněný 

SPERA, neboť od roku 2003 došlo ke změně financování z tohoto slovenského 

systému podpor – konkrétně k navýšení přispívaných částek, ale také ke zdůraznění 

jeho zaměření na slovenské části euroregionů. Euroregion jako celek v této 

souvislosti již dále nemohl zabezpečit chod sekretariátu a společného 

administrativního pracovníka pro obě strany ER BBK.
120

    

 V souvislosti s činností euroregion byla po roce 2004 problematická rovněž 

ko-existence se Zlínským krajem, kdy tento samosprávný celek do značné míry 

spatřoval v Euroregionu konkurenci, spíše než aby usiloval o spolupráci. Na druhou 

stranu se již od jeho založení Euroregionu daří, prostřednictvím rezortně příslušných 

ministerstev, zapojovat do činnosti vládní zástupce. Závěry pracovních skupin, 

fungujících na úrovni ER BBK, bývají dále rozpracovány tzv. přeshraničními 

kulatými stoly, kdy jsou k projednávání dané problematiky přizváni nejen zástupci 

jednotlivých PS, ale i regionální, často akademičtí odborníci a dané kompetentní 

instituce.
121

 Pokud se nepodaří zprostředkovat závěry těchto euroregionálních 

kulatých stolů k projednání vládě přímo, lze k jejich postoupení využít Slovensko-

českou a Česko-slovenskou mezivládní komisi pro přeshraniční spolupráci.
122

  

 Nastavení organizační struktury euroregionu v zakladatelské smlouvě mělo 

zcela zásadní vliv na jeho fungování v prvních letech po založení. Do roku 2003 

sídlil společný (neoficiální) sekretariát v Trenčíně, avšak rozpočty byly rozděleny na 

jednotlivé národní strany.
123

 Lze tedy zhodnotit, že ER BBK fungoval jako ESÚS 

ještě před zahájením legislativního procesu zaměřeného na posílení právního statutu 

euroregionů na evropské úrovni, a změny příslušné legislativy na české úrovni proto 

jeho fungování neovlivnily.
124

 Díky inspiraci vzorové smlouvy pro přeshraniční 
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spolupráci, obsažené v Madridské konvenci, se tento euroregion vyhnul sporům 

týkajícím se právní subjektivity i kompetencí Euroregionu. Na jeho směřování měly 

od počátku významný vliv rozhodnutí nadnárodní správní rady ER BBK i spolupráce 

sekretariátů jednotlivých  stran euroregionu.
125

 Fungovaní ER BBK v období 2004-

2006 prokazuje, že vyšší míra integrace je možná i bez plně vytvořených právních 

podmínek na úrovni národního státu.  

                                                                     

2.3 Euroregion Silesia        

  
Oficiální vznik česko-polského euroregionu Silesia (ER Silesia) se datuje na 

20. září 1998. Také v případě tohoto celku byla uzavřená smlouva výsledkem 

dialogu mezi budoucí českou a polskou stranou euroregionu. Specifické pro tento 

euroregion je, že obdobně jako ERB byl založen Smlouvou o spolupráci pod názvem 

Euroregion Silesia (smlouva o spolupráci) mezi dvěma sdruženími obcí: polským 

Sdružením obcí povodí Horní Odry a českým Regionálním sdružením pro česko-

polskou spolupráci Opavské Slezsko, dnes nesoucí název Euroregion Silesia-CZ. 

Obě sdružení jsou sice registrována dle národních právních řádů jako zájmová 

sdružení právnických osob, pozadí vzniku nicméně naznačuje konkrétní spolupráci 

jednotlivých příhraničních stran i před uzavřením dané smlouvy. Sídla euroregionu 

jsou na obou stranách, v městech Opava a Ratiboř.
126

     

 Také tato smlouva o spolupráci zdůrazňuje, že ER Silesia nemá nadnárodní 

ani nadstátní charakter, ale je dobrovolným společenstvím sloužícím vzájemné 

spolupráci. Jde-li o právní subjektivitu ER Silesia, tuto nabývá až po přijetí změn 

české i polské legislativy v roce 2009 – smlouva o spolupráci v § 4 dodává, že ER 

Silesia nemá právní subjektivitu. Ani jedna ze stran euroregionu nevyvinula v období 

2004-2006 aktivitu k posílení právní subjektivity, ani o tom neuvažovala.
127

 Rovněž 

zde nenalezneme žádnou zmínku či odkaz na Madridskou konvenci.
128

  

 Organizační struktura euroregionu Silesia sestává z prezidia euroregionu, 
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revizní komise (RK) a pracovních skupin (PS). Smlouva o spolupráci udává jako 

společný orgán také radu euroregionu, které dnes existují rovněž odděleně na každé 

straně euroregionu, tak jako valná hromada (VH) i vlastní RK, PS a sekretariát. Je 

tomu tak na základě stanov euroregionu, dle kterých jsou hlavními společnými 

orgány ER Silesia právě tři výše jmenované.
129

 Jednotlivé VH volí své zástupce do 

prezidia, které je desetičlenné, tvořené shodně pěti zástupci české i polské strany a 

jež zasedá na jeden rok. Zvolení zástupci prezídia následně volí svého předsedu, 

jehož funkci vykonávají střídavě představitelé české a polské strany. Obdobně jako u 

VS ER BBK patří k hlavním úkolům prezidia ER Silesia reprezentace euroregionu 

navenek, vytyčení směrů činnosti euroregionu, schvalování finančních plánů, řízení 

sekretariátu euroregionu i jmenování PS.
130

      

 RK jsou pak složeny ze tří představitelů RK jednotlivých sdružení, které jsou 

členy euroregionu, stejná je i rotace na postu předsedy. Sekretariát je pak v případě 

ER Silesia tvořen sekretariáty národních stran, tedy českým a polským 

sekretariátem,
131

 které v období 2004-2006 vykonávaly administraci jednotlivých 

projektů. Jde-li o jednotlivé sekretariáty, problematické bylo v případě ER Silesia 

umístění polského sekretariátu v Ratiboři – na chod jeho kanceláře a technické 

vybavení byl dokonce realizován samostatný projekt. České straně poskytla potřebné 

prostory magistrát města Opavy.
132

      

 Součástí organizační struktury, přispívající významným podílem k vytváření 

prostředí k euroregionální spolupráci jsou již od založení ER Silesia jeho již zmíněné 

PS. Rovněž v případě ER Silesia jsou zřizovány pro plnění specifických úkolů, 

někdy s časově omezenou působností, často jsou do nich zapojováni odborníci 

z lokálních akademických institucí.
133

 Ad hoc byla například ustanovena v roce 2001 

pracovní podskupina pro otázky euroregionů. První pracovní skupiny, které působily 
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také ve zkráceném programovacím období 2004-2006, byly zaměřeny na rozvoj 

infrastruktury, vzdělání, kultury a sportu a na oblast cestovního ruchu. Posledně 

jmenovaná skupina měla v daném období dokonce nadnárodní působení, neboť v ní 

byli v rámci jednoho z realizovaných projektů zapojeni také partneři z Německa a 

Francie.
134

           

 Po založení ER Silesia byla podpora přeshraniční spolupráce na této úrovni 

rozdílná, především jde-li o pozice místních samospráv. Ačkoliv polské obce byly od 

počátku do této euroregionální kooperace zapojeny poměrně vysokým počtem, 

chyběla pomoc především finanční – jak je patrné z absence administrativního 

zázemí polské strany euroregionu.
135

 Lze konstatovat, že činnost ER Silesia byla 

v období 2004-2006 orientována ke spolupráci na nadnárodní úrovni: především šlo 

o Česko-polskou mezivládní komisi pro přeshraniční spolupráci, kdy docházelo 

k zapojení zástupců této komise do PS euroregionu. ER Silesia byl aktivně zapojen 

do několika projektů na širší evropské úrovni.
136

       

 Organizační strukturu ER Silesia lze v období 2004 – 2006 zhodnotit jako 

stabilní: nedošlo k významným sporům mezi jednotlivými stranami Euroregionu 

týkajících se kompetencí i právního statutu, ani k vývoji institucí zajišťujících 

přeshraniční spolupráci, pomineme-li nezbytnou personální obměnu vyplývající ze 

smlouvy o spolupráci. Představitelé euroregionu prakticky vždy vystupovali 

iniciativně jak ke  spolupráci přeshraniční na úrovni euroregionu, tak při zapojení do 

širších evropských sítí.      

Každý z analyzovaných euroregionů disponoval v období 2004-2006 

odlišnými výchozími podmínkami pro přeshraniční spolupráci. Je patrné, že jde-li o 

nastavení institucionálně-organizačního prostředí, které poskytuje důležitý základ 

pro euroregionální kooperaci, je vhodnější volit spíše jednoduší koncepci, jež se 

ukázala být pro danou formu spolupráce efektivnější. Přílišná komplikovanost vedla 

spíše ke kompetenčním sporům, jako tomu bylo v případě euroregionu Beskydy, kde 

zakládající aktéři zdůrazňují počáteční entuziasmus právě na úkor zvolených orgánů 

euroregionu. Případ euroregionu Bílé-Biele Karpaty oproti tomu poukazuje na 
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výhodnost znalosti legislativy na evropské úrovni, kdy se při sestavování zakládající 

smlouvy inspiroval Madridskou konvencí o přeshraniční spolupráci mezi územními 

jednotkami či správními orgány. Díky prozřetelnosti zakládajících aktérů a využití 

možností slovenské národní legislativy ER BBK de facto předběhl legislativu EU. 

Specifickým případem je rovněž euroregion Silesia, jehož založení i fungování 

v období 2004-2006 bylo úzce spojeno s obcemi na daném území. Činnost dvou 

posledně jmenovaných euroregionů taktéž prokazuje význam pracovních skupin při 

přeshraniční spolupráci.     
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3. Institucionální konfigurace euroregionů 
 

Je-li pro fungování přeshraniční kooperace významná vnitřní struktura 

euroregionálních institucí i podpora ze strany státních a lokálních aktérů, tvořící 

podstatný základ výchozí prostředí, faktorem úzce souvisejícím a neméně důležitým 

je podobnost a hustota dalších institucí, fungujících na jednotlivých stranách 

euroregionu a zapojených do přeshraniční spolupráce. Tyto instituce lze rozdělit na 

nevědecké, jež jsou do euroregionální spolupráce zapojeny většinou z praktického 

hlediska; druhým typem jsou instituce akademické.    

 K první kategorii přináleží euroregionální i regionální organizace, 

samosprávy obcí a různé podoby jejich sdružení, ale v neposlední řadě také další 

právnické osoby i společnosti. Do druhé kategorie, autory teorie učících se regionů 

označované rovněž spojením technologická infrastruktura, patří výzkumné vědecké 

instituce, především vysoké školy, univerzity i školy střední. Obě kategorie jsou 

geograficky spojeny s územím daného euroregionu, v ideálním případě jsou do 

přeshraniční spolupráce aktivně zapojeny a spolupracují na nadnárodní bázi. Nejenže 

je zde patrné propojení, sdílení poznatků a vzájemná důležitost nevědeckých a 

akademických aktérů zapojených do činnosti euroregionu; jak ukazuje následující 

kapitola, jejich zapojení je jedním z hlavních motorů spolupráce. Proto je tomuto 

faktoru věnována pozornost jak autory teorie učících se regionů, tak v rámci této 

práce. Zapojení nevědeckých i vědeckých institucí, jejich množství i intenzitu 

spolupráce na národní a nadnárodní úrovni analyzují následující kapitoly.  

       

3.1 Euroregion Beskydy  
           

 Právně je ERB uskupením založeným sdruženími obcí a měst dle práv 

příslušných států. Přirozenými centry euroregionu jsou pak na české straně město 

Frýdek-Místek, na straně slovenské obec Žilina a na polské části euroregionu město 

Bielsko-Biala. Ačkoliv tato města navázala aktivní bilaterální vztahy s množstvím 

obcí prakticky po celém světě (v období 2004-2006 bylo každé zapojeno do 

konkrétní formy spolupráce s více než desítkou měst), na úrovni ERB spolupracovala 

pouze města Bielsko-Biala s městem Žilina. Euroregionální zástupci těchto měst 
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dokonce hovoří o této kooperaci jako o nejaktivnější ze všech navázaných.
137

 

Spolupráce se týká několika oblastí: životního prostředí, kultury, cestovní ruchu i 

sportovních událostí a probíhá na různých úrovních, kdy se setkávají jak občané 

těchto partnerských měst, tak jejich zastupitelé.
138

 Obdobná či alespoň oficiální 

spolupráce nebyla mezi městem Frýdek-Místek a Žilinou do konce roku 2006 

navázána, stejně jako s městem Bielsko-Biala. Tento fakt je možné zdůvodnit jednak 

faktory interními, kdy mezi jednotlivými zastupitelstvími v období 2004-2006 

neexistoval určitý stupeň komunikace, který by města motivoval k navázání 

intenzivnější spolupráce, jednak faktory externími, kdy tato na zastupitelství nebyl 

k navázání spolupráce vyvíjen tlak zvnějšku, tedy od podnikatelů, škol či kulturních 

institucí.
139

 Ačkoliv město Frýdek-Místek podporuje činnost Regionu Beskydy, tedy 

české části ERB – poskytnutím finanční pomoci pro předfinancování projektů i 

prostor pro činnost, jde o podporu pouze jedné části euroregionu, bez jakéhokoliv 

přeshraničního přesahu.
140

         

 Kromě měst a obcí se na euroregionální spolupráci často podílejí také krajské 

samosprávy, na jejichž území se euroregion rozkládá. Těmi jsou v případě ERB 

český kraj Moravskoslezský, slovenský kraj Žilinský a čtyři polská vojvodství: 

Opolské, Slezské, Malopolské a Podkarpatské.
141

 Česká strana euroregionu 

nenavázala ve sledovaném období s Moravskoslezským krajem formální vztahy ani 

jakoukoliv formu spolupráce. Ani na slovenské straně nefunguje napojení Regiónu 

Beskydy na Vyšší územně správní celky (VÚSC), přestože slovenské kraje, obdobně 

jako kraje české, disponovaly již v období 2004-2006 speciálním Odborem 

regionálního rozvoje.
142

 Zapojením obou aktérů mohlo dojít k navýšení potenciálu 

regionálního rozvoje a přeshraniční spolupráce – například poskytnutím lidských 

zdrojů na činnost sekretariátu.
143

 Na slovenské straně připadá v této souvislosti 

v úvahu také spolupráce se Združeniem mest a obcí Slovenska (ZMOS), jehož 

úkolem je zprostředkovávat komunikaci mezi vládou Slovenské republiky a 
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jednotlivými obcemi či městy. Úroveň vzájemné komunikace je však velmi nízká, 

v daném období k ní docházelo pouze v případě, že slovenská strana ERB se 

ucházela o grant nebo o finanční podporu z evropských fondů.
144

 I na české a polské 

straně existují obdobné Svazy měst a obcí, jejich pozice jsou však oproti ZMOS 

poměrně odlišná – do euroregionální spolupráce se proto nezapojují.
145

   

 Jednou z alternativních možností spolupráce či doplňujícího způsobu řešení 

personálního deficitu na úrovni euroregionů je založení rozvojové agentury. Na jejím 

založení a následném financování se často podílejí obce, jejich sdružení, 

podnikatelské či vědecké subjekty.
146

 K této variantě přistoupila v rámci ERB 

slovenská strana, která spolu se Slovenskou obchodní a průmyslovou komorou 

(SOPK), Žilinskou univerzitou a dalšími vytvořila Agentúru pre regionální rozvoj 

v Žilině ARRZA, poskytující výše jmenovaným strukturám euroregionu poradenství 

a přípravu projektů. Jmenované spoluzakládající subjekty jsou v tomto případě také 

přidruženými členy ERB a v období 2004-2006 úzce spolupracovali.
147

 Případná 

ziskovost agentury pak umožňuje spoluzakladatelům zadávat projekty, které jsou 

následně vypracovány za znatelně nižší částky.
148

 Na české straně území ERB působí 

Agentura pro regionální rozvoj (ARR) v Ostravě, která však do euroregionu nebyla 

nijak zapojena.
149

         

 Žilinská univerzita představuje spolu se Súkromnou strednou odbornou 

školou Educo a projektem Polonus slovenské akademické členy Regiónu Beskydy. 

Ve zkráceném programovacím období 2004-2006 však byly současně jedinými 

vědeckými institucemi zapojenými do ERB, a jako takové měly prakticky uzavřenou 

spolupráci s dalšími akademickými institucemi v euroregionu, přestože v oblasti 

ERB mají jak univerzity, tak specifické střední školy tradici. Stejně tak byly pouze 

na slovenské straně Euroregionu jeho členy soukromé podnikatelské subjekty či 
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jejich sdružení.
150

 Na české ani polské straně nebyly v daném časovém horizontu 

členy euroregionu Beskydy jiné instituce než svazky obcí v různé podobě (sdružení, 

mikroregiony).         

 Slovenský Región Beskydy tak lze označit jako tu část ERB, která mezi roky 

2004-2006 disponovala největším počtem institucí různého zaměření, zapojených do 

činnosti euroregionu; činnost těchto vědeckých a soukromých institucí však 

nedosahovala nadnárodní úrovně. V případě ERB v období 2004-2006 tedy nelze 

hovořit o integrovaném nadnárodním euroregionu či o propojování okrajových 

oblastí národních států  

3.2 Euroregion Bílé-Biele Karpaty      

  
Rovněž v případě česko-slovenského ER BBK nejsou obce přímo členy, ale 

jsou zastupovány celky, které je sdružují, tedy svazky měst, obcí a mikroregionů. 

Spolupráce euroregionu s centry jeho jednotlivých stran, městy Zlín a Trenčín, byla 

však v období let 2004-2006 odlišná. Ačkoliv finanční výpomoc města Zlín je 

obdobná jako u města Frýdek-Místek – ERB, samostatné město Zlín bylo členem 

Regionu Bílé Karpaty. Částky k předfinancování projektů jsou sice městem Zlín 

poskytovány formou půjček, magistrát města přispívá také na prozob české části ER 

BBK.
151

 Také město Trenčín je členem Regiónu Biele Karpaty. Neposkytuje sice 

slovenské části tak významnou pomoc jako město Zlín (která je na Slovensku 

z podstatné části zajištěná prostřednictvím systému SPERA); nicméně obě města již 

od roku 2000 poměrně úzce spolupracují. Kooperace, vycházející ze smluvního 

základu, se dotýká nejen např. kultury či cestovního ruchu, významná byla v letech 

2004-2006 v této souvislosti také výměna zkušeností v oblasti regionálního rozvoje, 

ochrany životního prostředí či správy obcí.
152

 Kromě spolupráce Zlín - Trenčín 

navázalo slovenské centrum ER BBK kooperaci také s dalším městem na české 

straně euroregionu, a sice s Uherským Hradištěm.
153

 Členy jednotlivých stran ER 
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BBK bylo také množství regionálních sdružení obcí a mikroregionů, se kterými však 

spolupracují spíše jednotlivé části euroregionu, k přeshraniční spolupráci dochází na 

této úrovni výjimečně.
154

         

 Již kapitola týkající se prostředí pro euroregionální spolupráci zmiňuje, že 

v prvních letech fungování krajských úřadů existovalo mezi těmito samosprávnými 

celky a euroregiony v mnoha případech jisté napětí, související zejména 

s vymezováním pravomocí krajů a jejich financováním.
155

 Takováto situace byla po 

dlouhou dobu charakteristická i pro spolupráci Zlínského kraje a Regionu Bílé 

Karpaty,
156

 na slovenské straně euroregionu bychom toto napětí nenalezli. Na druhou 

stranu, přestože nebyly Zlínský ani Trenčínský kraj v období 2004-2006 členy ER 

BBK, docházelo k jejich aktivnímu zapojení do euroregionálních problematik, a to 

prostřednictvím pracovních skupin pro rozvoj lidského potenciálu. Díky spoluúčasti 

krajů došlo k posílení spolupráce přeshraničních záchranných služeb či k řešení 

problematiky vzájemného zaměstnávání občanů.
157

    

 Důležitými spoluzakládajícími členy jednotlivých Regionů Bílé-Biele 

Karpaty byly hlavní akademické subjekty na obou stranách ER BBK, Trenčianská 

univerzita a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Euroregionální zástupci na obou 

stranách hovoří o významné spolupráci s těmito vědeckými pracovišti,
158

 kdy 

dochází ke sdílení a konfrontaci závěrů těchto pracovišť jak při analýze možností 

rozvoje euroregionu (vypracováním konkrétních studií), tak při následném 

stanovování priorit (spolupráce probíhala zejména na úrovni PS pro Společný 

programový dokument).
159

 Praktické využití této spolupráce je v období 2004-2006 

možné nalézt při uplatnění a fluktuaci lidských zdrojů v euroregionu, v oblasti 

cestovního ruchu i ochrany životního prostředí.
160

      

 Významná je v rámci tohoto euroregionu také spolupráce středních škol, 

konkrétně Stredné odborné školy sklárské v Lednické Rovné a Střední 

uměleckoprůmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí. Tato pracoviště, mající 
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v  euroregionu staletou tradici, byla do přeshraniční spolupráce od počátku aktivně 

zapojena. K navázání hlubší spolupráce byla v této oblasti vyvinuta iniciativa ze 

slovenské strany euroregionu.
161

 Kooperace v oboru sklářství byla v letech 2004-

2006 podporována také soukromými subjekty, které měly zájem na udržení této 

regionální, resp. euroregionální tradice. PS složená ze zástupců ER BBK, škol 

středních, vysokých i výrobních podniků sklářského průmyslu funguje v rámci 

euroregionu od roku 2005. Na úrovni této PS dochází jak k výměně zkušeností mezi 

zapojenými aktéry, tak k realizaci poměrně náročných projektů.
162

 Lze hovořit o 

intenzivní integraci při vytvoření široké sítě aktérů.     

 Kromě popsaných nevědeckých a akademických institucí spolupracovala 

česká strana ER BBK ve zkráceném programovacím období 2004-2006 také s RRA 

Bílé Karpaty – Moravské Kopanice na administraci projektů. Tato RRA byla rovněž 

členem Euroregionu.
163

 Slovenská strana ER BBK vykonávala administraci projektů 

sama.
164

          

 Členská základna ER BBK byla v období 2004-2006 poměrně široká a 

rozmanitá, což umožňovalo intenzivní spolupráci v různých oblastech. Kromě 

kooperace představitelů euroregionu docházelo k zapojení největších obcí a krajů jak 

na národní, tak na nadnárodní úrovni. Intenzivní byla rovněž spolupráce 

propracované sítě vědeckých i nevědeckých subjektů. Sdružení obcí byla do 

přeshraniční spolupráce integrována spíše formálně, obdobně jako tomu bylo u 

členství RRA Bílé Karpaty – Moravské Kopanice. Zapojení těchto institucí do aktivit 

euroregionu lze zhodnotit jako ryze praktické, kdy v prvním případě šlo o zapojení 

do informační sítě, v druhém pak o spolupráci pouze pracovní. Přesto lze ER BBK  

přirovnat v daném období k učícímu se euroregionu, kdy při podpoře aplikovaného 

výzkumu přijímal nové, kreativní myšlenky, jež jsou flexibilně realizovány danými 

institucemi i podniky.
165
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 3.3 Euroregion Silesia         

  
 Přeshraniční spolupráce v česko-polském euroregionu Silesia vycházela 

primárně z iniciativy měst a obcí ležících na území Horního Slezska, kdy jednotliví 

zastupitelé spatřovali v této kooperaci možnost řešit každodenní problémy.
166

  

Spolupráce v rámci tohoto euroregionu byla proto od počátku podporována jeho 

přirozenými centry, kterými jsou na české straně město Opava a na polské straně 

město Ratiboř, jež byly v jedny ze spoluzakladatelů ER Silesia. Jednotlivými 

euroregionálními zástupci je zdůrazňována úroveň vzájemných kontaktů mezi 

zastupiteli těchto měst, která mezi roky 2004-2006 intenzivně spolupracovala.
167

 Obě 

města byla rovněž aktivně zapojena do činnosti euroregionu, což je patrné na podílu 

Opavy i Ratiboře při zapojení do projektů určených k rozvoji ER Silesia, týkajících 

se zejména rozvoje dopravní infrastruktury a překračování česko-polské státní 

hranice.
168

 Ve zkráceném programovacím období tvořila města hlavní členskou 

základnu: na české straně se jednalo od více než čtyři desítky obcí, na straně polské 

dokonce o dvojnásobné množství.
169

       

 Na české straně byly kromě jednotlivých obcí členy dvě tzv. Místní akční 

skupiny (MAS) Hlučínsko a Opavsko. Oba celky, sdružující mikroregiony obcí 

v daném euroregionu, podnikatelské (především zemědělské) subjekty i neziskové 

organizace, zdůrazňují historickou provázanost s Polskem. Přestože v euroregionu 

nemají polské protějšky, s nimiž by mohly spolupráci rozvíjet, jejich činnost je 

orientována právě i na polskou část ER Silesia. Zaměřují se jak na rozvoj cestovního 

ruchu a kulturní aktivity, tak na lidské zdroje podporou investic do vzdělávání, 

modernizací zemědělství i aktivitami v sociální oblasti.
170

   

 V této souvislosti byla v období 2004-2006 významná spolupráce s jedinou 

akademickou institucí přímo zapojenou do ER Silesia, jíž je Slezské univerzita (SU) 
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v Opavě. Spolupráce české strany euroregionu s tímto subjektem je obdobná 

kooperaci jednotlivých částí ER BBK s tamními vědeckými pracovišti, kdy SU byla 

v rámci euroregionu zapojena do přípravy i realizace několika projektů v oblasti 

lidských zdrojů, vzdělávání, infrastruktury. Jednotlivé projektů odpovídají prioritám 

stanoveným pro období 2004-2006.
171

      

 Kromě měst, obcí i dalších regionálních aktérů se na přeshraniční spolupráci 

na úrovni euroregionu podílejí také VÚSC, jimiž jsou v případě ER Silesia 

Moravskoslezský kraj a Opolské vojvodství. V případě tohoto euroregionu nelze 

hovořit o jednoznačné podpoře ze strany těchto aktérů, kdy euroregionální zástupci 

vyvinuli snahu zapojit dané zastupitele do pracovní skupiny při přípravě 

rekonstrukce konkrétních silničních cest v ER Silesia; jednání však nevedla ke 

konkrétním výsledkům.
172

        

 Členy ER Silesia byly v období 2004-2006 také Okresní hospodářská komora 

Opava a organizace Matice Slezská.
173

 Ani tyto instituce neměly v rámci euroregionu 

partnera ke spolupráci, jejich činnost však oproti MAS neměla obdobně přeshraniční 

charakter.
174

         

 Přestože byla přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici v rámci ER 

Silesia iniciována primárně obcemi, jeho aktivními součástmi jsou od počátku také 

vědecká instituce, organizace spojující obce s podnikatelskými subjekty i specifická, 

kulturně orientovaná instituce. Tyto subjekty tvořily členskou základnu na české 

straně ER Silesia, jejich činnost nicméně zasahovala celé území euroregionu, tedy i 

polskou příhraniční část. Působení ER Silesia mezi roky 2004-2006 proto odpovídá 

teorii učících se regionů pouze z části. Na jedné straně zde existuje množství 

institucí, které spolupracují za účelem regionálního rozvoje: od měst a jejich sdružení 

přes podnikatelské subjekty k institucím vědeckým; tato spolupráce však postrádá 

zahraničního partnera. Právě nepřítomnost obdobných institucí i na polské straně 

euroregionu lze označit jako hlavní limit přeshraniční spolupráce ER Silesia. 
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 Rozvoj a propagace příhraničních oblastí, na nichž se euroregiony rozkládají, 

patří k hlavním cílům těchto nadnárodních struktur.
175

 Aby mohly jednotlivé 

euroregiony tyto predikce naplnit, je kromě euroregionálních institucí nezbytné 

aktivní zapojení dalších subjektů jak praktické, tak akademické orientace, neboť 

konkrétní problémy jednotlivých euroregionů vyžadují specifické řešení, k němuž je 

spolupráce při hledání řešení s vědeckými institucemi v daném euroregionu 

nezbytná.
176

 Neméně důležité je také zapojení městských i krajských samospráv jak 

při hledání nejvhodnějšího řešení konkrétních problémů, tak při jejich realizaci. 

Nadto mohou poskytovat finanční a materiální zázemí pro činnost euroregionu.  

 Při popisu spolupráce euroregionálních aktérů v ERB je nutné vzít v úvahu 

existenci bilaterálních vztahů mezi jednotlivými městy z české, slovenské a polské 

oblasti. Aktivní byla ve zkráceném programovacím období kooperace mezi 

slovenským a polským centrálním městem, české hlavní město Regionu Beskydy 

však zůstalo vůči této spolupráci intaktní. Technologická infrastruktura byla v období 

2004-2006 v případě přeshraniční spolupráce v ERB prakticky nulová. Nedocházelo 

k zapojení akademických subjektů při plánování priorit ani při jejich realizaci, 

ačkoliv na území daného euroregionu je možné najít jak vysokoškolské, tak 

středoškolské instituce, mezi nimiž by bylo možné kooperaci iniciovat.
177 

 Odlišná je situace u ER BBK. V tomto euroregionu byla spolupráce mezi 

kraji a euroregionálními institucemi po jistý čas problematická, v zájmu rozvoje 

euroregionu nicméně dokázali tito aktéři v letech 2004-2006 efektivně 

spolupracovat. Důležitá byla rovněž výpomoc hlavního města na české straně 

euroregionu, Zlínu, bez níž by přeshraniční spolupráce v ER BBK jen stěží mohla 

dosahovat úrovně jako v daném období.
178

 Spolupráce s univerzitami na obou 

stranách euroregionu, jejich propojení s podnikatelskými i samosprávnými subjekty a 

realizace společně nalezených řešení řadí ER BBK k euroregionům poplatným teorii 

učících se regionů.        

 Specifický byl v období 2004-2006 také stav přeshraniční spolupráce v ER 

Silesia. Ačkoliv spolupráce byla u tohoto euroregionu, tak jako v případě ERB, 
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iniciována primárně obcemi daného území, důležitou pro euroregionální spolupráci 

se zde ukazuje být síla lidských vztahů a vůle euroregion rozvíjet. Do rozvoje 

přeshraniční kooperace byly v ER Silesia zapojeny především největší města 

euroregionu, Opava a Ratiboř, které ve vymezeném časovém úseku aktivně rozvíjely 

spolupráci nejen na podporu kulturního i turistického ruchu, ale i za účelem rozvoje 

lidského potenciálu v euroregionu. Celková hustota zapojených institucí je menší – 

kromě obcí a jejich sdružení šlo mezi roky 2004-2006 pouze o jednu univerzitu, 

jednu kulturně-historickou organizace a dvě uskupení integrující obce, města a 

podnikatelské subjekty.        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

4. Hlavní oblasti spolupráce a předávaných znalostí  

  
 Po průběžném zhodnocení čerpání z  programu Phare CBC došlo k úpravě 

doporučení pro čerpání finanční podpory i ke změně zaměření jednotlivých 

programů.
179

 Pro přeshraniční spolupráci byla proto přidělená částka pro období 

2004-2006 programu INTERREG IIIA rozdělena dle státních hranic, resp. úseků 

státních hranic, mezi jednotlivé operační programy zahrnující ČR a příhraničního 

partnera. Pro programy česko-polský a česko-slovenský bylo, oproti programu 

česko-rakouskému a dvěma česko-německým, zaměření užší, tj. bylo stanoveno 

menší množství priorit a opatření. Primárním cílem bylo zaměření na menší projekty, 

u nichž Komise předpokládala větší vhodnost pro čerpání.
180

 Pro programy 

INTERREG IIIA byly jak pro spolupráci česko-polskou, tak pro kooperaci česko-

slovenskou, shodně stanoveny tři priority, v jejichž rámci byla vymezena konkrétní 

opatření.  Tvorba a výběr priorit a opatření i podporovaných aktivit nebyla nahodilá, 

ale vyplývala ze SWOT analýz, na nichž se podíleli jak političtí regionální aktéři 

(tedy dotčené kraje),
181

 tak subjekty vědecké.      

 První priorita česko-slovenského programu odpovídala prioritě č. 2 česko-

polské, zaměřené na rozvoj místní společnosti v přeshraniční oblasti. Konkrétní 

opatření byla orientována na lidské zdroje, sociální a kulturní rozvoj a také na tzv. 

Fond mikroprojektů. Druhá priorita česko-slovenského programu byla zaměřena na 

zachování krajiny a rozvoj cestovního ruchu při orientaci opatření na budování 

infrastruktury cestovního ruchu. První česko-polská priorita směřována k rozvoji a 

modernizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti přeshraničních oblastí. 

V rámci těchto priorit oba programy vymezovaly opatření zaměřené na ochranu 

životního prostředí. Priorita č. 3 byla u obou programů zaměřena na technickou 

pomoc při realizaci projektů.
182

       

 Již při uzavírání smluv přeshraniční spolupráce si jednotlivé euroregiony 

stanovily škálu cílů kooperace, na jejichž základě měl euroregion vyvíjet a 

koordinovat své aktivity. Pro vybrané programovací období si vedle priorit 
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nastavených pro konkrétní přeshraniční spolupráci vymezily některé ze zkoumaných 

euroregionů vlastní priority a opatření, které více odrážely specifické potřeby daného 

celku. V následující kapitole jsou stanovené cíle a priority euroregionů 

konfrontovány  s projekty skutečně realizovanými.      

  

4.1 Euroregion Beskydy       

   
 V červnu 2000, kdy byl ERB založen, se jeho zakladatelé shodli na několika 

oblastech přeshraniční spolupráce, v rámci kterých měl euroregion vyvíjet a 

koordinovat své aktivity. Tyto oblasti byly v zakládající smlouvě rozděleny na tři 

hlavní cíle: šlo o společné aktivity za účelem rovnoměrného a vyváženého rozvoje 

regionu a sbližování jeho obyvatel a institucí v příhraničních oblastech, o podporu 

aktivit jednotlivých zemí vedoucích ke vstupu do EU a také o podporu uzavírání 

mezinárodních smluv, vedoucích k přeshraniční spolupráci. První cíl byl podrobněji 

rozčleněn na dvanáct podoblastí: od výměny zkušeností a informací týkajících se 

rozvoje regionu i pracovního trhu, přes územní plánování a výstavby, řešení 

společných problémů týkajících dopravy, ekologie, životního prostředí, malého a 

středního podnikání ke školství, výměně mládeže a sportovních klubů či rozvoji 

turistiky a cestovního ruchu.
183

      

 Samostatný dokument, vztahující se k období 2004-2006, v němž by 

představitelé euroregionu upravili či konkretizovali své cíle, vznikl až na počátku 

ledna 2006. Správce Fondu mikroprojektů ERB, český Region Beskydy, jím vyzýval 

k podávání projektů v oblasti kulturní výměny, místní demokracie, lidských zdrojů, 

plánovacích a rozvojových studií, hospodářského rozvoje, životního prostředí, 

cestovního ruchu a komunikace.
184

 Množství cílů se však postupem času snížilo 

z původních dvanácti na tři, a to na rozvoj turistiky a cestovního ruchu, sportovní 

akce a kulturní výměnu.
185

 Protože orientaci na jmenované tři cíle odpovídají také 

projektové aktivity ERB, lze je označit jako hlavní oblasti spolupráce i ve zkráceném 

programovacím období.        
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 Většina realizovaných projektů, která se na území tohoto euroregionu ve 

sledovaném období uskutečnila, byla zaměřena na domácí území daného členského 

státu. V případě společných projektů, iniciovaných většinou z nižších úrovní (např. 

na úrovni mikroregionů) pracovaly jednotlivé strany odděleně. Neexistovaly zde 

pracovní skupiny, které by se účastnily přípravy a realizace společných projektů.
186

 

  Z programu INTERREG IIIA ČR-Slovensko bylo ve zkráceném 

programovacím období euroregionem Beskydy realizováno celkem 6 projektů, 

z programu pro ČR-Polsko dokonce 15 projektů. V daném období bychom ze všech 

realizovaných projektů nalezli pouze jeden, v jehož rámci vyvíjeli aktivitu všechny 

tři části euroregionu podobným směrem.  Byla jí pravidelná účast jednotlivých 

sdružení na veletrzích cestovního ruchu, kdy euroregionální zástupci propagovali 

všechny části euroregionu – tedy zvlášť část českou, slovenskou a polskou. Tato 

aktivita, ze všech projektů finančně nejnáročnější, byla většinově pokryta z Fondu 

malých projektů.
187

          

 Plánován byl také projekt zaměřený na lepší propojenost a informovanost 

mezi jednotlivými sekretariáty ERB i jejich sídelními městy, který se však podařilo 

realizovat pouze na česko-slovenské straně. Jako nejúspěšnější projekt, realizovaný 

mezi těmito partnery v rámci ERB, hodnotí jeho zástupci CISE –  Cykloturistický 

informační systém ERB.
188

 Projekty financované z programu INTERREG IIIA ČR-

Polsko byly zaměřeny především na podporu kooperace mezi obcemi či jejich 

svazky, kulturní (většinou muzikologické) i sportovní soutěže a výměny. V oblasti 

cestovního ruchu byl opakovaně realizován projekt propojující turistické stezky mezi 

českou a polskou částí pohoří Beskyd.
189

      

  

4.2 Euroregion Bílé-Biele Karpaty      

  
 Obdobně rozsáhlé jsou vymezeny také cíle ER BBK v jeho Stanovách, kde si 

zakladatelé vytyčili, v zájmu vytváření podmínek kooperace a koordinace činnosti 

euroregionu, spolupracovat v oblastech a aktivitách týkajících se životního prostředí 
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a prostorového plánování; zemědělství; dopravy, komunikace a technické 

infrastruktury; ekonomiky, zaměstnanosti, lidských zdrojů, cestovního ruchu; 

zdravotnictví a sociální péče; školství, výzkumu a kultury; vzdělávací a informační 

činnosti, organizace seminářů; spolupráce s dalšími euroregiony, v civilní a požární 

ochraně a záchranné službě i občanské společnosti.
190

 Tento výčet byl nicméně 

pravidelně upravován a následně prezentován v podobě Společných programových 

dokumentů (SPD), kde byly specifikovány priority a opatření. Stanovení konkrétních 

úkolů pro dané období bylo vždy výsledkem spolupráce pracovních skupin, které se 

pravidelně scházely k vyhodnocení nejaktuálnějších problémů. První SPD ER BBK, 

původně vypracovaný na období 2001-2006, vymezoval celkem pět priorit se 

značným množstvím opatření.
191

 V roce 2003 pak byl daný dokument přehodnocen 

v Prioritách a opatřeních SPD na roky 2003-2006. Cíle stanovené v tomto 

dokumentu byly oproti prvnímu SPD zúženy a deklarovaly tři hlavní oblasti 

zaměření projektů: lidské zdroje, cestovní ruch a dopravní a technickou 

infrastrukturu.
192

 Cíle stanovené v této podobě byly výchozí pro zkrácené 

programovací období 2004-2006; naopak některé aktivity, jako spolupráce v oblasti 

zemědělství, byly později stanoveny jako nevhodné pro řešení na úrovni 

euroregionů.
193

        

 V daném dokumentu, stanovujícím priority a opatření pro období 2003-2006, 

byly specifikovány konkrétní aktivity, vedoucí k realizaci jednotlivých priorit. Např. 

v rámci dopravní a technické infrastruktury byly jmenovány dva konkrétní body, 

vytvoření turistického přechodu Nový Hrozenkov – Kohútka – Lysá pod Makytou a 

také turistické zpřístupnění v oblasti Javorníky – okres Považská Bystrica. Oba body 

byly v podobě projektů v daném období realizovány. Vedle množství dalších 

projektů, realizovaných v v období 2004-2006 je lze považovat za jedny z aktivit, 

                                                           
190

 Základné dokumenty. Stanovy ER BBK. Euroregion Bílé-Biele Karpaty [online]. c2009. Dostupné z: 
<http://www.erbbk.sk/main.php?r=1&s=15> [cit. 2013-07-17]. 
191

 LIŠKOVÁ, D. a kol. Spoločný programový dokument Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty. Trenčín: T-
expres, s. 27-29. 
192

 Šlo o vymezení Priorit 1, 3 a 5 Společného programového dokumentu ER BBK z roku 2001, 
odsunuto bylo životní prostředí, kterému se dostalo výrazné pozornosti do následního 
programovacího období. Euroregion Bílé-Biele Karpaty. Priority a opatrenia společného 
programového dokumentu, schváleného na realizovanie Euroregiénom Bílé-Biele Karpaty na roky 
2003-2006 [online]. c2009. Dostupné z: <http://www.erbbk.sk/main.php?r=1&s=15> [cit. 2013-07-
17]. 
193

 Nadto ER BBK v letech 2001-2004 pravidelně zveřejňoval plán činnosti na následující rok, v nichž 

potvrzoval konkrétní úkoly s vysokou prioritou. LIŠKOVÁ, D. Interview. Trenčín, 10. 1. 2013. 

http://www.erbbk.sk/main.php?r=1&s=15
http://www.erbbk.sk/main.php?r=1&s=15


55 
 

které v daném období přispěly k rozvoji euroregionu nejvíce.
194

    

 Ačkoliv důraz na cestovní ruch a jeho podporu jsou bezesporu pro ER BBK 

charakteristické, o čemž svědčí i podrobné rozpracování opatření a aktivit vedoucích 

k jeho rozvoji,
195

 jako nejúspěšnější projekt je možné zhodnotit projekt Vitrum Pro 

Futurum, do nějž jsou zapojeni odborníci ze tří oblastí, na jejichž spolupráci je daný 

projekt založen: jedná se o propojení vzdělávání, vědy a výzkumu se soukromou 

sférou. Tento projekt významně přispívá k udržení a rozvoji tradičního odvětví, ke 

stabilizaci lidských zdrojů i ke zmíněnému rozvoji cestovního ruchu. Na druhou 

stranu přiznávají zástupci euroregionu jistou kritiku spojenou právě s investicemi na 

podporu sklářství v ER BBK.
196

 V souvislosti s projekty orientovanými na 

vzdělávání běžely v období 2004-2006 dva zaměřené na posílení vedoucích 

schopností žen z příhraničních obcí ER BBK.
197

     

 Množství menších projektů bylo v období 2004-2008 realizované také z tzv. 

Fondu mikroprojektů. V případně programu INTERREG IIIA ČR-Slovensko byl 

správcem tohoto Fondu stanoven český Region Bílé Karpaty; vzhledem 

k nezbytnosti zapojení slovenského partnera a naplnění příhraničního efektu byly 

projekty z Fondu mikroprojektů realizovány z velké části také na slovenské straně 

euroregionu.
198

 Celkem bylo v daném období z FM realizováno 156 projektů, 

zaměřených především na přeshraniční spolupráci obcí či jejich sdružení na 

jednotlivých stranách ER BBK, zejména v oblasti kulturní výměny, sportovních i 

vzdělávacích akcí.
199
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4.3 Euroregion Silesia        

  

 Také dle stanov euroregionu Silesia se jeho zakladatelé zavázali podporovat a 

realizovat spolupráci v daných příhraničních regionech. Jako hlavní úkoly si stanovili 

řešit společné zájmy v oblasti dopravní infrastruktury a hraničních přechodů, resp. 

míst překračování státní hranice, společně postupovat k řešení problémů v oblasti 

životního prostředí, podporovat rozvoj turismu a cestovního ruchu, spolupráci mezi 

školami a mládeží, i dalších subjektů po obou stranách hranice; pečovat o společné 

kulturní dědictví, podporovat rozvoj kultury, vzdělávání a sportu v příhraničním 

regionu, výměnu zkušeností a informací z oblasti trhu práce, v oblasti hospodářské a 

obchodní, prevenci a řešení důsledků živelných pohrom, plánovat rozvoj 

příhraničního regionu, zajišťovat informace o příhraničním regionu a zajišťovat jeho 

prezentaci a také podporovat myšlenky evropské integrace.
200

 Tento euroregion 

nevydal žádný programový dokument, v němž by upravoval či konkretizoval priority 

pro období poplatné čerpání z programu INTERREG IIIA, neboť, dle 

euroregionálních zástupců, priority i opatření byly dány shora a nebylo je již třeba 

dále specifikovat.
201

 Na základě tohoto vyjádření je tedy možné hovořit o třech 

prioritách a osmi opatřeních v oblasti rozvoje a modernizace infrastruktury na 

zlepšení konkurenceschopnosti přeshraniční oblasti, rozvoje místní společnosti 

v přeshraniční oblasti a také v oblasti technické asistence.    

 Hlavní pozornost byla přitom věnována první prioritě, zejména rozvoji 

infrastruktury a ochraně životního prostředí. V jejím rámci bylo realizováno několik 

náročnějších projektů k rozvoji dopravních cest silničních i cykloturistických. 

Nejvíce v této souvislosti k rozvoji ER Silesia přispěl projekt Border Crossing 

v euroregionu Silesia, rozdělený do dvou etap, realizovaných v průběhu let 2004 a 

2005. Jako významné lze nicméně zhodnotit také další projekty uskutečněné v rámci 

první priority, týkající se rozvoje přeshraniční infrastruktury.
202

  

 Ačkoliv výstavbě komunikací mezi jednotlivými části ER Silesia se v období 

2004-2008 dostávalo primární pozornosti, množství projektů bylo realizováno také v 

oblasti rozvoje cestovního ruchu a přeshraničních organizačních struktur a sítí. 

Zajímavý je v této souvislosti projekt E-learningové nástroje v destinačním 
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managementu, jehož cílem bylo vyvinout a zavést vzdělávací program v oblasti 

cestovního ruchu, a to jak pro pracovníky veřejné správy zabývající se cestovním 

ruchem, tam pro malé a střední podnikatele v oblasti cestovního ruchu. V rámci 

podpory cestovního ruchu bylo vydáno množství map turistických stezek a 

cyklotras.
203

          

 V rámci druhé priority bylo rovněž vyčleněno samostatné opatření za účelem 

podpory místních komunit, jež mělo být financováno z Fondu mikroprojektů. 

V případě ER Silesia fungovala, tak jako u ostatních česko-polských euroregionů, 

jako správce česká strana euroregionu. Přestože šlo o malé projekty, jak ve 

vynaložení úsilí, tak v investovaných částkách, pro přeshraniční spolupráci a rozvoj 

euroregionu byly neméně důležité.
204

 V případě ER Silesia byla v období 2004-2006 

realizována více než stovka těchto malých projektů; k vyhlašování výzev došlo 

v daném období dokonce v pěti kolech.
205
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NOVOTNÁ GALUZSKOVÁ, J. Interview. Opava, 9. 1. 2013. 
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 Euroregion Silesia. INTERREG IIIA ČR-PR. Seznam projektů realizovaných z Fondu mikroprojektů 
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5. Přeshraniční spolupráce vybraných euroregionálních 

struktur mezi Českou, Slovenskou a Polskou republikou 

  
Na případech konkrétních přeshraničních struktur je analyzován vliv 

prostředí, podobnost a hustota institucí a stěžejní oblasti, ve kterých dochází 

k předávání znalostí a spolupráci. Časovým rámcem je přitom období 2004-2006, 

tedy část programovacího období víceletého finančního rámce EU, kdy ČR, 

Slovensko a Polsko byly členy EU a euroregiony ležící na území těchto zemí mohly 

jako takové čerpat finanční pomoc z programu Iniciativy Společenství INTERREG 

IIIA, vyčleněné pro období 2000-2006 na rozvoj euroregionálních struktur EU.   

 Analýza prostředí vybraných euroregionů ukazuje, že na fungování těchto 

přeshraničních společenství mají vliv nejen vnitřní právní předpisy a dokumenty 

ustavující jeho působení, jakkoliv je toto formální zázemí pro euroregionální 

spolupráci důležité. Institucionálně-organizační struktura na jednu stranu tvoří 

významný základ euroregionální kooperace, důležitá jsou však i vztahy mezi jeho 

jednotlivými stranami, stejně jako dlouhodobá motivace představitelů euroregionu. 

Zkoumané případy prokazují, že jednodušší struktura vnitřního nastavení 

euroregionu a především zapojení nižších složek – tedy pracovních skupin -  bylo pro 

spolupráci mnohem vhodnější. Vliv na praktické fungování euroregionů mělo také 

politicko-kulturní prostředí, v němž euroregion působí, a zakladateli zvolený právní 

statut euroregionu.        

 Euroregion Beskydy ve své zakládající smlouvě nastavil pět úrovní, jejichž 

prostřednictvím měla být přeshraniční spolupráce realizována. Dvě z těchto úrovní 

byly plánovány jako nadnárodní, a to nejvyšší orgán, prezidium euroregionu a také 

jeho revizní komise. Ani jeden z nich ve sledovaném období nefungoval tak, aby 

zajistil a podpořil činnost dalších orgánů, které měly spolupracovat. Prezidium 

prakticky nezasedalo a revizní komise vydávala pouze nepravidelné finanční zprávy. 

Propojeny měly být představenstva, sekretariáty a také pracovní skupiny všech tří 

zakládajících sdružení Regionů Beskydy. Byly-li tyto úrovně aktivní, pak pouze na 

jednotlivých stranách euroregionu, k jejich kooperaci za účelem realizace společných 

projektů v období došlo minimálně.       

 Pro činnost ER BBK bylo od počátku významné jeho výchozí právní 

postavení, kdy jej zakladatelé registrovaly jako právní subjekt na Slovensku, čímž de 

facto předběhly evropskou legislativu. Roli hrála rovněž finanční podpora ze strany 
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Slovenského státu, podporující prostřednictvím systému SPERA činnost 

příhraničních slovenských struktur. Vnitřní organizační nastavení euroregionu Bílé-

Biele Karpaty bylo v daném období složeno z několika úrovní: zastřešujícím 

orgánem bylo valné shromáždění, koordinované správní radou a také dozorčí radou. 

Do roku 2003 existoval rovněž neformální, tedy smluvně nedefinovaný 

euroregionální sekretariát. Právě zmíněná podpora příhraničních struktur ze strany 

slovenského státu zapříčinila oddělení sekretariátů zakládajících sdružení, jejich 

činnost nicméně byla nadále intenzivně propojena. V pozměněné formě fungoval 

v letech 2004-2006 také nejvyšší orgán, valné shromáždění, kdy došlo k poklesu jeho 

členů. Neměnná byla oproti tomu podoba řídícího a dozorčího orgánu ER BBK, 

správní rady a dozorčí rady. Tyto orgány ve sledovaném období pravidelně zasedaly, 

jednaly a podílely se tak činnosti euroregionu. Významnou součástí byly pracovní 

skupiny, v jejichž rámci spolupracovali zástupci euroregionu, akademičtí odborníci, 

zástupci nevědeckých institucí i podnikatelských subjektů. Právě pracovní skupiny, 

které se scházely v několika oblastech, lze označit jako základ pro formování a posun 

spolupráce ER BBK.       

 Institucionálně-organizační  struktura euroregionu Silesia je do jisté míry 

kombinací dvou srovnávaných euroregionů, odlišné však bylo v období 2004-2006 

fungování jednotlivých organizačních částí euroregionu. Zastřešujícím orgánem je 

prezidium, jehož činnost měla být kontrolována revizní komisí a vzájemně 

koordinována pracovními skupinami. Smlouva o spolupráci ER Silesia udává jako 

společné orgány také radu euroregionu, existující také odděleně na každé straně 

euroregionu, valnou hromadu, vlastní revizní komise a sekretariát. Za účelem 

realizace společných projektů nicméně sekretariáty aktivně spolupracovaly, a 

obdobně jako u ER BBK existovaly také pracovní skupiny spojující akademické 

instituce s lokálními aktéry.        

 Mezi hlavní cíle euroregionů jako nadnárodních přeshraničních struktur patří 

zejména rozvoj a propagace regionu, na jehož území se rozkládají.
206

 V souladu 

s touto premisou je v rámci této práce předpokládána účelová kooperace a výměna 

zkušenosti s dalšími regionálními aktéry, jejichž cíle korespondují s aktivitami 

euroregionů. Proto je na místě analýza celkové institucionální konfigurace 

euroregionů, tedy množství a rozmanitost institucí zapojených do euroregionální 
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spolupráce a rozvoje. Důležité je zapojení měst, obcí, jejich sdružení a krajských 

samospráv jako jednoho z nástrojů euroregionální spolupráce i jako poskytovatele 

nezbytného zázemí. Podnikatelské subjekty by měly určovat směr této spolupráce a 

upozorňovat na možné rezervy, a v neposlední řadě je významné zapojení také 

vědeckých institucí, fungujících jako zdroj komplexních analýz možností 

euroregionálního rozvoje. V některých zkoumaných případech dokonce vědecké 

instituce byly cílem euroregionální spolupráce samotné.    

 U ERB je mezi roky 2004-2006 možné konstatovat nízkou institucionální 

hustotu. Zapojenými aktéry bylo kromě euroregionálních institucí množství měst a 

jejich sdružení na všech třech stranách euroregionu. Zapojení jednotlivých měst do 

euroregionální spolupráce bylo rozdílné: aktivní byla v průběhu celého období 

spolupráce mezi polským a slovenským centrem, Bielsko-Bialou a Žilinou. Hlavní 

město na české straně navázalo spolupráci až ke konci daného období, a to pouze 

s městem Bielsko-Biala.         

 Jednotlivé části euroregionu Beskydy se v první části období zaměřovaly 

spíše na rozvoj vlastního území než na přeshraniční spolupráci. Obdobné bylo 

zapojení krajských samospráv i přístup jednotlivých sdružení k nim: pokud daný 

Region navázal spolupráci s krajskou samosprávou, pak spíše za účelem rozvoje 

vlastní části, případně orientovanou na spolupráci slovenskou-polskou než na 

spolupráci s českým partnerem. Kromě obcí nebyly, až na RRA Třanovice, 

poskytující po několik let administraci projektů českému Regionu Beskydy, v daném 

období do této přeshraniční struktury zapojeny žádné vědecké ani podnikatelské 

subjekty stimulující rozvoj ERB.       

 Odlišná byla situace u ER BBK. Také v případě tohoto euroregionu byla 

spolupráce mezi kraji a euroregionálními institucemi problematická, v zájmu rozvoje 

euroregionu nicméně dokázali krajští a euroregionální aktéři v letech 2004-2006 

efektivně spolupracovat. Významná byla v této souvislosti podpora hlavního města 

na české straně euroregionu, Zlínu, bez níž by přeshraniční spolupráce v ER BBK 

patrně nemohla být v daném období rozvíjena na srovnatelné úrovni. Spolupráci 

s univerzitami na obou stranách euroregionu, jejich propojení s podnikatelskými i 

samosprávnými subjekty, příprava a společná realizace euroregionálních projektů 

řadí ER BBK k euroregionům poplatným teorii učících se regionů. 

 Specifický byl v období 2004-2006 rovněž stav přeshraniční spolupráce v ER 

Silesia. Ačkoliv spolupráce byla u tohoto euroregionu, tak jako v případě ERB, 
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iniciována primárně obcemi daného území, důležitou pro euroregionální spolupráci 

se zde ukázala být snaha euroregionálních zástupců i představitelů měst danou oblast 

rozvíjet – obdobně jako u ER BBK. Do rozvoje přeshraniční kooperace byla v ER 

Silesia zapojena největší města v euroregionu, Opava a Ratiboř, která ve vymezeném 

časovém úseku aktivně rozvíjela spolupráci nejen na podporu kulturního i 

turistického ruchu, ale i za účelem rozvoje lidského potenciálu v euroregionu. 

Celková hustota zapojených institucí je menší než u ER BBK, neboť kromě obcí a 

jejich sdružení byla mezi roky 2004-2006 do euroregionální kooperace zapojena 

pouze jedna univerzita, jedna kulturně-historická organizace a dvě uskupení 

integrující obce, města a podnikatelské subjekty. Přestože těmto českým institucím 

byl vlastní zájem také o rozvoj polské části euroregionu, v nepřítomnosti většího 

počtu podobných vědeckých i soukromých institucí lze spatřovat hlavní limit 

přeshraniční spolupráce v ER Silesia v pozorovaném období.  

 Ačkoliv zkoumané euroregiony leží v bezprostřední geografické blízkosti, 

každý z nich se potýká s odlišnými problémy. Tento fakt se odrazil i v nastavení 

priorit a cílů pro zkrácené programovací období 2004-2006. Priority byly stanoveny  

ze strany kontrolního orgánu (v případě všech tří euroregionů šlo o Ministerstvo pro 

místní rozvoj ČR, neboť správcem programu INTERREG IIIA byly pro toto období 

stanoveny české strany euroregionů), některé euroregiony je však dle vlastního 

uvážení a potřeby dále upravovaly: k postupné redukci cílů na tři priority a konkrétní 

opatření došlo prakticky ve všech analyzovaných případech, avšak každý 

z euroregionů přistupoval k tomuto vymezení jiným způsobem. V každém 

z pozorovaných euroregionů došlo také k aktivizaci tzv. Fondu mikroprojektů. Právě 

orientace na menší projekty byla pro dané období předpokládána jako 

realizovatelnější než projekty velkého (co do objemu financí) charakteru. Odlišný byl 

pak rozvoj jednotlivých euroregionů v analyzovaném časovém horizontu.  

 U ERB lze zaměření na rozvoj turistiky a cestovního ruchu, sportovní akce a 

kulturní výměnu spíše vyvozovat, než by bylo možné je určit z konkrétního 

dokumentu – takový oficiální dokument pro dané období nevznikl. Vypracováno 

bylo pouze několik jednostranně zaměřených strategií právě na rozvoj jmenovaných 

oblastí. Realizace větších projektů přeshraniční spolupráce byla komplikována také 

neexistencí pracovních skupin. Ačkoliv ERB čerpal finance z programu INTERREG 

IIIA, je jejich objem i množství realizovaných projektů v období 2004-2006 je oproti 

dvěma srovnávaným euroregionům menší  .    
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 Nejčastěji k úpravám a specifikaci priorit přistupovali zástupci ER BBK: byl 

zpracován konkrétní dokument pro období 2001-2006, následně upravený pro roky 

2003-2006. V tomto dokumentu byly specifikovány některé projekty, jejichž 

realizace byla pro dané období plánována, jiné priority byly naopak odsunuty (např. 

problematika životního prostředí). Příprava i realizace projektů probíhala v ER BBK 

v rámci pracovních skupin, spojujících odborníky z jednotlivých oblastí.   

 K úpravě priorit pro období 2004-2006 nepřistoupili také zástupci ER Silesia; 

výchozí pro toto období zůstalo jejich nastavení MMR ČR. Do činnosti euroregionu 

byli ve vymezeném období zapojeni také zástupci akademické i soukromé sféry, 

ačkoliv pouze z jeho české strany. Většina projektů byla realizována v oblasti 

rozvoje dopravní i turistické infrastruktury; množství menších, kulturně-

společenských projektů, vzniklo také díky Fondu mikroprojektů. 
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Závěr          

           

 Cílem této práce je poukázat na konkrétní faktory, které měly vliv na rozvoj 

spolupráce vybraných přeshraničních struktur ve vymezeném časovém horizontu. 

Prostřednictvím kriterií, stanovených na základě teorie učících se regionů, byly 

konfrontovány cíle a priority tří euroregionů s možnostmi vyplývajícími z jejich 

prostředí, tedy z vnitřní struktury institucí euroregionu a z institucionální hustoty 

euroregionu, resp. ze spolupráce navázané s dalšími aktéry – jak s akademickými 

institucemi, nejčastěji univerzitami, poskytujícími nezbytnou analýzu možností 

rozvoje euroregionu, tak s městy na území euroregionu i soukromými aktéry. Bylo 

předpokládáno, že přeshraniční spolupráce bude více přispívat k rozvoji euroregionu 

v případě kooperace národních částí disponujících podobných výchozím prostředím, 

při zapojení dostatečného množství dalších subjektů a zejména dojde-li ke sdílení 

získaných poznatků a praktik.      

 Ačkoliv všechny tři euroregiony leží ve velmi těsné blízkosti, každý se od 

svého založení potýkal s odlišnými problémy: řešení každodenních sporů mezi 

obyvateli příhraničních oblastí, obnovení aktivity v regionech, které byly dlouho 

jedním státem i navázání kontaktů tam, kde prakticky neexistovaly. Sledované 

euroregiony se v mnohém inspirovaly u euroregionů západoevropských, ať již šlo o 

poměrně odvážné stanovení cílů či o nastavení vnitřního fungování euroregionů. 

Společný byl zakladatelům daných struktur počáteční značný entuziasmus k rozvoji 

přeshraniční spolupráce, který ne vždy nesl očekávané a rychlé výsledky.  

 V jednotlivých euroregionech docházelo v období 2004-2006 k odlišné míře 

přeshraniční kooperace. Nejméně byla výměna zkušeností a realizace projektů 

jednoznačně patrná u euroregionu Beskydy. Tento celek byl v daném období 

euroregionem pouze formálně, prakticky k naplňování přeshraničních aktivit 

docházelo jen velmi málo. Nejvýraznější spolupráce mezi národními částmi ERB 

byla patrná mezi slovenským a polským centrem, městy Žilina s Bielsko-Biala, české 

centrum Trenčín se do spolupráce zapojovalo mnohem méně. Na základě 

stanovených kritérií lze shrnout, že hlavní důvody této absence euroregionální 

spolupráce byly v daném období tři úzce propojené faktory. Prvním bylo nastavení 

struktury euroregionu, kdy nefungovaly hlavní řídící ani kontrolní orgány; 

spolupráce však nebyla navázána ani na úrovni pracovních skupin, spojující 

odborníky z různých sfér. S ohledem zpět je možné říci, že původně navrhované 
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schéma struktury ERB bylo do jisté míry předimenzované a jeho naplnění se stalo 

nereálným. Ani aktivita pracovních skupin nebyla takřka možná, neboť do činnosti 

euroregionu byla zapojena pouze města a jejich sdružení; vědecké ani soukromé 

subjekty nebyly byť formální součástí euroregionu. Třetím důvodem byl přístup 

euroregionálních zástupců, kteří se z podstatné většiny zaměřovali na projekty 

rozvíjející vlastní území. V tomto ohledu byla nejiniciativnější polská strana ERB. 

Pro současné programovací období bylo přistoupeno ke změnám, kdy se polská 

strana stala hodnotitelem projektů, což by mělo přispět ke zlepšení tohoto stavu. 

V horizontu posledních několika let je nicméně možné pozorovat posun, jde-li o 

aktivitu prezidia, které bylo dlouhodobě téměř neaktivní. Nyní je jeho předsednictví 

rotující, s čímž je spojená také větší zodpovědnost.
207

    

 Naopak fungovaní ER BBK v období 2004-2006 prokázalo, že vyšší míra 

spolupráce je  možná i bez vytvořených plně právních podmínek na úrovni 

národního státu. Důležitou roli zde přitom sehrála značná míra předvídavosti, znalost 

nadnárodní legislativy zakladatelů euroregionu ale i dlouhodobá osobní motivace 

zapojených aktérů. V daném období byly do přeshraničních aktivit zapojeny 

univerzity, největší města, kraje i soukromé podniky na obou stranách euroregionu, 

což umožňovalo intenzivní spolupráci a předávání znalostí v různých oblastech za 

účelem rozvoje euroregionu. Činnost euroregionu Bílé-Biele Karpaty mezi roky 

2004-2006 potvrzuje stanovenou hypotézu, tedy že předávání a sdílení znalostí 

v konkrétních odvětvích při zapojení dostatečného množství aktérů bude nejvíce 

přispívat k rozvoji euroregionu. Svědčí o tom jak nejvyšší počet realizovaných 

projektů, tak možnost posunout priority v současném programovacím období do 

oblastí, které byly v předchozí periodě odsunuty.
208

    

 Významná pro činnost euroregionu byla také motivace k navázání 

přeshraniční spolupráce ze strany zakladatelů euroregionu Silesia, kdy tito zástupci 

měst měli zájem řešit problémy mezi sousedícími českými a polskými obcemi. 

Odpovídá tomu i profil zapojených aktérů, jimiž byla kromě největších měst 
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dostává, vedle udržení výsledků projektů z minulého období, největší pozornosti. HUSTÁKOVÁ, S. 
Rozhovor. Zlín, 17. 6. 2013. 

http://www.regionbeskydy.cz/region-beskydy-pl/20-realizace-spoleneho-projektu-koni-spoluprace-ech-a-polak-v-ramci-euroregionu-beskydy-dale-pokrauje
http://www.regionbeskydy.cz/region-beskydy-pl/20-realizace-spoleneho-projektu-koni-spoluprace-ech-a-polak-v-ramci-euroregionu-beskydy-dale-pokrauje
http://www.regionbeskydy.cz/region-beskydy-pl/20-realizace-spoleneho-projektu-koni-spoluprace-ech-a-polak-v-ramci-euroregionu-beskydy-dale-pokrauje
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euroregionu, Opavy a Ratiboře, především města a jejich sdružení. Celková hustota 

zapojených institucí byla v období 2004-2006  u ER Silesia oproti ER BBK menší, 

neboť dalšími formálními členy byly pouze jedna univerzitu, jedna kulturně-

historická organizace a dvě uskupení integrující obce, města a podnikatelské 

subjekty. Přestože těmto českým institucím byl vlastní zájem také o rozvoj polské 

části euroregionu, v nepřítomnosti většího počtu podobných vědeckých i 

soukromých institucí lze spatřovat hlavní limit přeshraniční spolupráce v ER Silesia 

v pozorovaném období. 

 Finanční pomoc EU výrazně přispěla jak k formování české, slovenské i 

polské regionální politiky obecně, tak k formování konkrétních regionálních a 

lokálních iniciativ, partnerství a spoluprací. Na druhou stranu existuje množství 

dalších – ekonomických, sociálních či přírodně-geografických faktorů, majících vliv 

na substátní spolupráci, včetně kooperace euroregionální. Vzájemná reflexe této 

skutečnosti a promítnutí poznatků z praxe regionálního rozvoje do akademických 

prací i analýza možností euroregionu jsou zcela nezbytné, má-li existence těchto 

struktur skutečně přispívat k rozvoji území, na němž se rozkládá. Důležité je také 

zapojení měst, jejich sdružení i soukromých subjektů, a především motivace všech 

zapojených aktérů k rozvoji euroregionu. Euroregionální spolupráce může být 

prostředkem k řešení problémů každodenního soužití, přispět ke stabilizaci lidských 

zdrojů v dané oblasti a posílit vzájemné dobré povědomí o zahraničním partnerovi. 

Na druhou stranu nepředstavují vážnou konkurenci národním státům. Jako takové je 

lze považovat za významné nástroje k překonávání bariér v podobě národních hranic.  
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Summary 
 

The aim of this thesis is to point out concrete factors, which had an influence on the 

development of the co-operation of the cross-border structures choosen in a specified 

time period. Throw the criteria, built upon the Theory of learning regions, the 

objectives and the priorities of three Euroregions were confront with the possibilities 

arised from their milieu, therefore from the intern structure of the Euroregional 

institutions and from the institutional density of the Euroregion, so from the co-

operation with the other persons involved – as with the academic institutions, very 

often with the universities, so with the towns and the private subject in the 

Euroregion milieu. It has been supposed that the cross-border collaboration will 

contribute more to the development of the Euroregion in case of the co-operation of 

the national parts with similar basic milieu, during the connection of a sufficient 

number of the other subjects and mostly if the knowledge and practics learned have 

been shared.         

 Between the Euroregions analysed, the level of cross border co-operation in 

the 2004-2006 period was different. The least was the exchanged experiences and the 

realisation of the project noticeable at the Beskydy Euroregion. This unit was in the 

period given the Euroregion only formally, practically the cross-border activities 

were realised very rarely. On the base of the criteria set up, we can summarize three 

main reasons for that absence of the Euroregional collaboration. Firstly, the 

configuration of the structure of the Euroregion, secondly non-existence of the 

working groups because of the subjects involved in the cooperation, where the 

academic and private institutions were not present, and thirdly it was an attitude of 

the Euroregional deputies, who were oriented mostly to the projects evolving their 

part of the Euroregion.        

 Contrary, the case of the Bílé-Biele Karpaty Euroregion showed that higher 

measure of collaboration has been possible without the conditions fullaw on the level 

of the nation state. The activity of that Euroregion verify the hypothesis provided: 

sharing of the knowledge while connection of the number of the person involved will 

support the development of the Euroregion the most. As figure of the projects 

realised during the 2004-2006 period so the advance of the priorities setup in current 

programming period bear depose this conclusion.     

 For the functioning of the Silesia Euroregion, the motivation at the beggining 
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of the cross-border co-operation from the part of its founder has been crucial, as they 

were the deputies of the towns with an interest to resolve the troubles between the 

Polish and Czech cities. A profile of the subjects involved corresponded to that: 

except the number of the towns and their associations, only one university, one 

historical-cultural organisation and two groupment of the town, cities and private 

persons nvolved were the members of the Euroregion. In that the biggest limit of the 

cross-border co-operation of the Silesia Euroregion was in the period given. 
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