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Abstrakt 

Práce „Funkce evropských vnitřních hranic na příkladu Słubfurtu“ analyzuje polsko-

německou hranici v místě mezi Frankfurtem nad Odrou a Słubicí, kde konceptuální 

umělec Michael Kurzwelly realizuje svůj projekt Słubfurt. Na tuto hranici je aplikována 

teorie irského profesora Liama O’Dowda zabývající se funkcemi mezistátních hranic, 

v níž O’Dowd rozlišuje čtyři metafory hranic: bariéra, most, zdroj a symbol identity. 

V první kapitole práce je popsán charakter evropských mezistátních hranic a 

přeshraniční spolupráce a vysvětlena O’Dowdova teorie. Druhá část se zabývá 

asymetrickým charakterem polsko-německé hranice a Euroregionem Pro Europa 

Viadrina a analyzuje je pomocí této teorie. Těžiště práce leží ve třetí kapitole, ve které 

jsou popsány reálie sesterských měst německého Frankfurtu nad Odrou a polské Słubice 

a zejména Kurzwellyho umělecký a aktivistický projekt, v němž je vytvářena identita 

fiktivního města Słubfurt, spojujícího tyto dvě města v jedno. Toto je opět analyzováno 

pomocí teorie hranic. Práce zároveň odpovídá na otázku, které funkce hranice jsou 

podporovány evropskou integrací a v jakém vztahu jsou tyto snahy s aktivitami projektu 

Słubfurt. 

 

 

Abstract 

The Thesis „Functions of European State Borders: A Case Study of Słubfurt“ analyses 

Polish-German border in Frankfurt (Oder) and Słubice, where conceptual artist Michael 

Kurzwelly realizes his project Słubfurt. A theory of an Irish professor Liam O’Dowd 

relating to a typology of state borders´ functions is applied. In this theory O’Dowd 

distinguishes four border metaphors: a barrier, a bridge, a source and a symbol of 

identity. In the first chapter of the thesis the character of European inter-state borders 

and cross-border cooperation is described and O’Dowd’s theory is explained. The 



 

 

second part deals with asymmetrical character of Polish-German border and Euro-

region Pro Europa Viadrina and analyses them within this theory. The focus of this 

thesis lies in the third chapter which describes the realities of a twin-city Frankfurt 

(Oder) and Słubice and particularly Kurzwelly’s artistic and activist project, in which 

identity of the fictional city Słubfurt (connecting the two cities together) is being 

created. This is again analysed by means of the mentioned border theory. The thesis also 

answers the question which border functions are promoted by the European integration 

project and in which relation are these efforts with the activities of the Słubfurt project.  
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Úvod 

S postupující evropskou integrací a vznikem Shenghenského prostoru mění evropské 

mezistátní hranice svůj význam, některé jejich funkce ubývají na významu a dostávají 

se do nového, odlišného kontextu. Cílem této práce je zjistit, které funkce převažují na 

polsko-německé hranici, konkrétněji na hranici mezi Frankfurtem nad Odrou a Słubicí, 

a které podtrhuje umělecký projekt Słubfurt. V souvislosti s tím práce odpovídá na 

otázku, jaké funkce hranice podporuje evropská integrace a v jakém vztahu jsou tyto 

snahy s aktivitami projektu Słubfurt. 

Słubfurt je projekt konceptuálního umělce Michaela Kurzwellyho. Na základě 

předpokladu, že mnoho míst v Evropě neexistuje objektivně, ale jsou sociálním 

konstruktem (například nultý poledník v Greenwichi nebo mezistátní hranice), 

Kurzwellly v roce 1999 vymyslel Słubfurt, umělecký projekt, ve kterém spojuje 

městský prostor německého Frankfurtu nad Odrou a polské Słubice. Původně jej 

prezentoval jako přeshraniční město, později jako město, pro něž hranice neexistují. 

Intervence ve veřejném prostoru, události a komunitní projekty svázané s projektem 

Słubfurt se snaží vnést do měststského prostoru sesterských měst Frankfurtu nad Odrou 

a Słubice nové podněty, spojující obě strany a navozující pocit společné identity. 

Existují hranice jazykové, náboženské, etnické, ekonomické, administrativní, politické a 

další. Tato práce se zabývá státními hranicemi, konkrétně vnitřními mezistátními 

hranicemi Evropské unie. Polsko-německá hranice je hodná výzkumu už vzhledem ke 

svému asymetrickému charakteru a specifickému vzniku. Linie Odra-Nisa, po níž 

v současnosti hranice vede a jež byla ustálena Postupimskou dohodou, ještě před 

koncem druhé světové války hranicí nebyla, a naopak na místě bývalé hranice dnes již 

hranice neexistuje. Řeky Odra a Nisa nesou symbolickou funkci, mohou být podle 

okolností vnímány jako spojující i rozdělující prvek. Téma Słubfurtu otevírá podtémata, 

jež se týkají historické reflexe posunutí polských hranic a odsunu Němců, německo-

polských vztahů, integrace tzv. nových spolkových zemí v rámci Spolkové republiky 

Německo, otázky hraničních měst, jimž se tato práce věnuje pouze okrajově v rámci 

nutné kontextualizace. 
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Oblast mezistátních hranic představuje široké výzkumné pole, jež začalo být od raných 

devadesátých let 20. století zkoumáno ve větší míře a z perspektivy různých vědních 

disciplín. Vedle politické a ekonomické geografie, geopolitiky a právní vědy to byly i 

disciplíny společenských věd (antropologie, historie, sociologie a další) a jejich 

kombinace.
1
 Tento nárůst zájmu o hranice souvisí s potřebou zkoumat dopad konce 

studené války (a s ní spojené fragmentace a transformace států střední a východní 

Evropy), rostoucí globalizace a evropské integrace na společnost.
2
 Mezi témata 

zkoumání patří například vliv hranice na obyvatele žijící v příhraničním regionu, 

procesu evropské integrace, rozšíření Evropské unie a přeshraniční spolupráce. 

Mezi instituce, které se v Evropě zabývají hranicemi, patří  Association for Borderland 

Studies
3
 při University of Eastern Finland, Institut for Grænseregionsforskning (Danish 

Institute for Border Region Studies) při Syddansk Universitet
4
, Centre for International 

Borders Research na Queen’s University Belfast, Nijmegen Centre of Border Research
5
 

a Peipsi Koostöö Keskus (Peipsi Center For Transboundary Cooperation)
6
.  Výzkumu 

hranic se věnují vedle Liama O’Dowda například James Anderson, Thomas M. Wilson, 

Henk van Houtum, Gregg Bucken-Knapp, Ansi Paasi, Malcolm Anderson, Dorte 

Jagetić Andersen, Hastings Donnan, Michel Foucher a William Walters. 

Předkládaná bakalářská práce je instrumentální případovou studií založenou na 

výzkumu hraničních měst Słubice a Frankfurtu nad Odrou, navázanou na teorii 

                                                 

1
 Paul Bauer a Mathilde Darley, závěr knihy Borders of the European Union: Strategies of Crossing and 

Resistance. Frontières de l’Union européenne: franchissements et résistances, Paul Bauer a Mathilde 

Darley, eds. (Praha: CEFRES, 2007), 284-285, resp. James Anderson, Liam O'Dowd a Thomas M. 

Wilson, „Introduction: Why Study Borders Now?” Regional & Federal Studies 12, č. 4 (2002): 1-12. 

2
 Gregg Bucken-Knapp, Michael Schack, „Borders Matter, But How?“, in Borders Matter: 

Transboundary Regions in Contemporary Europe, eds. Gregg Bucken-Knapp a Michael Schack 

(Aabenraa: Institut for Grænseregionsforskning, 2001), 13-14. 

3
 Association for Borderland Studies, http://absborderlands.org/about/ (staženo 9. května 2014). 

4
 Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet, 

http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/i_graenseforskning (staženo 9. května 2014). 

5
 Nijmegen Centre for Border Research, Radboud Universiteit Nijmegen, http://www.ru.nl/ncbr/ (staženo 

9. května 2014.) 

6
 Peipsi Koostöö Keskus, http://www.ctc.ee/en (staženo 9. května 2014). 
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profesora Liama O’Dowda publikovanou v článku „Analysing Europe’s Borders“
7
, 

která se týká typologie metafor mezistátních hranic. Práce postupuje od obecného ke 

konkrétnímu a je rozdělena do tří kapitol. První z nich se zabývá evropskými 

mezistátními hranicemi obecně a typologizuje hranice podle O’Dowda. Druhá kapitola 

se věnuje polsko-německé hranici a euroregionu Pro Europa Viadrina a O’Dowdovu 

teorii na ně aplikuje. Těžištěm práce je třetí kapitola, v níž je teorie vztažena na hranici 

mezi Frankfurtem nad Odrou a Słubicí a na projekt Słubfurt. Součástí výzkumu je 

autorčin rozhovor s tvůrcem Słubfurtu Michaelem Kurzwellym a nestandardizované 

pozorování ve Frankfurtu nad Odrou a ve Słubici. Tento rozhovor má otevřený a 

polostrukturovaný charakter,
8
 jeho tematická struktura je přiložena v příloze. Vzhledem 

ke znalosti předchozích rozhovorů s Kurzwellym se autorka v rozhovoru ptala zejména 

na otázky doplňující její znalost tématu. 

Literatura, ze které práce vychází, sestává převážně z odborných článků a knih 

zabývajících se tématikou mezistátních hranic a polsko-německé hranice. Použité 

prameny jsou dvojího druhu: prvním jsou data ze statistických zdrojů nebo oficiální 

dokumenty vydané euroregiony a městy a druhým propagační materiály Słubfurtu a 

rozhovory s Michaelem Kurzwellym. 

Jak již bylo zmíněno, pro teoretický rámec byly zásadní práce irského profesora Liama 

O’Dowda, jenž je ředitelem Centra pro výzkum mezinárodních hranic (Centre for 

International Borders Research) při Queen’s University Belfast. Základem teorie, ze 

které autorka vychází, je článek „Analysing Europe’s Borders“, v němž je popsán 

nástroj analýzy evropských hranice za pomoci jejich rozložení na čtyři metafory: 

bariéra, most, zdroj a symbol identity,
9
 jež slouží k dosáhnutí lepší charakteristiky 

hranic. V dalším článku „The Changing Significance of European Borders“ je pomocí 

téže teorie analyzována proměna evropských státních hranic a přeshraniční 

                                                 

7
 Liam O’Dowd, „Analysing Europe’s Borders“, IBRU Boundary and Security Bulletin (Summer 2001): 

67–79. 

8
 Jiří Reichel, Kapitoly metodologie sociálních výzkumů (Praha: Grada, 2009), resp. Sotirios 

Sarantakos, Social Research (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 1998). 

9
 Liam O’Dowd, „Analysing Europe’s Borders“, IBRU Boundary and Security Bulletin (Summer 2001): 

67–79. 
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spolupráce.
10

 Teorie hranic podle Liama O’Dowda byla zvolena z důvodu její 

aplikovatelnosti na evropské hranice a jako nástroj analýzy charakteru hranice ve 

Słubici a Frankfurtu nad Odrou, respektive ve Słubfurtu. Autorka v textu, podobně jako 

O’Dowd, volně zaměňuje pojmy metafora, funkce či dimenze hranice, spojené s jeho 

typologií. Pro lepší srozumitelnost textu používá místy jako synonymum také slovo 

‚význam‘. Za účelem zpřehlednění jsou metafory v textu zvýrazněny kurzívou. 

Ve druhé kapitole zabývající se polsko-německou hranicí se autorka opírá o studii 

Jonathana Grixe a Vandy Knowles „The Euroregion and the Maximalization of Social 

Capital: Pro-Europa Viadrina“
11

 publikovanou v knize New Borders For a Changing 

Europe: Cross-Border Cooperation and Governance Jamese Andersona a Liama 

O’Dowda
12

 a o článek Stefana Krätke „Where East Meets West: The German-Polish 

Border Region in Transformation“ publikovaný v European Planning Studies, který se 

zaměřuje na oblast euroregionu Pro Europa Viadrina a zabývá se ekonomickými 

aspekty oblasti.
13

 Odborný článek „No Longer on the Periphery: German–Polish Cross-

Border Relations in a New Institutional Context“ docentky Jennifer A. Yoder zkoumá 

účinek přeshraniční spolupráce po vstupu Polska do EU. Její výzkum se zaměřuje na 

procesy decentralizace a regionalizace ve střední a východní Evropě a na vztahy mezi 

vládami na nižších než národních úrovních v Německu a v Polsku.
14

 Mnoho užitečných 

faktografických údajů a SWOT analýza euroregionu pochází z informačních zdrojů 

Evropské unie.
15

 

                                                 

10
 O’Dowd, „The Changing Significance of European Borders“ Regional & Federal Studies 12, č. 4 

(2002): 13-36. 

11
 Jonathan Grix a Vanda Knowles, „The Euroregion and the Maximalization of Social Capital: Pro-

Europa Viadrina“, in New Borders For a Changing Europe: Cross-Border Cooperation and Governance, 

eds. James Anderson, Liam O'Dowd a Thomas M. Wilson (Portland: Frank Cass Publishers, 2003), 155-

178. 

12
 James Anderson, Liam O'Dowd a Thomas M. Wilson, New Borders For a Changing Europe: Cross-

Border Cooperation and Governance (Portland: Frank Cass Publishers, 2003). 

13
 Stefan Krätke, „Where East Meets West: The German-Polish Border Region in Transformation“, 

European Planning Studies 4, č. 6 (1996): 647-669. 

14
 Jennifer A. Yoder, “No Longer on the Periphery: German–Polish Cross-Border Relations in a New 

Institutional Context“, German Politics and Society 26, č. 3 (podzim 2008): 1-24. 

15
 Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit – Polen (Wojewodschaft 

Lubuskie) - Brandenburg 2007 – 2013 im Rahmen der „Europäischen territorialen Zusammenarbeit“, 
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Třetí kapitola je z velké části založena na informacích čerpaných z rozhovorů 

s Michaelem Kurzwellym a na informačních materiálech Słubfurtu a souvisejících 

projektů i na autorčině nestandardizovaném pozorování z Frankfurtu nad Odrou a 

Słubice. Z odborných článků se tématem Frankfurtu a Słubice zabývá například již 

zmiňovaný text „No Longer on the Periphery: German–Polish Cross-Border Relations 

in a New Institutional Context“ Jennifer A. Yoder a „A Paradise on the Oder? Ethnicity, 

Europeanization, and the EU Referendum in a Polish-German Bordercity“ antropologa 

Andrewa D. Ashera,
16

 Słubfurtem pak další Asherův článek „Inventing a City: Cultural 

Citizenship in Słubfurt“,
17

 které slouží k celistvému pochopení souvislostí. Asher ovšem 

rozvádí ambice projektu Słubfurt mnohem dále, než Michael Kurzwelly, proto je 

potřeba zejména k závěru článku „Inventing a City: Cultural Citizenship in Słubfurt“
18

 

přistupovat kriticky. 

Prameny týkající se Słubfurtu musí být zpracovávány se zvláštní pečlivostí, jelikož 

částečná ‚mystifikace‘ informačních materiálů o ‚městě‘ Słubfurt je součástí projektu. 

S možností zavádějících informací je třeba počítat i na webových stránkách spojených 

s projektem Słubfurt, v rozhovorech s Kurzwellym, v novinách Słubfurtu PROFIL, v 

průvodci Słubfurtem a dalších zdrojích. Mystifikace je v těchto materiálech používána 

jako metoda evokace słubfurtské identity, jako humor a hra. 

                                                                                                                                               

dostupné na http://www.mwe.brandenburg.de/media/bb2.a.5599.de/OP_Ziel_3_PL_BB_Endfassung.pdf 

(staženo 12. května 2014), resp. Entwicklungs- und Handlungskonzept der Euroregion PRO EUROPA 

VIADRINA. Gorzów Wlkp: SONAR Sp. z o.o., 2013, dostupné na http://www.euroregion-

viadrina.de/cms/upload/EHK_2014_-_2020_deutsche_Printfassung_-_Download.pdf (staženo 12. května 

2014), resp. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosincem 2013 o 

zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská 

územní spolupráce, Úřední věstník Evropské unie, 20. 12. 2013, dostupné na 

http://www.mmr.cz/getmedia/35e2cbf4-2b30-4ecc-9c01-6130279a5271/1299-Narizeni-o-EUS.pdf 

(staženo 10. dubna 2014). 

16
 Andrew D. Asher, “A Paradise on the Oder? Ethnicity, Europeanization, and the EU Referendum in a 

Polish-German Bordercity“, City & Society 17, č. 1 (2005): 127–152. 

17
 Andrew D. Asher, “Inventing a City: Cultural Citizenship in Slubfurt”, Social Identities: Journal for 

the Study of Race, Nation and Culture 18, č. 5 (2012): 501-502. 

18
 Ibidem. 
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1 Teorie 

1.1 Evropské hranice 

Evropský kontinent má za sebou dlouhou historii proměn mezistátních hranic, mezi 

které patřil nejen jejich posun, vznik nových či rušení starých hranic, ale i proměna 

jejich charakteru, respektive proměna funkcí, které plní. V průběhu dvacátého století 

docházelo k podstatným změnám evropských hranic. Ještě počátkem století kontinentu 

dominovaly velké říše a monarchie. V důsledku poválečného uspořádání se mnoho 

z nich rozpadlo na několik menších celků, čímž došlo ke vzniku nových hranic. V 

závislosti na výsledcích válek docházelo také k teritoriálním posunům velkého počtu 

státních hranic. S počátkem studené války se na dlouhou dobu zakonzervovaly a na 

východě Evropy se staly se málo prostupnými. Státy během této doby získaly 

bezprecedentní míru kontroly nad svojí ekonomikou, politikou a kulturou a také nad 

kontaktem se zahraničím.
19

 

Na charakter hranic a zvýšení jejich propustnosti měla podstatný vliv evropská 

integrace a globalizace ekonomik v kombinaci s revolucí v informačních technologiích. 

Od poloviny 80. let narůstal v členských státech Evropských společenství politický 

regionalismus a decentralizace, čímž docházelo k předání některých rozhodovacích 

pravomocí regionálním vládám.
20

 S koncem studené války se zvýšila otevřenost hranic 

ve střední a východní Evropě a v průběhu 90. let došlo k rozpadu několika 

mnohonárodnostních států a vzniku dalších nových hranic. Evropská unie byla rozšířena 

východním směrem a docházelo k dalšímu prohlubování integrace v souvislosti se 

zavedením zóny volného obchodu, celní unie a jednotného vnitřního trhu i zavádění 

hospodářské a měnové unie. Přistoupením velké části evropských států k Schengenské 

                                                 

19
 O’Dowd, „Analysing Europe’s Borders“: 68. 

20
 John Loughlin, B. Guy Peters, „State Traditions, Administrative Reform and Regionalization“, in The 

Political Economy of Regionalism, Michael Keating and John Loughlin, eds. (London: Frank Cass, 1997): 

41. 
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dohodě byly mezi nimi odstraněny hraniční kontroly a na vnějších hranicích 

Schengenského prostoru byly naopak posíleny a zpřísněny.
21

 

Změna hranic (jejich posun, vznik nebo zánik) je jen ve velmi málo případech 

výsledkem demokratické dohody, například plebiscitu. Obyčejně bývá produktem 

válek, bývá spojena s násilím, přesuny obyvatel a podobně. S evropskou integrací došlo 

v mezistátních vztazích k posunu od konfliktů ke vzájemnému navázání států na sebe. 

Výše popsaný vývoj evropské integrace nevedl k zániku hranic, nýbrž spíše přinesl jiné 

formy jejich regulace a organizace se snahou vést změnu hranic demokratičtěji a na 

základě vzájemné shody a s úsilím podpory mezistátní spolupráce.
22

 

Hranice jsou jedním z charakteristických znaků každého státu, vymezují jeho území a 

slouží bezpečnostní a právní kontrole a k  administrativní správě. Mezistátní hranice 

oddělují teritoria států ekonomickými, administrativními, právními, politickými i 

psychologickými bariérami; při hranicích jsou rozdíly mezi státy nejvíce zřetelné.
23

 

Hranice se nevztahují jen k teritoriálním hranicím státu, ale projevují se i tam, kde lidé 

přecházejí z jedné soudní pravomoci do druhé a kde mohou být jejich práva, identita a 

občanství zpochybňovány nebo potvrzovány (například na letištích a jiných 

bezpečnostních kontrolách).
24

 

Příhraniční region je oblastí, jejíž ekonomický a sociální vývoj je ovlivněn její blízkostí 

k mezistátní hranici. Různorodost hraničních zón je způsobena rozdílným způsobem 

vzniku hranice, formálními i neformálními přeshraničními vztahy a porovnáním 

s ekonomickou a politickou mocí sousedních států; někde i jinými vnějšími vlivy či 

národnostními otázkami místa.
25

 Příhraniční regiony bývají vzhledem ke své 

                                                 

21
 O’Dowd, „Analysing Europe’s Borders“: 68, resp. O’Dowd, „The Changing Significance of European 

Borders“: 29 – 30. 

22
 O’Dowd, „The Changing Significance of European Borders“: 16-17, 29-30, resp. O’Dowd, „Analysing 

Europe’s Borders“: 68, 70. 

23
 O’Dowd, „Analysing Europe’s Borders“: 70. 

24
 Bucken-Knapp, Schack, „Borders Matter, But How?“, 15, resp. Hastings Donnan, předmluva ke knize 

Borders of the European Union: Strategies of Crossing and Resistance. Frontières de l’Union 

européenne: franchissements et résistances, Paul Bauer, Mathilde Darley, eds. (Praha: CEFRES, 2007), 

16. 

25
 Bucken-Knapp, Schack, „Borders Matter, But How?“, 16, resp. Liam O’Dowd, „The Changing 

Significance of European Borders“, Regional & Federal Studies 12, č. 4 (2002): 30 - 31. 
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geografické poloze vnímány jako periferní, a to v souvislosti s relativní izolací 

hraničních oblastí od hlavních ekonomických a politických center národního státu. 

S postupující evropskou integrací však může být toto postavení přehodnoceno.
26

 

Hraniční oblasti mají specifický vztah k centrům svých států a se svými sousedy přes 

mezinárodní hranici. Setkávají se v nich dvě protichůdné tendence řízení – realizace 

zájmů centra státu a místních zájmů. Díky strategičnosti své polohy mají však hraniční 

regiony na rozdíl od území vnitřních periferií státu ‚výsadnější‘ postavení v míře zájmu 

státu o řešení místních problémů.
27

 

Zjištění, že pohraniční regiony mají na obou stranách hranice často podobné problémy, 

k jejichž řešení je třeba zmírnit negativní účinky hranice, vedlo ke vzniku přeshraniční 

spolupráce regionů. Ta začínala v západní Evropě v padesátých letech 20. století a její 

motivací byla snaha o zajištění trvalého míru, zlepšení životní úrovně a vyrovnání se 

vnitrozemským oblastem. Prvním podporovatelem příhraniční spolupráce (zejména 

v oblasti její legitimizace a systematizace) byla Rada Evropy, později tuto roli převzala 

Evropská společenství, respektive Evropská unie.
28

 Spolupráce v oblastech jako je 

kultura, sport nebo přeshraniční výměna připravuje cestu pro budoucí spolupráci ve 

hmatatelnějších oblastech jako je ochrana životního prostředí, společná infrastruktura 

nebo pomoc při vytváření přeshraničního trhu práce.
29

 

Různými kombinacemi faktorů podporujících nebo naopak zabraňujících přeshraniční 

spolupráci jsou především přirozený vznik státní hranice, národnostní složení místního 

obyvatelstva, právní a administrativní charakteristika daných států, vliv státní hranice na 

místní ekonomické a demografické nepoměry, přístup hraničních regionů k fyzické a 

komunikační infrastruktuře EU, socio-ekonomický profil a struktura osídlení regionu. 

Například státní hranice při povodí Rýnu se významně odlišují od jiných, periferních 

pohraničních oblastí: jsou blíže hlavním ekonomickým střediskům, hustěji obydlené a 

                                                 

26
 Krätke, „Where East Meets West: The German-Polish Border Region in Transformation“: 649. 

27
 Malcolm Anderson, „The Political Problems of Frontier Regions“, West European Politics 5, č. 4 

(1982): 2, resp. Petr Wilam, Podpora přeshraniční spolupráce v Evropské unii a v asociovaných zemích 

(Ostrava: Ostravská univerzita, 2004), 8. 

28
 O’Dowd, „The Changing Significance of European Borders“: 17, resp. Pierre-Marie Dupuy, „Legal 

Aspects of Transfrontier Regional Cooperation“ West European Politics 5, č. 4 (1982): 59. 

29
 Bucken-Knapp a Schack, „Borders Matter, But How?“, 23. 
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mají delší tradici institucionalizované přeshraniční spolupráce.
 30

 Podle profesora 

geografie Jamese W. Scotta dominuje v evropské přeshraniční spolupráci na rozdíl od té 

americké veřejný sektor a lokální závislost na kooperačních podnětech. Přeshraniční 

vazby rostou například mezi univerzitami a veřejnými agenturami, avšak účast 

soukromého sektoru na regionálním rozvoji je malá.
31

 

Praxe ukazuje, že přes pozitivní záměr není úspěch realizace přeshraniční spolupráce 

samozřejmý. Záleží především na chuti obyvatel spolupracovat na formální i neformální 

úrovni s druhou stranou a jejich vnímání spolupráce jako výhodné a příjemné. 

Spolupráci často komplikují nedostatečné zdroje, neodpovídající kompetence, duplikace 

aktivit a podobně.
32

 Pro účinnou přeshraniční spolupráci je třeba pochopit charakter 

hranice. Zpřehlednit diskusi o hranicích a způsob jejich popisu se snaží sociolog Liam 

O’Dowd. 

1.2 Funkce hranic podle Liama O’Dowda 

Irský profesor Liam O’Dowd ve svých článcích Analysing Europe’s Borders a The 

Changing Significance of European Borders upozorňuje na nesprávnou domněnku 

snižujícího se významu nebo případně úplného zmizení státních hranic spojených 

s dominantními metaforami studií globalizace. Pro analýzu státních hranic proto 

navrhuje používat metafory stálého významu hranic, které ukazují jejich komplexní a 

nejednoznačný charakter. Jsou to: hranice jako bariéry, mosty, zdroje a symboly 

identity. Všechny hranice fungují v těchto čtyřech dimenzích, přestože některá je 

významnější než jiná v závislosti na konkrétním příkladu hranice, zároveň se tyto 

významy mohou navzájem překrývat či si částečně protiřečit.
33

 

Podle O’Dowda se hranice staly flexibilnějšími a různorodějšími. Hranice vlastní 

lidskému chování vznikají z potřeby bezpečí, pořádku, potřeby někam patřit. Dokud 

                                                 

30
 O’Dowd, „The Changing Significance of European Borders“: 30 - 31. 

31
 Ibidem, 23, resp. James W. Scott, „European and North American Contexts for Cross-Border 

Regionalism“ Regional Studies 33, č. 7 (1999). 

32
 Bucken-Knapp, Schack, „Borders Matter, But How?“, 17, resp. O’Dowd, „The Changing Significance 

of European Borders“: 24. 

33
 O’Dowd, „Analysing Europe’s Borders“: 67–68, resp. O’Dowd, „The Changing Significance of 

European Borders“: 14. 
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budou lidé požadovat určitý stupeň autonomie a nezávislosti, budou se snažit vytvářet, 

udržovat i překračovat hranice.
34

 Výše popsané funkce hranic bývají zmiňovány i ve 

výzkumech jiných autorů, kde však nejsou tak jasně rozděleny jako u O’Dowda. 

Například Pauline Carnet se zabývá hranicí jako zdrojem, Emanuel Bioteau pak hranicí 

jako bariérou a mostem.
35

 

Bariéra bývá vnímána jako základní funkce mezistátních hranic. Tato funkce měla 

výraznější charakter během studené války. Mezi padesátými a osmdesátými lety 20. 

století sloužila státům západní Evropy ke kontrole jejich ekonomiky a regulaci 

přeshraničního pohybu. Na hranicích států východního bloku byla funkce bariéry ještě 

silnější a extrémně významná byla během studené války mezi státy východní a západní 

Evropy. V západní Evropě byly hranice od 80. let dvacátého století brány jako překážky 

dokončení jednotného vnitřního trhu ES. Jejich odstraněním následně obchod uvnitř 

Společenství vzrostl. Podporování funkce mostu hranic byla motivována tím, aby 

fungoval jednotný trh dobře.
36

 

Přeshraniční spolupráce a euroregiony se snaží o posílení významu mostu na úkor 

bariéry. V jejím rámci jsou zprostředkována spojení mezi místními politickými, 

administrativními a obchodními elitami hraničních regionů. Financování Evropskou 

unií umožňuje hraničním regionům realizovat přeshraniční projekty.
37

 Posilování role 

mostu na vnitřních hranicích EU bylo kompenzováno upevněním funkce bariéry na 

vnějších hranicích Unie, totéž platí i o hranicích Schengenského prostoru.
38

  

Někteří aktéři mají zájem podporovat hranice jako bariéry, jiní vyzdvihují jejich 

přemosťující roli, další mají skrze profit z jejich funkce mostu i bariéry ekonomický 

                                                 

34
 O’Dowd, „The Changing Significance of European Borders“: 14, 32, resp. O’Dowd, „Analysing 

Europe’s Borders“: 67-68. 

35
 Například hranice jako zdroj viz Pauline Carnet, „Borders: A Resource for Underground Economies“, 

in Borders of the European Union: Strategies of Crossing and Resistance, 128, respektive hranice jako 

most a bariéra viz Emmanuel Bioteau, „Everyday Life Near State Borders: The Social Effects of the 

Changing Status of Borders in Central Europe (Romania-Hungary), in Borders of the European Union: 

Strategies of Crossing and Resistance, 190. 

36
 O’Dowd, „Analysing Europe’s Borders“: 69, resp. O’Dowd, „The Changing Significance of European 

Borders“: 20-21. 

37
 O’Dowd, „The Changing Significance of European Borders“: 19, 24. 

38
 O’Dowd, „Analysing Europe’s Borders“: 70. 
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zdroj. Funkce zdroje využívá asymetrie mezistátních hranic, projevuje se například v 

přeshraničním nakupování, ale i nelegálním obchodování, ve využívání rozdílu 

v sociálních systémech, v ekonomice, rozdílu mezi měnami, míry zdanění, využívání 

dotací, nedbalé regulace ochrany životního prostředí, levné pracovní síly, dostatku 

kvalifikované pracovní síly a užívání této asymetrie k investování v druhé zemi. To, kdo 

ze zdroje hranice může profitovat a do jaké míry, se proměňuje v závislosti na změnách 

zákonů, fiskální politiky, směnných kurzů a jiných regulací. Čím větší je rozdíl mezi 

ekonomikami sousedních států, tím je pro využívání zdroje více příležitostí. Strukturální 

asymetrie je výrazná zejména na východní a jižní hranici EU z důvodu odlišného druhu 

ekonomického vývoje.
39

 

Čtvrtou metaforou hranic je symbol identity. Všechny hranice mají velkou symbolickou 

hodnotu. Značí integraci i rozdílnost, tedy proces homogenizace v rámci hraniční oblasti 

i proces odlišení od ‚druhé‘ strany.
40

 Udržitelná přeshraniční spolupráce může přispět 

pocitu sounáležitosti a posílení společné identity, která překlenuje hranice. Podstatné je 

to zejména v místech, kde jsou přeshraniční vztahy negativně zatíženy minulostí a kde 

může znovuzavedení přeshraničních vazeb zprostředkovat (re)generaci důvěry a 

sociálního kapitálu, a tím napomoci mimo jiné i ekonomické a politické spolupráci. Na 

druhou stranu je třeba dodat, že má přeshraniční spolupráce svoje limity: vliv některých 

euroregionů je spíše mlhavý a identifikace obyvatelstva s přeshraničními projekty je 

omezená, přesto je zde důležitá symbolická hodnota změny diskursu. Podobně je tomu u 

sloganů jako je ‚Evropa bez hranic‘, které jsou sice zavádějící, mohou ale opravňovat 

určitý způsob nahlížení na hranice a politiku přeshraniční spolupráce. Symbolika 

otevřených hranic může být zejména důležitá pro obyvatele příhraničních regionů 

vzhledem k místní paměti minulých válek a případných současných konfliktů, které se 

dotýkaly a dotýkají spíše jich než zbytku obyvatel příslušných států.
41

 

                                                 

39
 O’Dowd, „The Changing Significance of European Borders“: 25-26, resp. O’Dowd, „Analysing 

Europe’s Borders“: 73. 

40
 O’Dowd, „Analysing Europe’s Borders“: 74, resp. Anssi Paasi, Territories, Boundaries and 

Consciousness: The Changing Geographies of the Finnish-Russian Border (New York: John Wiley and 

Sons, 1998). 

41
 O’Dowd, „The Changing Significance of European Borders“: 24, 27-29. 
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Jednotlivé metafory hranic, jak uvidíme dále, poslouží jako teoretické východisko pro 

analýzu polsko-německé hranice a hranice mezi Frankfurtem nad Odrou a Słubicí, na 

něž budou aplikovány. 
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2 Hranice mezi Polskem a Německem 

2.1 Specifikum polsko-německé hranice 

Současná polsko-německá hranice byla silně formována svým historickým pozadím. 

Důležitý mezník představoval posun polských hranic na konci druhé světové války 

západním směrem, přičemž hranice s Německem byla ustálena na linii Odra-Nisa (viz 

Příloha č. 1). Rozhodnutí o přesunu hranic, jež padla na Teheránské konferenci 

(listopad-prosinec 1943) a Postupimské konferenci (červen-srpen 1945), s sebou nesla 

masivní přesuny obyvatel.
42

 Miliony Poláků se přestěhovaly z území tehdejšího 

východního Polska (území dnešního Běloruska a Ukrajiny) směrem na západ a zhruba 

sedm milionů Němců bylo vysídleno.
43

 Tato hranice ovšem nebyla Spolkovou 

republikou Německo (SRN) až do 14. listopadu 1990 definitivně právně stvrzena, a 

proto panovala na polské straně nejistota ohledně jejích dalších změn. S těmito obavami 

souvisí fakt, že nově příchozí obyvatelé o své nové domovy nepečovali tolik, jako 

kdyby měli jistotu, že jim náleží. Na německé straně hranice došlo také v některých 

částech k výměně obyvatel (například ve Frankfurtu nad Odrou) nebo naopak k přílivu 

nových německých obyvatel z druhé strany hranice (například ve městě Görlitz).
44

 

Vzhledem k masivním přesunům obyvatelstva a nedostatku jistoty o definitivnosti této 

změny postrádají místní obyvatelé historické spojení a vztah k tomuto místu. 

Vzhledem k tomu, že byl statut německo-polské hranice po válce diskutabilní, hranice 

byla o to více střežena a stala se až do roku 1989, s krátkou přestávkou uvolnění 

v sedmdesátých letech, téměř neprostupnou.
45

 Po znovusjednocení Německa byla 

hranice na Odře a Nise definitivně uznána, v dubnu 1991 následovalo zrušení vstupních 

                                                 

42
 Marek Pečenka, Petr Luňák et al., Encyklopedie moderní historie (Praha: Libri, 2007), 384, 513. 

43
 Tomasz Kamusella, „The Expulsion of the Population Categorized as ‚Germans‘ from from post-1945 

Poland“, in The Expulsion of the ‚German‘ Communities at the End of the Second World War, Steffen 

Prauser, Arfon Rees, eds. (San Domenico: European University Institute Working Paper, 2004): 29. 

44
Ulrike Hanna Meinhof (ed.), Living (with) borders: Identity Discourses on East-West Borders in Europe 

(Hampshire: Ashgate, 2002). 

45
 Aleksandra Galasińska, Craig Rollo a Ulrike H. Meinhof, „Urban Space and the Construction of 

Identity on the German-Polish Border“, in Living (with) Borders. Identity Discourses on East-West 

Borders in Europe, ed. Ulrike H. Meinhof (Hampshire: Ashgate, 2002), 119. 
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víz mezi Polskem a Německem a v červnu téhož roku byla v Bonnu podepsána polsko-

německá smlouva o dobrém sousedství a spolupráci.
46

 

Přestože byl do roku 1990 německý i polský břeh Odry a Nisy součástí východního 

bloku, se sjednocením Německa a implementací ekonomického a právního systému 

SRN na území bývalé Německé demokratické republiky (NDR) se tyto tzv. nové 

spolkové země staly automaticky i součástí Evropských společenství (respektive 

Evropské unie). Náhle se tedy podobný charakter politického systému na obou stranách 

polsko-německé hranice změnil a bývalá NDR se bez nutnosti předchozí transformace a 

vyvinutí vnitřního úsilí dostala rovnou do západoevropských struktur. Připojení 

k systému Spolkové republiky s sebou přineslo nárůst asymetrie na německo-polské 

hranici, výraznou odlišnost ekonomických systémů s rozdílným ohodnocením práce, a 

dále například rozdíly v administrativním, právním a sociálním systému. Zároveň 

s otevřením polsko-německé hranice se tato mezistátní hranice stala vnější hranicí 

Evropské unie, což vedlo k jejímu pečlivějšímu střežení a opětnému zdůraznění 

významu polsko-německé hranice jako bariéry.
47

 Ke změně došlo roku 2004 po vstupu 

Polska do EU, jenž byl schválen polskými občany v referendu. Od roku 2007 je Polsko 

součástí Schengenského prostoru a v roce 2011 se mu otevřel i německý pracovní trh.
48

 

Obě strany polsko-německé hranice procházely v devadesátých letech 20. století 

procesem radikální ekonomické a společenské transformace. Tento proces ještě není 

plně dokončen. Na německé straně hranice způsobil konec socialistického režimu a 

s ním spjatá změna ekonomických pravidel velké ekonomické a demografické 

problémy, především značné snížení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb a 

velký odliv obyvatelstva do zemí, které byly součástí bývalého západního Německa. 

Naopak získání západoněmeckých platů a investic, ale i financování ze západních zemí 

SRN s sebou přineslo na německé straně hranice velký rozdíl v příjmech a ekonomické 

síle oproti Polsku. V době očekávaného přijetí Polska do EU byly nízké mzdy v Polsku 

příčinou německých obav z velkého přívalu polské pracovní síly na německý trh. 

Zároveň ale lákají investiční aktivity německých firem a u Poláků vzbuzují obavu, že 

                                                 

46
 Miloš Řezník, Dějiny Polska v datech (Praha: Libri, 2010), 484. 

47
 Krätke, „Where East Meets West“: 647. 

48
 Miloš Řezník, Dějiny Polska v datech (Praha: Libri, 2010). 
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bude tato strana hranice strádat využíváním oblasti pro její levnou pracovní sílu.
49

 Pro 

ilustraci byl průměrný roční plat v roce 2012 v Německu 44 340 €, zatímco v Polsku 42 

265 zlotých (10 098 €).
50

 V roce 2015 vstoupí v Německu v platnost zákon o minimální 

mzdě, jejíž výše bude 8,50 € za hodinu,
51

 hodinová minimální mzda v Polsku je oproti 

tomu 9,71 zlotých (2,31 €).
52

 Na obou stranách hranice zároveň působí odlišný kontext 

například v podobě rozdílné míry zdanění nebo rozdílné měny. 

Na polsko-německé hranici leží tři německé spolkové země (Meklenbursko-Přední 

Pomořansko, Braniborsko a Sasko) a tři polská vojvodství (Západopomořanské, 

Lubušské a Dolnoslezské vojvodství). Od první poloviny devadesátých let 20. století 

vznikly v polsko-německém pohraničí čtyři euroregiony, které napomáhají přeshraniční 

spolupráci, čerpají finance od Evropské unie a skrze nové institucionální formy 

politické spolupráce se snaží překonat problém asymetrie hranice. Jsou to Euroregion 

Pomerania spojující německé, polské a švédské pohraničí,
53

 Euroregion Neisse-Nisa-

Nysa propojující polsko-německo-český trojúhelník
54

 a polsko-německé euroregiony 

Pro Europa Viadrina
55

 a Spree-Neisse-Bober (Sprewa-Nysa-Bóbr)
56

. Na Odře a Nise 

jsou umístěna tři sesterská města (Doppelstädte, respektive Twin Cities), Słubice a 

Frankfurt nad Odrou, Guben a Gubin ležící na řece Nise a Zgorzelec a Görlitz také na 

Nise, a množství menších obcí, které byly původně německé a posunem polsko-

německé hranice byly rozděleny. Od pádu socialistických režimů v NDR a v Polsku a se 

zvýšením propustnosti hranice se obce pokoušejí znovu spolupracovat. 

                                                 

49
 Krätke, „Where East Meets West“: 658. 

50
 Olga Palczewska, „Personal Income Tax Exemptions and Reliefs  in Poland and Selected European 

Union Member States“ (příspěvek přednesený v rámci konference Advanced Research in Scientific Area, 

2. - 6. prosince 2013). 

51
 „Kabinett beschließt Gesetzentwurf zum Mindestlohn“, oficiální stránky Handelsblatt, 

http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/8-50-euro-die-stunde-kabinett-beschliesst-

gesetzentwurf-zum-mindestlohn/9704996.html (staženo 29. dubna 2014). 

52
 „WSI Tarifarchiv. WSI Mendestlohndatenbank“, oficiální stránky Hans Böckler Stiftung, 

http://www.boeckler.de/wsi-tarifarchiv_43610.htm (staženo 29. dubna 2014). 

53
 Euroregion Pomerania, http://www.pomerania.org.pl/, http://www.pomerania.net/main.cfm (staženo 7. 

dubna 2014). 

54
 Euroregion Neisse – Nisa – Nysa, http://www.neisse-nisa-nysa.org (staženo 7. dubna 2014). 

55
 Euroregion Pro Europa Viadrina, http://www.euroregion-viadrina.eu (staženo 7. dubna 2014). 

56
 Euroregion Spréva – Nisa – Bobr, http://www.euroregion-snb.de (staženo 7. dubna 2014). 
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Příhraniční oblasti trpí nízkou hustotou obyvatelstva. Průměrná hustota obyvatelstva 

v Meklenbursku-Předním Pomořansku je 69 obyvatel/km
2
, v Braniborsku 83 

obyvatel/km
2
 a v Sasku 220 obyvatel/km

2
,
57

 v Západopomořanském vojvodství 75 

obyvatel/km
2
, v Lubušském 73 obyvatel/km

2
 a v Dolnoslezském 146 obyvatel/km

2
, 

zatímco německý průměr je 225 obyvatel/km
2
 a polský 123 obyvatel/km

2
.
58

 

Ekonomika Poodří bývala postavena převážně na zemědělství. Vyvinula se zde i 

průmyslová odvětví (textilní, oděvní průmysl, dřevozpracovatelský a nábytkářský 

průmysl). Ve Frankfurtu nad Odrou byla v době existence NDR vybudována továrna na 

polovodiče, která se stala průmyslovým centrem pro mikroelektroniku. Další 

manufakturní průmyslová centra vznikla v Gorzowu, Kostrzynu, Mysliborzi a Słubici 

(textilní a oděvní průmysl, zpracování dřeva, nábytkářství).  Transformační proces 

polské a východoněmecké ekonomicky však vedl k rozsáhlé ztrátě pracovních míst na 

obou stranách řeky. Na německé straně bylo uzavřeno mnoho továren. V okrese 

Frankfurt nad Odrou bylo například v období 1990 až 1994 zrušeno 86 % pracovních 

míst. V Braniborsku klesla v tomtéž období zaměstnanost v průmyslu na 38 %. Přestože 

se pomalu začaly zejména v sektoru služeb a obchodu rozvíjet nové ekonomické 

aktivity, byla to nedostatečná kompenzace za ztrátu pracovních míst. Registrovaná 

nezaměstnanost v oblasti Euroregionu Pro Europa Viadrina je na obou stranách hranice 

nad celonárodním průměrem a průmyslové podniky v Braniborsku jsou řízeny z velké 

části z oblasti mimo tento region.
59

 Euroregion Pro Europa Viadrina je důležitou 

dopravní spojnicí, procházejí jím totiž největší silnice a železniční spojení mezi západní 

a východní Evropou. Na druhou stranu to ale pro východní Braniborsko přináší 

nebezpečí, že se z něj stane pouze tranzitní region berlínské metropolitní oblasti.
60

 

                                                 

57
 Údaje z roku 2012. „Gebiet und Bevölkerung“, oficiální webové stránky Statistische Ämter des Bundes 

und der Länder, http://www.statistik-portal.de/statistik-portal/de_jb01_jahrtab1.asp (stáhnuto 7. dubna 

2014). 

58
 Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r. Warszawa: Zakład Wydawnictw 

Statystycznych, 2013, dostupné na 

http://stat.gov.pl/download/cps/rde/xbcr/gus/l_powierzchnia_i_ludnosc_przekroj_terytorialny_2013.pdf 

(staženo 12. května 2014). 

59
 Krätke, „Where East Meets West“: 656. 

60
 Ibidem, 654-655. 
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Polsko-německá hranice je geograficky umístěna uprostřed Evropy, avšak je poměrně 

vzdálena hustě obydleným a vyspělým oblastem EU. Z národního úhlu pohledu leží 

polská část hraničního regionu (v oblasti střední Odry) na periferní pozici vzhledem 

k metropolitnímu centru Varšavy, ale nedaleko od Poznaně, jednoho z velkých 

dynamických urbánních center Polska. Naopak německá část hraničního regionu je 

blízko hlavního města Berlína. Vývoj regionu Východního Braniborska byl vždy 

určován Berlínem
61

 a významné procento německých oblastí euroregionu Pro Europa 

Viadrina je situováno v aglomeraci Berlína. Ten má na oblast na jednu stranu pozitivní 

vliv tím, že má sílu přilákat nové podniky a slouží jako velký trh pro místní produkty.  

Na druhou stranu tento vliv působí jen v nejbližším okolí Berlína. Nové podniky se 

málokdy stěhují do příhraničních oblastí. Berlín je pro pohraniční oblasti velkou 

konkurencí; s ní se pojí i migrace pracovníků z regionu východního Braniborska, kteří 

do Berlína dojíždějí za prací. Německá strana hraniční oblasti je hierarchicky rozdělena 

mezi metropolitní oblast, její bezprostřední okrajovou oblast (Bacon Belt) a periferii 

(východobraniborské okresy).
62

 

2.2 Aplikace O’Dowdovy teorie na polsko-německou hranici 

Od druhé světové války do roku 1990 (s výjimkou mezidobí let 1972 až 1980, v němž 

byla propustnost hranice zvýšena a tato funkce byla oslabena) převažovala na polsko-

německé hranici funkce bariéry. V té době byla funkce hranice jako mostu (až na 

zmíněná 70. léta) potlačena. Neprostupnost hranice a špatné zkušenosti s druhým 

národem z doby druhé světové války vedly k nevraživosti mezi Poláky a Němci, 

přičemž komunistická propaganda obou socialistických režimů negativní přístup 

vůči druhé straně ještě posilovala.
63

 S koncem těchto režimů a zrušením vstupních víz 

nabyla ve Spolkové republice Německo (SRN) a v Polsku funkce mostu na významu. 

                                                 

61
 Gerhard Mohs, Die Industrie im Bezirk Frankfurt (Oder): Entwincklung und Standortverteilung in 

Vergangenheit und Gegenwart (Berlin: Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1962), resp. Baerbel 

Leupolt, "Entwicklung der Industrie in Berlin-Brandenburg" Geographische Rundschau, č. 10 (1993): 

594-599. 

62
 Krätke, „Where East Meets West“: 653, 662. 

63
 Elżbieta Opiłowska, „STADT – FLUSS – GRENZE. Geteilte Städte an der deutsch-polnischen Grenze“, 

Eurostudia 7, č. 1-2 (2011): 163-164, resp. Yoder, “No Longer on the Periphery“: 2. 
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Německo-polské vztahy v hraničním regionu jsou vzhledem k bezprostřední blízkosti 

často intenzivnější (v pozitivním či negativním) než v jiných místech Polska a 

Německa. Například traumata obyvatel, kteří zažili druhou světovou válku, a jejich 

strach či předsudky vůči druhé straně tak mohou být silnější. 

Funkce zdroje, jenž využívá asymetrie hranice, vzrostla po roce 1990. A to například 

v podobě legální i nelegální výměny zboží, využívání rozdílu mezi měnami a mírami 

zdanění nebo najímání levné polské pracovní síly. S přípravou vstupu Polska do EU a 

s jeho následným členstvím se polská legislativa do určité míry přizpůsobila legislativě 

ostatních členských zemí a trochu tak snížila asymetrii polsko-německé hranice. 

Vzhledem k přesunu obyvatel spjatým s posunem polsko-německé hranice v roce 1945 

tato mezistátní hranice koresponduje s jazykovou, kulturní a etnickou hranicí. Koncept 

občanství je tedy úzce svázán s ideou společného původu. U takových hranic může o to 

více platit jejich funkce coby zprostředkovatele identity a identifikace.
64

 V listopadu 

1945, pár měsíců po rozhodnutí o přesunu polsko-německé hranice a německého i 

polského obyvatelstva, bylo v Polsku zřízeno Ministerstvo pro znovunabyté území, 

které mělo na starosti polonizaci nově získaných oblastí. V jejím rámci byly 

popolšťovány názvy ulic a měst, která byla pojmenovávána po slavných osobnostech 

polské historie. Častým zdrojem nových názvů bylo také odkazování k piastovské 

dynastii.
65

 Zdůrazňování polské kultury a historie sloužilo k posilování národní identity. 

Polština a němčina patří do odlišných jazykových rodin, přeshraniční komunikace proto 

může představovat znatelnou překážku. V příhraničních oblastech jsou Poláci mnohem 

více motivovaní učit se německy než Němci polsky vzhledem k německé ekonomické 

síle a k polské orientaci západním směrem, což opačně neplatí. Poláci se proto o 

přemostění snaží častěji než Němci. 

Národní identity také posílilo historické oddělení a nevraživost mezi německým a 

polským obyvatelstvem vůči sobě navzájem, které, společně s dalšími výše zmíněnými 

aspekty, přispěly k oddělování „my“ a „oni“ ve vnímání místních obyvatel. Snahy o 

                                                 

64
 Andrew D. Asher, “Inventing a City: Cultural Citizenship in Slubfurt”: 501-502. 

65
 Michelle Brym, “The Integration of European Borderlands: A Case of Study of Polish Opinions on 

Cross-Border Cooperation along the Polish-German Border”, The University of the Fraser Valley 

Research Review 3, č. 3 (2011): 22. 
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přeshraniční spolupráci a projekty navázané na evropskou integraci ovšem zdůrazňují 

symbol společné identity, která díky nim částečně posiluje. 

2.3 Přeshraniční spolupráce a euroregion Pro Europa Viadrina 

Euroregiony jsou dobrovolně vytvořená tělesa fungující v hraničních oblastech států 

Evropské unie podporující přeshraniční spolupráci. Euroregion Pro Europa Viadrina 

existuje od prosince 1993, jeho nositeli jsou na německé straně Střední Odra, z.s. (Mittle 

Oder, e.V.) a na polské straně Sdružení polských obcí Euroregionu Pro Europa 

Viadrina (Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina).
66

 

Euroregiony poskytují možnost financování konkrétních projektů v rámci programu 

INTERREG z fondů Evropské unie. Euroregiony se snaží skrz podporu přeshraniční 

spolupráce překonávat státní hranice jako sociální, ekonomické, infrastrukturální a 

kulturní bariéry, zlepšovat životní podmínky svých obyvatel a posilovat přeshraniční 

identitu.
67

 V Konceptu rozvoje a jednání Euroregionu Pro Europa Viadrina z roku 2014 

je zastřešujícím cílem euroregionu zintenzivnění partnerské spolupráce v rozvoji 

přeshraničního potenciálu. Dílčí cíle jsou formulovány následovně: 

 podpora společné identity a evropského myšlení (například podpora polsko-

německých projektů a aktivit v oblasti vzdělávání, kultury, sociálních věcí, 

sportu a životního prostředí, spolupráce mezi obcemi a správami, spolupráce 

sdružení, odborů, nadací a dalších iniciativ na podporu polsko-německé 

činnosti); 

 podpora hospodářských a turistických faktorů místa (například rozvoj 

společných struktur, strategií a opatření, rozvoj turistického potenciálu, podpora 

přeshraniční spolupráce mezi podniky, posílení znalostí vybraných odvětví v 

příhraničním regionu a propagace místa); 

 posílení společné infrastruktury a veřejných služeb (například přeshraniční 

rozvoj územního plánování, doplnění přeshraničních dopravních spojení, 

                                                 

66
 Grix a Knowles, „The Euroregion and the Maximalization of Social Capital: Pro-Europa Viadrina“: 

160. 

67
 Krätke, „Where East Meets West“: 651, resp. Grix a Knowles, „The Euroregion and the 

Maximalization of Social Capital: Pro-Europa Viadrina“: 161. 
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opatření k zachování přírodní i kulturní krajiny, přeshraniční poskytování 

pomoci, opatření v reakci na demografickou proměnu); 

 podpora inovace vzdělávání (spolupráce v podpoře vědy a výzkumu a inovací a 

technologie, rozšíření spolupráce v oblasti odborného vzdělávání, přenos know-

how v příhraničním regionu, podpora mezikulturních a jazykových 

dovedností).
68

 

Euroregion Pro Europa Viadrina má dvě centra, Frankfurt nad Odrou a Gorzów 

Wielkopolski (největší německé a polské město euroregionu). Předsednictví 

euroregionu rotuje mezi starostou Frankfurtu a starostou Gorzówa, kteří se ve vedení 

euroregionu střídají po dvou letech. Oba starostové jsou zároveň řediteli dvou 

regionálních sdružení, které konstituují formální působnost euroregionu (Mittlere Oder, 

e.V. a Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina) a zasedají 

v presidiu euroregionu. Další součástí struktury regionu je Rada (sestávající z dvaceti 

členů, deseti z každé strany), která volí členy presidia a jejím úkolem je nastavovat 

zásady a procedury a koordinovat finance. Na obou stranách hranice je umístěna 

kancelář sekretariátu euroregionu. Její aparát tvoří ředitel a tři až čtyři zaměstnanci. 

Sekretariát je odpovědný za administraci, plánování a propagaci aktivit euroregionu. 

Struktura fungování euroregionu posiluje vnitřní spolupráci, neboť podporuje kontakty 

napříč jednotlivými úrovněmi správy, například v rámci procesu výběru projektů 

k financování programem INTERREG, ve kterém o projektech rozhodují dvě řídící 

komise (každá z jedné strany hranice) a Společný programový a monitorovací výbor.
69

 

Přeshraniční spolupráce je financována z Evropského fondu regionálního rozvoje, jež je 

součástí Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti (neboli Kohezního fondu) EU. Od 

roku 1990 funguje program INTERREG, nyní pod názvem Evropská územní spolupráce 

(EUS)
70

 a v roce 1994 byl zaveden program Phare CBC.
71

 Součástí EUS je vedle 
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 „ZIEL 3 / ETZ“, oficiální stránky Pro Europa Viadrina, http://www.euroregion-
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přeshraniční spolupráce ještě meziregionální spolupráce a nadnárodní spolupráce. 

Evropská unie alokuje pro programové období 2014 až 2020 Evropské územní 

spolupráce téměř devět miliard eur, z nichž 74,05 % je vymezeno na přeshraniční 

spolupráci, 20,36 % na nadnárodní spolupráci a 5,59 % na meziregionální spolupráci.
72

 

Zatímco německá část euroregionu mohla od počátku své existence čerpat finance 

z programu INTERREG, východní část euroregionu byla původně dotována z programu 

Phare. Tyto dvě rozdílné struktury financování a inkompatibilita těchto systémů měly na 

členy euroregionu paradoxně rozdělující efekt.
73

 

Podle rozhovorů vedených Jonathanem Grixem a Vandou Knowles v roce 2000 s aktéry 

přeshraniční spolupráce se kompetence euroregionu na německé straně překrývaly 

s kompetencemi spolkové země Braniborsko, což vedlo ke vnímání významu a úkolu 

euroregionu mezi tvůrci politiky i pozorovateli jako nejasného. Na polské straně státní 

úředníci naopak cenili roli euroregionu v oblasti. Euroregion umožnil gminám (polským 

obcím) profitovat z investic do projektů, jež jsou za hranicí kompetencí správních 

jednotek.
74

 

V přeshraničním regionu je nutné překonávat určité bariéry, které komplikují bilaterální 

spolupráci. Jsou to například rozdílné institucionální rámce, odlišné společensko-

kulturní tradice a ekonomické konvence (neformální pravidla interakce) ve dvou částech 

regionu. K tomu je třeba vzít na vědomí možné speciální transakční náklady s ohledem 

na rozdílné ekonomické a kulturní normy a odlišný jazyk, například poplatky za právní 

radu, za tlumočníky a přídavné náklady vzhledem k nedostatečným komunikačním 

spojením. Fiskální a právní zábrany (vyšší daně z příjmu pro zaměstnavatele na polské 

straně hranice) byly uvedeny mezi důvody nezdaru vytvořit společný sekretariát 
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Euroregionu Pro Europa Viadrina v budově Collegia Polonicum ve Słubici.
75

 Pro 

přeshraniční spolupráci představoval v devadesátých letech překážku rozdíl 

v administrativním spravování Polska a Německa. Meziregionální smlouvy musely na 

polské straně procházet odsouhlasením ve Varšavě, zatímco německé spolkové země 

mohly jednat nezávisle na Berlínu. V roce 1999 byla zavedena v centralizovaném 

Polsku reforma územní správy a samosprávy, která situaci zlepšila. V jejím rámci byly 

znovuzavedeny sejmiki – regionální vlády polských vojvodstev – jako nezávislé právní 

subjekty s nezávislým rozpočtem; přeshraniční spolupráce je důležitou dimenzí jejich 

aktivit.
76

 

V rámci přeshraniční spolupráce EUS jsou finance vyčleněny mimo jiné na tzv. 

mikroprojekty a v jejich rámci na tzv. people-to-people projekty, které slouží k podpoře 

společenského a kulturního spojení mezi lidmi na obou stranách hranice, čímž mají 

zvýšit místní sociální kapitál. Zároveň zvyšují i uvědomění o zapojení euroregionu. 

Příkladem takovýchto projektů mohou být sportovní události, kulturní festivaly, 

společné vzdělávací programy.
77

 

Snahou přeshraniční spolupráce je zvyšování sociálního kapitálu aktivním 

propojováním obyvatel na obou stranách hranice, což může fungovat jako katalyzátor 

zlepšující existující kontakty a posilující vzájemnou důvěru v hraničním regionu. 

Jonathan Grix a Vanda Knowles operují ve svém výzkumu s pojmy sociální kapitál 

v rámci skupiny (within-group social capital) a sociální kapitál mezi skupinami 

(between-group social capital). Úroveň within-group sociálního kapitálu na německé 

straně je podle nich poměrně nízký, přičemž na polské straně je vyšší (gminy mezi 

sebou v rámci euroregionu rozvinuly lepší kontakty). Between-group vztahy jsou sice 

velmi dobré, podle místostarosty Witnice (působícího v roce 2000) spočívá největší 

přínos euroregionu ve zjištění, že sousedé jsou na druhé straně hranice stejní jako oni a 
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 Krätke, „Where East Meets West“, 647-669. 

76
 Yoder, “No Longer on the Periphery“: 16, resp. Miloš Řezník, Dějiny Polska v datech. 
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řeší podobné obtíže a problémy, jsou ale omezeny pouze na specifickou skupinu lidí, jíž 

se zapojení do přeshraniční spolupráce dotýká a má z ní přímý užitek. Sociální kapitál 

between-group je na německo-polské hranici do určité míry limitován nízkou mírou 

kapitálu within-group.
78

 

V rámci Konceptu rozvoje a jednání Pro Europa Viadrina 2014-2020 (zprávy, jenž 

bývá v podobné formě publikována každých sedm let), byla připravena na základě 

odborných rozhovorů, diskuzí na regionálních konferencích a v rámci polsko-německé 

pracovní skupiny SWOT analýza (Příloha č. 3), popisující silné a slabé stránky 

euroregionu, jeho příležitosti a hrozby. Silné a slabé stránky jsou atributy euroregionu, 

jež mají vnitřní původ; příležitosti a hrozby jsou atributy prostředí a mají vnější původ. 

SWOT analýza je ve zprávě rozdělená do pěti tematických oblastí: obyvatelstvo, 

ekonomický rozvoj, rozvoj venkova, lidské zdroje a euroregionální spolupráce.
79

 

Mezi silné stránky Pro Europa Viadrina patří podle zprávy mimo jiné dvacetiletá 

zkušenost spolupráce a osvědčené struktury pracovních skupin euroregionu, zkušenosti 

a know-how v oblasti přeshraniční spolupráce (například uznávání výučních listů), 

dobré přírodní zdroje, vysoký počet malých a středních podniků, mezinárodní orientace 

a vysoká úroveň vědeckých institucí, odborných vysokých škol a univerzit, na německé 

straně pak také čilá aktivita spolků a aktivní dobrovolnictví. 

Jako slabá stránka je formulována například přílišná fixace euroregionu na evropské 

fondy, nedostatečné využívání jeho plného potenciálu politickými činiteli a to, že 

euroregion není uznáván jako nositel regionálního rozvoje. Dále zpráva podtrhuje 

nedostatek přeshraniční výměny zkušeností a malý zájem obyvatelstva o druhou stranu 

hranice a o její problémy. Co se týče demografie a pracovního trhu, na území 

euroregionu je podle analýzy nepříznivá věková struktura, nedostatek pracovních míst a 

zejména na venkově mají obyvatelé nedostatečnou znalost cizích jazyků (respektive 

jazyka sousedního státu). Slabými stránkami hospodářství jsou pak nedostatek 
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přeshraniční spolupráce mezi podniky, malý počet lokálních investic a příliš nízká 

orientace na inovativní průmyslová odvětví. 

Příležitost tvůrci SWOT analýzy vidí ve formování euroregionu jako zástupce zájmů 

příhraničního regionu a v posílení společných struktur euroregionální spolupráce. Mezi 

možné šance do budoucna patří zvýšení vazby místního obyvatelstva na kulturní krajinu 

regionu, zlepšení životních a pracovních podmínek, které mohou mít zároveň přínos pro 

stabilizaci obyvatelstva, zlepšení přeshraničně orientovaného vzdělávání, profesního 

rozvoje a vytváření nových pracovních míst v udržitelných odvětvích. Další příležitosti 

spatřují například v rozvoji turistického potenciálu, dokončení sítě turistických tras a 

doprovodné infrastruktury, zlepšení rozsahu služeb (gastronomie a další), rozšíření 

přeshraniční obchodní spolupráce a využití přeshraničního územního plánování pro 

další strategie a koncepce. 

Mezi hrozby pak patří obava z rozpadu euroregionu, ohrožení principu bottom-up a 

snižování významu hlasu euroregionu. Další rizika se týkají pokračujícího poklesu 

populace, rostoucí nezaměstnanosti, odlivu pracovních sil a s ním souvisejícím 

nedostatkem odborníků na trhu práce. Ekonomická síla v místě klesá a rozmanitost 

průmyslových odvětví se snižuje. Nebezpečné může být také například omezení 

tradičních průmyslových odvětví a nízký kapitál podniků.
80

 

SWOT analýza tedy poukazuje na možné využití potenciálu místa a popisuje vytvořené 

podpůrné institucionální sítě, které mohou napomoci přeshraničním aktivitám. V 

analýze se zároveň zřetelně ukazují nedostatky euroregionu, zejména chatrnost 

ekonomiky fungující na území euroregionu a nedostatečné upevnění jeho role. 

Není automatické, že v přeshraniční oblasti dochází k tzv. efektu sousedství 

(neighbourhood effect), v rámci něhož obyvatelé přeshraničních oblastí dlouhodobě 

nabývají lepší schopnosti komunikace a zacházení se sousedy, což vede ke zjednodušení 

vzniku obchodních spojení. Vzhledem k historickému přerušení kontaktu na polsko-

německé hranici nedocházelo k osvojování jazykových znalostí druhé strany hranice a 
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k nabývání zkušeností v kontaktu s obyvateli sousední země. Německo-polský region se 

stal oblastí mezinárodního kontaktu teprve nedávno, proto místní situaci nelze 

připodobnit ke stavu v západoevropských příhraničních oblastech. Snahy o rozvinutí 

přeshraniční spolupráce ztěžuje vysoká nezaměstnanost v kombinaci s nestabilními 

ekonomickými vyhlídkami, protože ekonomičtí aktéři na obou stranách hranice mají 

tendenci preferovat kompetitivní chování.
81

 Zdá se přitom ale, že polská strana 

euroregionu projevuje větší snahu o mezinárodní kontakt či přeshraniční spolupráci než 

ta německá.
82

 

Pokud se na SWOT analýzu euroregionu Pro Europa Viadrina díváme prizmatem 

typologie metafor hranic podle Liama O’Dowda, je v ní pozornost věnována především 

metafoře hranice coby mostu. Analýza konstatuje snahy o vytváření mostu, podtrhuje 

ale především nedostatečné vyvinutí této funkce na polsko-německé hranici a 

v ‚příležitostech‘ vyzývá k užší spolupráci entit na obou stranách hranice. Nedostatek 

zájmu o problémy druhé strany hranice mohou svědčit o hranici jako symbolu identity a 

hranici jako bariéře mezi polskou a německou stranou. 

Euroregion je tedy nástroj pro podporu funkce mostu a společné přeshraniční identity. 

Finančně a institucionálně tyto významy podporuje a může zprostředkovávat příležitosti 

setkávání za účelem podpory těchto dvou významů hranice. Z přeshraniční spolupráce 

ale mají v případě Pro Europa Viadrina užitek spíše elity než běžné obyvatelstvo. 

V oblasti není dostatek iniciativy hnané zdola (bottom-up), která by umožnila plně 

využít impulsů euroregionu pro přeshraniční spolupráci. 
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3 Hranice mezi Frankfurtem nad Odrou a Słubicí 

3.1 Reálie místa 

Německý Frankfurt nad Odrou a polská Słubice jsou sesterská hraniční města na řece 

Odře, která tvořila do roku 1945 jeden městský celek (Frankfurt nad Odrou). 

V důsledku druhé světové války byla tehdejší německo-polská hranice posunuta 

západním směrem na linii Odra-Nisa a tím bylo tehdejší frankfurtské předměstí 

Dammvorstadt (pravý břeh Odry) od zbytku Frankfurtu (levý břeh Odry) izolováno a 

stalo se součástí Polska jako poměrné malé město Słubice. Během několika měsíců od 

této změny byly popolštěny i vnitřní místopisné názvy města.
83

 

Frankfurt a Słubice leží na ose Berlín – Poznaň. Administrativně patří Frankfurt nad 

Odrou do spolkové země Braniborsko a Słubice do Lubušského vojvodství. Obě města 

jsou součástí euroregionu Pro Europa Viadrina, jehož je Frankfurt (společně s 

Gorzówem na polské straně) správním centrem. Od roku 1975 jsou Słubice a Frankfurt 

partnerskými městy,
84

 v roce 2011 vzniklo Słubicko-frankfurtské kooperační centrum
85

 

a od roku 2012 používají obě města společnou zastřešující značku Frankfurt (Oder) – 

Słubice (respektive Słubice-Frankfurt (Oder)) s mottem „Ohne Grenzen. Bez granic“.
86

 

Spojení přes řeku Odru zajišťuje městský most, železniční most i dálniční most. Pro 

Frankfurt i Słubici mají velký význam jejich akademická centra – v roce 1991 založená 

Evropská univerzita Viadrina (Frankfurt nad Odrou)
87

 a ve Słubici Collegium 

Polonicum (fungující od roku 1994), což je společná vědecko-výzkumná instituce dvou 
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partnerských univerzit, zmíněné Viadriny a Univerzity Adama Mickiewicze 

v Poznani.
88

 Významnou firmou sídlící ve Frankfurtu nad Odrou je IHP, Leibniz-Institut 

für innovative Mikroelektronik, bývalá továrna na polovodiče fungující od roku 1959.
89

 

Pro słubickou ekonomiku je důležitá místní tržnice Basar Miejski.
90

 Ve městech leží 

několik parků (například Lennepark, Kleistpark, ostrov Ziegenwerder, Park 

nadodrzański) a je pořádáno poměrně velké množství kulturních událostí (mimo jiné 

Oderfest financovaný z evropských zdrojů a festival Unithea pořádaný studenty 

Viadriny).
91

 

Architektura Frankfurtu nad Odrou má vzhledem ke škodám vzniklým za druhé světové 

války a socialistické minulosti specifický ráz. Prázdná místa vzniklá po bombardování 

za druhé světové války byla zastavěna převážně panelovými domy. Ty stojí v centru 

města nezřídka v sousedství gotických a jiných starobylých staveb.  Ve vedlejším městě 

Słubici, jež má maloměstský ráz, jsou panelové domy také obvyklé. 

Mezi důležité reálie Frankfurtu nad Odrou a Słubice patří jejich ekonomické a 

demografické problémy. Ve Frankfurtu se od roku 1989 počet jeho obyvatel zmenšil 

z přibližných 89 000 na 59 000 v roce 2011,
92

 takže město působí poměrně prázdně. Ke 

škodě Frankfurtu z přibližně 6600 studentů zapsaných na Evropské univerzitě 

Viadrina
93

 v něm třetina až polovina nebydlí, ale za studiem dojíždí (převážně 
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z přitažlivějšího Berlína, který je vzdálený hodinu cesty vlakem).
94

 Značné je i dojíždění 

za prací do Frankfurtu (v roce 2012 to bylo 13 497 lidí) a z Frankfurtu (5 935 lidí).
95

 

Odliv obyvatel souvisí mimo jiné s nedostatkem pracovních míst, v únoru 2014 

dosahovala v tomto městě míra nezaměstnanosti 14,4 %, zatímco braniborský průměr 

byl 10,6 % a celoněmecká míra nezaměstnanosti dosahovala 7,3 %.
96

 Počet obyvatel 

Słubice mírně kolísá,
97

 v roce 2009 v ní žilo 19 341 obyvatel a nezaměstnanost ve 

słubickém okresu dosahovala ve druhém kvartále téhož roku 17,2 %.
98

 Słubice je na 

tom ekonomicky možná lépe než Frankfurt, protože netrpí nedostatkem kupní síly a 

město zůstává osídlené. 

Ekonomika Słubice je postavená zejména na německé kupní síle. V Polsku je velké 

množství komodit a služeb levnějších než na druhé straně řeky, proto je přeshraniční 

nakupování německých obyvatel obvyklým fenoménem. Symbolickým pro tento fakt je 

ulice Jedności Robotniczej, navazující na most oběma městy, hustě posetá obchody 

s levným tabákem a alkoholem, vzhledem k čemuž bývá lidově nazývána 

Zigarettenstraße.
99

 Dalším typickým místem je słubické tržiště, kam se jezdí především 
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o víkendu ve velkém nakupovat.  S tímto fenoménem jsou spojeny słubické taxi služby, 

často zajišťující dopravu na přeshraniční nákupy vzhledem ke skutečnosti, že do roku 

2012 nebylo mezi Frankfurtem a Słubicí zavedeno spojení městské hromadné dopravy. 

Když se diskutovalo o znovuzavedení tramvajové linky spojující obě města, která dříve 

fungovala v jednotném Frankfurtu nad Odrou, vzepřela se vůči němu polská lobby 

vzhledem ke ztrátě jejich výdělků plynoucí ze zavedení linky. V roce 2006 se i v rámci 

frankfurtského referenda proti zavedení linky vyslovila většina obyvatelstva. O šest let 

později byla ovšem mezi městy zavedena autobusová linka č. 983.
100

 

3.2 Słubfurt 

„Aby bylo možné prostor nově uspořádat, je třeba ho nejprve nově definovat. Pro tento 

druh umělecké intervence používám termín ‚aplikované umění‘, což znamená umění 

užité ve veřejném prostoru. Je to strategie zaměřující se na problémy ve vývoji 

společnosti, jež do nich zasahuje a přeměňuje je v jinou konstrukci reality.  Vytvářím 

nástroje, které umožňují vznik této nové skutečnosti v myslích ostatních lidí.“
101

 

Michael Kurzwelly 

Konceptuální umělec a výtvarník Michael Kurzwelly vymyslel koncept Słubfurtu, 

fiktivního města, v němž sjednocuje Słubici a Frankfurt nad Odrou do jednoho 

transkulturního prostoru.
102

 8. listopadu 1999 založil sdružení Słubfurt e. V. a 

v listopadu následujícího roku nechal název zapsat do Registru názvů evropských 

měst.
103

 Spojením uměleckých aktivit a občanské angažovanosti vytváří Kurzwelly 

(společně s dalšími zapojenými lidmi) prvky společné słubfurtské identity, využívá k 
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tomu intervencí ve veřejném prostoru, komunitních událostí a performativních prvků. 

Do tohoto rámce Słubfurtu pozval další umělce zabývající se otázkami hranice a 

identity k realizaci jejich vlastních projektů. 

Kurzwelly se skrze projekt Słubfurt zabývá otázkou identity a zpochybňuje koncept 

národně založených hranic.
104

 Kurzwelly popisuje místní stav jako „krizi identity na 

obou stranách Odry“,
105

 která má svůj původ v absenci ‚kořenů‘ v obou městech. 

Słubfurt podle něj může fungovat jako prostředek proti odcizení místních obyvatel vůči 

místu.
106

 

Michael Kurzwelly se narodil v roce 1963 v Darmstadtu, tři roky žil ve Francii a osm let 

v Polsku.
107

 Vystudoval malbu na Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft a 

v roce 1992 založil v Poznani Mezinárodní centrum umění (Międzynarodowe Centrum 

Sztuki), které vedl do roku 1998. Tehdy se přestěhoval do Frankfurtu nad Odrou, kde 

působil jako vedoucí přeshraničních uměleckých projektů v rámci místního uměleckého 

spolku Frankfurter Kunstverein (O) e.V. Od roku 2004 vyučuje na Evropské univerzitě 

Viadrina předmět Słubfurt a Nowa Amerika - Projekty pro německo-polský městský 

prostor.
108

 Pracuje jako svobodný umělec a vedle Słubfurtu realizuje i jiné menší 

projekty, podle svých webových stránek se věnuje i překládání a tlumočení. Je členem 
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Svazu 90/Strany zelených a od roku 2012 je součástí Mezinárodního uměleckého 

grémia (Internationales Künstler Gremium, IKG).
109

 

Kurzwelly začínal s výtvarným uměním a později se přeorientoval na koncept, v 

současné době se ve své umělecké tvorbě věnuje především ‚konstrukci reality‘ 

(Wirklichkeitskonstruktion) a přeuspořádáním míst (Raumumordnung), k čemuž se 

dostal skrze svůj zájem o umění a politickou angažovanost.
110

 Mezi jeho projekty patří 

vedle Słubfurtu například weisse zone (oblast úmyslně vystřižená z našeho vědomí) a 

institut für weisse zone forschung (zabývající se problémem nicoty),
111

 Blühende 

Landschaften? kladoucí si otázky po budoucnosti venkovských oblastí na příkladu 

vesnice Zempow
112

 a Loch Netz, v němž je zkoumáno vnímání reality.
113

 Kurzwelly 

dále spoluzaložil projekt Nowa Amerika, jenž je napojený na myšlenku Słubfurtu. 

Nowa Amerika je fiktivní stát, který se nachází podél řeky Odry a Nisy. Zahrnuje území 

Polska i Německa, převrací koncept centrum-periferie, přičemž Berlín a Poznaň leží na 

mapě Nowe Ameriky na okraji a Słubfurt položený centrálně je hlavním městem. Nowa 

Amerika zároveň funguje jako síť sdružující obyvatele příhraniční oblasti, většinou 

aktivní v místních nevládních organizacích a kultuře, kteří jsou zapojeni do projektu.
114

 

Kurzwelly je dále součástí Netzwerk für Raumumordnung, sítě umělců v Braniborsku a 

okolí, kteří se ve svých projektech zabývají prostorovým, společenským a kulturním 

kontextem místa, novým pohledem na stávající struktury a ‚konstrukcí reality‘.
115

 

                                                 

109
 „vita“, oficiální stránky Michaela Kurzwellyho, http://www.arttrans.arttrans.de (staženo 12. května 

2014), resp. „Michael Kurzwelly“, LinkedIn, https://www.linkedin.com/pub/michael-

kurzwelly/36/45/979 (staženo 12. května 2014). 

110
 Michael Kurzwelly, rozhovor s autorkou, 30. srpna 2013, Frankfurt nad Odrou. 

111
 institut für weisse zone forschung, http://www.institut.weisse-zone.net (staženo 11. března 2014), resp. 

weisse zone, http://www.weisse-zone.net (staženo 11. března 2014). 

112
 Blühende Landschaften?, http://www.zempow.weisse-zone.net (staženo 11. března 2014) 

113
 LochNetz. Ein wanderführer durch die schwarze Zone, http://www.schwarze-zone.weisse-zone.net 

(staženo 11. března 2014). 

114
 Nowa Amerika, http://nowa-amerika.net (staženo 11. března 2014), resp. „NOWA AMERIKA – 

wykład Michaela Kurzwelly w MBP“, Tektura Opolska – opolsky serwis kulturalny, 

http://www.tekturaopolska.pl/wydarzenia/wszystkie-artykuly-wydarzenia/4052-nowa-amerika-wyklad-

michaela-kurzwelly-w-mbp.html (staženo 12. května 2014). 

115
 „Raumumordnung“, oficiální stránky Michaela Kurzwellyho, http://www.arttrans.arttrans.de (staženo 

12. Května 2014), resp. „NOWA AMERIKA – wykład Michaela Kurzwelly w MBP“, Tektura Opolska – 



 

 

33 

 

Se svými projekty získal několik ocenění: se Słubfurt e.V. v roce 2011 první cenu od 

Spolkového výboru pro politické vzdělávání za projekt Komunální volby ve 

Słubfurtu,
116

 v roce 2013 ocenění v projektu „Aktivplätze – fertig, los!“ od spolkové 

země Braniborsko, v tomtéž roce s Nowou Amerikou ocenění Viadrina (Viadrina-

Preis)
117

 a v roce 2009 jednoroční pracovní stipendium od Stiftung Kunstfonds.
118

 

Kurzwelly ve svých aktivitách staví na představě, že spousta míst v Evropě i po světě je 

společenským konstruktem. Mezi ně patří i státní hranice nebo přejmenování 

německých názvů míst na východním břehu Odry na polské.  Ty nejsou objektivně 

dané, ale existují proto, že se na nich někdo shodl. Tato myšlenka mu dává volnost 

k tomu, aby vymyslel svůj vlastní konstrukt reality a zároveň zpochybňoval existenci 

mezistátních hranic. Svoji uměleckou aktivitu vysvětluje Kurzwelly následovně: „(…) 

rozdíl mezi umělcem a vědcem je vlastně jenom takový, že umělec nepotřebuje žádné 

empirické důkazy. Umělec může něco tvrdit a konat, zatímco vědec stanoví tezi a musí 

ji potom prokázat. Já nemusím vůbec nic dokazovat, já můžu něco tvrdit a hned činit. 

Vedle toho je pro mě umění… pro většinu lidí je umění malířství, sochařství, grafika a 

tak, pro mě je ale umění postoj, určitý způsob dívání se na svět - pořád znovu, nově a 

jinak, pochybujíce o něm.“
119

 

Základ projektu Słubfurt tvoří představivost, projekt pracuje s hrou se symboly a s 

humorem. Nedílnou součástí konstrukce Słubfurtu je i částečná mystifikace. Příkladem 

je happening, v rámci něhož si Michael Kurzwelly pronajal bývalou budovu hraniční 
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kontroly na mostě mezi Słubicí a Frankfurtem nad Odrou a prohlásil ji za radnici 

Słubfurtu. Další ilustrací je smyšlená postava starosty Władyslava Müllera, který se 

narodil v městské části „Słub“ a vyrostl ve „Furtu“. Jelikož se však starosta na žádnou 

událost osobně nedostavil, v roce 2009 jej słubfurtský parlament odvolal z funkce.
120

 

Představu o společném městě Słubfurt je třeba uvést do reálného kontextu. Z webových 

stránek projektu a jiných propagačních materiálů člověk snadno získá pocit, že je toto 

‚město‘ mezi obyvateli Frankfurtu nad Odrou a Słubice přítomné. Pro cizince či nově 

příchozí se představa společného prostoru obou měst zdá reálnější než starousedlíkům. 

Avšak i podle Kurzwellyho vlastních slov ‚žití Słubfurtu‘ rozhodně není v těchto dvou 

městech mainstreamovou záležitostí,
121

 velká část obyvatel o Słubfurtu příliš neví.
122

 

Jedná se spíše o komunitní projekt lidí, kteří přistupují na tuto ‚hru‘. O projekt se více 

zajímají mladší lidé (například studenti, kteří v místě nejen studují, ale i bydlí, a studenti 

navštěvující Kurzwellyho univerzitní kurz) a ve větší míře Poláci než Němci. Autorčino 

třídenní pozorování ve Frankfurtu nad Odrou a Słubici to potvrzuje. 

Všechny propagační materiály a webové stránky Słubfurtu bývají v německém i 

polském a někdy i v anglickém jazyce. Podle antropologa Andrewa D. Ashera
123

 má 

Słubfurt e.V. tendenci v nich nezmiňovat složitější a potenciálně citlivé aspekty historie 

měst. Místo toho jsou témata textů zaměřeny na začínání nanovo se soustředěnými 

silami na vynalézání tradic tomuto evropskému ‚městu‘.
124

 To souhlasí: Kurzwelly 

podle svých slov bere Słubfurt vedle projevu občanské angažovanosti jako svoji 

uměleckou realizaci a ambice zprostředkovávat tímto projektem polsko-německé 

usmíření a podobně však nemá, to je spíše vedlejší efekt. V tomto projektu ho zajímá 

především téma identity a identifikace. V rámci rozhovoru s Asherem říká: „Vytvořil 
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jsem slovo Słubfurt, abych mohl definovat svoji vlastní identitu (…)“.
125

 V rozhovoru 

s autorkou tohoto textu ji popisuje jako pocit ‚mezi‘ (dazwischen), kdy „už není 

Němcem, ale ještě ne Polákem.“
126

 Charakter prezentování Słubfurtu se podle 

Kurzwellyho v průběhu jeho existence částečně pozměnil – dříve byl prezentován jako 

přeshraniční město, dnes už hranice mezi Frankfurtem a Słubicí ‚neexistuje‘.
127

 

Vstupem Polska do EU a do Schengenského prostoru se reálie Słubfurtu posunuly a 

existence hranice už tak nemusela být tolik zmiňována. 

Słubfurt je ve víceméně symbiotickém vztahu s Evropskou unií. Společné jim je 

zejména snižování důrazu na národní hranice a podporování transnacionálního významu 

evropské identity. Proměna institucionálních aktérů spojených s EU a zvětšení jejich 

počtu zkomplikovala tradičně hierarchické vládnoucí vztahy, což Słubfurtu pomohlo 

fyzicky i metaforicky k existenci. Tvůrci politiky Evropské unie vynakládají velkou 

pozornost a finanční prostředky na projekty podporující přeshraniční spolupráci a vznik 

transnacionálních sociálních sfér v hraničních regionech, což se týká i Słubfurtu.
128

 

Podle slov Michaela Kurzwellyho je činnost projektu Słubfurt financována ad hoc, 

v rámci financování je započítán i honorář Kurzwellymu. „Žiju z toho, alespoň z části,“ 

říká umělec.
129

 Słubfurt je financován převážně z veřejných fondů (Fonds 

Soziokultur,
130

 Kulturbüro Frankfurt (Oder), Euroregion Pro Europa Viadrina a další), 

částečně ale i od soukromých sponzorů (Anwaltskanzlei Pöllath und Partner a další) 

nebo na základě ocenění (například Aktivplätze, fertig, los!, Branderburgische 

Landeszentrale für politische Bildung).
131
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Projekt Słubfurt sestává z množství jednotlivých uměleckých či institucionálních prvků, 

které vytvářejí identitu Słubfurtu a iluzi, že město existuje. Aktivity začaly u iniciátora 

projektu Michaela Kurzwellyho, postupně se však přidávají další lidé, kteří realizují 

svoje menší projekty v napojení na ideu Słubfurtu.
132

 Přestože Słubfurt neexistuje na 

mapách, má svůj městský znak (viz Příloha č. 1), akustický symbol města (kokrhání 

słubfurtského kohouta),
133

 słubfurtské občanství, příležitostně vycházející noviny 

Słubfurt PROFIL, knižního průvodce města Słubfurt,
134

 plán města (se změněnými 

názvy ulic), słubfurtskou městskou zeď a jazyk słubfurtštinu (směs němčiny a polštiny, 

kterou příležitostně používá Kurzwelly). Słubfurtský parlament zasedá od roku 2009, ve 

kterém se do něj konaly volby. Zasedání se konají každé dva měsíce, střídavě v síních 

radnice Słubice a Frankfurtu nad Odrou. Projednávají se na nich návrhy na nové aktivity 

Słubfurtu a realizace stávajících projektů. Návrhy může předkládat kdokoliv z obyvatel 

Frankfurtu a Słubice a okolí.
135

 

Mezi jednorázové projekty a události Słubfurtu patří turistické infocentrum Słubfurtu 

(fungující v roce 2005),
136

 Olympiada Słubfurt-Gubien,
137

 Słubfurtské vodní hry
138

 a 

słubfurtská radnice.
139

 V rámci Słubfurt City?, uspořádaného v letech 2004 a 2005 k 

příležitosti pátého výročí ‚města‘ Słubfurt, bylo v městském prostoru Frankfurtu a 

Słubice realizováno vícero uměleckých intervencí a happeningů, které se přímo 

dotýkaly tématu vytvoření společného městského prostoru.
140

 Příkladem takovéto 
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intervence ve veřejném prostoru je projekt Christiana Hasuchy Bydlení na zkoušku ve 

Słubfurtu (Probewohnen in Słubfurt), který spočíval v umístění balkónu (instalovaném 

na lešení) na Placu bohaterów ve Słubici. Zájemci si mohli vypůjčit od balkónu klíče, 

podle svého vkusu ho vyzdobit a strávit na něm několik hodin grilujíce s přáteli nebo 

čtouce noviny. Mohli tak při tom získávat představu o tom, jak se žije na pravém břehu 

Słubfurtu a zároveň být pozorováni kolemjdoucími.
141

 

Příkladem dlouhodobějšího projektu je Słubfurtský klub mládeže, místo pro setkávání 

mládeže z Frankfurtu i Słubice, ve kterém jsou pořádány například workshopy,
142

 dále 

společný prostor pro mezinárodní setkávání Café Słubfurt
143

 a Radio Słubfurt, 

provozované v podobě hodinových podcastů.
144

 Zeitbank czasu je projekt, ve kterém si 

obyvatelé Słubfurtu vyměňují navzájem služby měřené časem. Čas tu platí jako 

słubfurtská měna, pro kterou není potřeba směnárna. Vzniká tak nový podnět ke 

kontaktům mezi obyvateli, kteří se mezi sebou neznají.
145

 V roce 2010 vznikla 

Mediatéka, zabývající se příhraniční identitou a sdružující artefakty a životní příběhy 

spojené s tématem identity, které jí místní obyvatelé darují, čímž Mediatéka slouží ke 

kulturní výměně. Skrze sdílené příběhy zprostředkovává chápání perspektivy druhé 

strany a prožívání dějin lidmi ze sousedního státu. Mediatéka putovala jeden rok po 

německých a polských příhraničních městech a v roce 2012 byla trvale umístěna v 

knihovně Collegia Polonicum ve Słubici.
146

 

Nejnovějším projektem je Mostové náměstí (Plac mostowy / Brückenplatz) z roku 2013 

s titulem Místo pro tvé nápady (Miejsce na twoje pomysly / Platz für deine Ideen). 
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Słubfurtu e.V. dala radnice města Frankfurt nad Odrou k dispozici nevyužívaný 

zatravněný prostor poblíž městského mostu. Słubfurt na jednom otevřeném 

parlamentním zasedání nashromáždil nápady, které by se mohly na tomto místě 

realizovat. Postupně tak vzniká na tomto místě pumptrack dráha pro cyklisty, řečnický 

koutek (Speaker’s Corner), pouliční slovník (na zemi jsou napsaná německá a polská 

slovíčka), jsou tu umístěny barevné mobiliáře, kde jsou prezentovány aktivity Słubfurtu 

a konají se tu pikniky. Autoři nápadů je uskutečňují společnou prací s ostatními 

zapojenými za pomocí grantu „Aktivplätze – fertig, los!“, čímž se posiluje jejich pouto 

k místu.
147

 

3.3 Aplikace teorie Liama O’Dowda 

Podíváme-li se hranici mezi Słubicí a Frankfurtem a její roli v rámci projektu Słubfurt 

skrze O’Dowdovy čtyři metafory, uvidíme následující: 

Význam funkce bariéry má na hranici mezi Słubicí a Frankfurtem nad Odrou historický 

základ. Vychází z dění během druhé světové války a po jejím konci a z omezených 

kontaktů mezi oběma městy během období existence Německé demokratické republiky 

a Polské lidové republiky. Po válce vzniklo na Odře nové sousedství polského a 

německého osídlení, jejichž vztahy byly pohnuté animozitami vyplývajících z války a 

z posunů obyvatelstva.  Vzhledem ke spornému statutu polsko-německé hranice byla 

tato hranice přísně regulována.
148

 Od roku 1967 bylo možné zaměstnat Poláky ve 

Frankfurtu nad Odrou, jinak ale do roku 1972, ve kterém byla na hranici zrušena 

kontrola pasů a víz, probíhal kontakt mezi oběma stranami jen ve velmi omezené 

míře.
149

 

Mezi lety 1972 a 1980 došlo k průlomu v možnosti přecházení hranic a navazování 

přeshraničních kontaktů. Významným fenoménem bylo přeshraniční nakupování Poláků 

(zdroj) vzhledem ke špatnému zásobování polských obchodů a tím i vznik dalšího 
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stereotypu o ‚mase Poláků, která zkupuje obchody‘. Během této doby bylo deklarováno 

polsko-německé přátelství, Słubice a Frankfurt se staly partnerskými městy a 

realizovaly společné projekty (například v kulturní oblasti a oblasti přeshraniční 

výměny). Docházelo tedy ke snaze podpořit funkci mostu.
150

 

V roce 1980, vzhledem k rostoucímu vlivu hnutí Solidarita v Polsku, došlo opět 

k uzavření hranice a umocnění její funkce bariéry.
 
Se začátkem 90. let a opětovným 

uvolněním polsko-německé hranice a zrušením vízové povinnosti kulminovaly ve 

Frankfurtu nad Odrou neonacistické aktivity vymezující se vůči Polákům, které funkci 

bariéry słubicko-frankfurtské hranice opět podtrhovaly.
151

 

Od 90. let narůstá snaha městských zastupitelstev Frankfurtu a Słubice o spolupráci, 

tomuto je nakloněn i institucionální vývoj spojený se vstupem Polska do Evropské unie, 

vznik Euroregionu Pro Europa Viadrina a možnost čerpat dotace na přeshraniční 

projekty.
152

 Vzhledem k umístění obou měst a faktu, že společně urbanisticky tvoří 

jeden celek, bývají občas označovány jako dvojměstí (Doppelstadt) a bývá zdůrazňován 

evropský a mezinárodní charakter měst (jako například na webových stránkách 

Frankfurtu nad Odrou,
153

 v názvu Evropské univerzity Viadrina či v charakteru Collegia 

Polonicum). Deklarovaným cílem Viadriny je pozvednout polsko-německé vztahy 

spojováním akademických obcí obou států.
154

 Vůle ke spolupráci je deklarovaná i 

Słubicko-frankfurtským kooperačním centrem a ve snaze obou měst propagovat 

společnou turistickou značku.
155
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Rozdílná měna a jazyk jsou důležitými prvky, které představují bariéru. Rozdílnost 

jazyků může odrazovat od překračování hranice. Frankfurtská ‚lidová univerzita‘ 

(Volkshochschule) nabízí kurzy v obou jazycích a všechny nápisy v její budově jsou 

dvojjazyčné.
156

 Ta je ale spíše výjimkou. Podle Michaela Kurzwellyho se sice ve 

Słubici dvojjazyčné nápisy místy vyskytují, na frankfurtské straně jsou však pouze 

výjimečně. 

Ekonomická asymetrie mezi polskou a německou stranou hranice ve Słubici a 

Frankfurtu nad Odrou poskytuje příležitost pro zdroje ve využívání této nerovnováhy. 

Častým důvodem pro překračování hranice je pro obyvatele Frankfurtu účel nákupu, 

v němž využívají rozdílnost cen na polském a německém trhu. Naopak słubická 

ekonomika těží z německé kupní síly.
157

 

Pokud se zabýváme metaforou hranice mezi Slubicí a Frankfurtem jako symbolem 

identity, týká se zejména vymezení obyvatel vůči druhému národu obecně, dále 

společné słubicko-frankfurtské identity (podporované městskými zastupitelstvy a 

Słubicko-frankfurtským koordinačním centrem), evropské identity nebo słubfurtské 

identity. Místní frankfurtská či słubická identita zdůrazňována moc není. Překračování 

městského mostu a zrušení pohraniční kontroly mezi Frankfurtem a Słubicí v roce 2007 

má také svůj symbolický význam. Překračování hranice od té doby není tak vědomé, 

nejedná se o institucionální proces, překročení hranice se stává vědomým teprve 

z kontaktu s jiným jazykem či měnou. 

Dlouhé omezení kontaktu obyvatelstva Słubice a Frankfurtu, v kombinaci 

s historickými a ideologickými důvody polsko-německého napětí vytvářely stereotypy 

mezi Poláky a Němci vůči sobě navzájem, tedy bariéru i symbol identity. Konkrétním 

příkladem obyvatelstva v reflexi metafor słubicko-frankfurtské hranice může být otázka 

znovuzavedení tramvajové linky vedoucí přes městský most do Słubice, tedy upevnění 

funkce mostu. Polští řidiči taxi linku odmítali s motivací chránit zdroj svého výdělku 

plynoucí z neexistující hromadné dopravy mezi oběma městy. Ve frankfurtském 

referendu v roce 2006 se většina obyvatelstva Frankfurtu také vyslovila proti jejímu 
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zavedení, protože nechtěla ‚aby se Poláci vozili za jejich peníze‘,
158

 což bylo projevem 

symbolu identity a preferování bariéry.
159

 

Činnost sdružení Słubfurt zdůrazňuje především metaforu mostu a symbolu identity a 

oddělovací funkci hranice neguje. Hranice je pro Michaela Kurzwellyho a celý projekt 

Słubfurt především zdrojem tématu. Projekt Słubfurt intenzivně pracuje se symboly 

identity, vytváří nové a mění ty staré. Příkladem nových jsou zmíněný symbol města, 

słubfurtské noviny a parlament. Příkladem proměny symboliky je prohlášení komplexu 

pohraniční kontroly za radnici Słubfurtu, které zároveň zpochybňuje hranici jako 

bariéru a uplatňuje symboliku identity Słubfurtu.
160

 Podobně bylo se symbolem identity 

pracováno na słubfurtské Olympiádě, v níž bylo jednou z disciplín házení balíků cigaret 

přes budovu hraniční kontroly z mostu na německý břeh, což připomínalo dřívější 

běžnou praxi słubického pašování levných cigaret do Německa.
161

 

Słubfurt e.V. reflektuje tematiku mezistátní hranice v prostoru Frankfurtu nad Odrou a 

Słubice a svými aktivitami ji překračuje, hrajíce si s myšlenkou, že neexistuje. Přestože 

jsou aktivity sdružení pro život většiny obyvatel Frankfurtu nad Odrou a Słubice spíše 

marginální, vytváření podnětů k setkávání lidí a vytváření sítí napříč oběma městy, jež 

jsou Słubfurtu vlastní, svůj význam má. 
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Závěr 

Tato bakalářská práce se zabývá současnou polsko-německou hranicí mezi Słubicí a 

Frankfurtem nad Odrou a neobvyklým spojením umění a politiky v projektu Słubfurt, 

který tuto hranici ve svých aktivitách hravým způsobem reflektuje a neguje její 

rozdělovací funkci. Na tuto hranici a na projekt Słubfurt byla aplikována typologie 

metafor hranic sociologa Liama O’Dowda. 

Polsko-německá hranice za několik posledních dekád velmi proměnila svůj charakter a 

s ním i metafory, které představuje. Během studené války u hranice naprosto 

převažovala - navzdory tomu, že hranice nebyla oficiálně uznaná za definitivní - funkce 

bariéry. S pádem socialistických režimů v Polsku i v Německé demokratické republice 

se hranice stala mnohem propustnější, k přechodu hranice již nebyla za potřebí víza. 

Pořád u ní ale byla zdůrazňována oddělovací funkce, protože se hranice stala vnější 

hranicí Evropských společenství, respektive EU. Od roku 1991 byly na polsko-německé 

hranici zakládány euroregiony a skrze přeshraniční spolupráci a její podporu programy 

INTERREG a Phare rostla snaha o posílení funkce mostu. Zeslabení funkce bariéry 

napomohlo i odstranění fyzických a byrokratických překážek překračování hranice 

plynoucí ze vstupu Polska do Evropské unie a zapojení do evropské integrace.  

Hranice mezi Polskem a Německem představuje také symbol identity a nástroj 

sebeidentifikace obyvatelstva. Omezení kontaktu na polsko-německé hranici v období 

mezi druhou světovou válkou a rokem 1991 vedlo k upevnění vzájemných stereotypů a 

animozit, plynoucích ze zkušenosti druhé světové války. Poslední metaforou hranice 

podle O’Dowdovy typologie je zdroj. Asymetrický charakter hranice vybízí k využívání 

strukturálních nerovností mezi oběma stranami. Z množství nerovností hranice jsou 

nejzřetelnější ekonomické výhody využívání hranice, například ve formě přeshraničních 

investic a nakupování. Ekonomika Słubice do velké míry stojí na německé kupní síle. 

Michael Kurzwelly využívá hranice jako zdroje tématu pro svůj projekt Słubfurt. 

V rámci něj podporuje ve Frankfurtu a Słubici metaforu hranice jako mostu, zatímco 

funkci bariéry popírá, respektive pomocí hry a imaginace předstírá, že bariéra mezi 

„městskými částmi“ Słub a Furt neexistuje. Skrze institucionální prvky (słubfurtský 

parlament, informační centrum), symbolické prvky identity (słubfutské občanství, znak 
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města Słubfurt, jazyk słubfurtština), intervence ve veřejném prostoru a další projekty 

(Probewohnen in Słubfurt, Zeitbank czasu, Radio Słubfurt a další) vytváří podněty 

k setkávání místních obyvatelů a snaží se navodit identitu společnou pro oba břehy 

Odry. 

Słubfurt má ve svém přístupu k mezistátním hranicím velmi podobné cíle jako Evropská 

unie, ale vychází z jiných východisek. Oba projekty, evropský i słubfurtský, se snaží 

překonávat funkce bariéry polsko-německé hranice a posilovat funkci mostu. EU 

podporuje celoevropskou identitu, Słubfurt nepřímo také, ale explicitně ji nezmiňuje. 

Kurzwelly podporuje słubfurtskou a nowoamerickou identitu, respektive popírá národní 

kategorie identity. Evropská unie umožňuje existenci projektu Słubfurt svou finanční 

podporou a je s ním ve svých integračních krocích v symbióze. Podobně jako Słubfurt 

jsou podporovány i další projekty v rámci tzv. fondu malých projektů programu 

INTERREG. 

Posílení metafory mostu zafungovalo u německých a polských elit, přestože míra 

zafungování se těžko určuje, dochází k němu v institucích, infrastruktuře a podobně, ale 

běžného obyvatelstva se tolik nedotýká. Jestliže srovnáváme dnešní situaci se situací 

před rokem 1990, tak je význam hranice jako mostu na německo-polské hranici jistě 

znatelnější; přesto ale na současné hranici mezi Polskem a Německem dominuje funkce 

bariéry, k čemuž přispívají i ekonomické a demografické nesnáze lokace. Vzhledem 

k přetrvávajícímu dědictví hranice jako bariéry význam hranice jako mostu zasahuje do 

chápání lidí a chuti angažovat se v přeshraničních záležitostech současného 

obyvatelstva jen pozvolna a iniciativy zdola, jako například Słubfurt, sice mají určitý, 

ale zatím poměrně marginální účinek. Platnost takového projektu potřebuje ještě mnoho 

času, aby se na něj příhraniční polské a německé obyvatelstvo dokázalo nastavit.  

Typologie metafor hranic (bariéra, most, zdroj a symbol identity) sociologa Liama 

O’Dowda se v tomto textu ukázala jako vhodný nástroj pro analýzu hranic, poskytujíce 

pevný rámec pro jejich popis. Možným námětem pro pokračování bádání by mohl být 

další posun významů polsko-německé hranice a reálný účinek projektu Słubfurt 

s určitým časovým odstupem. 
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Summary 

This bachelor thesis examines the contemporary Polish-German border between Słubice 

and Frankfurt (Oder) and an unusual combination of art and politics in the project of 

Słubfurt which in its activity reflects the border in a playful way and negates its dividing 

function. A typology of border metaphors by sociologist Liam O’Dowd has been 

applied in this study. 

The character of the Polish-German border has changed a lot within the past few 

decades. The metaphors which it represents have therefore implicitly also changed. 

During the Cold War, barrier function of the border has prevailed utterly. With the fall 

of socialistic regimes in Poland and German Democratic Republic the border has got 

more permeable and visa requirements have been abandoned. However, since the 

German-Polish frontier now became an external EU border, the barrier function was 

still emphasized. Since 1991 Euro-regions have been established on the Polish-German 

border and through cross-border cooperation and its support by INTERREG and Phare 

programmes, the bridge function of the border has been supported. Physical and 

bureaucratic obstacles of crossing the border were removed when Poland joined the EU 

and the European integration process. 

The boundary between Poland and Germany represents also symbol of identity and a 

self-identification tool of the citizens. Contact limitation on the Polish-German border 

between the Second World War and year 1991 has led to strengthening of mutual 

stereotypes and animosities, resulting from experience of the war. The last metaphor 

according to Liam O’Dowd’s typology is source. Asymmetrical character of the border 

invites to using of structural disparities between the two sides of border, for example, 

economic disparity of border usage in the form of cross-border shopping and 

investment. The economy of Słubice is to a large extent dependent on the German 

purchasing power. 

Michael Kurzwelly uses boundaries as a source of topic for his project Słubfurt. In its 

scope, he supports the bridge metaphor, while he denies the barrier function. 

Respectively, he pretends with playfulness and imagination that the barrier between 

Słubice and Frankfurt (Oder) does not exist. Through institutional elements (as the 
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Parliament of Słubfurt or information centre of Słubfurt), symbolical elements of 

identity (Słubfurt citizenship, coat of arms of Słubfurt or language Słubfurtish), 

interventions in public space and other projects (Probewohnen in Słubfurt, Zeitbank 

czasu, Radio Slubfurt etc.) he creates incentives for meeting of local people and seeks to 

create a common identity for both sides of the river. 

Słubfurt has similar aims in its attitude towards international borders as the European 

Union, but from a different starting point. Both, the European and the Słubfurt project 

strive to overcome the barrier function of Polish-German border and to strengthen the 

bridging one. The EU supports European identity, while Słubfurt supports the Słubfurt 

and the Nowoamerican one, respectively it denies the national category of identity and 

supports the European identity only implicitly. The European Union enables the 

existence of the project Słubfurt through its financial support and they are in symbiosis 

regarding the integration steps. EU also supports other projects similar to Słubfurt in the 

Small Projects Fund (part of INTERREG programme). 

The strengthening of the bridge metaphor has worked when concerning German and 

Polish elites. Although the efficiency of the bridge-strenghtening function is hard to 

evaluate, it is working more in the domain of institutions, infrastructure and so on, 

rather than among the common inhabitants. If we compare the situation nowadays with 

that in the year 1990, the bridge meaning is more significant today. However, the 

barrier function still prevails at the Polish-German border, and the economic and 

demographic problems do contribute to it. Słubfurt has got some impact, but rather a 

marginal one. The effectiveness of such project needs much time so that the Polish and 

German inhabitants become ready for accepting it. 

The typology of border metaphors (barrier, bridge, source and symbol of identity) of 

sociologist Liam O’Dowd has proved in this text to be a suitable tool for analysing 

Europe’s borders, providing a solid framework for its description. A further shift in the 

functions of Polish-German frontier and the real impact of Słubfurt project in a certain 

time distance might be a possible topic for further research. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Znak „města“ Słubfurt (obrázek) 

 

Zdroj: Słubfurt, http://www.slubfurt.net/indexx.html (staženo 13. března 2014).
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Příloha č. 2: Posun polsko-německých hranic na linii Odra-Nisa (obrázek) 

 

Zdroj: „The Oder-Neisse“, Global-Security.org, 

http://www.globalsecurity.org/military/world/europe/oder-neisse-line.htm (staženo 2. 

dubna 2014).
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Příloha č. 3: SWOT analýza euroregionu Pro Europa Viadrina (tabulka) 

Obyvatelstvo 

Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Zkušenosti života v 

příhraničním regionu 

Nedostatek přeshraniční 

výměny zkušeností (mj. 

v oblasti plnění 

každodenních potřeb) 

Zlepšení životních a 

pracovních 

podmínek (mj. jako 

přínos ke stabilizaci 

obyvatelstva) 

Demografické změny 

Otevřenost 

obyvatelstva vůči 

jiným lidem 

Stále nedostatečný 

mezikulturní zájem 

Rostoucí zájem o 

mezinárodně 

orientované 

vzdělávání a 

kvalifikace 

přizpůsobené 

poptávce 

Další pokles populace 

(např. v důsledku 

poklesu porodnosti; 

migrace) 

  Příliš malý zájem o 

témata druhé strany 

Zlepšení 

přeshraničně 

orientovaného 

vzdělávání a 

profesního rozvoje 

Snížení počtu lidí v 

produktivním věku 

    Vazba populace na 

kulturní krajinu 

Nejistota obyvatel 

pokud jde o 

bezpečnost (mj. 

pohraniční kriminalita) 

a zaopatření (mj. 

zdravotní péče, škola, 

místní veřejná 

doprava) 

 

Ekonomika 

Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Vysoký počet 

zaměstnanců v sektoru 

služeb 

Stále příliš nízká 

orientace na budoucí 

průmyslová odvětví 

(včetně obnovitelných 

zdrojů energie) 

Nová a udržitelná 

pracovní místa v 

inovativních 

odvětvích 

Klesající ekonomická 

síla 

Velké množství 

dostupných pracovních 

sil 

Vysoká nezaměstnanost 

v příhraničním regionu 

Spolupráce s 

vědeckými 

institucemi 

Snížení rozmanitosti 

průmyslových odvětví 

Dostatečná plánování 

určených 

průmyslových zón 

Příliš málo 

ekonomických center, 

které ovlivňují region 

Vytvoření sítě 

technologických a 

inovačních center 

Omezení tradičních 

průmyslových odvětví, 

klesající finanční 

zázemí, nízká inovační 

kapacita 

Vysoký počet malých 

a středních podniků a 

mikropodniků 

Malá strategická 

orientace malých a 

středních podniků v 

přeshraničním uvádění 

na trh 

Síťové propojení 

hospodářského 

prostoru se 

sousedními 

metropolemi 

Odliv pracovních sil 

(mj. vzhledem k počtu 

a přitažlivosti 

pracovních míst a 

vzhledem ke kvalitě 
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života) 

  Žádné marketingové 

strategie zaměřené na 

internacionalizaci 

Využití geografické 

polohy (např. mezi 

metropolemi, na 

Koridoru 2 TEN-T) 

Nedostatek nových 

pracovníků a 

odborníků na trhu 

práce 

  Nedostatek přeshraniční 

spolupráce mezi 

podniky a místních 

investic 

Rozšíření 

přeshraniční 

obchodní spolupráce 

  

    Využití nových 

potenciálů 

  

    Rozvoj prioritních 

turistických 

potenciálů 

  

 

Rozvoj venkova 

Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Dobré podmínky pro 

vzdělávání a cestovní 

ruch skrze 

mezinárodně známé 

přírodní a kulturní 

krajiny, nadregionálně 

známé lokality v 

oblasti historie, 

kultury, umění a 

sportu 

Nedostatky v 

přeshraničních 

koncepcích a 

strukturách pro 

využívání potenciálu 

Zlepšení společné 

propagace, 

respektive využití 

potenciálů přírodních 

a kulturních krajin 

Demografické změny 

Velký podíl vodstva, 

zemědělské půdy a 

lesů 

Stále nedostatečné 

využívání přírodních 

zdrojů ve školství, 

zdravotnictví, 

hospodářské činnosti a 

cestovním ruchu 

Dokončení sítě 

turistických tras a 

doprovodné 

infrastruktury 

Rostoucí 

nezaměstnanost v 

důsledku 

strukturálních změn 

v zemědělství 

Dobré přírodní zdroje 

pro rozvoj 

ekologického 

zemědělství 

Nedostatečná propagace 

turistických nabídek 

Zlepšení rozsahu 

služeb (gastronomie 

ad.) 

Nehospodárnost 

nabídek např. pro 

vzdělávání a služby na 

venkově kvůli snížení 

počtu obyvatelstva 

  Přetrvávající nedostatky 

v infrastruktuře na 

venkově (mj. spojení 

mezi sídly a okolní 

krajinou, přechody přes 

Odru)  

Blízkost metropole a 

rostoucí zájem o 

turistické služby ve 

venkovských 

oblastech 

Konflikt ohledně 

užívání mezi 

zemědělstvím a 

ochranou životního 

prostředí 

    Rozvoj a rozšiřování 

regionálních 

produktů a řetězy 

vytváření hodnot 

Kapitálová slabost 

podniků 
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    Společné zpracování 

a prodej, blízkost 

metropole jako 

odbytiště 

Nedostatek vlastního 

kapitálu organizátorů 

projektů k možnosti 

jejich 

(před)financování 

(zejména projektů 

setkávání) 

    Potenciál pro 

pěstování 

obnovitelných 

surovin 

Důsledky klimatických 

změn 

      Riziko požárů a 

povodní 

 

Lidské zdroje 

Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Dobré školní 

vzdělávání - mnoho 

studentů gymnázií 

Potenciál rozšíření 

spolupráce mezi 

vědeckými institucemi a 

hospodářstvím 

Mezinárodně 

navržené a technicky 

orientované 

vzdělávání a 

zvyšování 

kvalifikace 

pracovníků, aby 

odpovídaly 

požadavkům 

pracovního trhu v 

příhraničním regionu 

Rostoucí 

nezaměstnanost 

Velký počet dobře 

vzdělaných 

pracovníků, vysoký 

podíl absolventů 

s odborným profilem 

Malý počet vhodných 

nabídek zvyšování 

kvalifikace pro malé a 

střední podniky 

Společné struktury 

odborného 

vzdělávání 

Blízkost univerzitních 

center 

v metropolitních 

oblastech, odliv 

studentů 

Mezinárodní orientace 

a vysoká úroveň 

vědeckých institucí, 

odborných vysokých 

škol a univerzit 

Nízká interkulturní 

kompetence 

Podpora výzkumu a 

vývoje, zejména pro 

malé a střední 

podniky a odvětví 

budoucnosti 

Malé šance na 

opětovné zaměstnání 

pro dlouhodobě 

nezaměstnané 

Zkušenosti a know-

how v oblasti 

přeshraniční 

spolupráce (mj. 

uznávání 

profesionálních 

diplomů, on-line portál 

pro porovnání profilů 

pracovních míst) 

Podíl předčasného 

ukončení střední školy 

je na německé straně 

nad národním průměrem 

Euroregion jako 

oblast vzdělávání  
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Připravenost k 

mobilitě mezi 

obyvatelstvem 

Malé množství nabídek 

dalšího vzdělávání po 

absolvování střední 

školy v rámci 

euroregionu 

    

Čilá aktivita spolků a 

aktivní dobrovolnictví 

(německá strana)  

Málo nabídek 

pracovních míst, 

nepříznivá věková 

struktura, nedostatečná 

znalost jazyků, a to 

zejména ve 

venkovských oblastech  

    

 

Euroregionální spolupráce 

Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Dvacet let zkušenosti 

spolupráce 

Přílišná fixace na 

evropské fondy 

(INTERREG) 

Posílení společných 

struktur 

Kolaps euroregionu 

Osvědčené struktury 

pracovních skupin 

euroregionu 

Političtí činitelé 

nevyužívají plně 

potenciál euroregionu 

Organizační a 

obsahové 

zintenzivnění 

výměny zkušeností 

(např. v oblasti 

veřejné služby a 

rozvoje společných 

potenciálů) 

Ztráta smyslu soutěže 

mezi regiony 

Dlouholeté zkušenosti 

v hodnocení polsko-

německých projektů 

Euroregion není 

uznáván jako nositel 

regionálního rozvoje 

Správa společných 

cílů na základě 

neustálé úzké 

spolupráce, zejména 

při přípravě a 

schvalování 

přeshraničních 

strategií, koncepcí a 

opatření 

Ohrožení přístupu 

bottom-up 

Společné PR    Použití nástrojů 

přeshraničního 

územního plánování 

jako základ pro 

strategie a koncepce 

Snižování významu 

hlasu 

(spolurozhodovacího 

práva) euroregionu 

    Euroregion jako 

zástupce zájmů 

příhraničního 

regionu 

  

Zdroj: Entwicklungs- und Handlungskonzept der Euroregion PRO EUROPA 

VIADRINA. Gorzów Wlkp: SONAR Sp. z o.o., 2013, dostupné na 

http://www.euroregion-viadrina.de/cms/upload/EHK_2014_-

_2020_deutsche_Printfassung_-_Download.pdf (staženo 12. května 2014) 
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Příloha č. 4: Struktura rozhovoru autorky s Michaelem Kurzwellym, 30. srpna 

2013, Frankfurt nad Odrou (text) 

Délka rozhovoru: 90 minut 

 

Motivace k založení Słubfurtu. Rozdíl mezi umělcem a vědcem. Strategie vytváření 

identity, pracování s tvrzením, že Słubfurt existuje, fikce a hravý humor. Veřejný 

prostor a občanská společnost. Národní stát jako něco nepřirozeného. (1.-32. 

minuta) 

Jak jste se dostal do Frankfurtu nad Odrou? Jak jste přišel na nápad založit 

město Słubfurt? 

Kde jste přišel na myšlenku konstrukce reality? 

Kvůli Vaší zvědavosti? Nebo se záměrem dát tomuto prostoru novou identitu a 

přitom obě části spojit, aby si lépe rozuměly? 

Jaké jsou Vaše ambice? 

Spolupráce s Frankfurtem a Słubicí, financování Słubfurtu. (33.-41. minuta) 

Spolupracujete se správami Frankfurtu nad Odrou a Słubice? 

Jakým způsobem je Słubfurt financován? 

Historické pozadí německo-polských vztahů, polsko-německé předsudky, snižující 

se počet obyvatel, proměna obou měst od vzniku Słubfurtu. (42.-65. minuta) 

Německá demokratická republika a Polsko moc nekomunikovaly? 

Změnila se Słubice a Frankfurt od existence Słubfurtu? 

Jak se proměňuje míra zájmu o druhý jazyk (polštinu, respektive němčinu) mezi 

místními obyvateli? 

Existuje tu lokální patriotismus? 

Aktuální aktivity spojené se Słubfurtem, Nowa Amerika, sesterská města na Odře 

a Nise (66.-83. minuta) 

Míra reálnosti Słubfurtu, přenositelnost. (84.-90. minuta) 

Je idea Słubfurtu přenositelná i do jiných míst?  

Do jaké míry se může Słubfurt nazývat městem? 

 

Zdroj: autorka 


