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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 

 


