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Abstrakt 

Partnerství měst je způsob mezinárodní spolupráce na komunální úrovni mezi 

samosprávami. Základem tohoto vztahu je pravidelné setkávání zástupců měst a jejich 

občanů. Formou mezinárodní spolupráce je také přeshraniční spolupráce, jejímž úkolem 

je společně řešit problémy daného území v oblasti hranice. Cílem partnerství měst je 

například výměna informací a zkušeností mezi danými samosprávami, organizace 

společných kulturních a sportovních akcí, spolupráce mezi školami či zlepšení 

jazykových dovedností. Důležitým faktorem je zapojení obyvatel do partnerských 

aktivit, díky tomu jsou odbourávány předsudky vůči druhému národu a zlepšeny 

vzájemné vztahy. V předložené práci jsou blíže analyzována partnerství mezi Prahou a 

Norimberkem, Plzní a Řeznem a jako příklad přeshraniční spolupráce partnerství mezi 

Domažlicemi a Furth im Wald. Města mohou prosazovat díky partnerstvím vlastní 

zahraniční politiku bez ohledu na vztahy na státní úrovni. Tyto aktivity lze analyzovat 

díky konceptům veřejné diplomacie a paradiplomacie. Partnerství měst jako prostředek 

pro zlepšení mezinárodních vztahů se projevilo v případě České republiky a 

Svobodného státu Bavorsko, kdy vznikala partnerská města bez ohledu na oficiální 

politiku státu či spolkové země. Kontakty na této úrovni byly značně ovlivněny 

nedořešenými otázkami minulosti, které zabraňovaly zlepšení česko-bavorských vztahů, 

a vytvářely tak politické napětí. Partnerství přispěla díky své bohaté správní a kulturní 

výměně mezi českými a bavorskými městy a zároveň osobními kontakty mezi obyvateli 

k narovnání vzájemných vztahů.  

 

 

 



   

Abstract 

Town-twinning is a way of international cooperation between self-governments at the 

local level. The town-twinning is based on regular meetings of town representatives and 

citizens. The other type of international cooperation is the cross-border cooperation that 

points at common solution of problems in particular border area. The main aim of the 

town-twinning is information and experience exchange, arrangement of common 

cultural and sport events, school cooperation and language skills improvement. Thanks 

to the involvement of citizens in town-twinning activities, the mutual prejudices are 

eliminated and relations improved. The diploma thesis analyses the town-twinning 

between Prague and Nuremberg (Nürnberg), Pilsen and Regensburg, Domažlice and 

Furth im Wald. Thanks to the partnership, the towns and cities can advance their own 

interests in foreign policy by methods of public diplomacy and paradiplomacy 

regardless the relations between country governments. The improvement of 

international relations thanks to the town-twinning can be represented by the 

relationship between the Czech Republic and the Free State of Bavaria, where the twin 

towns were constituted without regard to the official policy of the country or the federal 

state. These contacts at the governmental level were very influenced by the unsolved 

historical problems, which spoiled the improvement of Czech-Bavarian relations. Due 

to the administrative and cultural exchange and personal contacts of citizens, the Czech-

Bavarian town-twinning also contributed to the reconciliation of the mutual relations. 
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Úvod 

„Slibujeme, že uděláme všechno pro to, abychom překonali stíny naší společné 

minulosti, abychom probudili oboustranné porozumění a abychom v duchu svobody a 

přátelství spojili naše občany.“ 

Partnerská smlouva mezi Domažlicemi a Furth im Wald, 20. listopadu 1990
1
 

 

Českou republiku a Svobodný stát Bavorsko spojuje geografická a historická 

blízkost, která vytváří specifické prostředí pro navazování vzájemných kontaktů. Druhá 

světová válka, poválečný odsun německého obyvatelstva z Československa i 

neprůchodnost hranic hrály po desetiletí významnou roli v utváření česko-bavorských 

vztahů. Přesto, že se jedná o přímé sousedy, tvořily nevyřešené otazníky minulosti 

bariéru a tyto národy byly od sebe po dlouhá léta vzdálené.  

Česko-bavorské sblížení tak probíhalo nejprve na úrovni obcí a měst, která 

upřednostnila výhody vzájemné spolupráce před oficiální politikou své země. 

V devadesátých letech dvacátého století tak vzniká celá řada kontaktů a vztahů mezi 

českými a bavorskými městy a obcemi i přes napjaté vzájemné vztahy na státní úrovni.  

Díky rozvíjení vzájemné spolupráce těchto partnerských měst byly odbourávány 

předsudky vůči druhému národu a osobní kontakty mezi obyvateli přispěly ke 

vzájemnému usmíření. Partnerství mezi městy vznikala především na principu snahy o 

vzájemné poznání a spolupráci. Zlepšení vztahů na státní úrovni lze pozorovat až po 

roce 2010. 

Pojem partnerství je často používaný ve společenském diskursu. Tento termín se 

užívá ve smyslu mezilidských vztahů, ale zároveň ve vztahu mezi dvěma nebo více 

subjekty různé povahy. Jako příklad lze uvést několik druhů partnerství, jako jsou 

partnerství mezi lidmi na jedné straně, ale také partnerství politických stran nebo státu a 

dalších samosprávných jednotek, tedy měst, obcí a regionů v rámci regionálních nebo 

mezinárodních partnerství na straně druhé. Další dělení je možné na partnerství 

uzavírané mezi obcemi a městy a jejich zájmovými sdruženími, partnerství komerčního 

charakteru nebo také partnerství v podnikatelském a občanském sektoru.
2
 

                                                 
1
 Partnerská smlouva „Partnerská smlouva [Domažlice a Furth im Wald],“ 20. 11. 1990, poskytnuto 

Hanou Vaňkovou z Odboru kanceláře starosty, úseku školství a kultury, Městský úřad Domažlice. 
2
 Zuzana Khendriche Trhlínová, Partnerství v rozvoji obcí, měst a regionů (Praha: Auditorium), 52. 
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Pro partnerství je důležité vymezit oblasti spolupráce, kterým se budou dané 

subjekty věnovat, přičemž by měla být zohledněna místní a regionální specifika. 

V případě partnerských měst se jako nejčastější oblasti spolupráce jeví kultura, 

vzdělávání, výměna zkušeností ve správní oblasti, hospodářství, sport a zájmová 

uskupení. Dalším podstatným faktorem je také definování společných cílů daného 

partnerství. Dosažení těchto cílů je potom založeno právě na vzájemné spolupráci a 

pomoci, která má přinést užitek všem zúčastněným subjektům. V tomto případě lze 

partnerství chápat jako formální nebo neformální dohodu mezi dvěma či více subjekty 

s úmyslem dosažení společného cíle.  

Partnerská města jako prostředek spolupráce vznikají zcela dobrovolně. 

Neexistuje žádné nařízení ze strany státu či spolkové země, které by stanovovalo 

povinnost navázat partnerství.
3
 Vztahy, které nejsou podloženy vzájemnou písemnou 

dohodou nebo smlouvou, bývají často realizovány pouze v rámci určitého projektu a po 

dosažení stanoveného cíle jsou ukončeny. Naopak partnerství potvrzená vzájemnou 

smlouvou, memorandem nebo dohodou jsou zpravidla stálejší a zároveň pro dané 

subjekty závaznější. Tyto smlouvy jsou však právně nezávazné a nejsou právně 

vymahatelné.  

Mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo existuje v této době 

téměř 270 partnerských svazků různých forem mezi městy, obcemi a regiony. Největší 

počet těchto spojení v rámci jednotlivých spolkových zemí je potom realizován mezi 

českými a bavorskými městy, který čítá téměř 90 svazků.
4
 Českou republiku a Bavorsko 

navíc pojí společná historie, která se rovněž odráží ve vzniku těchto partnerských měst. 

Z těchto důvodů byla pro tuto diplomovou práci zvolena právě partnerství mezi českými 

a bavorskými městy. 

Použité pojmy v této práci, jako jsou město, obec a komuna, označují na jedné 

straně nejnižší samosprávné jednotky zkoumaných území a zároveň aktéry partnerské 

spolupráce. Svaz měst a obcí České republiky definuje partnerskou spolupráci měst 

neboli town-twinning jako formu „dlouhodobé mezinárodní spolupráce mezi 

samosprávami, spočívající v pravidelném setkávání zástupců měst a jejich občanů“.
5
 

Podle jednoho ze zakladatelů Rady evropských obcí a regionů Jeana Baretha partnerská 

                                                 
3
 Beate Wagner, Partnerschaften deutscher Städte und Gemeinden: transnationale Beiträge zur 

internationalen Sicherheit (Münster: Lit, 1995), 67–68. 
4
 „Datenbankabfrage“, Rat der Gemeinden und Regionen Europas: Deutsche Sektion, 

http://www.rgre.de/partnerschaften0.html (staženo 23. 4. 2017). 
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spolupráce znamená, „že se dvě komunity spojí, aby pořádaly akce s evropskou 

perspektivou a s cílem řešit své problémy a vytvářet mezi sebou stále pevnější vazby 

přátelství“.
6
 Partnerství měst lze tedy označit za spolupráci na komunální úrovni, která 

neobsahuje časové ani věcné ohraničení. Zároveň je toto partnerství stvrzeno smlouvou 

o partnerství, která je podepsána představiteli daných měst.
7
 

 

Vymezení tématu 

 Tématem této práce je partnerská spolupráce měst a obcí, jejich význam, důvody 

vzniku a zaměření s ohledem na teritoriální vymezení České republiky a Svobodného 

státu Bavorsko. Jelikož Česká republika přímo sousedí s touto spolkovou zemí, je zde 

také zohledněna oblast přeshraniční spolupráce a částečně euroregionů na této společné 

hranici. Tato práce se věnuje období od roku 1989, kdy se otevřela možnost svobodného 

uzavírání partnerství mezi českými a bavorskými městy. Z důvodu zachycení 

kompletního vývoje česko-bavorských spojení, zabývá se práce také částečně obdobím 

před rokem 1989, kdy vznikaly specifické svazky pro česko-bavorské prostředí, 

takzvané patronáty. Závěr zkoumaného období je určen rokem 2014, kdy bylo otevřeno 

Bavorského zastoupení v Praze.  

 Cílem této práce je zjistit, proč a jak vznikala česko-bavorská partnerská města, 

za jakým účelem jsou tato partnerství zakládána a v čem spočívá jejich podstata. 

Důležitým faktorem jsou také oblasti spolupráce, na které se česko-bavorská partnerství 

zaměřují. Kromě této obecné roviny, byly vybrány tři konkrétní příklady partnerských 

měst. Tyto případové studie blíže analyzují důvody vzniku těchto partnerství, jejich 

vývoj a oblasti spolupráce. Při volbě příkladů byla zohledněna velikost měst s ohledem 

na historickou propojenost těchto území. Vznikly tak reprezentativní vzorky tří různých 

velikostí měst. Podrobněji se tedy tato práce věnuje partnerství mezi Prahou a 

Norimberkem, Plzní a Řeznem, Domažlicemi a Furth im Wald.  

Partnerství měst se také označuje jako zahraniční politika na komunální úrovni.
8
 

„Paradiplomatické aktivity jsou přímým důsledkem všeobecného posilování 

                                                                                                                                               
5
 Gabriela Hůlková et al., Současné trendy v partnerství měst a obcí (Praha: Svaz měst a obcí České 

republiky, 2012), 7. 
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 „Co je partnerská spolupráce měst?“, Twinning.org, http://www.twinning.org/cs/page/rychl%C3%BD-
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7
 Lucie Filipová, Francouzi a Němci na cestě ke sblížení: Partnerství měst a obcí (1950–2000) (Praha: 
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ekonomické, politické, sociální a kulturní role měst a regionů, k němuž ve vyspělých 

evropských zemích dochází přibližně od šedesátých let dvacátého století.“
9
 

V neposlední řadě je cílem této práce analyzovat partnerství jako prostředek zahraniční 

politiky měst a zároveň význam partnerských měst při narovnání česko-bavorských 

vztahů. V rámci tohoto cíle je pracováno s hypotézou, podle které uzavírání českých a 

bavorských partnerských měst má pozitivní vliv na posilování česko-bavorských 

vztahů, a napomohlo tak i k jejich normalizaci. 

 

Vymezení přístupu a struktura práce 

 Téma partnerství mezi českými a bavorskými městy je zde zkoumáno z několika 

hledisek. V této práci je využíván kvantitativní přístup, přičemž jsou analyzovány 

především statistické údaje z dostupných databází, které evidují počty a data vzniku 

partnerských měst. Pro zjištění celkového počtu svazků německých měst byla použita 

databáze Německé sekce Rady evropských obcí a regionů (Rat der Gemeinden und 

Regionen Europas, Deutsche Sektion). Ta eviduje vzniklá spojení německých měst 

s městy po celém světě. V případě analýzy pouze bavorských partnerství byla využita 

databáze spravovaná Bavorským státním ministerstvem vnitra, výstavby a dopravy 

(Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr),
10

 které shromažďuje 

údaje o partnerstvích bavorských měst, obcí a regionů. Obdoba těchto databází pro 

Českou republiku není k dispozici. Statistické údaje, které lze čerpat o českých 

partnerských městech, je možné získat pouze z průzkumu, který organizoval Svaz měst 

a obcí České republiky v roce 2011.  

Tato práce zároveň kombinuje kvantitativní přístup s kvalitativním, kdy je 

analyzována přeshraniční a partnerská spolupráce daných měst a regionů, jejich důvody 

vzniku a zaměření vzájemné spolupráce. Pro doplnění informací z tištěných zdrojů byli 

osloveni konkrétní významní aktéři partnerských aktivit vybraných případových studií. 

Nejprve byla oslovena Gabriela Hůlková ze Svazu měst a obcí České republiky, Sekce 

pro projekty a zahraniční vztahy, která se zabývá partnerstvím českých měst po celém 

světě. Následně byl proveden semistrukturovaný rozhovor, ve kterém poskytla cenné 

informace o činnosti Svazu, partnerských aktivitách českých měst, jejich vývoji a 

významu. 

                                                 
9
 Petr Drulák, Lucie Königová a Petr Kratochvíl, Podíl obecních a krajských samospráv na zahraniční 

politice ČR (Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2004), 2. 
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Pro získání informací o vývoji jednotlivých partnerství, přehledů partnerských 

aktivit a konkrétních příkladů projektů v rámci vybraných případů byly osloveny 

radnice a magistráty daných měst s prosbou o poskytnutí těchto údajů. Při navázání 

kontaktu byly jednotlivým zástupcům kladeny konkrétní otázky týkající se daného 

partnerství. Ve všech vybraných případech byl osloven zástupce na české i bavorské 

straně. V případě partnerství mezi Prahou a Norimberkem byl navázán kontakt s 

Dagmar Masopustovou, která pracuje jako specialistka zahraničních vztahů 

na Magistrátu hlavního města Prahy, Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního 

ruchu. V Norimberku byl osloven Daniel Nevaril, který zastává funkci na Amt für 

Internationale Beziehungen norimberské radnice. Kontakt se však nepodařilo navázat. 

Informace o partnerství mezi Plzní a Řeznem zprostředkovala Dagmar 

Hermanová z Oddělení protokolu kanceláře primátora města Plzně. V případě tohoto 

partnerství se podařilo navázat kontakt i na řezenské radnici s Mélanií Hurteloup, která 

se zabývá agendou partnerských měst na Abteilung Internationale Beziehungen und 

Repräsentationen.  

Jako třetí dvojice byl stanoven původně Cheb s bavorským Marktredwitz, 

bohužel se ale vůbec nepodařilo navázat kontakt s chebskou radnicí, proto bylo nakonec 

jako třetí případ zvoleno partnerství mezi Domažlicemi a Furth im Wald. V případě 

Domažlic byl navázán kontakt s Hanou Vaňkovou z Odboru kanceláře starosty, úseku 

školství a kultury. Paní Vaňková následně zprostředkovala kontakt na předsedu Výboru 

pro spolupráci partnerských měst Kamila Jindřicha, se kterým byl původně plánovaný 

rozhovor, který se bohužel nepodařilo uskutečnit. Na bavorské straně byl v tomto 

případě osloven předseda Kruhu přátel Furth im Wald - Domažlice (Freundeskreis 

Furth im Wald – Domažlice) Hermann Plötz, který poskytl informace o důvodech 

vzniku tohoto partnerství a vyzdvihl především zásluhy tehdejších starostů obou měst. 

Z důvodu nízkého počtu poskytnutých dat v tomto případě byly jako doplňující zdroje 

zvoleny novinové a internetové články, které se věnují tomuto partnerství. Ve všech 

třech vybraných případech se podařilo získat kopie podepsaných partnerských smluv, 

které jsou uvedeny v příloze. 

 První kapitola této práce se věnuje charakteristikám partnerských měst. Cílem 

této části je nejprve představit partnerství jako formu kooperace v širším kontextu 

mezinárodní spolupráce. Jsou zde tedy uvedeny druhy partnerství na mezinárodní 
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 Pro účely této práce je zkrácený překlad „bavorské ministerstvo vnitra“ používán pro Bayerisches 

Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr. 



   

 

7 

  

úrovni, přičemž je kladen důraz především na poslední kategorii, tedy mezinárodní 

spolupráci územních samospráv. Další část kapitoly seznamuje čtenáře s nejčastějšími 

důvody, proč vznikají partnerská města, co je příčinou jejich vzniku a za jakým účelem 

jsou zakládána. Součástí této kapitoly je také představení vzniku konceptu partnerských 

měst po druhé světové válce a zároveň jejich vývoj v druhé polovině dvacátého století. 

Zakládání partnerských měst jsou řízena určitými právními předpisy, kterým se věnuje 

následující část této kapitoly. Na závěr jsou uvedeny organizace a instituce, ve kterých 

jsou zastoupeny města, obce a regiony a které figurují v oblasti partnerství měst.

 Následující kapitola je věnována partnerství měst z hlediska historického vývoje 

česko-bavorské spolupráce. Součástí kapitoly je základní představení problematiky 

vzájemných vztahů. Cílem této části je představit stručně komplikovanost vztahů na 

česko-bavorské hranici s ohledem na důležité historické události a jejich důsledky a 

zároveň nastínit politické napětí, které se zde od konce druhé světové války až prakticky 

do roku 2010 odehrávalo. Tato kapitola se také věnuje takzvaným patronátům, které 

jsou pro česko-bavorské prostředí specifické. Dále je zde uveden vývoj základních 

programů přeshraniční a partnerské spolupráce, ze kterých lze čerpat finanční 

prostředky pro tyto partnerské aktivity. 

 Třetí kapitola je nejprve věnována obecně partnerským městům České republiky 

a Bavorska. Jsou zde analyzovány především statistické údaje o uzavřených 

partnerstvích. Následně tato kapitola obsahuje tři případové studie konkrétních příkladů 

partnerské spolupráce. Tyto případové studie se vždy zabývají daným partnerstvím ze 

tří hledisek. Nejprve jsou představena konkrétní města, zda mají uzavřena také jiná 

partnerství po celém světě. Následně se tyto studie věnují důvodům vzniku daného 

partnerství a jeho vývoji. V jednotlivých případech jsou také uvedeny oblasti, na které 

se vybrané svazky ve svých aktivitách zaměřují a konkrétní projekty vzniklé v rámci 

daného spojení. Jako celá tato práce jsou časově i tyto případové studie vymezeny vždy 

od vzniku vybraného partnerství až do roku 2014. 

Poslední kapitola se věnuje česko-bavorskému partnerství měst jako prostředku 

pro zlepšení vzájemných vztahů. Nejprve je zde uvedeno postavení městských 

samospráv v České republice a v Bavorsku a jejich možnosti, jak mohou sami vytvářet 

zahraniční aktivity. Následně je zde nahlíženo na partnerství měst z hlediska veřejné 

diplomacie a paradiplomacie. Tyto koncepty umožňují analyzovat partnerství jako 

prostředek pro utváření zahraničních vztahů z hlediska měst, obcí a regionů. Tyto teorie 

jsou následně aplikovány na konkrétní příklady českých a bavorských partnerských 
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měst a zároveň porovnávány s historickým vývojem vztahů na komunální a státní 

úrovni. V této části je pojem státní úroveň používán ve smyslu oficiální zahraniční 

politiky České republiky a Bavorska jako spolkové země. 

 

Zhodnocení pramenů a literatury 

 Statistické údaje o počtu uzavřených partnerství mezi českými a bavorskými 

městy, roku založení a případně formy svazku vycházejí z již zmíněných databází 

Německé sekce Rady evropských obcí a regionů, databáze bavorského ministerstva 

vnitra a dotazníkového šetření z roku 2011, které provedl Svaz měst a obcí České 

republiky. Primárně v případě českých a bavorských měst bylo pracováno s databází 

bavorského ministerstva vnitra, tyto údaje však byly porovnávány také s databází 

Německé sekce Rady evropských obcí a regionů. 

Všechny uvedené databáze jsou založené na dobrovolném principu, kdy města 

hlásí uvedeným institucím a organizacím vznik nového nebo stávajícího partnerství. 

S výjimkou bavorského ministerstva vnitra ale tato hlášení nejsou opatřena konkrétním 

vnitřním nařízením nebo vyhláškou, která by byla pro města závazná, aby došlo ke 

kompletní evidenci úplně všech vzniklých partnerství.
11

 Údaje získané z dostupných 

databází se při porovnání lišily. Důvodem je jednak dobrovolnost hlášení údajů o 

vzniklých partnerstvích na jedné straně a na druhé straně definice pojmu partnerství. 

Například databáze Německé sekce Rady evropských obcí a regionů rozlišuje mezi 

partnerstvím, přátelstvím a kontaktem. Databáze bavorského ministerstva vnitra však 

toto nerozlišuje a všechna spojení v databázi uvádí jako partnerství bez ohledu na to, 

zda byla uzavřena partnerská smlouva. Stejně tak ani Svaz měst a obcí České republiky 

nerozlišuje, zda je partnerství potvrzené smlouvou či nikoliv. Celkový počet partnerství 

mezi českými a bavorskými městy je řádově shodný, zároveň ale obě databáze evidují 

v některých případech různá spojení. 

Tato práce vychází z příruček, jejichž vznik iniciovaly Svaz města a obcí České 

republiky, Spolkového ministerstva pro hospodářskou spolupráci a vývoj 

(Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)
12

, Rady 

                                                 
11

 Vyhláška bavorského ministerstva vnitra: „Kommunale Partnerschaften“ Bekanntmachung des 

bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 7. Oktober 1987. 
12

 Jessica Bayer et al., Handreichung zur Kommunalen Entwicklungspolitik: Ein Theorie- und 

Praxisleitfaden (Bonn: Engagement Global GmbH – Service für Entwicklungsinitiativen, 2013). 
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evropských obcí a regionů
13

 nebo Heinrich-Böll-Stiftung.
14

 Velký přínos přitom měla 

zejména publikace Svazu měst a obcí České republiky, která nese název Současné 

trendy v partnerství měst a obcí. Jedná se o sbírku praktických příkladů mezinárodní 

spolupráce, která nejprve představuje obecně partnerství měst a poté situaci a tendence 

českých partnerství. Údaje uvedené v této publikaci vycházejí z dotazníkového šetření, 

které provedl Svaz v roce 2011, jedná se tak o jediné zmapování počtu uzavřených 

partnerství českých měst. Tato příručka zároveň slouží jako návod, jak uzavřít 

partnerství pro města, která by měla zájem najít partnerské město. Publikace vznikla za 

podpory programu Evropa pro občany.
15 

Přehled o základních typech partnerství v mezinárodním kontextu přinesla 

odborná monografie Zuzany Khendriche Trhlínové Partnerství v rozvoji obcí, měst a 

regionů, která se ve svém výzkumu zabývá problematikou komunální politiky a 

lokálního rozvoje. V této publikaci se autorka věnuje jednotlivým typům, významu 

partnerství, současným směrům v řízení měst a obcí a zároveň princip partnerství 

aplikuje právě na města a obce.
16

 

Problematikou česko-bavorského pohraničí se zabývají vybrané tři sborníky, ze 

kterých byly čerpány informace o přeshraniční spolupráci mezi příhraničními regiony 

České republiky a Bavorska. První sborník Vytváření příhraničního společenství na 

česko-německé hranici se věnuje právě přeshraniční spolupráci na česko-bavorské 

hranici a poskytl především obecnou charakteristiku daného území.
17

 Druhá publikace 

České pohraničí: Bariéra nebo prostor zprostředkování? vznikla před vstupem České 

republiky do Evropské unie ve spolupráci Akademie věd a univerzitními pracovišti 

v Praze, Plzni, Brně, Ostravě a Ústí nad Labem. Obsahem tohoto sborníku je výzkum 

regionální rozvoje českého pohraničí.
18

 Třetí novější publikace z roku 2013 s názvem 

Der Einfluss der tschechisch-bayerischen Grenze auf die natürlichen und die 

sozioökonomischen Systeme se věnuje vlivu hranice mezi Českou republikou a 

Bavorskem. Roli měst při tvorbě regionální politiky se věnují především dva čeští 

                                                 
13

 Rada evropských obcí a regionů, Partnerství pro budoucnost: Praktická příručka (Praha: Svaz měst a 

obcí České republiky, 2008). 
14

 Albert Statz a Charlotte Wohlfarth, Kommunale Partnerschaften und Netzwerke: Ein Beitrag zu einer 

transnationalen Politik der Nachhaltigkeit (Berlin: Heinrich-Böll-Stiftung, 2010). 
15

 Hůlková et al., Současné trendy v partnerství měst a obcí. 
16

 Khendriche Trhlínová, Partnerství v rozvoji obcí měst a regionů. 
17

 František Zich et al., Vytváření příhraničního společenství na česko-německé hranici (Ústí nad Labem: 

Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2000). 
18

 Milan Jeřábek et al., České pohraničí: Bariéra nebo prostor zprostředkování? (Praha: Academia, 

2004). 
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autoři, a to Vít Dočkal a Vratislav Havlík, který vychází z Dočkalovy práce Regionální 

politika EU a naplňování principu partnerství: Případové studie České republiky, 

Německa, Francie a Slovinska. Jedná se o sborník, který se věnuje regionální politice ve 

zvolených zemích.
19

 Havlík se pak věnuje ve své monografii Města jako partner 

v procesu vládnutí zapojení českých a německých měst na úrovni Evropské unie.
20

 

Životem na česko-bavorské hranici s ohledem na historické souvislosti se zabývá 

také sborník Otisky historie v regionálních identitách obyvatel pohraničí. Tato studie se 

zaměřuje na zkoumání vzájemného vznímání obyvatelstva česko-bavorského pohraničí. 

Analýza historických událostí poválečného vývoje v kontextu česko-německých vztahů 

je zde doplněna o výpovědi obyvatel tohoto území, které vzniky na základě empirického 

šetření v příhraničních oblastech České republiky a Bavorska v roce 2004.
21

 

Jedním ze základních zdrojů zabývajících se partnerstvím měst je publikace 

Beate Wagner Partnerschaften deutscher Städte und Gemeinden: transnationale 

Beiträge zur internationalen Sicherheit z roku 1995, v níž se autorka zabývá vznikem 

partnerských měst mezi Německem a Francií, dále mezi Německem a východními státy 

a v poslední části partnerstvími mezi vyspělými a rozvojovými státy. Wagner se 

zaměřuje především na význam partnerské spolupráce a klade si otázku, jaký je jejich 

přínos v oblasti mezinárodní bezpečnosti.
22

 Inspirací pro uchopení tématu této 

diplomové práce byla publikace Lucie Filipové Francouzi a Němci na cestě ke sblížení: 

Partnerství měst a obcí (1950-2000).
23

 Tato monografie vychází z disertační práce 

Sblížení zdola? Partnerství německých a francouzských měst a obcí v letech 1950-2000, 

která vznikla v roce 2011 na Institutu mezinárodních studií FSV UK. 

Pro uchopení partnerství měst v kontextu zahraniční politiky byly použity 

koncepty veřejné diplomacie z publikace Veřejná diplomacie autorky Jany Peterkové
24

 

a paradiplomacie, kterou se zabýval například politolog Petr Drulák spolu s autory Lucií 

Königovou a Petrem Kratochvílem ve své zprávě z výzkumného projektu Ministerstva 

zahraničních věcí České republiky Podíl obecních a krajských samospráv na zahraniční 

                                                 
19

 Vít Dočkal et al., Regionální politika EU a naplňování principu partnerství:Případové studie České 

republiky, Německa, Francie a Slovinska (Brno: Masarykova univerzita, 2006). 
20

 Vratislav Havlík, Města jako partner v procesu vládnutí: Případ českých a německých měst (Brno: 

Masarykova univerzita, 2013). 
21

 Václav Houžvička a Lukáš Novotný et al., Otisky historie v regionálních identitách obyvatel pohraničí: 

Sebedefinice a vzájemné vnímání Čechů a Němců v přímém sousedství (Praha: Sociologický ústav 

Akademie věd ČR, 2007). 
22

 Wagner, Partnerschaften deutscher Städte und Gemeinden. 
23

 Filipová, Francouzi a Němci na cestě ke sblížení. 
24

 Jana Peterková, Veřejná diplomacie (Plzeň: Aleš Čeněk, 2008). 
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politice ČR. Tato studie jako první teoreticky vymezuje koncept paradiplomacie 

v českém prostředí a zároveň vyhodnocuje paradiplomatické aktivity českých měst a 

obcí.
25

  

Dalším zdrojem informací byly údaje získané od osob zabývajících se 

partnerskou spoluprácí na vybraných magistrátech a radnicích. Tyto informace byly 

zprostředkovány písemně a zpracovány pro účel této diplomové práce. Dotazovaní 

odpovídali na otázky týkající se vzniku daného partnerství, oblastí spolupráce a 

konkrétních projektů v rámci partnerských aktivit. Ve všech uvedených případových 

studiích bylo také pracováno s původními partnerskými smlouvami, které byly uzavřeny 

mezi danými městy. Díky těmto smlouvám bylo možné zjistit, z jakého důvodu bylo 

partnerství uzavřeno a jaké oblasti spolupráce byly definovány už v době vzniku daného 

partnerství. Dalším dokumentem byly stanovy Kruhu přátel Furth im Wald – 

Domažlice, ze kterých byly získány informace o činnostech a cílech tohoto sdružení, 

které se zaměřuje na partnerskou spolupráci mezi těmito městy. Přínosem byl také 

rozhovor vedený s Gabrielou Hůlkovou ze Svazu měst a obcí České republiky, která 

poskytla pohled na partnerství měst z hlediska Svazu jako zprostředkovatele těchto 

svazků.  

 

                                                 
25

 Drulák, Königová a Kratochvíl, Podíl obecních a krajských samospráv na zahraniční politice ČR. 
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1. Základní charakteristika a vznik partnerských měst 

Partnerství lze rozlišovat a dělit dle různého typu spojení, jeho charakteru, ale také 

doby trvání. Můžeme tak definovat několik forem a typů partnerství, která jsou na 

úrovni měst a regionů zastoupena. Některá partnerství vznikají účelově, jsou tak časově 

omezená do doby dosažení určitého cíle, na jehož základě spojení vůbec vzniklo. 

Existují ale také partnerství, která fungují trvale z důvodu naplnění dlouhodobých cílů, 

nebo může dojít na základě dobrých výsledků k vývoji od účelového partnerství 

k dlouhodobému. „Partnerství vznikají jak na úrovni malých lokálních skupin v rámci 

sousedství, čtvrti nebo zájmových sdružení v obci nebo městě, tak i na regionální a 

národní úrovni s cílem vstupovat do vybraných veřejných politik a podporovat určité 

zájmy a cíle.“
26

 

 

1.1 Základní druhy partnerství a jejich dělení 

Partnerství můžeme členit podle iniciátora spojení. Pokud vztah vznikl na základě 

iniciativy a zájmu jednotlivých aktérů, jedná se o partnerství, které bylo iniciováno 

zdola (bottom-up princip). Partnerství iniciovaná shora (top-down princip) se stávají 

součástí vládní strategie a mají řešit konkrétní problémy v určitých regionech nebo 

lokalitách. Jejich cílem může být zlepšení vybraných veřejných služeb či podpora a 

vznik místních organizací zabývajících se například rozvojem venkova. Další 

kategorizace je možná podle typů aktérů, kteří figurují ve vzájemném spojení. Jako 

aktér zde vystupují například instituce, organizace státní správy nebo územní 

samosprávy, občané či občanské organizace, podnikatelé a vzdělávací nebo bankovní 

instituce.
27

 V případě partnerství měst se jedná o partnerství iniciované zdola, kdy jsou 

spojení uzavírána například na základě dřívějších kontaktů mezi obyvateli nebo 

zájmovými uskupeními. Tato partnerství vznikají zcela dobrovolně a nejsou nařízena 

určitou vládní strategií. 

Dalšími aktéry jsou také různé lokální sportovní a kulturní spolky, iniciativy, různá 

zařízení jako muzea, nemocnice, zoologické zahrady, hospodářské komory, církevní 

spolky a organizace nebo sociální a nevládní organizace.
28

 Ve většině případů 

                                                 
26

 Khendriche Trhlínová, Partnerství v rozvoji obcí, měst a regionů, 137. 
27

 Ibid., 137–138. 
28

 Bayer et al., Handreichung zur Kommunalen Entwicklungspolitik , 49–50. 
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partnerských měst je zastoupeno několik těchto aktérů partnerských aktivit najednou, 

partnerství se tak neomezují na spolupráci pouze v jedné oblasti, ale snaží se zahrnout 

co největší počet zúčastněných subjektů. 

Dle úrovně spolupráce lze definovat partnerství na mezinárodní, národní, 

regionální nebo lokální úrovni. Zároveň může docházet i jejich prolínání. Na 

mezinárodní úrovni vznikají různé typy partnerství především jako důsledek světové 

integrace a globalizace. Tyto svazky se vyskytují na úrovni států, regionů, obcí i měst, 

ale také mezi regionálními a národními institucemi či občanskými nebo neziskovými 

organizacemi a sdruženími. Partnerství mají za úkol řešit například podobné problémy, 

které se vyskytují v daných zemích a přispět tak k předání vzájemných zkušeností a 

způsobů řešení těchto záležitostí. Společně lze řešit například oblasti, jako jsou 

energetika, vzdělávání, bezpečnost nebo odpadové hospodářství.
29

  

Na mezinárodní úrovni se rozlišují především čtyři nejvyužívanější formy 

spolupráce. První kategorií je nadnárodní spolupráce (transnational co-operation), zde 

se jedná o spolupráci mezi státy, které řeší určitý významný společenský problém, jako 

například životní prostředí mezi regiony geograficky blízkými zemím Evropské unie. 

Druhou skupinu tvoří meziregionální spolupráce (interregional co-operation). V tomto 

vztahu jsou předávány hlavně znalosti a zkušenosti při řešení vybraných otázek jako 

například životní prostředí, inovace nebo doprava. Spolupracují zde především 

regionální a místní instituce ve vybraných oblastech lokálního a regionálního rozvoje a 

do tohoto partnerství potom vstupují jen vybraní aktéři. Spolupráce probíhá především 

na úrovni zemí Evropské unie, ale také mezi zeměmi Evropské unie a dalšími státy jako 

například Švýcarsko, Norsko nebo Island a Lichtenštejnsko.
30

 

Třetí formou na mezinárodní úrovni je přeshraniční spolupráce (cross-border co-

operation). Tato forma je využívána hlavně v příhraničních regionech jednotlivých států 

a jedná se o přímou sousedskou spolupráci regionálních a místních struktur. V rámci 

přeshraniční spolupráce se střetávají kulturní, jazykové, ekonomické, technické, 

administrativní a geopolitické aspekty. „Základem přeshraniční spolupráce jsou 

integrované a strategicky zaměřené programy, v jejichž rámci se pak realizují jednotlivé 

projekty.“
31

 Jako formální struktury přeshraniční spolupráce tak vznikají euroregionální 

                                                 
29

 Khendriche Trhlínová, Partnerství v rozvoji obcí, měst a regionů, 138–139. 
30

 Ibid., 139–140. 
31

 Milan Jeřábek, „Pohraničí a přeshraniční spolupráce v regionálním rozvoji,“ in České pohraniční: 

Bariéra nebo prostor zprostředkování?, ed. Milan Jeřábek, Jaroslav Dokoupil a Tomáš Havlíček et al. 

(Praha: Academia, 2004), 81. 
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sdružení (EUREGIO), evropská seskupení pro územní spolupráci (ESUS) a přeshraniční 

impulzní centra (PIC).
32

 

Poslední kategorií je mezinárodní spolupráce územních samospráv, kdy vznikají 

partnerské svazky mezi obcemi, městy a kraji. Jako aktéři tohoto svazku zde vystupují 

hlavně obce, města a kraje, ale do spolupráce mohou zasahovat i další subjekty, jako 

jsou například školy, občanská sdružení, kulturní nebo sportovní organizace či další 

občanské či politické instituce.
33

  

Rada evropských obcí a regionů rozlišuje zahraniční vztahy dvou měst nebo obcí 

na komunální úrovni do tří kategorií. První formou je partnerství, kdy se jedná o 

formální, časově a věcně neomezená spojení, která jsou založená na základě partnerské 

smlouvy (Partnerschaftsurkunde). Druhou kategorií je přátelství, do této skupiny 

spadají spojení, která se zakládají na určité domluvě, přičemž tyto svazky jsou časově 

omezené, a to například po dobu konkrétních projektů. Poslední formou je kontakt, 

který je definován jako spojení, která jsou bez formálního potvrzení.
34

 V současné době 

se komunální partnerství vytvářejí v nové, rozšířené formě mezinárodní komunální 

spolupráce. Jednotlivé dělení na partnerství, přátelství a kontakty již není tak 

jednoznačné a snadno oddělitelné. Vedle tradičních partnerských měst, která vznikla na 

základě závazné partnerské smlouvy, tak vznikají dohody o spolupráci, projektové 

smlouvy, charty, společná prohlášení nebo usnesení.
35

 

Zatímco nadnárodní, meziregionální a přeshraniční spolupráce vzniká často 

účelově s cílem řešení určitých problémů, obce, města i kraje vytvářejí mezi sebou 

stabilnější partnerské svazky v rámci tzv. mezinárodní nebo zahraniční spolupráce, které 

lze pojmenovat, jak už bylo zmíněno, jako partnerská města či partnerské regiony. 

„Tato partnerství jsou založena na pravidelné institucionalizované spolupráci mezi 

dvěma obcemi, popř. mezi dvěma městy nebo kraji v jasně specifikovaných 

oblastech.“
36

 

 

                                                 
32

 Khendriche Trhlínová, Partnerství v rozvoji obcí, měst a regionů, 140. 
33

 Ibid., 140. 
34

 „Datenbank der kommunalen Partnerschaften“, Rat der Gemeinden und Regionen Europas: Deutsche 

Sektion, http://www.rgre.de/partnerschaften.html (staženo 10. 1. 2017). 
35

 Bayer et al., Handreichung zur Kommunalen Entwicklungspolitik , 43. 
36

 Khendriche Trhlínová, Partnerství v rozvoji obcí, měst a regionů, 145. 
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1.2 Důvody uzavření partnerství 

Partnerství vznikají z důvodu naplnění určitých cílů, záleží vždy, na jaké oblasti se 

konkrétní vztah zaměřuje. Partnerská spolupráce zprostředkovává výměnu informací a 

zkušeností z různých oblastí mezi partnerskými městy. Dále dochází ke zlepšení výkonu 

správy obce a tím pádem zvýšení kvality života občanů. Díky partnerstvím vzniká 

prostor pro řešení společných témat a problémů, zároveň dochází ke zviditelnění města 

nebo obce v zahraničí, což souvisí také s jeho atraktivitou a přínosem v oblasti 

cestovního ruchu. Partnerská města mohou spolupracovat na projektech, které jsou 

financovány z programů Evropské unie, stejně tak dochází k navazování ekonomických 

a obchodních styků. V neposlední řadě partnerství měst přináší vyšší míru zapojení 

občanů do veřejného života obce. S tím souvisí navázání kontaktů mezi občany 

partnerských měst a poznání jiných kultur a tradic včetně případných zlepšení 

jazykových dovedností. Kromě těchto konkrétních výhod, které se týkají pouze daných 

partnerských měst, mohou globálně partnerská města přispívat k mírovému soužití 

národů, rozšiřování obecného povědomí a znalostí, podporují solidaritu mezi 

samosprávami a občany a zároveň přispívají k integraci Evropské unie.
37

 

Do partnerských aktivit měst a obcí se mohou zapojit jak běžní občané různého 

věku a pohlaví, tak například podnikatelé, odborníci, pracovníci různých organizací 

nebo občanské spolky různého zaměření. Kromě toho není partnerství určené jen pro 

velká města a obce, ale do těchto aktivit se mohou zapojit i menší územní celky. Díky 

partnerství tak dochází k navazování a upevňování přátelských i profesních vazeb mezi 

těmito aktéry. „Partnerská spolupráce měst také významně pomáhá v posilování 

zodpovědnosti a zapojení občanů do života místní komunity.“
38

  

Při vytváření partnerství hraje důležitou roli také sociální a kulturní zázemí dané 

oblasti. Cílem partnerství může být například zlepšení a podpora ekonomiky v určité 

lokalitě, dosažení určitého podnikatelského záměru a lze také řešit problémy trhu práce 

či zaměřit se na určité sociální a politické otázky. Dle zvolených cílů je poté aplikován 

konkrétní model spolupráce, který je vždy individuální.
39

 „Samosprávy zároveň jako 

přirození koordinátoři ekonomického rozvoje na svém území mohou prostřednictvím 

                                                 
37

 „Význam a historie twinningu“, Partnerská města, http://www.partnerskamesta.cz/o-

twinningu/vyznam-a-historie/vyznam-a-historie-twinningu.aspx (staženo 10. 1. 2017). 
38

 Hůlková et al., Současné trendy v partnerství měst a obcí, 7. 
39

 Khendriche Trhlínová, Partnerství v rozvoji obcí, měst a regionů, 138. 
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partnerské spolupráce podporovat ekonomické vazby svých podnikatelů s jejich 

protějšky v partnerských městech a regionech.“
40

 

V případě vztahů mezi českými a bavorskými městy je nutné zmínit také 

přeshraniční spolupráci. Ta má za úkol snižovat negativní dopady hranic, které vytvářejí 

administrativní, fyzické, ale i mentální bariéry mezi jednotlivými státy a regiony. 

V příhraničních regionech lze navíc pozorovat i řadu společných problémů, jako jsou 

například vysoká míra nezaměstnanosti, málo pracovních možností, špatná dopravní 

obslužnost, nedostatečně rozvinuté služby či specifické ekonomické a společenské 

problémy. Právě přeshraniční spolupráce pomáhá řešit tyto společné problémy. Tyto 

projekty mohou být zaměřeny na infrastrukturu, zlepšení dopravní dostupnosti, 

rozšiřování služeb, rozvoj podnikatelských aktivit například v oblasti cestovního ruchu, 

zemědělství nebo průmyslu. Projekty se také zabývají spoluprácí v oblasti ochrany 

přírodních zdrojů, rozvoji lidských zdrojů či kultury, sportu a dalších volnočasových 

aktivit. Kromě toho přeshraniční spolupráce přispívá k posilování partnerství mezi 

obyvateli, zájmovými sdruženími, školami nebo dalšími organizacemi. Díky tomu 

dochází ke snižování jazykových a kulturních bariér.
41

 

„Partnerství vznikající a rozvíjející se v těchto příhraničních strukturách, i přes 

některá účelová spojení s cílem dosáhnout na evropské fondy, sehrává v rozvoji území 

významnou úlohu a přispívá významným způsobem k řešení vybraných rozvojových 

problémů v příhraničních regionech.“
42

 Důležitým faktorem je také překonávání 

historických překážek. Díky partnerství mohou občané obnovit kontakty, které mohly 

být dříve kvůli historickému vývoji přerušeny. Kromě toho dochází k odbourávání 

předsudků, které mohou být ukotvené ve společnosti vůči danému národu. Nejenom 

v případě partnerství mezi městy v České republice a Německu obnovila partnerství 

měst důvěru mezi lidmi.
43

 

Partnerství měst se zaměřují hlavně na výměnu poznatků a zkušeností daných měst 

nebo krajů při řešení konkrétních problémů, dále dochází ke konzultacím, pořádání 

společných sportovních, kulturních akcí a projektů, ekonomické spolupráci, či 

výměnným studentským programům i v oblasti zájmových činností, či možnostem stáží. 

Vzdálenost jednotlivých měst při uzavírání těchto svazků nemusí hrát velkou roli. Města 

                                                 
40

 Hůlková et al., Současné trendy v partnerství měst a obcí, 7. 
41

 Khendriche Trhlínová, Partnerství v rozvoji obcí, měst a regionů, 143–144. 
42

 Ibid., 144. 
43

 Gabriela Hůlková (Sekce pro projekty a zahraniční vztahy, Svaz měst a obcí ČR) v osobním rozhovoru 

s autorkou, 23. února 2017. 
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České republiky tak uzavírají partnerství s městy například v Číně, Kanadě, USA, 

Rusku či na Ukrajině. Zároveň zde dochází ke vzniku několika partnerství najednou, 

města se tak nezaměřují pouze na spolupráci s jedním konkrétním místem. Tato 

partnerství vznikají z pravidla na základě podobných charakteristik dvou měst, společné 

historie, kultury nebo zde existují kontakty mezi obyvateli či představiteli těchto měst.
44

 

Otázka vzdálenosti se jeví jako problematická hlavně v případě setkávání obyvatel 

jednotlivých měst. Více možností k osobním kontaktům mezi obyvateli mají ta města, 

která jsou od sebe méně vzdálená. V tomto případě jsou například zvýhodněna 

partnerská města, která leží na vzájemné hranici obou států. 

Česká města mohou získat informace o možnostech partnerství a čerpat inspiraci 

na webových stránkách jako jsou například www.twinning.org nebo 

www.partnerskamesta.cz, anebo se mohou obrátit přímo na Svaz měst a obcí České 

republiky, který jim pomůže vyhledat vhodné partnerské město. Obě uvedené webové 

stránky spravují zástupci Svazu měst a obcí České republiky.
45

 

Partnerství měst jsou přínosná z několika důvodů. Díky těmto svazkům dochází 

k podpoře místního a regionálního rozvoje a zároveň k nárůstu kontaktů mezi různými 

subjekty a organizacemi. Ze společenského hlediska napomáhají partnerství 

k překonávání předsudků a stereotypů a k posilování vzájemné tolerance mezi 

jednotlivými národy. Vytvářejí se tak možnosti pro setkávání obyvatel daných států. 

Vždy ale důležitou roli hraje míra intenzity, kterou je partnerství naplňováno, přičemž 

se zohledňuje například míra společného zájmu naplnit dané cíle, postoj politických 

představitelů jednotlivých měst a obcí, efektivita komunikace, míra zapojení občanů či 

organizací a sdružení nebo vzdělávacích zařízení do společných aktivit a partnerských 

projektů. K úspěšnému splnění cílů mezi danými městy dochází především při 

velikostní, geografické a socioekonomické podobnosti a díky podobné organizaci místní 

samosprávy.
46

 

 

 

                                                 
44

 Khendriche Trhlínová, Partnerství v rozvoji obcí, měst a regionů, 145.  
45

 Gabriela Hůlková v osobním rozhovoru s autorkou, 23. února 2017. 
46

 Khendriche Trhlínová, Partnerství v rozvoji obcí, měst a regionů, 146–148. 
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1.3 Vznik konceptu  

Myšlenka mírového obnovení Evropy po druhé světové válce přiměla několik 

starostů začít uvažovat o přátelství mezi občany, které by bylo založené na vzájemném 

poznání a spolupráci. Tato spolupráce by tak mohla zabránit opakování válečných 

hrůz.
47

 „Mezi lidmi měl být takto vyvolán zájem o setkávání s obyvateli jiného státu, 

což mělo dále podnítit vzájemné poznávání, odbourávání předsudků a získávání 

pozitivních zkušeností.“
48

 Partnerství měst ve formě přímých kontaktů mezi občany na 

lokální úrovni, sportovních, kulturních a školních událostí měla přispět k usmíření mezi 

jednotlivými národy.
49

  

Úplně první partnerství vznikala ještě před vznikem samotné Spolkové republiky 

Německo a to mezi německými městy a městy ve Velké Británii, USA a Švýcarsku. Po 

vzniku Spolkové republiky Německo začala vznikat partnerství mezi německými a 

francouzskými městy, první je datované rokem 1950. V období padesátých let 

dvacátého století bylo hlavním motivem vzniku partnerských měst usmíření a to 

především mezi německými a francouzskými městy.
50

 Tato iniciativa se ale již brzy 

rozšířila i mezi další evropské země.
51

 Spolupráce na komunální úrovni tak byla 

chápána jako jedna z cest k mírovému soužití a byla podporována jak v západní Evropě, 

tak neutrálních státech, ale také v zemích východního bloku. V každé z těchto oblastí 

však byl ve spolupráci kladen důraz na různé prvky.
52

 

V Evropě lze pozorovat první iniciativy, které vedly k rozvoji přeshraniční 

spolupráce již v padesátých a šedesátých letech dvacátého století. Tyto vztahy vznikaly 

také kvůli nedostatečnému zastoupení lokálních a regionálních zájmů v evropských 

integračních procesech. Velký nárůst těchto spojení nastal v osmdesátých a 

devadesátých letech dvacátého století díky snahám o posilování lokální a regionální 

autonomie, postavení regionální politiky na evropské úrovni a zároveň v souvislosti 

s rozpadem totalitních režimů v zemích střední a východní Evropy. Kromě toho 

partnerství, která vznikla na principu přeshraniční spolupráce, lze označit za velice 

stabilní.
53

 

                                                 
47

 Hůlková et al., Současné trendy v partnerství měst a obcí, 7. 
48

 Filipová, Francouzi a Němci na cestě ke sblížení, 72. 
49

 Statz a Wohlfarth, Kommunale Partnerschaften und Netzwerke, 13. 
50

 Wagner, Partnerschaften deutscher Städte und Gemeinden, 28. 
51

 Hůlková et al., Současné trendy v partnerství měst a obcí, 7. 
52

 Filipová, Francouzi a Němci na cestě ke sblížení, 71–72. 
53

 Khendriche Trhlínová, Partnerství v rozvoji obcí, měst a regionů, 143. 
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Pro státy komunistického bloku znamenala železná opona zároveň znemožnění 

svobodného zapojení samospráv do partnerské spolupráce.
54

 Komunální spolupráce se 

zde rozvíjela hlavně mezi městy v zemích východního bloku. Po roce 1956 dochází ke 

zvýšenému zájmu ze strany Sovětského svazu uzavírat partnerství také s městy 

nekomunistických států západní Evropy. Komunální partnerství vznikala například 

s městy ve Francii a Itálii, ve většině případů ale docházelo k osobním setkáním pouze u 

oficiálních či pracovních delegací. Pro Německou demokratickou republiku znamenalo 

uzavírání partnerství se západoevropskými městy posílení svého mezinárodního 

postavení.
55

  

Spolková republika Německo projevila zájem navazovat partnerství s městy 

komunistického bloku teprve na přelomu šedesátých a sedmdesátých let díky konceptu 

Brandtovy východní politiky
56

 a později díky Konferenci o bezpečnosti a spolupráci 

v Evropě. V roce 1975 tak vzniklo první oficiální německo-sovětské partnerství mezi 

městy Saarbrücken a Tbilisi. První partnerství mezi SRN a Československem vzniklo 

v roce 1980 mezi Wuppertalem a Košicemi. Partnerství s městy východního bloku měla 

především za úkol přispívat ke zlepšení bilaterálních vztahů díky spolupráci v 

oblasti komunální politiky, kde docházelo k výměně zkušeností, ve sféře kultury 

prostřednictvím pořádání různých společných akcí a v neposlední řadě prostřednictvím 

samotných občanů.  Od roku 1986 také docházelo k uzavírání partnerství mezi městy 

Spolkové republiky Německo a Německé demokratické republiky.
57

 

Velký nárůst partnerských spojení lze pozorovat právě po pádu železné opony. 

Města států bývalého východního bloku tak začala využívat možnost svobodně 

vstupovat do mezinárodní spolupráce a vznikaly tak stovky nových partnerství. Díky 

tomu došlo během prvních patnácti let od pádu železné opony k nárůstu počtu 

partnerství v Evropě o více než 50 %.
58

 Spolupráce se zaměřovala na stejné oblasti jako 

v předchozích letech, v popředí se stále objevovaly komunální záležitosti, kulturní 

výměna a setkávání občanů. Tato spolupráce však byla realizována v podstatně vyšší 

míře a to také díky podpoře Evropské unie.
59

  

                                                 
54

 Hůlková et al., Současné trendy v partnerství měst a obcí, 8. 
55

 Filipová, Francouzi a Němci na cestě ke sblížení, 75–76. 
56

 Tzv. východní politika (Ostpolitik) probíhala v 70. letech v SRN a znamenala snahu o uvolnění vztahů 

se státy východního bloku. 
57

 Filipová, Francouzi a Němci na cestě ke sblížení, 76–77. 
58

 Hůlková et al., Současné trendy v partnerství měst a obcí, 8. 
59

 Filipová, Francouzi a Němci na cestě ke sblížení, 78–79. 
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Po roce 1989 dochází k rozvoji přeshraniční spolupráce zejména mezi různými 

organizacemi, neboť tato spolupráce mohla vzniknout rychleji než spolupráce 

jednotlivců. Institucionální vazby tak i dnes tvoří jedny z nejsilnějších procesů pro 

vytváření příhraničního společenství. Na tomto principu a ve stejné době také vznikají 

první euroregiony na česko-německé hranici, které se zaměřují hlavně na realizaci 

různých příhraničních projektů, a lze je tak chápat jako zastřešující instituci pro 

přeshraniční aktivity.
60

 Například euroregion regionů Šumava, Bavorska a Mühlviertel 

vytvořil přehled o partnerských městech ve svých regionech. Tento euroregion se 

zabývá od roku 1994 vytvářením příhraničních partnerství, která tak posilují společné 

možnosti v oblastech hospodářství, cestovního ruchu, vzdělávání nebo kultury. „Vedle 

mnohých oficiálně zpečetěných bi- i trilaterálních partnerství je spolupráce založena 

hlavně na osobní a přátelské úrovni mezi sportovními a kulturními spolky, svazy, mezi 

školami, institucemi a místními organizacemi.“
61

 

Německá města a obce celkem uzavřela kolem 7000 partnerství, přátelství nebo 

kontaktů s městy a obcemi v zahraničí.
62

 Nejvíce uzavřených partnerství je s městy a 

obcemi ve Francii, následují města a obce v Polsku. Kolem 400 svazků lze napočítat 

s městy a obcemi případně kraji v Asii a Africe, přičemž tento počet stále narůstá.
63

 

Následující graf zobrazuje počty uzavřených partnerství českých měst s městy po 

celém světě v jednotlivých obdobích. Z grafu lze vypozorovat poměrně stejný počet 

uzavřených partnerství v jednotlivých čtyřletých obdobích od roku 1990 až do roku 

2009. Největší nárůst byl zaznamenán po roce 1990, kdy se otevřela možnost pro 

uzavírání partnerství se zeměmi západní Evropy. Další mírný nárůst je znatelný po 

vstupu České republiky do Evropské unie. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60

 Vladimír Ungr, „Přeshraniční institucionální spolupráce na česko-německé hranici,“ in Vytváření 

příhraničního společenství na česko-německé hranici, ed. František Zich et al. (Ústí nad Labem: 

Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2000), 45. 
61

 Städte- und Gemeindepartnerschaften = Partnerství měst a obcí (Klatovy: Euroregion Šumava, 2005), 

1. 
62

 „Datenbankabfrage.“ 
63

 Bayer et al., Handreichung zur Kommunalen Entwicklungspolitik , 41. 
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Graf č. 1: Počet uzavřených partnerství českých měst v jednotlivých letech 

 

Zdroj: Současné trendy v partnerství měst a obcí, Svaz měst a obcí ČR, 20. 

 

Další graf zobrazuje počet uzavřených partnerství mezi českými a bavorskými 

městy v jednotlivých obdobích. Statistické údaje vycházejí z databáze bavorského 

ministerstva vnitra.
64

  

Značný počet těchto svazků vznikl mezi lety 1990 až 1994. Tento nárůst byl 

očekávaný z důvodu otevření hranic a možnosti uzavírat partnerství s městy, která 

nebyla součástí východního bloku. Další výrazný nárůst těchto spojení lze pozorovat 

před vstupem České republiky do Evropské unie. V následujícím období 2005-2009 

vzniká taktéž velký počet partnerství. Se vstupem České republiky se tak otevřel prostor 

pro uzavírání dalších partnerství a dalších možností čerpání evropských fondů pro 

uskutečnění partnerských aktivit. V následujícím období se počet partnerství značně 

snížil.  

 

Graf č. 2: Počet uzavřených svazků mezi českými a bavorskými městy 

 

Zdroj: Databáze partnerských měst bavorského ministerstvo vnitra, grafická podoba vytvořena autorkou. 

                                                 
64

 Tato databáze je aktualizovaná k 23.3.2017 a obsahuje všechna nahlášená partnerství bavorských měst. 
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1.4 Právní předpoklady 

Legislativní úprava pro uzavření partnerství s jiným městem je v České republice 

definována v paragrafu 55 Zákonu o obcích č.128/2000 Sb. Odstavec 1 tohoto paragrafu 

uvádí, že „obce mohou spolupracovat s obcemi jiných států a být členy mezinárodních 

sdružení místních orgánů“.
 65

 Odstavec 2 potom specifikuje, že „obce mohou uzavírat s 

obcemi jiných států smlouvy o vzájemné spolupráci“.
66

 Stejně tak mohou svazky obcí 

uzavírat smlouvy o vzájemné spolupráce se svazky obcí jiných států. Přičemž je 

podmínkou, že tyto smlouvy musí mít písemnou formu a musí být odsouhlaseny 

obecním zastupitelstvem.
67

 Právě zastupitelstvo má dle paragrafu 84, odstavec 2 právo 

rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a zároveň o formě této spolupráce.
68

   

V obsahu této smlouvy potom podle paragrafu 55, odstavec 4 nesmí chybět názvy 

a sídla účastníků smlouvy, předmět spolupráce a jak tato spolupráce bude financována. 

Dále zde musí být definovány orgány a způsob jejich ustavování a také zde musí být 

uvedena doba, na kterou je daná smlouva uzavírána.
69

   

K 1. lednu 2014 došlo ke změně znění tohoto paragrafu dle zákona č. 303/2013 

Sb., který je nově definován pouze jako: „Obce mohou spolupracovat s obcemi jiných 

států a být členy mezinárodních sdružení územních samosprávných celků. Svazky obcí 

mohou spolupracovat se svazky obcí jiných států; obsahem spolupráce mohou být jen 

činnosti, které jsou předmětem činnosti svazku obcí, který smlouvu o vzájemné 

spolupráci uzavřel.“
70

 Dle této změny je zde pouze konstatována možnost spolupráce 

obcí s obcemi jiných států. Zároveň zde není stanovena konkrétní forma spolupráce jako 

například smlouva o vzájemné spolupráci a její povinné náležitosti, které byly původně 

definovány ve čtvrtém odstavci.
71

 

Uzavírání partnerských smluv v Bavorsku spadá výhradně do kompetence 

vlastních samospráv měst a obcí, které o případném partnerství rozhodují samostatně a 

na vlastní odpovědnost. Z toho důvodu také nesmí být partnerství nějakým způsobem 

nařízeno nebo přiděleno ze strany státu případně spolkové země. Partnerství tak vznikají 

na základě vlastní iniciativy měst a obcí, v některých případech například díky již 

                                                 
65

„Zákon o obcích (obecní zřízení) paragraf 55“, Sbírka zákonů, http://www.sbirkazakonu.info/zakon-o-

obcich-obecni-zrizeni/obce-mohou-spolupracovat-s-obcemi-jinych-statu.html (staženo 11. 3. 2017). 
66

 Ibid. 
67

 Ibid. 
68

 Martin Kopecký et al., Zákon o obcích: Komentář (Praha: Wolters Kluwer, 2016), 196. 
69

 „Zákon o obcích (obecní zřízení) paragraf 55.“ 
70

 „Předpis 303/2013 Sb.“, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=303&r=2013 (staženo 29. 4. 2017). 
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probíhajícím kontaktům mezi občany nebo zájmovými uskupeními s daným městem či 

obcí.
72

 Právní rámec pro vznik partnerského města vyplývá z práva na vlastní 

samosprávu dle článku 28 Základního zákona.
73

 V Bavorsku je uzavírání partnerství 

upravené navíc vyhláškou Kommunale Partnerschaften ze dne 7. října 1987. V této 

vyhlášce je stanovena oznamovací povinnost měst a obcí o uzavření nového 

partnerství.
74

 

Díky tomuto poměrně obecnému legislativnímu ustanovení vznikají partnerské 

smlouvy především ve smyslu deklarace či memorand o spolupráci a nemají vyloženě 

právní vymahatelnost při nesplnění stanovených cílů, jejich plnění záleží především na 

obou partnerech. Všechny smlouvy jsou zcela individuální a vznikají dle požadavků 

partnerských měst a obcí.
75

 Partnerské smlouvy slouží k založení vztahu důvěry mezi 

oběma městy a k vyjádření souhlasu ze strany zástupců města či obce s uzavřením 

partnerství. Formu i obsah smlouvy lze doplňovat na základě specifických potřeb a 

přání daných měst. Stejně tak lze upravit i název smlouvy jako například partnerská 

charta, konvence či dohoda o spolupráci či přátelství. Po předložení textu smlouvy 

městskému zastupitelstvu spolu s návrhem na uzavření partnerství s partnerským 

městem je tato smlouva podepsána na veřejné schůzi a přečtena obvykle všem 

přítomným. „Zúčastněná města přijímají tímto společný závazek, ze kterého ovšem 

nevyplývá žádná zákonná povinnost a v případě vzájemného sporu neplatí žádný právní 

postih. Kromě toho může místní samospráva kdykoli partnerství vypovědět na základě 

rozhodnutí městské rady, kterým je uzavřené partnerství zrušeno.“
76

 

 

1.5 Organizace a instituce 

Mezinárodní zastřešující organizace měst a obcí umožňují úzký kontakt a 

bohatou výměnu informací z oblasti mezinárodních vztahů členských měst a obcí. Dále 

zprostředkovávají užitečné zkušenosti a shromažďují zajímavé podněty. Informace o 
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 Kopecký et al., Zákon o obcích, 134. 
72

 „Kommunale Partnerschaften“, Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr, 

http://www.stmi.bayern.de/suk/kommunen/komzusammenarbeit/partnerschaften/index.php (staženo 22. 4. 

2017). 
73

 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. 
74

 „Kommunale Partnerschaften: Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministerium des Innern vom 7. 

Oktober 1987“, Bayerische Staatskanzlei, http://www.gesetze-

bayern.de/Content/Document/BayVwV96577 (staženo 30. 4. 2017). 
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 Gabriela Hůlková v osobním rozhovoru s autorkou, 23. února 2017. 
76

 Rada evropských obcí a regionů, Partnerství pro budoucnost, 31.  
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mezinárodních vztazích měst, obcí a krajů lze získat například ze zastřešující organizace 

Rady evropských obcí a regionů.
77

 

Rada evropských obcí a regionů (Rat der Gemeinden und Regionen Europas - 

RGRE; Council of European Municipalities and Regions - CEMR) je evropská 

organizace, která se zaměřuje na komunální a regionální sdružení. Tato organizace 

s původním názvem Rat der Gemeinden Europas byla založena v roce 1951 německými 

a francouzskými starosty a její základy tvořila partnerská města. Už v době založení 

bylo cílem sblížení a porozumění evropských národů. K rozšíření názvu došlo v roce 

1984 jako důraz orientace nejenom na evropské obce, ale také regiony. V současné době 

tato Rada sídlí v Bruselu. V roce 1955 došlo k vytvoření Německé sekce 

(RGRE/Deutsche Sektion), která zastupuje celkem asi 800 německých měst, obcí a 

regionů. Členy Německé sekce jsou také komunální sdružení na spolkové úrovni, jako 

jsou Německý svaz měst (Deutscher Städtetag), Německé sdružení měst a obcí 

(Deutscher Städte- und Gemeindebund) a Německý svaz zemských okresů (Deutscher 

Landkreistag).
78

 Německá sekce Rady evropských obcí a regionů také poskytuje online 

databázi komunálních partnerství německých měst s evropskými i mimoevropskými 

městy, obcemi a regiony. V této databázi lze lehce dohledat konkrétní německé město a 

jeho partnerská města po celém světě. Zároveň jsou zde informace o roku založení 

partnerství, a zda se jedná o kategorii partnerství, přátelství nebo kontakt.
79

 

Německý svaz měst (Deutscher Städtetag) je sdružení, které má za úkol 

zastupovat komunální samosprávy a zabývá se zájmy měst a obcí na spolkové úrovni ve 

Spolkovém sněmu, Spolkové radě, Spolkové vládě, v rámci Evropské unie a dalších 

organizací. Dále Německý svaz měst funguje jako poradní orgán, kromě toho zde 

dochází k výměně zkušeností a informací mezi členskými městy. Úkolem tohoto 

sdružení je především dbát na to, aby byl dodržovaný článek 28, odstavec 2 Základního 

zákona o komunálních samosprávách. Pro Německý svaz měst je také důležité, aby 

jednotlivá města zůstala stále schopná poskytovat svým občanům potřebné veřejné 

služby, důraz je kladen především na moderní správu, která se zabývá právě potřebami 

svých občanů. Německý svaz měst má svůj význam v zákonodárství, kdy může 
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předkládat své stanovisko k návrhům zákonů a dochází také ke konzultacím 

s parlamentem či vládou.
80

 

Německý svaz měst a obcí (Deutscher Städte- und Gemeindebund) zastupuje 

zájmy německých měst a obcí na zemské úrovni a podobně jako Německý svaz měst na 

spolkové úrovni a v rámci Evropské unie. Tato instituce propojuje celkem asi 11 000 

členských měst a obcí, funguje jako nezávislý orgán a zároveň nepobírá příspěvky od 

státu.
81

 Mezi členy tohoto sdružení patří také sdružení měst jednotlivých spolkových 

zemí jako například Bavorský svaz obcí (Bayerischer Gemeindetag).
82

 

Bavorský svaz obcí (Bayerischer Gemeindetag) je sdružení, které zastupuje 

samosprávy více než 2000 bavorských měst a obcí, v rámci Bavorska, Německa, ale 

také Evropy.
83

 Bavorský sněm obcí zastupuje členská města a obce jako odborný 

mluvčí na půdě zemské vlády, zemského sněmu a dalších sdružení, je činný také jako 

poradní orgán pro bavorská města a obce a organizuje velké kulturní a společenské akce 

pro města a obce.
84

  

Svaz měst a obcí České republiky je nepolitická a nevládní organizace, která 

zastupuje zájmy českých více než 2 600 měst a obcí, které jsou členy svazu, na půdě 

vlády a parlamentu.
85

 Tato organizace má vliv také na tvorbu zákonů týkajících se 

kompetencí měst a obcí, svaz se vyjadřuje k jednotlivým návrhům a jeho zástupci 

vstupují do procesu jejich tvorby a uvádění do praxe. V roce 2005 byla uzavřena 

Dohoda o vzájemné spolupráci s vládou České republiky. Svaz se zabývá společnými 

zájmy a právy měst a obcí, snaží se podporovat ekonomickou samostatnost měst a obcí, 

poskytuje vzdělávání pro zastupitele i pracovníky místních samospráv a podporuje 

výměnu informací a zkušeností. Svaz prezentuje a obhajuje zájmy českých měst a obcí i 

na evropské úrovni, účastní se činnosti Rady evropských obcí a regionů, Výboru 

regionů a Kongresu místních a regionálních orgánů při Radě Evropy. Kromě toho se 

zapojuje do činnosti Světové organizace měst a samospráv či Evropské sociální sítě. 
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Zároveň se svaz účastní různých mezinárodních projektů a podporuje města v navázání 

partnerské spolupráce.
86

  

Jednou z priorit Svazu měst a obcí České republiky je podporovat města a obce 

v navázání mezinárodní spolupráce, kdy jedním z typů je právě partnerská spolupráce 

mezi městy a obcemi. V této oblasti funguje Svaz měst a obcí České republiky 

především jako zprostředkovatel.
87

 Svaz napomáhá při výběru potencionálních partnerů 

konkrétních měst. Pokud si městské samosprávy nevyberou vhodné partnerské město 

samy, mohou využít právě služeb této instituce a přes specializovaný webový portál 

mohou získat kontakty na obce a města v zahraničí, které hledají nové partnery a mají 

už stanové cíle pro spolupráci.
88

 

Svaz je zapojen do sítě národních asociací, a využívá tak kontaktů s dalšími 

národními asociacemi ke zprostředkování partnerství. V případě zájmu českého města o 

partnerství Svaz osloví konkrétní národní asociaci země, se kterou by chtěl žadatel 

uzavřít partnerství s dotazem, zda mají vhodného partnera pro dané město nebo obec. 

Další možností je spolupráce s velvyslanectvím dané země, kde si Svaz vzájemně s 

velvyslanectvími vyměňují nabídky na partnerství. Dalším úkolem Svazu je informovat 

města a obce o možnostech rozvoje, jako jsou například dotační možnosti, sdílení 

dobrých praxí, zapojení do různých akcí a projektů. Sám Svaz organizuje semináře 

a konference na tato témata.
 89
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2. „Partnerství“ nebo „Patronát“? Historie partnerských 

měst z česko-bavorského pohledu 

Přeshraniční spolupráce a vytváření kontaktů mezi Českou republikou a 

Německem je poznamenáno společnou historií obou států a probíhá ve specifických 

podmínkách, které jsou důsledkem výsledku druhé světové války, poválečného odsunu 

německého obyvatelstva, ale také dlouhodobé neprůchodnosti velké části společných 

hranic. Díky těmto skutečnostem tak prakticky nedocházelo k vytváření důležitých 

sousedských vztahů, které by podpořily přeshraniční spolupráci.
90

 

 

2.1 Úvod do problematiky česko-bavorských vztahů 

Důležitým okamžikem pro vztahy mezi Čechy a Němci žijícími v českých zemích 

byl rozpad Rakouska-Uherska a posléze narůstající požadavky na vytvoření vlastních 

národních států na základě principu sebeurčení národů. Státy vznikající po první světové 

válce jako například Československo, Polsko nebo Jugoslávie často nerespektovaly 

národnostní a jazykové hranice, a vznikal zde tak prostor pro národnostní konflikty a 

názorové střety.
91

 Československo poskytovalo Němcům, kteří zde žili, rozsáhlá 

menšinová práva, ale i přesto bylo možné pozorovat značnou nevoli vůči nové republice 

ze strany německého obyvatelstva. Československé národnostní právo „naplňovalo 

požadavky tzv. smlouvy na ochranu menšin, kterou zástupci ČSR podepsali na saint-

germainské konferenci v Paříži, […] činilo československé národní právo lepším, než 

bylo národnostní právo v Rakousku a v ostatních ,nových státech‘ vzniklých po první 

světové válce“.
92

  

Negativních postojů českých Němců později využil Konrad Henlein k ovládnutí 

politické reprezentace sudetoněmeckého obyvatelstva.
93

 S nástupem nacistického 

režimu v Německu se zhoršila situace soužití Čechů a Němců v českém pohraničí. Po 

uzavření Mnichovské dohody došlo k odtržení Sudet od Československa a jejich 
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připojení k Německé říši.
94

 Přesuny etnických skupin, ke kterým došlo v závěru druhé 

světové války a po jejím skončení, byly svým rozsahem výjimečné a zcela nové. Jen 

v Evropě se tyto transfery týkaly osmnácti milionů osob, z čehož více než dvanáct 

milionů tvořili příslušníci etnických skupin Němců z území Československa, Polska, 

Maďarska, Rumunska a Jugoslávie.
95

 O přesunu německého obyvatelstva bylo 

rozhodnuto na Postupimské konferenci v létě 1945.
96

  

Změnil se tak celkově charakter osídlení těchto oblastí sousedních s Německem. 

Byla přerušena stovky let se vyvíjející národnostní skladba těchto území a došlo také ke 

změně typologie hranice mezi Čechami a Bavorskem. Z území, kde se prolínala česká a 

bavorská kultura i jazyk, se po rozdělení na východní a západní blok staly dva oddělené 

světy a docházelo zde k zcela odlišnému politickému, ekonomickému i kulturními 

vývoji.
97

  

Odsun německého obyvatelstva ale také znamenal ve většině případů nutnost 

znovuosídlení těchto oblastí, které nebyly po válce vůbec nebo jen zřídka obývané.
98

 Do 

roku 1947 se do českého pohraničí přistěhovalo 1,5 milionu osídlenců. Jednalo se 

především o spontánní osidlování v zemědělské sféře. Od podzimu 1945 dochází 

k systematickému osidlování prázdných pohraničních oblastí.
99

 Do pohraniční se 

stěhovali obyvatelé nejbližších okresu, reemigranti z Francie, Maďarska, Jugoslávie, 

Rumunska, Belgie, Itálie, Slováci a další. Kvůli osidlování těchto území byly pořádány 

náborové akce, které lákaly obyvatelstvo na hmotné výhody a možnost získání či 

odkupu německého zkonfiskovaného majetku.
100

 

Po pádu železné opony byly česko-německé vztahy utvářeny především z pohledu 

bavorského sousedství, neboť s Bavorskem probíhalo nejvíce kontaktů jak turistických, 

tak pracovních. Kromě toho je Bavorsko spolkovou zemí, kde žil největší počet 
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vysídlenců, kteří zde hráli důležitou ekonomickou, ale také politickou roli a to zejména 

díky aktivitám Sudetoněmeckého krajanského sdružení (Sudetendeutsche 

Landsmannschaft) a dalších vysídleneckých organizací. Na druhé straně v názorech 

mnoha Čechů znamenaly tyto organizace jisté ohrožení ze strany někdejšího 

sudetoněmeckého obyvatelstva. „Vzájemná separace Čechů a Němců v období 1945 až 

1989 (s výjimkou NDR) pomáhala utvářet ,klaustrofobní postoj‘ posilující faktor 

odcizení ve vnímání německého souseda v relaci ,my‘ a ,oni‘.“
101

  

Pro společnost ale znamenal rok 1989 také otevření prostoru pro navazování 

mezilidských kontaktů přes hranice a zároveň obnovu historických tradic, jako byly 

poutě, setkávání na hranici, společné bohoslužby a to především na česko-bavorské 

hranici. Kromě toho došlo i k obnově spolupráce církví například v podobě Společného 

prohlášení českých a sudetoněmeckých křesťanů Česko-německé sousedství se musí 

zdařit. V pohraniční byly také obnovovány stavební a kulturní památky za podpory 

například Unie pro dobré sousedství s německy mluvícími zeměmi a Fondu 

budoucnosti.
102

  

Navíc v roce 1990 byl založen na konferenci v Marktredwitz a Chebu první 

euroregion na česko-německé hranici s názvem Egrensis, který měl za úkol podporovat 

přeshraniční spolupráci jednotlivců, institucí i občanských spolků v této oblasti. Dalším 

příkladem česko-bavorského sbližování po otevření hranic byla partnerská města 

Domažlice a Furth im Wald, kde bylo v únoru 1990 založeno Ost-West-Forum pro 

utváření dialogu se sousedními státy Německa, především s Českou republikou. Pod 

záštitou těchto partnerských měst probíhaly ve městě Furth im Wald odborné 

konference, koncerty nebo výstavy českých i německých výtvarníků, veletrhy a 

semináře.
103

 

Během devadesátých let docházelo k řadě aktivit, které přispěly k česko-

německému sbližování na občanské úrovni, jako příklad lze zmínit iniciativu 

Smíření/Versöhnung 95. Oficiální stanoviska České republiky a Německa na vládní 

úrovni však byla stále poznamenána zejména sudetskou otázkou.
104

  

Snaha odstranit zátěž minulosti ve vzájemných vztazích se projevila při vytváření 

Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím vývoji z 21. ledna 

1997. Jedním z mála sporných bodů v česko-německém soužití zůstávala takzvaná 
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odsunová problematika. Této skutečnosti využívalo především Sudetoněmecké 

krajanské sdružení, které svými mediálními vystoupeními připomínalo toto konfliktní 

téma.
105

 Díky tomuto dokumentu bylo možné uzavřít sporné otázky ve vzájemných 

vztazích a zároveň otevřít možnosti prohlubování spolupráce. Důležitá je především 

orientace deklarace na společnou evropskou budoucnost.
106

  

Přelomem ve vzájemných česko-bavorských vztazích byla návštěva bavorského 

premiéra Horsta Seehofera v Praze v roce 2010. Dle tehdejšího českého premiéra Petra 

Nečase byla tato návštěva výsledkem dobrého vývoje vztahů mezi Českou republikou a 

Bavorskem, které dobře fungují na úrovni měst, obcí a občanských sdružení. Tato 

návštěva tak otevřela úplně novou kapitolu vzájemných vztahů.
107

 

Důležitým okamžikem pro narovnání česko-bavorských vztahů byla také návštěva 

Petra Nečase v Bavorsku a jeho projev před poslanci bavorského zemského sněmu 

v únoru 2013. Ve svém projevu Nečas čerpal právě z článku 3 deklarace
108

, zmínil 

společnou česko-bavorskou historii a zaměřil se také na kulturní vazby obou zemí a 

jejich obyvatel. Nečas se tak stal prvním předsedou české vlády, který pronesl projev na 

půdě bavorského zemského sněmu.
109

  

Následně došlo k zintenzivnění vzájemných vztahů především na politické úrovni. 

V prosinci 2014 bylo otevřeno Bavorské zastoupení v České republice, které lze 

interpretovat jako významný úspěch česko-bavorské spolupráce.
110

 Zastoupení je 

kontaktním místem pro orgány státní správy, instituce, ale i občany České republiky a 

Bavorska, podporuje odborná setkání a také poskytuje informace o Bavorsku pro českou 
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na bezprávné a že následkem toho nebyly tyto činy potrestány.“ 
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veřejnost. „Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice prohlubuje vztahy 

Bavorska s vládou České republiky, s českou občanskou společností a zintenzivňuje 

ekonomickou výměnu, a to prostřednictvím společných projektů a akcí, a zároveň 

reprezentuje spolkovou zemi Bavorsko v České republice.“
111

 

 

2.2 Bavorský patronát nad sudetskými Němci 

Po druhé světové válce vznikaly ve Spolkové republice Německo takzvané 

patronáty (Patenschaften) německých měst nad místy, odkud pocházeli odsunutí Němci. 

Rozdílem oproti klasickému partnerství měst byla především skutečnost, že v případě 

patronátu se nejednalo o rovnocennou spolupráci, nýbrž o jednostranné prohlášení ve 

vztahu k již zaniklým nebo pozměněným správním celkům v místech původu těchto 

odsunutých Němců.
112

 Oproti partnerství zde také nehrála roli kulturní a hospodářská 

výměna či porozumění obyvatel. Pro patronát bylo důležité úsilí zachovávat kulturní 

dědictví minulosti a zároveň udržet v kulturní paměti národa ztracenou vlast a proces 

odsunu.
113

 

 Jelikož se v Bavorsku po válce nacházel vůbec největší počet odsunutých Němců 

z různých částí Československa, vznikalo zde také nejvíce těchto patronátů.
114

 První 

patronát nad českým městem deklaroval bavorský Erlangen v září 1949 nad českým 

městem Most, o necelé dva roky později byl tento patronát rozšířen také na 

Chomutov.
115

 

V listopadu 1951 došlo v Řezně ke slavnostnímu symbolickému aktu převzetí 

patronátu nad sudetoněmeckým obyvatelstvem v exilu. Písemně byl tento patronát 

potvrzený až v roce 1976, kde jako odůvodnění bylo uvedeno, že sudetští Němci 

přispěli po roce 1945 k znovuvybudování Řezna a byla zde také zdůrazněna dlouholetá 

historická a kulturní pojítka mezi Řeznem a českými zeměmi.
116

 V roce 1954 převzal 

celý Svobodný stát Bavorsko patronát nad sudetoněmeckým obyvatelstvem, které bylo 
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také nazývané jako „čtvrtý bavorský kmen“.
117

 K této události došlo v rámci 

Sudetoněmeckého dne v Mnichově.
118

 Mezi lety 1949 až 1956 vzniklo více jak třicet 

patronátů bavorských měst a obcí nad rodnými místy v Československu.
119

 Do roku 

1989 bylo v Bavorsku uzavřeno celkem 97 takovýchto patronátů, v celé Spolkové 

republice Německo jich do roku 1990 vzniklo celkem 162.
120

  

V roce 1988 se zástupci Sudetoněmeckého krajanského sdružení vyjádřili 

k uzavírání partnerství mezi českými a německými městy. Dle tohoto vyjádření 

přispívají partnerství měst k lepšímu porozumění mezi národy, pokud vedou k setkávání 

obyvatel v různých oblastech a přispívají k rozvoji cestovního ruchu. Zároveň ale nesmí 

sloužit pouze k prezentaci Československa a nesmí být zkreslovány historické 

skutečnosti související s bezprávím a vyhnáním. Dále je zde uvedeno, že tato partnerství 

mohou sloužit k setkávání se sudetskými Němci v Československu a zároveň k 

poskytnutí humanitární pomoci. Stávající patronáty vyžadovaly účast sudetských 

Němců při tvorbě plánovaných partnerství, přičemž měl být kladen důraz na německé 

zájmy. Dále Sudetoněmecké krajanské sdružení nabízelo spolupráci a pomoc při 

vytváření a plánování partnerských měst prostřednictvím svých bohatých informačních 

zdrojů. Toto prohlášení bylo v roce 1990 doplněno o další odstavec, kde je doporučeno 

pro podporu vzájemného porozumění, aby se města, obce a kraje, kde vznikl v minulosti 

patronát, snažily s danými městy, obcemi a kraji uzavřít také partnerství. Díky tomu tak 

dle tohoto vyjádření mohou být nejlépe zachovány sudetoněmecké zájmy.
121

 

Jako příklad patronátu, ze kterého se vyvinulo partnerství, lze jmenovat města 

Broumov a Forchheim, kde z původního patronátu z roku 1955 vzniklo partnerství mezi 

oběma městy v roce 2001. Dále lze uvést například Sokolov a bavorský Schwandorf. 

V případě těchto měst byl patronát deklarován v roce 1959 a v roce 2000 bylo založeno 

partnerství. Posledním příkladem je Olomouc a Nördlingen, kde z původního patronát 

z roku 1976 vzešlo partnerství v roce 2008.
122
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Tyto příklady bylo možné zjistit při porovnání evidence německých patronátů 

dostupné na internetových stránkách Sudetoněmeckého krajanského sdružení s databází 

bavorského ministerstva vnitra. Při výběru příkladů byla zohledněna velikost měst, jsou 

zde tedy zastoupena větší, střední a malá města. V mnoha případech nevznikala 

partnerství ve stejném geografickém rozsahu, jako byl původní patronát. Původně byly 

patronáty uzavírány například nad celými okresy či více městy, ale partnerství vzniklo 

pouze s určitou obcí či městem v daném regionu. Z toho důvodu je porovnání 

původních patronátu se vzniklými partnerstvími komplikované a nelze jednoznačně 

určit, kolik partnerství vzniklo z původních patronátů. Z uvedených příkladů vyplývá, 

že města se silným sudetoněmeckým prvkem, uzavírala partnerství později než ta města, 

která nebyla zatížena tímto historickým vývojem. 

Hlavní aspekt patronátu nad sudetoněmeckým obyvatelstvem v roce 2004, tedy 

v době padesátiletého trvání tohoto patronátu, tvořily Benešovy dekrety při hlasování o 

vstupu České republiky do Evropské unie. Už od roku 2002 argumentovali zástupci 

Sudetoněmeckého krajanského sdružení tím, že Česká republika kvůli těmto dekretům 

porušuje evropské právo.
123

 Při hlasování o vstupu České republiky v Evropském 

parlamentu tak zástupci CSU odmítli přístup České republiky do Evropské unie.
124

 

V rámci 55. Sudetoněmeckého dne v roce 2004 v Norimberku byly aktualizovány 

závazky bavorského patronátu nad sudetoněmeckým obyvatelstvem. Na tomto sněmu 

bylo potvrzeno, že se má vláda přímo zasadit o zrušení Benešových dekretů. Došlo tak 

prakticky k politizaci tohoto patronátu. Tehdejší bavorský ministerský předseda 

Edmund Stoiber se ve svém projevu z roku 2004 vyjádřil k výročí patronátu, kde zmínil 

historii, cíle a úkoly patronátu, ale také se zaměřil na integrační proces mezi Bavorskem 

a sudetskými Němci. Podle Stoibera byl patronát vždy dynamickou záležitostí, kde na 

začátku stála v popředí sociální a hospodářská integrace odsunutých Němců. Tento 

proces byl podle něj ukončený v šedesátých letech dvacátého století. Druhá integrační 

fáze znamenala především zajištění a péči o kulturní dědictví, které s sebou toto 

obyvatelstvo přineslo. V takzvané třetí fázi je hlavním úkolem nově urovnat vztah 

k České republice a stanovit postavení odsunutých Němců v Německu.
125
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2.3 Základní programy přeshraniční a partnerské spolupráce a 

jejich vývoj 

Už od začátku devadesátých let vzniká možnost podílet se na programech 

zabývajících se přeshraniční spoluprácí, které byly podporovány Evropskou unií. V roce 

1994 vznikl program na podporu přeshraniční spolupráce The Phare Cross-Border 

Cooperation Programme, jehož cílem byla v rámci České republiky podpora spolupráce 

sousedních států v oblastech českého pohraničí. Další programy přeshraniční spolupráce 

Phare vznikaly mezi lety 1994 až 2003 a měly za úkol především prohloubit spolupráci 

mezi obyvateli na obou stranách hranice a zároveň snížit negativní vliv hranice na 

životní podmínky tohoto obyvatelstva. Cílem byla také podpora hospodářského vývoje 

v pohraničí, řešení znečištění ovzduší nebo nedostatečné infrastruktury a zlepšení 

životního standardu místního obyvatelstva. Celkem bylo vynaloženo na tyto programy 

259,15 mil. eur, z čehož 176,4 mil. eur bylo investováno do programů mezi Českou 

republikou a Německem.
126

  

Na následující mapě jsou zobrazeny příhraniční oblasti, které byly zapojeny do 

Programů CBC Phare v letech 1994–2003. Barevně jsou odlišeny jednotlivé regiony 

bilaterální spolupráce. 

 

Obrázek č. 1: Oblasti Programů přeshraniční spolupráce Phare v České republice 

v letech 1994 – 2003. 

 

Zdroj: Der Einfluss der tschechisch-bayerischen Grenze auf die natürlichen und die Sozioökonomischen 

Systeme, 219. 
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 Po vstupu České republiky do Evropské unie bylo možné čerpat finance také 

z Evropských strukturálních a investičních fondů pro účely podpory programů 

přeshraniční spolupráce. Programy v oblasti česko-bavorského pohraniční mohly 

získávat další podporu z Evropských fondů pro regionální rozvoj v rámci programu 

Iniciativy Společenství INTERREG IIIA.
127

 Cílem bylo především zvýšení hospodářské 

integrace v česko-bavorském pohraničí, zlepšení podmínek pro hospodářský růst, 

udržitelný rozvoj životního prostředí a další společenské integrace v této oblasti.
128

  

Následujícím programem zabývajícím se přeshraniční spoluprácí byl Program 

přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013. 

Tento program vznikl s cílem prohloubení a zintenzivnění přeshraniční spolupráce se 

zaměřením na podporu hospodářského růstu, kulturní a komunální spolupráce, rozvoje 

cestovního ruchu, podporu vzdělání, zlepšení dopravní dostupnosti příhraničních 

regionů a ochranu životního prostředí.
129

 

 Nástupnickým programem uvedených dotačních programů přeshraniční 

spolupráce na česko-bavorské hranici je Program přeshraniční spolupráce Česká 

republika – Svobodný stát Bavorsko cíl EÚS 2014-2020, který podporuje regionální a 

místní projekty, které vznikly díky spolupráci českých a bavorských partnerů. 

Z Evropského fondu pro regionální rozvoj bylo pro toto období vyčleněno na podporu 

těchto projektů 103,4 mil. eur. Tematicky se tento program zaměřuje především na 

přeshraniční aktivity v oblasti vědy a výzkumu a zároveň zapojení malých a středních 

podniků do této sféry. Dalšími oblastmi jsou ochrana životního prostředí a efektivní 

využívání přírodních zdrojů, investice do vzdělávání a odbourávání jazykových bariér a 

další institucionální spolupráce.
130

 Možnost využívání dotačních titulů pro přeshraniční 

spolupráci vytváří jeden z důvodů, proč v příhraničních oblastech České republiky a 

Bavorska vzniklo nejvíce partnerských měst vůbec. Jako stěžejní okresy, ve kterých se 

nacházejí partnerská města lze jmenovat například Plzeňský a Jihomoravský kraj na 
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české straně a okresy Schwandorf, Cham a Bayreuth na bavorské straně. Následující 

mapa zobrazuje příhraniční oblasti, kterých se týká tento program v letech 2014 – 2020. 

  

Obrázek č. 2: Dotační území Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – 

Svobodný stát Bavorsko cíl EÚS 2014 – 2020 

 

Zdroj: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/Program-

preshranicni-spoluprace-Ceska-republik 

 

Program Evropa pro občany 2007–2013 je jediný program, který se zaměřuje 

výslovně na projekty realizované v rámci partnerské spolupráce měst a obcí. Tento 

program vznikl pod záštitou Evropské komise a její Výkonnou agenturou pro kulturu, 

vzdělání a audiovizi (EACEA). Cílovou skupinou tohoto programu jsou samotní 

občané, kteří se zapojují aktivně do partnerských činností. Úkolem je tak především 

posílit vědomí evropského občanství a přispět k evropské integraci. Prostředky z tohoto 

programu mohou města čerpat například pro zajištění setkání občanů partnerských měst, 

přičemž tato setkání by měla mít svá konkrétní témata a zaměření a zároveň minimálně 

jedno město z partnerské dvojice musí být na území členského státu Evropské unie. 

Dále lze tyto prostředky čerpat na vytváření sítí partnerských měst nebo na podporu 

aktivit, které jsou podporovány nějakou společenskou organizací, či projekty, které 
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souvisejí s poučením se ze společné evropské historie.
131

 Na tento program v současné 

době navazuje Program Evropa pro občany 2014–2020.
132

 

Jako další možnost pro financování partnerských aktivit lze jmenovat například 

podporu ze strany Česko-německého fondu budoucnosti v případě německého 

partnerského města nebo Mezinárodního visegrádského fondu, kdy omezení platí na 

města z členských států.
133

 

Financování aktivit partnerských měst je jednou z hlavních otázek pro vznik a 

fungování partnerství. Většina partnerských činností českých měst je podporována 

z vlastních rozpočtů, z toho důvodu mohou města upřednostňovat finanční podporu pro 

jiné projekty, jako jsou například výstavba školy nebo oprava silnic, které jsou pro 

danou obec důležitější než mezinárodní spolupráce. Města se tak snaží získat finanční 

podporu například ze zmíněných evropských programů Evropa pro občany či 

operačních programů přeshraniční spolupráce. Dále mohou využít národních dotačních 

titulů, jako jsou například granty České rozvojové agentury na podporu obcí a regionů v 

jejich rozvojové spolupráci. V případě využití tohoto dotačního titulu musí být ale 

splněn požadavek na rozvojovou spolupráci, kdy partner musí být z prioritních zemí 

české rozvojové spolupráce.
134
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3. Příklady partnerských měst 

Stovky samospráv v České republice i Bavorsku jsou zapojeny do mezinárodních 

partnerských aktivit. Města a obce tak mohou využívat výhod, která partnerství 

přinášejí. Díky tomu vzniká řada projektů a společných akcí, do kterých jsou zapojeni 

také obyvatelé daných měst.  

 

3.1 Česká republika, Svobodný stát Bavorsko a partnerství 

měst 

V současné době má Česká republika podle údajů z databáze Německé sekce Rady 

evropských obcí a regionů uzavřeno celkem 265 svazků různých úrovní s městy 

v německých spolkových zemích. Z tohoto údaje je 146 spojení ve formě partnerství, 

tedy ustanoveno na základě partnerské dohody. Nejstarší partnerství vzniklo už v roce 

1964 mezi Žamberkem a braniborským městem Senftenberg v tehdejší Německé 

demokratické republice.  

Databáze Německé sekce Rady evropských obcí a regionů uvádí jako nejstarší 

partnerství českého města s městem ve Spolkové republice Německo spojení mezi 

hesenským městem Lorsch a obcí Jívová v Olomouckém kraji z roku 1970. Podle 

přehledu Sudetoněmeckého krajanského sdružení se jednalo o patronát, který je zde 

evidovaný také jako partnerství.
135

 Město Lorsch potvrzuje vznik tohoto patronátu a 

uvádí, že došlo v roce 2000 k podpisu smlouvy o přátelství.
136

 Podobným případem je i 

další vzniklé spojení mezi městem Leimen v Bádensku-Württembersku a obcí Kunín 

v Moravskoslezském kraji z roku 1979, kde opět Sudetoněmecké krajanské sdružení 

eviduje tento svazek jako patronát.
137

 Informace o vzniku partnerství se však na 

internetových stránkách těchto obcí neobjevují. Jako další bylo založeno partnerství 

Táboru s Kostnicí ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko z roku 1984, zde se už 

nejednalo o patronát.
138

 

 S Bavorskem má v tuto chvíli Česká republika uzavřeno 88 svazků, z čehož 41 

jsou ve formě partnerství. První partnerství mezi českým a bavorským městem, které 
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eviduje ve své databázi Německá sekce Rady evropských obcí a regionů, vzniklo až 

v roce 1986 mezi bavorským Oberstaufen a vesnicí Horní Lipová, která je součástí obce 

Lipová-Lázně v Olomouckém kraji.
139

 Podle přehledu evidovaného u Sudetoněmeckého 

krajanského sdružení se však jednalo o patronát, ze kterého nebylo později vytvořeno 

partnerství.
140

 Tuto skutečnost potvrzují také internetové stránky obou obcí, které 

neevidují toto partnerství.
141

 

Databáze bavorského ministerstva vnitra pak uvádí jako první partnerství mezi 

bavorským Vohenstrauß a českým městem Stříbro v Plzeňském kraji z dubna roku 

1990. V srpnu téhož roku bylo také uzavřeno partnerství mezi bavorskou obcí Eslarn a 

Bělou nad Radbuzou.
142

 Obě nejstarší partnerství mají společné, že se jedná o města 

v blízkosti společné hranice či přímo obce ležící na hranici. Jako další v pořadí vzniklo 

partnerství mezi Prahou a Norimberkem v září roku 1990. Nejmladším je nyní spojení 

z roku 2012 mezi bavorským Bogen a jihočeskými Slavonicemi.
143

 

Následující údaje vycházejí z dostupných údajů Svazu měst a obcí České republiky 

a dotazníkového šetření, které Svaz provedl v roce 2011.
144

 Pojem mezinárodní 

spolupráce měst byl v tomto dotazníku definován na jedné straně jako partnerská 

spolupráce se zahraničními městy a na straně druhé jako jiné formy spolupráce nad 

rámec partnerské spolupráce například v rámci mezinárodních projektů, zahraniční 

rozvojové pomoci apod. Toto dělení bylo zohledněno při výběru otázek a 

vyhodnocování dotazníku.
145

 

Z dotazníků vyplynulo, že v době šetření mělo celkem 229 českých měst 

navázanou partnerskou spolupráci s celkem 730 městy, a to v 36 různých zemích. 

Nejvíce partnerských měst mají Brno a Praha. Celkem 616 spojení vzniklo na základě 

oficiálního dokumentu. Nejčastěji jsou partnerství navazována se sousedními zeměmi, 
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jakou jsou Německo, Polsko a Slovensko, tato partnerství tvoří dokonce více než 

polovinu všech spojení.
146

 Toto dotazníkové šetření nerozlišovalo partnerství uzavřená 

pouze městskými částmi daného města. Tyto údaje lze získat například z databáze 

bavorského ministerstva vnitra, které eviduje partnerství také podle městských částí.
147

 

 

Graf č. 3: Počet partnerských měst dle jednotlivých zemí 

 

Zdroj: Současné trendy v partnerství měst a obcí, Svaz měst a obcí ČR, 19. 

 

Pro porovnání aktivit je důležitá intenzita spolupráce, tedy jak často jsou 

realizovány společné partnerské aktivity. U více než tří pětin respondentů probíhá 

spolupráce častěji než jednou ročně a více než čtvrtina partnerských měst spolupracuje 

jedenkrát za jeden až dva roky. Tato partnerství lze považovat za aktivní.
148

 

Různorodost lze pozorovat i v oblastech, na které se partnerské spolupráce 

zaměřují. Mezi nejčastější zaměření patří kultura, sport, školství a cestovní ruch. 

V celkovém součtu po těchto aktivitách následuje využívání strukturálních fondů, řízení 

úřadu a veřejné služby. Nejméně se potom partnerství zaměřují například na životní 

prostředí, sociální politiku či dopravu a ekonomický rozvoj. Velice malý podíl podle 

tohoto dotazníkového šetření získala rozvojová spolupráce ve třetích zemích. S ohledem 

na vývoj partnerství obecně a stoupající orientaci na rozvojové země, lze ale 

předpokládat, že tento podíl v současné době stoupá. 
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Graf č. 4: Oblasti spolupráce partnerských měst 

 

Zdroj: Současné trendy v partnerství měst a obcí, Svaz měst a obcí ČR, 22. 

 

Dle výzkumu se do partnerských aktivit zapojují především zájmové organizace 

a spolky, které tvoří téměř 27 % všech aktérů, na druhém místě jsou volení 

představitelé, kteří tvoří asi čtvrtinu, a s 20 % studenti a mládež. Přibližně 10 % jsou 

úředníci a také veřejnost.  

 

Graf č. 5: Cílové skupiny partnerských aktivit 

 

Zdroj: Současné trendy v partnerství měst a obcí, Svaz měst a obcí ČR, 23. 

 

 Více jak polovina dotázaných měst financuje své partnerské aktivity z městských 

rozpočtů. Asi 28 % potom využívá zdroje z programů přeshraniční spolupráce. Pouze 

asi 7 % respondentů využívá prostředků z programu Evropa pro občany. Z hlediska 

přínosu partnerské spolupráce města považují za nejdůležitější především možnost 
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předávání zkušeností z různých oblastí života města. Stejnou váhu potom přikládají také 

zviditelnění města a zpestření všedního života. Dále města oceňují pozitivní vliv na 

jazykové dovednosti aktérů a možnost učit se od zkušenějších partnerů. Téměř polovina 

dotázaných potom označila nedostatek finančních prostředků jako hlavní překážku 

realizace partnerských aktivit. Jako další důvod pro neuskutečnění spolupráce města 

uvádějí, že jiné činnosti získaly vyšší prioritu a jsou upřednostňovány před 

mezinárodními aktivitami. Dalším důvodem potom může být vysoká administrativní 

náročnost mezinárodních projektů.
149

  

Kromě nedostatku finančních prostředků se partnerská města obecně potýkají 

s problémy, jako jsou nezájem občanů o navázání partnerské spolupráce a kontaktů či 

na druhé straně nezájem ze strany radnice. Překážkou také může být nízká jazyková 

vybavenost nebo nedostatek dobrovolníků, kteří by měli zájem podílet se na partnerské 

spolupráci například při organizování různých akcí.
150

 

 V současné době lze pozorovat nárůst žádostí o partnerství s Českou republikou 

ze strany východní a jihovýchodní Evropy. Trendem posledních let těchto států je 

navázat kontakty se západní a střední Evropou, kdy je důležitým prvkem především 

získávání zkušeností v mnoha oblastech fungování obcí. Česká republika tak v této 

situaci figuruje jako zkušený partner, který může předávat své znalosti a zkušenosti ze 

svého regionu.
151

 

Partnerská města v Bavorsku spadají pod záštitu bavorského ministerstva vnitra. 

Toto ministerstvo definuje partnerství měst jako přátelská spojení, která vznikla mezi 

komunami v různých zemích, přičemž pod tento pojem spadají partnerská spojení mezi 

obcemi, městy a regiony s komunami v zahraničí. Podle údajů tohoto ministerstva 

v současné době navázaly bavorské obce, města a kraje celkem 1 280 partnerství.
152

 

Pro bavorskou zemskou vládu je důležité mít určitý přehled o vzniklých 

partnerstvích bavorských obcí, měst a regionů například kvůli plánování státních 

návštěv. Z tohoto důvodu je po bavorských krajích a okresech podle vyhlášky ze dne 7. 

října 1987 (Kommunale Partnerschaften, Bekanntmachung des bayerischen 

Staatsministeriums des Innern vom 7. Oktober 1987) požadováno, aby sdělily úřední 

cestou tomuto ministerstvu, že došlo k uzavření nového partnerství. Toto sdělení potom 

musí obsahovat jméno partnerské obce, města či regionu, nejbližší vyšší správní 
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jednotku partnerské země, jako je například provincie, dále okamžik vzniku a stav 

partnerského spojení. Toto nařízení platí i pro stávající partnerská města, která ještě 

neoznámila tomuto ministerstvu dané informace.
153

 

 Bavorské ministerstvo vnitra díky tomu disponuje svou vlastní databází 

partnerských měst, obcí a regionů. Z této databáze již byly čerpány údaje například pro 

graf č. 2, který porovnával vznik partnerství českých a bavorských měst v jednotlivých 

letech. Stejně jako Svaz měst a obcí České republiky také tato databáze nerozlišuje, zda 

se jedná o partnerství s partnerskou smlouvou, přátelství nebo kontakt. Je rovněž 

pravidelně aktualizována a obsahuje přehled partnerství rozdělených podle několika 

kritérií. Jsou zde údaje o vzniklých partnerstvích mezi kraji, okresy, městy a obcemi. 

Zároveň je zde k dispozici databáze, která obsahuje pouze partnerství s městy, obcemi a 

regiony v takzvaných nových spolkových zemích.
154

 Kromě těchto databází je zde i 

přehledná tabulka, která obsahuje počty uzavřených partnerství dle jednotlivých 

zemí.
155

  

Na první pohled je znatelná jasná převaha partnerství, která byla uzavřena mezi 

bavorskými a francouzskými městy. Těchto spojení je podle uvedené databáze celkem 

396, tedy nejvíce ze všech ostatních zemí. Na druhém místě jsou potom partnerství 

s italskými městy s celkovým počtem 145 svazků a na třetím místě se objevují rakouská 

města s počtem 138 spojení. Co do celkového počtu partnerství se česká města objevují 

na pátém místě s celkovým počtem 88
156

 mezi městy a obcemi a 2 partnerství mezi 

regiony.
157

 Tato databáze uvádí partnerství mezi okresem Neuburg-Schrobenhausen a 

Jeseníkem z roku 1998 a okresem Würzburg a Olomouc z roku 2005.
158

 

 V následujících podkapitolách jsou představeny příklady partnerských měst. 

Tato města byla vybrána na základě historické propojenosti daných území a zároveň 

byla zohledněna velikost vybraných měst a jejich vzájemná vzdálenost. Jako zástupce 

velkých měst byla vybrána Praha a Norimberk, středně velká města zastupují Plzeň a 

                                                                                                                                               
152

 „Kommunale Partnerschaften.“ 
153

 „Kommunale Partnerschaften: Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministerium des Innern.“ 
154

 Tímto pojmem jsou rozuměny obce a města, která se nachází na území bývalé Německé demokratické 

republiky. 
155

 „Kommunale Partnerschaften.“ 
156

 V tomto celkovém počtu je zahrnuto i poslední uzavřené partnerství z roku 2016. 
157

 „Zusammenfassung“,  Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr, 

http://www.stmi.bayern.de/assets/stmi/suk/kommunen/zusammenfassung_f%C3%BCr_das_internet.pdf 

(staženo 22. 4. 2017). 
158

 „Kommunale Partnerschaften  in Bayern: Partnerschaften der Landkreise“, Bayerisches 

Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr, 



   

 

44 

  

Řezno (Regensburg), malá a zároveň geograficky velice blízká města jsou 

reprezentovány městy Domažlice a bavorským Furth im Wald. Poslední dvojice byla 

vybrána také jako příklad přeshraniční spolupráce.  

Každá podkapitola obsahuje krátký úvod, kde jsou uvedena partnerství, která 

vybraná města uzavřela. U těchto partnerských měst je představen důvod vzniku 

samotného partnerství a jeho vývoj od uzavření partnerské smlouvy do současnosti. 

Dále se jednotlivé podkapitoly věnují oblastem, na které se tato partnerství zaměřují a 

jsou zde také představeny příklady konkrétních projektů, které vznikly v rámci 

spolupráce. Ve všech vybraných případech byly osloveny osoby na jednotlivých 

radnicích, které mají ve své kompetenci zahraniční vztahy daného města a vybrané 

partnerství. Díky tomu byly získány informace o vzniku partnerství a přehledy 

partnerských aktivit vybraných měst. Města také poskytla informace o konkrétních 

projektech a umožnila nahlédnout do partnerské smlouvy.  

 

3.2 Praha a Norimberk 

Praha a Norimberk jako partnerská města 

Hlavní město České republiky navázalo od roku 1989 rovnou několik partnerství 

s různými německými městy. Nejstarším svazkem je přátelství mezi Prahou a 

bavorským městem Oberviechtach.
 
Následovně v roce 1990 došlo k uzavření partnerství 

hned se třemi německými městy a to s Norimberkem, Hamburkem a Frankfurtem nad 

Mohanem.
159

 Nejmladším z těchto spojení je partnerství s Berlínem, které vzniklo 

v roce 1995.
160

 Praha neuzavírá partnerství pouze jako celek, ale také jednotlivé městské 

části mohou uzavírat tyto svazky. V případě bavorských měst uzavřela městská část 

Praha 1 už v roce 1992 partnerství s bavorským Bamberkem a v roce 2008 vzniklo 

partnerství Prahy 6 s bavorským městem Bayreuth.
161

 

Bavorský Norimberk uzavřel do současné doby celkem 13 svazků s různými městy 

po celém světě. V České republice má ale pouze jedno partnerské město a to již 
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zmíněnou Prahu.
162

 Norimberk jako „město lidských práv“ si vytvořil svůj mezinárodní 

profil pro své zahraniční partnery vycházející z historického vývoje tohoto města, kde 

definuje své zaměření v mezinárodních projektech. Do tohoto konceptu spadají 

partnerská města, která se věnují smíření, jako například polský Krakov, Praha nebo 

Hadera v Izraeli. Norimberk je také členem Evropské koalice měst proti rasismu 

(Europäische Städte-Koalition gegen Rassismus) a Europäische Konferenz Städte für 

die Menschenrechte  a organizace Bürgermeister für den Frieden. Kromě toho toto 

město každé dva roky uděluje mezinárodní Norimberskou cenu za lidská práva, 

organizuje mezinárodní filmový festival lidských práv a pořádá konference věnující se 

této problematice.
163

 

 

Důvody vzniku a vývoj partnerství 

Mezi Prahou a Norimberkem lze pozorovat vzájemné vazby již od období 

středověku. Tato města jsou provázána společnou historií, ekonomickými, politickými i 

kulturními vazbami. Základy pro součastné partnerství nalezneme už na konci 

osmdesátých let, kdy tato města zahájila jednání o spolupráci ještě před změnami, které 

přinesl rok 1989. V červnu 1988 došlo k prvnímu kontaktu v rámci tohoto partnerství, 

kdy členové rady dopravní akciové společnosti v Norimberku navštívili Prahu. V rámci 

této návštěvy bylo podepsáno představiteli obou měst memorandum.  Na základě tohoto 

prohlášení se obě strany dohodly, že se budou snažit o intenzivnější a užší styky obou 

měst. Tato spolupráce byla ale v této době omezena pouze na kulturní a částečně 

hospodářskou oblast. Deklarace přinesla také praktické výhody, jako například zřízení 

přímé letecké linky mezi Norimberkem a Prahou. Jednání obou měst přinesla v červnu 

1989 podpis dalšího memoranda, jehož cílem bylo několik projektů také v oblasti 

kultury a hospodářství.
164

 

Pád železné opony přinesl nové možnosti pro další vývoj spolupráce mezi Prahou a 

Norimberkem, který pro českou metropoli představoval jednoho z nejdůležitějších 

zahraničních partnerů. V září 1990 došlo k uzavření „Smlouvy o partnerských vztazích“ 

(Příloha č. 1: Partnerská smlouva mezi Prahou a Norimberkem), tato partnerská 
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smlouva byla jednou z prvních, které Praha uzavřela po roce 1989.
165

 V úvodu tohoto 

dokumentu je deklarován rozvoj demokratického sebeurčení, úcta k lidským právům, 

důraz na společný růst svobodných národů a demokratických států. V partnerské 

smlouvě je také uvedeno, že toto partnerství navazuje na historickou tradici vzájemných 

vztahů.
166

 

Výsledkem této smlouvy byly velice intenzivní kontakty. Jejich obsahem byly 

výměny oficiálních delegací obou magistrátů, pracovní stáže odborníků z komunální 

správy, výměnné pobyty specialistů z komunálních podniků, školských nebo 

zdravotnických zařízení. Kromě toho byly organizované různé konference na témata 

dopravy, životního prostředí nebo vzdělávání. Díky partnerství docházelo ke kontaktům 

také mezi různými spolky a školami z obou měst, dalšími oblastmi spolupráce byly také 

kultura a sport.
167

 

V roce 1993 došlo ke snížení intenzity vzájemných kontaktů s výjimkou oblasti 

školství. Důvodem tohoto poklesu byla skutečnost, že Praha mohla po otevření hranic 

budovat své kontakty s větším počtem měst, než tomu bylo doposud a vliv mělo také 

poměrně komplikované dopravní spojení obou měst v první polovině devadesátých let. 

Města se už od konce osmdesátých let snažila vyřešit problém vzájemné dopravy mezi 

oběma městy, ale možnosti komunálních správ vyřešit tento problém byly omezené. 

Kontakty se však dařilo stále udržovat jak v průběhu devadesátých let, tak na začátku 

nového tisíciletí, především vznikaly neformální vazby mezi obyvateli. Tyto kontakty 

vedly k založení dvou norimberských spolků Freundeskreis Nürnberg – Prag a v roce 

2006 Verein Prager Haus, které se zabývají především rozvíjením partnerství obou 

měst.
168

 

Od počátečních velice častých a živých kontaktů přešlo partnerství mezi Prahou a 

Norimberkem do fáze, kdy se Praha začala koncentrovat spíše na vztahy s hlavními 

městy, které mají pro Prahu dodnes vyšší prioritu. Přesto v posledních letech opět 

dochází podle Magistrátu hlavního města Prahy k oživení tohoto partnerství.
169
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Partnerské aktivity a společné projekty 

Dle partnerské smlouvy je úkolem tohoto partnerství spolupráce v oblastech 

městského plánování, kultury, školství, ochrany památek, zdravotnictví, sociálního 

rozvoje, životního prostředí, otázkách městské infrastruktury a správy města. Kromě 

toho bylo domluveno pokračování ve spolupráci v otázkách městské dopravy, 

komunálního hospodářství a živnostenské činnosti. Města se také zavázala k dalšímu 

rozvoji hospodářských a obchodních vztahů a zároveň obnovení cestovního ruchu mezi 

oběma městy. Podporovány ze strany obou měst také mají být přímá setkání občanů.
170

 

Vztahy se v prvních letech partnerství vyvíjely velice dobře v oblasti školství, 

docházelo k prohlubování stávajících kontaktů, pravidelným výměnným pobytům žáků 

základních a středních škol. Kromě toho proběhla řada exkurzí studentů odborných škol 

v pražských organizacích a zařízeních. Jedním z projektů byl například v roce 2002 

projekt Ulice ve které bydlím, který byl iniciovaný Norimberkem. Tento projekt 

probíhal na pražských základních školách a děti zde různou formou popisovaly ulici 

svého bydliště. Nejlepší práce byly oceněny a zveřejněny na webových stránkách města 

Norimberk.
171

 

 Další důležitou oblastí vzájemných kontaktů je sport, kde dochází ke kontaktům 

mezi sportovními organizacemi. Například v roce 2008 bylo uspořádáno přátelské 

fotbalové utkání mezi zástupci Norimberku a Prahy na stadionu Slavoje Vyšehrad. Další 

sportovní akcí je běh přátelství Via Carolina z Prahy do Norimberku. Jedná se o 

charitativní běh, který má za cíl spojit občany obou partnerských měst na sportovní 

bázi. Tento běh se uskutečnil pod záštitou primátorů obou měst. V roce 2012 proběhla 

cesta občanů Norimberku do Prahy na kolech po Panevropské stezce, která byla 

organizována norimberským Úřadem pro mezinárodní vztahy. Účastníci byli přivítáni 

v Praze u Staroměstské radnice, jejíž prostory si následně prohlédli.
172

 

V roce 2005 byly navázány neoficiální kontakty mezi Archivem hlavního města 

Prahy a města Norimberku (Stadtarchiv Nürnberg). Vrcholem těchto kontaktů ještě ve 

spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy 

a Katedrou pro dějiny středovýchodní Evropy na Institutu historických věd 

Humboldtovy univerzity v Berlíně se uskutečnila v říjnu 2008 konference pod názvem 

Ztracená blízkost. Praha – Norimberk v proměnách století. Konala se v Clam-Gallasově 
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paláci v Praze a následně se přesunula do Norimberku. V rámci této konference byl 

představen vývoj vzájemné komunikace Prahy a Norimberku jako evropských 

historických center v ekonomické, politické a kulturní oblasti.
173

 

Také pro seniory byly uspořádány vzájemné výměny, dochází ke kontaktům, 

návštěvám a pořádání různých společných akcí. Pravidelně se konají takzvané Cesty 

občanů pořádané norimberským odborem pro mezinárodní vztahy. V oblasti kultury se 

uskutečnilo několik společných výstav. Na podzim roku 2008 byla uspořádána výstava 

Napříč generacemi. Současné umění partnerských měst, která se konala v Clam-

Gallasově paláci v Praze. V květnu 2010 proběhla akce Den Norimberku v Praze, 

v jejímž programu byl mimo jiné koncert Norimberských symfoniků v Obecním domě. 

Zároveň byla při této příležitosti zahájena výstava Secese z Norimberku.
174

  

V roce 2014 byly uspořádány Dny Prahy v Norimberku, tento projekt vznikl na 

základě blížícího se 25. výročí podpisu partnerské smlouvy. Hlavním programem byl 

koncert Symfonického orchestru hlavního města Prahy, který zahájil primátor 

norimberský Ulrich Maly spolu s náměstkem pražského primátora. Součástí programu 

bylo také představení divadla Mime Prague a divadla Minor. Této akce se zúčastnila i 

Pražská informační služba, která po celou dobu rozdávala po ulicích letáky propagující 

město Prahu. Dle informací Magistrátu hlavního města Prahy se tato akce setkala 

s velice kladným ohlasem ze strany obyvatel a je řazena k vydařeným projektům 

hlavního města v zahraničí.
175

 

O rok později v listopadu 2015 následovaly Dny Norimberku v Praze. Tato akce 

s velice bohatým programem byla uspořádána u příležitosti 25. výročí podpisu 

partnerské smlouvy mezi Prahou a Norimberkem.
176

 Součástí programu byl například 

koncert Norimberského symfonického orchestru v Obecním domě nebo vernisáž 

výstavy – Umělecká cena deníku Nürnberger Nachrichten na Staroměstské radnici.
177

 

Důležitou součástí partnerství mezi Prahou a Norimberkem je vzájemná výměna 

zkušenostní. Dochází ke studijním pobytům na norimberské radnici nebo se zástupci 

Magistrátu hlavního města Prahy účastní mezinárodních konferencí. Zde lze jmenovat 

například v roce 2002 konferenci Podpora tolerance a lidských práv – úkol pro 

vzdělání, výchovu a média. K výměně zkušeností dochází například v oblasti zákona o 
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shromažďování, v oblasti dopravně-správních agend tvorby územního plánování, 

v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy či správního řízení o přestupcích a registru 

řidičů. Také dochází k pravidelným setkáváním a jednáním na téma další spolupráce 

mezi oběma partnerskými městy.
178

 

 

3.3 Plzeň a Řezno 

Plzeň a Řezno jako partnerská města 

Město Plzeň uzavřelo celkem sedm partnerství s městy v různých státech. Kromě 

bavorského Řezna lze jmenovat švýcarský Winterthur, japonský Takasaki, francouzský 

Limoges, belgický Liège, slovenskou Žilinu nebo Birmingham v USA.
179

 Bavorské 

Řezno udržuje partnerské svazky se sedmi městy po celém světě. Nejstarší partnerství 

vzniklo už v roce 1955 s britským městem Aberdeen, nejmladší partnerství je potom 

s městem Qingdao v Číně z roku 2009. V České republice je Plzeň jediným 

partnerským městem Řezna.
180

 V současné době se Řezno přihlásilo do soutěže o cenu 

Die lebendigste Städtepartnerschaft spolu právě s Plzní. Tato cena je udělována 

partnerským městům, která se věnují společně různým projektům, jsou kreativní a 

dochází zde k bohaté výměně. Dle vyjádření řezenské radnice právě partnerství mezi 

Plzní a Řeznem bylo vhodné jako uchazeč o tuto cenu díky své široké škále různých 

projektů a aktivit.
181

 „Základem živého partnerství mezi městy Plzeň a Regensburg je 

řada aktivních aktérů z nejrůznějších oblastí a celkově lze říci, že se partnerství setkává 

s všestrannou podporou, čímž se dostává do popředí přátelská a sousedská dimenze a 

přeshraniční spolupráce se tak stává samozřejmostí.“
182

 

 

Důvody vzniku a vývoj partnerství 

Partnerství mezi Plzní a Řeznem vzniklo podpisem partnerské smlouvy 25. září 

1993 v Plzni (Příloha č. 2: Partnerská smlouva mezi Plzní a Řeznem) na základě 

myšlenky společného hospodářského a kulturního prostoru a vědomí evropské 

sounáležitosti. Společně chtěla města vytvořit silnější hospodářský prostor 

                                                 
178

 Ibid. 
179

 „Partnerská města“, Město Plzeň, https://www.plzen.eu/obcan/o-meste/partnerska-mesta/partnerska-

mesta-2.aspx (staženo 22. 3. 2017). 
180

 „Partnerstädte“, Stadt Regensburg, http://www.regensburg.de/rathaus/partnerstaedte (staženo 1. 5. 

2017). 
181

 Mélanie Hurteloup, e-mailová zpráva adresovaná autorce, 3. dubna 2017. 
182

 Dagmar Hermanová, e-mailová zpráva adresovaná autorce, 29. března 2017. 



   

 

50 

  

v mezinárodní soutěži, než by vytvořila města jednotlivě. Díky této spolupráci tak 

vznikl společný hospodářský region Evropský region Dunaj – Vltava.
183

 Už před 

vznikem samotného partnerství lze pozorovat kontakty v různých oblastech jako 

například školství nebo v hospodářské oblasti. Důležitá byla také katolická církev, kde 

probíhala spolupráce po celá staletí. Dodnes existuje partnerství mezi řezenskou a 

plzeňskou diecézí, probíhají zde společné mše, události nebo studijní výměny.
184

 

V partnerské smlouvě mezi Plzní a Řeznem se obě města zavazují k upevňování 

vzájemného přátelství a partnerské spolupráce. V tomto dokumentu jsou uvedeny 

oblasti partnerských aktivit jako kultura, vzdělávání, mládež, sport, hospodářství a 

obecní samospráva. „Touto smlouvou chtějí obě města přispět podle svých možností 

k zachování míru a k podpoře porozumění mezi národy sjednocující se Evropy.“
185

 

Důležitým prvkem je bohatá kulturní výměna. Spolupráce v kulturní sféře se ještě 

více zintenzivnila od chvíle jmenování Plzně v roce 2010 Evropským hlavním městem 

kultury pro rok 2015.
186

 Kultura je v současné době jednou z nejdůležitějších oblastí 

vzájemné spolupráce obou partnerských měst.
187

 

 

Partnerské aktivity a společné projekty 

V případě tohoto partnerství lze jmenovat celou řadu společných akcí a projektů. 

Města pořádají například umělecké výstavy, hudební vystoupení, pracovní setkání 

zástupců obou magistrátů za účelem výměny zkušeností, důležitá je také dlouhodobá 

spolupráce škol. Plzeňští studenti se mohou účastnit prázdninových pobytů v rámci 

společného setkání dětí z dalších partnerských měst Řezna.
188

  

Dále se pravidelně konají setkání mládeže, společné prázdninové tábory a existuje 

mnoho aktivních partnerských vztahů mezi vzdělávacími institucemi. Děti a studenti se 

například mohli setkávat v rámci projektů Přátelství bez hranic, Svět mládeže nebo 

Život teenagerů v ČR a SRN.
189

 Každý rok od roku 1997 probíhá společný cyklistický 

výlet plzeňských a řezenských skautů. Plzeňské děti se také pravidelně účastní projektu 
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Mini-Regensburg
190

 a zároveň řezenské děti navštěvují Plzeň.
191

 V rámci projektu Mini-

Regensburg se děti ve věku od 7 do 15 let seznamují hravou formou s životem a 

chodem skutečného města a jeho funkcemi.
192

 

Jedním z důležitých projektů v této oblasti, jehož význam přesahuje hranice obou 

měst, bylo vytvoření Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem, 

které bylo založeno v roce 1997. Toto centrum má své zastoupení jak v Plzni, tak 

v Řezně a pravidelně se konají oslavy výročí založení této organizace.
193

 Právě 

partnerství mezi oběma městy bylo hlavním argumentem pro vytvoření sídel kanceláří 

jak v obou městech.
194

 Toto koordinační centrum díky společným setkáváním a 

projektům podporuje vzájemné sblížení a další vývoj přátelských vztahů mezi mládeží 

v České republice a Německu. Zároveň se snaží o zvýšení zájmu u mládeže o 

přeshraniční spolupráci a výměny. Tandem podporuje státní i nestátní instituce a 

organizace obou zemí při uskutečňování česko-německých výměn mládeže.
195

 

Pravidelně dochází ke vzájemným výměnám studentů a společným výletům žáků 

partnerských škol a to od mateřských až po vysoké školy. Už od roku 1990 existuje 

partnerství mezi Obchodní Akademií v Plzni a Berufliches Schulzentrum Matthäus 

Runtinger, kde probíhá bohatá studentská výměna a jsou zde možnosti vzájemných 

výměn na studentské praxe. Studentské výměny také probíhají mezi Albertus-Magnus-

Gymnasium v Řezně a plzeňským Masarykovým Gymnáziem nebo už od roku 1989 

mezi Privat Gymnasium Pindl a Sportovním Gymnáziem v Plzni. Od roku 2004 udržuje 

Clermont-Ferrand Mittelschule partnerství s 28. základní školou Plzeň, kde probíhají 

kromě studentských výměn také společné školní projekty a výměny učitelů.
196

 

Důležitá jsou také partnerství mezi vysokými školami. Od roku 1993 je 

Západočeská Univerzita v Plzni partnerskou univerzitou pro Universität Regensburg a 

zároveň také pro Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg. Probíhají zde 

výměny hostujících profesorů, pravidelné návštěvy, studentské výměny a především 

kontakty jak v technických tak humanitních oblastech. V případě Ostbayerische 
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Technische Hochschule se partnerství v současné době zaměřuje především na oblast 

elektrotechniky a informační technologie.
197

 

V oblasti kultury je organizováno několik zajímavých projektů. V Řezně se 

například konaly výstavy českých umělců, kterých se účastní i zástupci plzeňské 

radnice. V roce 2013 byla uspořádána výstava Bavorská města v Plzni.
198

 

Ve stejném roce se také konala výstava Fórum mladé umění Česká republika – 

Bavorsko, které se zúčastnili primátoři obou partnerských měst. Tato výstava byla 

uspořádána Centrem Bavaria Bohemia v Schönsee v rámci projektu Kultur ohne 

Grenzen / Kultura bez hranic – Setkávání Čechy Bavorsko. Tento projekt byl také 

podpořen ze strany Česko-německého fondu budoucnosti a realizován ve spolupráci 

s Galerií města Plzeň a Galerií města Řezna. Tato výstava umožnila mladým umělcům 

z České republiky nebo Bavorska veřejně prezentovat svá díla a zároveň představit 

mladou uměleckou českou i bavorskou scénu. Do tohoto projektu se přihlásilo celkem 

82 českých a 45 německých umělců. Vybráno potom odbornou porotou bylo celkem 8 

bavorských a 17 českých mladých umělců pro účast v projektu. Nejprve byla díla 

prezentována v červnu a červenci 2013 v Plzni, poté se přesunula do Řezna, kde výstava 

probíhala v prosinci a lednu následujícího roku.
199

 

 Důraz je také kladen na oblast hudby, kdy se konají například jazzové dílny pro 

plzeňskou i řezenskou mládež, které pořádá společnost Jazz bez hranic. Další hudební 

akcí je festival Hudební rej, který se koná v Plzni. V roce 2013 byly uspořádány dva 

koncerty Plzeňské filharmonie v divadle v Řezně.
200

 

Obě města pravidelně oslavují výročí založení partnerství. Tyto oslavy jsou 

doprovázeny společnými výstavami nebo koncerty. Například v rámci oslav dvacátého 

výročí partnerství v roce 2013 odstartoval také projekt Aktion 365 – Täglich eine 

Botschaft für Pilsen 2015, kde byly promítány citáty na Staré radnici v Řezně. Společně 

byla také uspořádána opera Brundibár, kde spolupracovala řezenská hudební škola se 

Základní uměleckou školou Bedřicha Smetany. Toto představení bylo uvedeno 

dvoujazyčně v obou městech. Dále v rámci těchto oslav proběhl společný koncert 

Plzeňské filharmonie s Regensburger Domspatzen a byla pojmenována řezenská ulice 

Plzeňská alej (Pilsen-Allee). Při příležitosti tohoto výročí získalo město Plzeň od Řezna 
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darem lavičku, která má symbolizovat živé a aktivní partnerství mezi oběma městy. O 

rok později byla v Plzni pojmenovaná Regensburská ulice.
201

 Například v rámci 

programu těchto oslav v Řezně byly také prezentovány na Staré radnici jednotlivými 

institucemi z Plzně i Řezna partnerské aktivity těchto měst.
202

 

Společné kulturní projekty jsou propagovány v obou městech například v tisku, na 

internetových stránkách nebo v podobě letáků, plakátů a podobně. V rámci těchto 

společných projektů jsou akce určené i pro širokou veřejnost. Dále se obyvatelé těchto 

měst mohou účastnit výletů na kulturní akce. Občané také mohou podat návrh na 

projekt a zažádat o finanční podporu vlastního projektu. Každý lichý rok se v Řezně 

konají slavnosti města Bürgerfest, kam jsou také pozváni účinkující a oficiální zástupci 

Plzně. Pro obyvatele měst jsou také organizovány zájezdy na vánoční trhy v obou 

městech, známé jsou například tradiční vánoční trhy v Řezně zvané Christkindlmarkt.
203

 

Kromě toho jsou organizovány různé projekty pro seniory. V této oblasti se udržují 

od roku 2006 kontakty mezi Seniorenbüro Regensburg e.V a seniorským klubem Totem 

z Plzně. V rámci těchto kontaktů probíhá výměna v různých tématech týkajících se 

seniorů a zároveň se konají společné aktivity, jako například setkávání, společné výlety, 

výstavy obrazů nebo seniorská divadla.
204

 

Mezi Plzní a Řeznem existuje velké množství sportovních aktivit. Obyvatelé měst 

se setkávají například při hokejových, ragbyových či fotbalových turnajích, kde se 

utkává například dívčí fotbalový klub z Plzně se Sportclub Regensburg. Dále se 

obyvatelé společně účastní orientačních běhů. Kromě toho lze pozorovat kontakty při 

mezinárodních fotbalových turnajích, plaveckých závodech nebo šachových turnajích, 

navíc plzeňští běžci se účastní řezenského maratonu.
205

 Ze sportovních aktivit lze dále 

jmenovat například cyklistický maraton Via Carolina, který vede z Řezna se zastávkou 

právě v Plzni až do Prahy. Pravidelně se také koná volejbalový turnaj mládeže 

v Regenstaufu, kterého se účastní tým z Plzně.
206

  

Spolupráce mezi Plzní a Řeznem probíhá také v oblasti hospodářství. V roce 2011 

byla založena Regionální kancelář IHK Regensburg (Industrie- und Handelskammer 

Regensburg für Oberpfalz / Kelheim) a Česko-německé obchodní a průmyslové komory. 

Úkolem této kanceláře je oblast hospodářských vztahů a vývoj spolupráce mezi českými 
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a bavorskými podnikateli.
207

 Firmám v západních Čechách je zde poskytováno odborné 

poradenství v oblasti vstupu na německý trh a zároveň zde dochází ke zprostředkování 

kontaktů. Díky těmto aktivitám lze vytvořit další nové možnosti přeshraniční 

spolupráce.
208

 Kromě toho dochází také ke kontaktům mezi plzeňskou a řezenskou 

policií. Mimo jiné také proběhla návštěva lékařů z Plzně na Uni-Klinik v Řezně.
209

 

K pravidelné odborné výměně dochází ve správní oblasti. V této sféře byla 

uskutečněna jednání například na téma sociální záležitosti, fungování a řízení městské 

správy, městské hromadné dopravy, protipovodňová ochrana, oblast kultury nebo 

přeshraniční spolupráce. Například v roce 2009 a také o dva roky později byla 

uspořádána pracovní návštěva zaměstnanců řezenského stavebního úřadu v Plzni.
210

 

Společně se partnerská města zúčastnila v letech 2006 až 2009 evropského projektu 

Hist.Urban ne téma Revitalizace historických měst jako způsob podpory udržitelného 

rozvoje. Hlavním cílem tohoto projektu bylo vytvoření návrhu pro udržitelný rozvoj 

historického jádra města.
211

   

V roce 2007 bylo založeno územní sdružení Regiopol.
212

 Hlavním partnerem pro 

Plzeň v tomto projektu bylo právě Řezno. Toto územní sdružení tvořily dohromady 

regiony Západní a Jižní Čechy, Horní Rakousko a Východní Bavorsko. Memorandum, 

ve kterém je uvedena spolupráce například v hospodářské, vědecké nebo kulturní oblasti 

bylo podepsáno 25. září 2007. Jako cíle tohoto programu byly stanoveny inovace, 

dostupnost regionů, životní prostředí a zvyšování atraktivity měst a regionů. V roce 

2010 došlo ke strategickým změnám tohoto projektu a zároveň jeho přejmenování na 

Evropský region Dunaj – Vltava. Cílem tohoto regionu je zlepšení sousedských vztahů, 

rozvoj vzájemné spolupráce a příhraničních sítí, zlepšení životních podmínek a 

atraktivity regionu.
213

 Do Evropského regionu Dunaj – Vltava patří Jihočeský a 

Plzeňský kraj, Vysočina, Horní Rakousko, dolnorakouský Waldviertel a Mostviertel, 

Dolní Bavorsko, Horní Falc a okres Altötting. K založení tohoto regionu došlo 30. 

června 2012.
214
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3.4 Domažlice a Furth im Wald 

Domažlice a Furth im Wald jako partnerská města 

Západočeské město Domažlice má celkem tři partnerská města v zahraničí. Kromě 

bavorského Furth im Wald
215

 uzavřelo město Domažlice také partnerství s Furth bei 

Göttweig v Rakousku a francouzským městem Ludres. V Domažlicích se partnerskými 

městy zabývá Výbor pro spolupráci s partnerskými městy.
216

 Furth im Wald uzavřel 

partnerství se stejnými městy jako Domažlice, tedy s Furth bei Göttweig a zároveň 

s Ludres.
217

 Pro fenomén vícestranných partnerství lze použít označení tzv. 

Ringpartnerschaften.  

Město Furth im Wald zároveň v roce 1957 převzalo patronát nad bývalým 

sudetským okresem Horšovský Týn, který se nachází nedaleko Domažlic. V rámci 

tohoto patronátu se každé dva roky setkávají ve Furth im Wald krajané z Horšovského 

Týna. Ve městě lze také nalézt několik znaků tohoto spojení, jako například zvonkohra 

na náměstí nebo milník na železničním mostě, které byly krajany Horšovského Týna 

darovány městu Furth im Wald.
218

 Z důvodu geografické blízkosti však pro uzavření 

partnerství bylo upřednostněno město Domažlice. 

 

Důvody vzniku a vývoj partnerství 

 Vznik partnerství mezi Domažlicemi a Furth im Wald v roce 1990 vyplynul 

podle vyjádření zástupců Městského úřadu Domažlice prakticky přirozeně. Jedním 

z hlavních důvodů bylo, že město Furth im Wald je vůbec nejbližším sousedním 

zahraničním městem Domažlic. Zásluhu na vzniku tohoto partnerství přitom měli 

především tehdejší starostové
219

 obou měst Jaroslava Wollerová a Reinhold Macho.
220

 

Macho se snažil o navázání kontaktů s Domažlicemi ihned po změnách, které přinesl 

rok 1989. Ke spolupráci mohlo ale dojít až po nových volbách v roce 1990, díky kterým 

se ve vedení Domažlic objevili zástupci, kteří měli o navázání spolupráce také zájem. 

Uzavření tohoto partnerství nebylo po dlouholeté izolaci samozřejmostí. Pro 
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Wollerovou bylo po jejím zvolení jednou z hlavních priorit navazování příhraničních 

kontaktů a díky tomu vznikl kontakt s tehdejším starostou Furth im Wald Machem. 

Wollerová podporovala především navazování kontaktů různých spolků.
221

 Uzavření 

partnerství bylo také výsledkem úsilí obyvatel na obou stranách hranice o navázání na 

osobní vztahy, které byly narušeny historickým vývojem. Díky otevření hranic mohli 

obyvatelé poznávat život na její druhé straně.
222

 

 Tehdejší starosta Furth im Wald Reinhold Macho měl sám sudetoněmecký 

původ a zažil jako dítě odsun německého obyvatelstva. Ihned po roce 1990 vyžil 

možnosti otevření vzájemné spolupráce a osobně se o ni intenzivně zasadil. Aktivně 

podporoval partnerství mezi Furth im Wald a Domažlicemi a zasloužil se především o 

vznik osobních kontaktů mezi obyvateli. Podle něj začíná partnerství mezi městy na 

úrovni starostů, ale největším úspěchem je potom účast obyvatel na partnerských 

aktivitách, například v podobě vzájemných návštěv.
223

 

 K podpisu partnerské smlouvy došlo 20. listopadu 1990. (Příloha č. 3: Partnerská 

smlouva mezi Domažlicemi a Furth im Wald). V této smlouvě se zástupci obou měst 

vyjádřili, že chtějí společně překonat zátěž minulosti a zároveň najít společné 

porozumění. Důležitým prvkem jsou také kontakty mezi obyvateli obou měst.
224

 

Zároveň je zde kladen důraz na překonání překážek, které vznikly mezi oběma národy. 

Jako oblasti spolupráce jsou zde uvedeny podpora vzájemných kontaktů mezi občany, 

hospodářská spolupráce, ochrana přírody a životního prostředí, místní spolupráce a 

předávání vzájemných informací. Stejně jako například partnerství mezi Plzní a 

Řeznem, které si stanovilo ve své smlouvě přispět k evropskému míru a k podpoře 

porozumění mezi národy, také v partnerské smlouvě mezi Domažlicemi a Furth im 

Wald je uvedené podobné ustanovení. Obě města chtějí díky rozvíjení dobrých 

sousedských vztahů přispět k vytvoření jednotné, svobodné a mírové Evropy.
225

  

 Uzavření tohoto dokumentu bylo také důležité pro formování česko-německých 

vztahů na úrovni státní politiky. Tehdejší federální ministr zahraničních věcí Jiří 
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Dienstbier ocenil při návštěvě města Furth im Wald v roce 1990 úroveň vztahů mezi 

oběma městy. Spolupráce mezi těmito městy byla příkladem dobré praxe, která stejně 

jako obdobné další kontakty přispěla k přijetí Smlouvy o dobrém sousedství a přátelské 

spolupráci v roce 1992.
226

 

 

Partnerské aktivity a společné projekty 

 Partnerská města Domažlice a Furth im Wald se zaměřují především na 

spolupráci v oblasti spolkové činnosti, jako jsou například dobrovolní hasiči. Další 

oblastí je cestovní ruch a spolupráce škol.
227

 Spolupráce mezi hasiči má své kořeny už 

v druhé polovině devatenáctého století.
228

 Společné činnosti se tak objevují jak 

v kulturní, tak sportovní a společenské oblasti.  

 Jako jedny z prvních institucí spolupracovaly domažlická základní umělecká 

škola a hudební škola ve Furth im Wald, které už na začátku devadesátých let pořádaly 

společné koncerty.
229

 Spolupráce se projevuje i mezi domažlickými základními školami 

a Grundschule Furth im Wald, kdy dochází ke společným akcím, výletům a 

pravidelným setkáváním.
230

 Pro spolupráci v oblasti kultury bylo jedním ze základních 

kamenů založení česko-německého komorního orchestru Orchestr bez hranic / 

Orchester  Grenzenlos. Cílem tohoto orchestru je vznímání hudby jako společné řeči.
231

 

V oblasti správní dochází k výměně informací a zkušeností především v otázkách 

ochrany životního prostředí, hospodářství, hraničního provozu na železniční trati a 

silnici.
232

 

 Německo-české fórum (Deutsch-tschechisches Gesprächsforum) uspořádalo 

soutěž Partnerství měst 2003, která mapovala živé kontakty mezi českými a německými 

partnerskými městy a jejich vliv na vztahy obou zemí. Průběh a výsledky soutěže byly 

publikovány Německo-českou projektovou agenturou IDOR (Deutsch-tschechische 

Projektagentur IDOR) se sídlem v Marktredwitz pod názvem Platforma pro lepší 
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sousedství.
233

 Podle autorů se partnerská města stala základem pro porozumění mezi 

občany. „Jednou z úspěšných cest k překonání historických problémů jsou partnerství 

mezi městy a obcemi. Ukrývají v sobě potenciál, který dokáže vyléčit rány vzniklé kvůli 

válkám a konfliktům. Neboť partnerství mezi městy jsou partnerstvími občanů. Jen díky 

pravidelným osobním setkáváním mohou být překonány dlouho pěstované předsudky a 

vyvrácen nacionalismus z běžného života.“
234

 V této soutěži se umístilo i partnerství 

mezi Domažlicemi a Furth im Wald díky své přeshraniční spolupráci v oblasti kultury a 

hospodářství. Zdůrazněna zde byla především hudební spolupráce v podobě česko-

německého komorního orchestru a organizace výstav s česko-německou tématikou. 

Důležitou součástí je také pořádání kurzů češtiny na školách ve Furth im Wald a 

kontakty mezi skupinami lidí s různým postižením.
235

 

 Partnerství těchto měst je doprovázeno ze strany Kruhu přátel Furth im Wald - 

Domažlice (Freundeskreis Furth im Wald – Domažlice), jehož úkolem je zapojit místní 

obyvatelstvo do těchto aktivit. Předseda tohoto sdružení se ke své funkci vyjádřil takto: 

„Es gibt nur einen wichtigen Grund für meine Tätigkeit, ich möchte versuchen mit 

unseren Nachbarn, gut auskommen. Und dieses Ziel sollte uns, Tschechen und 

Deutsche, einen.“
236

 Dle stanov je cílem tohoto sdružení podporovat přátelské vztahy 

mezi partnerskými městy Domažlice a Furth im Wald a zároveň česko-německé 

kontakty. Úkolem je potom podpora vzájemného porozumění v umění, kultuře a 

tradicích, pomoc při navazování osobních kontaktů, podpora sportovních a hudebních 

setkání různých spolků a škol a také organizace vzájemných návštěv obyvatel. Mezi své 

úkoly si sdružení stanovilo i závazky, které jsou stanovené v partnerské smlouvě mezi 

Domažlicemi a Furth im Wald.
237 

                                                 
233

 „Živá partnerství mezi německými a českými obcemi – soutěž 2003 a dokumentace IDOR“, Centrum 

Bavaria Bohemia, http://www.bbkult.net/redaktion/details/11435886533650.html (staženo 6. 5. 2017). 
234

 „Platformy pro lepší sousedství“, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 

http://www.mzv.cz/file/198707/Forum_mladeze_Partnerstvi.pdf (staženo 7. 5. 2017). 
235

 „Platformy pro lepší sousedství.“ 
236

 „Je jenom jeden důležitý důvod pro mou činnost, chtěl bych zkusit dobře vycházet s našimi sousedy. 

Tento cíl by měl nás Čechy a Němce spojit.“ 

Hermann Plötz, e-mailová zpráva adresovaná autorce, 13. května 2017. 
237

 Stanovy, „Satzung des Vereins ,Freundeskreis Furth im Wald – Domažlice e.V.‘“, 28. února 2008, 

poskytnuto Hermannem Plötzem, předseda Kruhu přátel Furth im Wald – Domažlice.  
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4. Partnerství měst jako prostředek pro narovnání 

česko-bavorských vztahů 

Obce a města lze charakterizovat na jedné straně jako lokální území, které má své 

vlastní obyvatele, a zároveň jako občanskou společnost, která tvoří společenský a 

politický život v místě působení dané obce nebo města.
238

 

 

4.1 Postavení českých a bavorských měst 

Obcím a městům v Německu je dle článku 28, odstavec 2 Základního zákona 

garantováno právo na vlastní samosprávu. V tomto článku je uvedeno, že obce mají 

právo řídit všechny záležitosti místní pospolitosti v rámci zákonů a na vlastní 

zodpovědnost.
239

 V zákonodárném procesu mají obce své místo díky konzultační 

pravomoci obcí, která je ukotvená v jednacích řádech hlavních spolkových institucí, 

jako jsou například Společný jednací řád spolkových ministerstev (Gemeinsame 

Geschäftsordnung der Bundesministerien) nebo Jednací řád Spolkového sněmu 

(Geschäftsordnung des Bundestages).
240

 

V samotné bavorské ústavě je v článku 11, odstavec 4 dále uvedeno, že 

samospráva obcí přispívá rozvoji demokracie v Bavorsku.
241

 Komunální a zemskou 

politiku v Bavorsku lze definovat jako institucionální s úzkou spojitostí díky 

personálním propojením. Jako hlavní komunální organizace lze uvést Bavorský sněm 

měst (Bayerischer Städtetag), Bavorský sněm obcí (Bayerischer Gemeindetag), 

Bavorský sněm okresů (Bayerischer Landkreistag) a Bavorský krajský sněm 

(Bayerischer Bezirketag)
242

, přičemž politická důležitost těchto organizací je velká. 

Značný počet zástupců zemského sněmu je zároveň členem obecních nebo městských 

zastupitelstev či některé z komunálních organizací.
243

 

V Bavorsku je obecní nebo městské zastupitelstvo voleno na šest let. Počet členů 

zastupitelstva se odvíjí od počtu obyvatel dané obce či daného města, přičemž nejnižší 

počet je 8 a nejvyšší 60 zastupitelů. Zvláštní pravidla potom platí pro Mnichov a 
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Norimberk.
244

 Obecní zastupitelstvo rozhoduje o jednacím řádu a ustanovuje 

odhlasované výbory. Z pravidla bývají vytvořeny finanční, kulturní výbor nebo výbor 

pro životní prostředí.
245

 Starosta v bavorských obcích a městech je volen obyvatelstvem 

ve stejné době, jako probíhají volby do místního zastupitelstva.
246

 Při volbě je využíván 

dvoukolový systém, pokud v prvním kole nezíská jeden kandidát absolutní většinu. Ve 

druhém kole se pak utkají dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů z prvního kola.
247

 

Jako zvláštnost v porovnání s ostatními spolkovými zeměmi jsou za správní 

jednotky považovány kraje (Bezirke), které mají vyšší postavení než okresy. Kraje 

disponují svými vlastními orgány jako krajský sněm (Bezirketag), krajský výbor 

(Bezirkausschuss) a krajský prezident (Bezirktagspräsident) a jeho volení zástupci. 

Činnost jednotlivých krajů se zaměřuje především na oblasti jako je zdravotnictví, 

sociální záležitosti a kultura.
248

 

V Ústavě České republiky je samosprávnost obcí zaručena článkem 8. Kromě toho 

v článku 99 jsou obce definovány jako základní územní samosprávní celky a kraje za 

vyšší územní samosprávní celky.
249

 V porovnání s českými městy je postavení 

německým měst v Základním zákoně ukotveno podrobněji.
250

 Kraje v České republice 

vznikly až v roce 2001. Jako krajské orgány jsou zde činná krajská zastupitelstva, rada 

kraje, hejtman kraje a krajský úřad. Hlavním úkolem krajského zastupitelstva je 

podporovat rozvoj krajů, a to ve spolupráci s dalšími úřady na centrální i místní úrovni. 

Kraje mají právo předkládat návrhy parlamentu, schvalovat plány územního rozvoje, 

zabývají se koordinaci vzdělávací, zdravotnické a sociální služby. Dále se kraje 

zabývají dopravní politikou, otázkami životního prostředí a rozvojovými programy
251

. 

Díky Dohodě o vzájemné spolupráci mezi Svazem měst a obcí České republiky a 

vládou zastoupenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR z roku 2005 jsou návrhy 

legislativních předpisů týkající se místních samospráv konzultovány právě se Svazem 

měst a obcí České republiky.
252
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V České republice lze rozdělit aktéry působící v oblasti regionální politiky do čtyř 

hlavních skupin. První skupinou jsou samosprávy, druhou regionální rozvojové 

agentury, další skupinou přeshraniční struktury, kam patří například euroregiony, a do 

čtvrté skupiny lze řadit všechny ostatní aktéry jako například místní akční skupiny 

apod.
253

 „Spolupráce mezi městy a regiony na jedné straně a ostatními vnitrostátními 

partnery na straně druhé patří ke klíčovým charakteristikám evropské 

paradiplomacie.“
254

  

Řízení vlastních zahraničních aktivit českých a bavorských města a obcí lze 

analyzovat díky konceptům, jako jsou například veřejná diplomacie či paradiplomacie. 

Města tak nevytvářejí stěžejní část zahraniční politiky své země, ale pomáhají dotvořit 

celkový obraz dané země v zahraniční. 

 

4.2 Partnerství měst jako součást veřejné diplomacie 

Pojem veřejná diplomacie lze definovat ve smyslu protikladu proti tajné diplomacii 

tedy jako otevřenou diplomacii nebo ve smyslu veřejných záležitostí, kdy se jedná o 

informování obyvatelstva o diplomatických aktivitách státu, a dochází tak k větší 

kontrole nad těmito aktivitami. Dále lze veřejnou diplomacii považovat za nástroj pro 

prosazování cílů zahraniční politiky v zahraničí nebo chápat jako proces komunikace se 

zahraničním obyvatelstvem, kde je využíváno různých nástrojů k oslovení obyvatel. 

Cílem je získat u zahraničního obyvatelstva pozitivní představy o dané zemi, její kultuře 

a o cílech zahraniční politiky.
255

 „Veřejná diplomacie je činnost zaměřená na utváření a 

ovlivňování pozitivních představ o daném státu, hodnotách a činnostech, které 

reprezentuje mezi zahraniční veřejností. Prostředkem k dosažení žádoucího cíle je 

pravdivá komunikace se zahraniční veřejností prováděná v součinnosti státního aparátu 

a soukromých subjektů.“
256

  

V současné době lze pozorovat rozšiřování okruhu účastníků veřejné diplomacie na 

mezinárodní úrovni. Původně bylo možné za aktéry mezinárodních vztahů považovat 

pouze státy, během dvacátého století k nim přibyly ještě mezinárodní organizace 

vládního charakteru, ve kterých byly samotné státy zastoupeny. V další fázi se tento 

okruh účastníků těchto aktivit rozšířil o mezinárodní organizace nevládního charakteru. 
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Jako dalšího aktéra lze jmenovat nadnárodní společnosti, jako je například Světová 

obchodní organizace apod. Dále se jako aktéři prosazují také zástupci zákonodárných 

sborů nebo členové zahraničních výborů parlamentů, kteří mají snahu zapojit se do 

spolupráce na mezinárodní úrovni. Důležitým prvkem je také narůstající snaha prosadit 

se na mezinárodní scéně u zástupců samospráv, kdy se velká města či regiony snaží 

například o svá vlastní diplomatická zastoupení. Za účastníky veřejné diplomacie lze 

považovat i krajanské spolky a organizace.
257

  

V případě partnerských měst Plzně a Řezna se veřejná diplomacie ve smyslu 

pozitivního ovlivňování představ o dané zemi projevuje například při prezentaci 

společných kulturních projektů v obou městech a organizování výletů pro obyvatele na 

akce pořádané v partnerských městech. Jak už bylo uvedeno, Plzeň i Řezno využívají 

místních médií pro prezentaci svých společných akcí. Právě různé formy inzerce 

v masmédiích, organizování kulturních akcí, odborných seminářů, jazykových 

programů nebo výměnných stáží jsou nástroje veřejné diplomacie.
258

 

Obecně lze definovat tři základní cíle veřejné diplomacie, kdy prvním cílem je 

propagace a prosazování národních cílů, zájmů a politik, dále sdělování národních 

vzorů, myšlenek, víry a hodnot a v neposlední řadě budování společného porozumění a 

vztahů.
259

 Obecně lze charakterizovat cíle veřejné diplomacie jako snahu o zviditelnění 

v mezinárodním prostředí a přitáhnutí pozornosti. „Velikou roli zde hraje touha být 

vnímán, být viděn, být pokládán za důležitého či atraktivního partnera v mezinárodním 

společenství. Takový region (nebo město) chce být vnímán jako moderní, důvěryhodný 

partner či spojenec v oblasti obchodu, politické spolupráce, případně cestovního ruchu 

nebo kultury.“
260

 K dosažení těchto cílů lze využít několik způsobů komunikace, mezi 

které patří také dialogická komunikace, tedy vytváření vztahů například v podobě 

partnerských programů mezi regiony, městy a jinými společenstvími.
261

 

Jako příklad veřejné diplomacie lze uvést uspořádání Krajinné výstavy bez hranic 

v roce 2006 v rámci spřátelených měst Chebu a Marktredwitz.
262

 V Německu se tyto 

krajinné výstavy, které jsou ukázkou zahradního umění a krajinotvorby, konají už 

několik let a mají dlouholetou tradici. Ve zmíněném roce se tato akce konala právě ve 
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městě Marktredwitz, které oslovilo město Cheb, aby uspořádalo podobnou výstavu i na 

českém území. Tento projekt se skládal ze dvou fází, v té první došlo k terénním 

úpravám chebského podhradí a okolního prostranství, přičemž došlo k přeměně chebské 

Císařské louky na hlavní výstavní plochu. Ve druhé fázi potom byla uspořádána časově 

omezená výstava, která měla za úkol představit různé způsoby úprav veřejného 

prostranství. Tato výstava byla navíc doprovázena dalším programem, jako byly 

například semináře, divadelní představení či workshopy. Na tomto projektu se podílelo 

město Cheb jako jeho nositel, dále kulturní organizace, odborné zahradnické firmy, 

mediální partneři, ale také například Diecézní charita Plzeň, která do projektu zapojila i 

lidi bez domova.
263

 Ve zvoleném příkladu jsou uvedené nástroje, které jsou využívány 

v rámci veřejné diplomacie, jako například organizace odborných seminářů a 

workshopů, propagace obou měst, kultury a hodnot. Důležité pro veřejnou diplomacii je 

také pozitivní vnímání veřejností, což s sebou uspořádání této výstavy přineslo.  

Partnerská města lze řadit mezi prostředky veřejné diplomacie. V případě českých 

a bavorských měst dochází díky osobním setkáním obyvatel daných partnerských měst 

k otevírání obzorů pro občany a zároveň při těchto setkáních dochází k odbourání 

předsudků, které mohly být z různých důvodů mezi lidmi zakořeněné. Důležitým 

poznatkem je překonávání historických vzpomínek a zkušeností, které přerušily 

vzájemné vztahy. Partnerská města tak dotvářejí veřejnou diplomacii a jsou její 

součástí.
264

 Také Wagner potvrzuje odbourávání předsudků a stereotypů díky 

partnerským aktivitám, jako jsou například setkávání mládeže nebo vzájemné kontakty 

mezi občany.
265

 

 

4.3 Partnerství měst jako součást paradiplomacie 

Jako paradiplomocii lze označit zahraniční aktivity měst a regionů. Dle autorů 

Druláka a kol. je paradiplomacie „nutným důsledkem procesu regionalizace, který vede 

k přenášení kompetencí ústředních institucí států na města a regiony“.
266

 Důraz je 

kladen především na definování určitých cílů ze strany aktérů paradiplomacie a zároveň 

je nutné k jejich prosazování najít nejvhodnější partnery. Česká paradiplomacie vznikla 
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jako důsledek ekonomického a technologického pokroku. Kraje přitom chápou 

paradiplomacii jako výraz demokratizace státu a zefektivnění státního aparátu.
267

 

Paradiplomacii lze dělit z hlediska konkrétních nástrojů na multilaterální a 

bilaterální. Multilaterální paradiplomacie je definována jako účast měst v institucích a 

organizacích, které zastupují jejich zájmy. Mezi tyto instituce patří například již 

zmíněná Rada evropských obcí a regionů. Druhý typ bilaterální paradiplomacie vzniká 

díky přeshraniční spolupráci nebo zřízením regionálních zastoupení v zahraničí.
268

 

V české paradiplomacii převládá právě bilaterální přístup. V této oblasti převažují 

především kontakty s německými partnery a celkově téměř dvě pětiny kontaktů 

probíhají s aktéry ze sousedních států.
269

 Jak už bylo zmíněno v kapitole 3.1, taktéž 

největší počet partnerských měst navázala Česká republika právě s Německem. 

Konkrétně s městy v Bavorsku vzniklo nejvíce partnerství s českými městy. Co do 

počtu uzavřených partnerství se na dalších místech s výjimkou Itálie objevují sousední 

státy jako Polsko, Slovensko a Rakousko (viz graf č. 3).  

Pro bilaterální spolupráci je zvláštní její osobní charakter, tedy důležitost osobních 

kontaktů.
270

 Tento osobní charakter lze pozorovat i u partnerských měst, kde je 

podstatné osobní setkání jak na úrovni vedoucích osob města či obce v podobě setkání 

členů zastupitelstva či starostů, tak na úrovni obyvatel daného města nebo obce, kdy 

jsou organizovány společné výlety či kulturní akce pro veřejnost.  

Bilaterální vztahy jsou často navazovány na základě vlastní koncepce při výběru 

zahraničních partnerů. Například Praha navazuje svá partnerství se středoevropskými 

centry, Karlovy Vary navazují své kontakty s dalšími lázeňskými městy a Jihočeský a 

Plzeňský kraj se orientují na partnery v Rakousku a Bavorsku.
271

 Svou koncepci pro 

utváření partnerských měst si vytvořilo i město Norimberk (viz kapitola 3.2). 

Aktéři těchto paradiplomatických aktivit si mohou například vyměňovat zkušenosti 

s řešením regionálních a komunálních problémů, dále mohou získávat finanční 

prostředky ze strany Evropské unie a kromě toho mohou rychleji reagovat na situace, 

které přináší mezinárodní prostředí.
272

 Obecně jsou uváděny politické, ekonomické a 

kulturní důvody vzniku těchto aktivit. V případě politických motivů se jedná například 

o cesty do zahraničí a setkávání se zahraničními představiteli, které přinášejí zájem 
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médií a zároveň vylepšují obraz regionálních představitelů. Ekonomické motivy 

vycházejí ze znalosti ekonomických potřeb regionu. Z hlediska kulturních motivů jsou 

navazovány kontakty se subjekty, které mají podobné kulturní rysy. Důležitá je zde 

jazyková stránka, dochází v této oblasti tedy ke studentským výměnám, pořádání výstav 

a jiných kulturních akcí.
273

  

Všechny zmíněné cíle a motivy vzniku paradiplomatických aktivit se objevují i 

jako důvod vzniku partnerských měst. Města si mohou v rámci partnerství vyměňovat 

své zkušenosti v řešení komunálních záležitostí nebo využívat fondů Evropské unie pro 

uskutečnění partnerských aktivit. Stejně tak je využíváno cest do zahraničí, kde si 

zástupci jednotlivých samospráv vyměňují své poznatky a zkušenosti. Důležitou roli 

hraje také oblast kultury, kde vzniká velké množství kulturních projektů jako například 

výstav, koncertů apod. V hojné míře jsou organizovány také studentské výměny a 

partnerství škol. Jako příklad vzájemných kontaktů lze uvést spolupráci mezi plzeňskou 

a řezenskou policií, pomoc při řešení komunálních záležitostí jako například opatření 

proti záplavám nebo studentské výměny mezi řezenskými vysokými školami a 

Západočeskou univerzitou v Plzni. 

Drulák uvádí jako jeden z možných cílů a motivů paradiplomacie asymetrii uvnitř 

státu, tedy situaci, kdy je zahraniční politika státu výsledkem elit.
274

 V této situaci se 

například objevilo i Bavorsko ve vztahu k České republice, kde lze pozorovat na 

komunální úrovni už od devadesátých let dvacátého století dobré vztahy s českými 

městy a snahu navazovat na této úrovni kontakty a případně i partnerství. Zahraniční 

politika této spolkové země vůči České republice ale ve stejné době měla opačný postoj, 

bylo zde jisté politické napětí a nebylo podporováno navazování přátelských vztahů 

s vedoucími zástupci České republiky. 

Kromě již zmíněných motivů se paradiplomacie projevuje také v oblasti cestovního 

ruchu, dopravě, infrastruktuře, podpoře programů Evropské unie, zdravotnictví, územní 

samosprávy, regionální politiky, vzdělávání a sportu. Jedná se o oblasti, které spadají do 

samostatné působnosti krajů, měst a obcí. Toto vymezení se objevuje také v obsahu 

dohod o spolupráci, tedy smluvních instrumentů paradiplomacie. Jako další smluvní 

instrumenty lze využít memoranda, dokumenty o partnerství, společná prohlášení o 

spolupráci nebo deklarace. V obsahu těchto smluvních instrumentů se potom objevují 
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oblasti spolupráce jako například obchod, hospodářská spolupráce, kulturní výměna, 

stáže učitelů a studentů, výměna zkušeností ve veřejné správě, regionální politika, 

ochrana životního prostředí a další. Výjimku v tomto výčtu tvoří například Praha, která 

klade důraz ve svých paradiplomatických aktivitách především na politickou dimenzi 

paradiplomacie, a snaží se tak vytvořit své místo mezi evropskými městy a regiony. 

Zároveň tak klade důraz na dobré jméno města v zahraničí. Dále je pro Prahu důležitá 

kulturní dimenze a až poté ekonomické motivy.
275

 

 

4.4 Partnerství měst v kontextu česko-bavorských vztahů 

Možnost uzavírat partnerství mezi městy vyplývá z práva na vlastní samosprávu.
276

 

Z hlediska vztahů mezi Českou republikou a Bavorskem lze chápat partnerství mezi 

českými a bavorskými městy jako jeden z nástrojů pro narovnání a zlepšení vzájemných 

vztahů na státní úrovni. Koncepty veřejné diplomacie a paradiplomacie ukazují, že 

partnerská města jednak napomáhají vytvářet pozitivní obraz dané země v zahraničí a 

také díky svým prostředkům umožňují organizovat městům a obcím zahraniční aktivity. 

Beate Wagner poukazuje na skutečnost, že partnerská města mohou být uzavírána 

z důvodu nesouhlasu komunálních správ s oficiální zahraniční politikou své země, a 

města a obce si tak vytvářejí vlastní zahraniční politiku.
277

 

Dle získaných údajů z dostupných databází lze konstatovat, že značný počet 

partnerství mezi českými a bavorskými městy vznikl mezi lety 1990 a 1999, tedy po 

pádu železné opony, kdy se západní města orientovala na země bývalého východního 

bloku, se kterými nebylo možné dříve partnerství svobodně uzavírat. Bavorsko se jeví 

z hlediska své geografické blízkosti a zároveň historických souvislostí jako důležitý 

partner. Zároveň takto vzniklá partnerství napomohla obnovit důvěru, která byla 

poničená historickými událostmi a také jejich následnou interpretací. Tato partnerství 

vznikala bez ohledu na stav vzájemných vztahů na státní nebo v případě Bavorska 

zemské úrovni.  

Wagner potvrzuje nezávislost vzniku kontaktů na komunální úrovni na národní 

zahraniční politice. Tyto kontakty vznikají dříve a bez ohledu na uzavření vzájemných 

smluv mezi oběma státy. Partnerská města se tak jeví jako podnět k mezistátnímu 
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porozumění.
278

 V případě česko-bavorských vztahů vznikl také velký počet partnerství 

už v období před podepsáním Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich 

budoucím vývoji z roku 1997. 

Další velký nárůst počtu uzavřených partnerství lze pozorovat v období 2000-2004. 

Ve stejné době probíhají na státní úrovni debaty o vstupu České republiky do Evropské 

unie, kde se bavorští poslanci vyslovili proti. Velký počet uzavřených partnerství 

v tomto období signalizuje skutečnost, že na komunální úrovni byly vzájemné vztahy na 

dobré úrovni a byla zde snaha navazovat vzájemné kontakty, zatímco na státní úrovni se 

stále projevovaly nevyřešené otazníky minulosti a politické napětí.  Dle těchto údajů lze 

vyvodit vlastní paradiplomatické snahy měst bez ohledu na oficiální stanoviska vlád. 

Zájem o vytváření partnerských měst v tomto období značí skutečnost, že dochází ke 

spolupráci na komunální úrovni, aniž by byla města ovlivňována státní zahraniční 

politikou. Paradiplomatické aktivity mezi městy a obcemi tedy hrály důležitou roli na 

komunální úrovni.  

Důležitým poznatkem je také fakt, že ve středu zájmu nestojí instituce jako u 

vztahů na státní úrovni, ale u partnerských měst jsou to právě občané.
279

 Po roce 2000 

se také objevují partnerství, která vznikla z původních patronátů. Pro města, která 

v sobě měla historickou zátěž v podobě sudetoněmeckého odsunu, bylo uzavírání 

partnerství podstatně složitější než pro ta města, ve kterých neproběhly tyto události. U 

těchto měst bylo nejprve nutné vyřešit otázku minulosti a až potom bylo možné navázat 

spolupráci a zaměřit se na budoucnost. Obnovení důvěry v těchto případech tak bylo 

podstatně složitější. 

Pokračování v uzavírání významného počtu partnerství i v následujícím období 

2005–2009 po vstupu České republiky do Evropské unie značí snahu pokračovat 

v navazování partnerských vztahů mezi českými a bavorskými městy, aniž by uzavírání 

těchto partnerství poznamenala debata vedená kolem vstupu České republiky do 

Evropské unie. Navíc dalším důvodem vzniku značného počtu partnerství v tomto 

období může být otevření dalších možností využívat prostředků evropských fondů pro 

realizaci partnerských aktivit. Celkově po roce 2000 vzniklo nejvíc partnerství mezi 

českými a bavorskými městy. Tato bohatá komunální spolupráce svědčí o skutečnosti, 

že samy města a obce podněcovaly vznik nových partnerství bez ohledu na nevyřešené 
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spory na státní úrovni. Tato spolupráce byla iniciativou měst a nebyla nijak ovlivňována 

ze strany státu či spolkové země. 

Po roce 2009 se počet uzavřených partnerství mezi českými a bavorskými městy 

sice snížil, neznamená to však, že by spolupráce na komunální úrovni byla utlumena. 

V tomto období často dochází k prohlubování partnerských aktivit již vzniklých 

partnerství. Například různé oslavy výročí uzavření partnerství svědčí o významnosti 

svazků pro jednotlivá partnerská města. 

Překlenutí těchto značných rozdílů mezi komunální a státní úrovní zahraniční 

politiky lze pozorovat až po roce 2010, kdy došlo k zintenzivnění česko-bavorských 

vztahů i na státní úrovni. Do této doby na komunální úrovni už probíhala bohatá 

výměna zkušeností, byly organizovány nejrůznější kulturní akce a probíhaly studentské 

výměny a spolupráce mezi školami a zájmovými spolky. Partnerství měst lze tak chápat 

jako podpůrný prostředek pro zlepšení česko-bavorských vztahů na státní úrovni, který 

napomohl k jejich zlepšení.  

Dle slov Horsta Seehofera při otevření Bavorského zastoupení v Praze: „Po 

desetiletích velkých problémů a rozdělení jsme dnes sousedé a přátelé ve středu 

Evropy“.
280

 Jako vrchol paradiplomatických aktivit a veřejné diplomacie zároveň lze 

označit otevření Bavorského zastoupení v Praze jako instituce, která podtrhuje 

narovnání česko-bavorských vztahů.  
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Závěr 

Partnerství měst vzniklo po druhé světové válce jako myšlenka na udržení 

mírového uspořádání v Evropě. Jako jedny z prvních tak vznikají partnerství mezi 

německými městy a jejich protějšky v dalších západoevropských státech. Po pádu 

železné opony lze pozorovat velký nárůst partnerství právě mezi městy bývalého 

západního a východního bloku. Jako první se rozvíjí především přeshraniční spolupráce, 

která umožnila nalézat řešení v případě společných problémů v oblasti hranice. Díky 

tomu tak vznikaly například první euroregiony na česko-německé hranici.  

Partnerská města jsou zakládána za účelem plnění určitých cílů, které vycházejí 

ze specifických podmínek daného partnerství. V oblasti správní dochází k výměně 

informací a zkušeností v řešení společných témat a problémů. Díky tomu navštěvují 

zástupci místních samospráv partnerské město, a získávají tak cenné rady v řešení 

konkrétních záležitostí. Díky partnerstvím dochází ke zviditelnění města v zahraničí a 

rovněž mohou být zintenzivněny ekonomické a obchodní styky. Obecně přispívají 

partnerská města k mírovému soužití národů a důležitý aspekt tvoří zapojení samotných 

občanů do veřejného života obce. Mezi obyvateli partnerských měst tak dochází 

k osobním kontaktům, při kterých jsou překonávány předsudky a odbourávány 

stereotypy vůči danému národu. Lidé vzájemně poznávaní kulturu a tradice 

partnerského města a zároveň dochází ke zlepšení jazykových dovedností. Důležitou 

složkou partnerských aktivit jsou kulturní akce, studentské výměny, spolupráce škol a 

možnost odborných stáží pořádaných v rámci partnerství.  

Legislativní úprava pro uzavření partnerství je v České republice řízena zákonem 

o obcích, který definuje poměrně obecně spolupráci s obcemi jiných států. Právo na 

uzavření partnerské smlouvy bavorského města vychází z článku 28 Základního zákona, 

který deklaruje samosprávu měst a obcí. Každá partnerská smlouva musí být 

odsouhlasena zastupitelstvem daného města nebo obce. Tyt dokumenty vznikají 

především jako deklarace či memoranda, která nemají vyloženě právní vymahatelnost.  

Institucionální základ pro partnerství měst tvoří především Rada evropských 

obcí a regionů, která se zaměřuje právě na komunální a regionální sdružení. Německá 

sekce Rady evropských obcí a regionů navíc poskytuje databázi partnerství německých 

měst po celém světě. Důležitou organizací je Německý svaz měst, který zastupuje 

komunální samosprávy na spolkové úrovni, v rámci Evropské unie a dalších organizací. 

V České republice je klíčový pro partnerskou spolupráci Svaz měst a obcí České 
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republiky, v jehož zájmu je mimo jiné podpora českých měst a obcí při navázání 

zahraniční spolupráce, kde Svaz funguje především jako poradní orgán a 

zprostředkovatel partnerství. 

Pro financování partnerských aktivit mezi Českou republikou a Bavorskem na 

komunální úrovni je možné využít programů přeshraniční a partnerské spolupráce, které 

jsou podporovány Evropskou unií. Jedním ze základních je The Phare Cross-Border 

Cooperation Programme, který má za úkol podporovat v rámci České republiky 

spolupráci se sousedními státy v oblasti pohraničí. Dále je možné využít podporu 

z Evropských fondů pro regionální rozvoj nebo Programu přeshraniční spolupráce Cíl 

3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013, který následuje Program 

přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko cíl EÚS 2014-2020. 

Jediný program, který je určen pouze pro projekty v rámci partnerské spolupráce, je 

Evropa pro občany, který se zaměřuje právě na obyvatele partnerských měst. Pro 

financování partnerských aktivit je také možné využít podpory ze strany Česko-

německého fondu budoucnosti nebo Mezinárodního visegrádského fondu. Financování 

partnerských aktivit se stává jednou z hlavních překážek pro vznik a následující vývoj 

partnerských měst, neboť většina partnerství je financována především z vlastních 

rozpočtů měst a obcí. 

Partnerská spolupráce mezi českými a bavorskými městy je odrazem společné 

historie a probíhá ve specifických podmínkách, které jsou dány historickým vývojem na 

obou stranách hranice. Uzavírání partnerství mezi českými a bavorskými městy se 

rozšířilo až po roce 1989. V předchozím období byly vytvářeny patronáty bavorských 

měst nad místy, odkud pocházeli odsunutí Němci. Cílem těchto patronátů bylo uchovat 

kulturní dědictví této skupiny obyvatel a zároveň udržet v paměti národa ztracenou vlast 

a proces odsunu. V roce 1954 převzal celý Svobodný stát Bavorsko patronát nad 

sudetoněmeckým obyvatelstvem. Do roku 1989 vzniklo v Bavorsku téměř 100 

patronátů a v celé Spolkové republice jich bylo více jak 160. V roce 1990 doplnilo 

Sudetoněmecké krajanské sdružení své prohlášení o uzavírání partnerství mezi českými 

a německými městy o doporučení, aby vzniklé patronáty založily s danými místy 

partnerství. Podle provedeného porovnání lze vyvodit, že města, která byla zatížena 

minulostí v podobě odsunu sudetoněmeckých obyvatel, vytvářela partnerství 

s bavorskými městy až po roce 2000. Tato historická zátěž tak bránila k navazování 

kontaktů mezi obyvateli těchto měst a obcí.  
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Města v České republice uzavřela vůbec nejvíc partnerství s německými městy, 

na druhém místě jsou svazky se slovenskými a na třetím s polskými městy. Mezi 

českými a bavorskými městy bylo uzavřeno téměř 90 partnerství. Bavorské obce, města 

a regiony mají uzavřeno aktuálně kolem 1280 partnerství po celém světě. Mezi 

nejčastější patří partnerství s francouzskými, italskými a rakouskými městy.  

Partnerská smlouva mezi Prahou a Norimberkem byla podepsána v září 1990. 

Díky uzavření tohoto partnerství docházelo v první polovině devadesátých let 

k intenzivním kontaktům, jako byly vzájemné oficiální návštěvy obou magistrátů, 

pracovní stáže, výměnné pobyty odborníků nebo pořádání konferencí na odborná 

témata. Dále docházelo ke kontaktům mezi spolky, školami a bohatá byla spolupráce 

v oblasti kultury a sportu. V druhé polovině devadesátých let se pro Prahu staly 

prioritou vztahy s jinými hlavními městy, došlo tak k utlumení vzájemných 

partnerských aktivit. V posledních letech ale dochází opět k oživení partnerské 

spolupráce a vznikají nejrůznější společné projekty zejména v oblasti kultury. 

Partnerství mezi Plzní a Řeznem bylo stvrzeno partnerskou smlouvou v roce 

1993. Toto partnerství je charakteristické zejména svou bohatou výměnou v oblasti 

kultury a školství. Obě města se podílela na založení Evropského regionu Dunaj – 

Vltava nebo vytvoření Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem. 

V oblasti školství existuje několik spojení mezi plzeňskými a řezenskými školami od 

mateřských škol až po univerzity. Jako příklad spolupráce v oblasti kultury lze jmenovat 

projekt Kultur ohne Grenzen / Kultura bez hranic – Setkávání Čechy Bavorsko nebo 

tradiční oslavy výročí podpisu partnerské smlouvy jak v Plzni tak Řezně. Zároveň 

dochází k návštěvám obyvatel obou měst, kteří se účastní různých akcí pořádaných 

partnerským městem.  

Města Domažlice a Furth im Wald podepsaly partnerskou smlouvu už v roce 

1990, velkou zásluhu na vzniku vzájemné spolupráce měli tehdejší starostové. 

Partnerství zahrnuje oblasti spolupráce jako kultura, sport, školství a výměna informací 

na komunální úrovni. Důležitá je především hudební spolupráce, kde byl založen česko-

německý komorní orchestr, který vystupuje na společných akcích. Dlouhodobou tradici 

má také spolupráce mezi hasičskými sbory. 

Při porovnání těchto tří případových studí lze vyvodit specifická charakteristika 

pro každý z těchto svazků. Partnerství mezi Prahou a Norimberkem je typické pro své 

spojení velkých měst a zároveň norimberského konceptu vytvářet partnerství z důvodu 

smíření po druhé světové válce. Hraje zde tedy významnou roli dějinný vývoj a 
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myšlenka partnerství jako prostředku k udržení míru mezi národy. Spojení mezi Plzní a 

Řeznem je charakteristické svou spoluprácí především v oblasti kultury a školství. 

V rámci tohoto partnerství vznikla celá řada společných projektů, významný počet žáků 

a studentů využilo možností studentských výměn a pobytů díky partnerským školám. 

Pro města Domažlice a Furth im Wald jsou důležité kontakty obyvatel na společné 

hranici a toto spojení je charakteristické svým vznikem, o který se zasloužili především 

tehdejší starostové obou měst. Z těchto případů lze tak vypozorovat, že pro menší města 

jsou typické osobní kontakty a iniciace ze strany obyvatel. Zatímco u větších měst jsou 

partnerství uzavírána v rámci určitých konceptů a řízena stanovenými zahraničními 

zájmy daných měst. 

Města mohou díky partnerstvím vytvářet svou vlastní zahraniční politiku, kterou 

lze analyzovat díky konceptům veřejné diplomacie a paradiplomacie. Tyto koncepty 

pomáhají uchopit partnerství měst jako nástroj pro zahraniční politiku daného města 

nebo obce. Díky veřejné diplomacii dochází k pozitivní propagaci a zviditelnění města 

v zahraničí. Paradiplomacie potom představuje zahraniční aktivity měst a obcí, mezi 

které řadíme právě i partnerství. V případě českých a bavorských měst lze pozorovat 

značný rozdíl mezi vztahy na komunální a státní úrovni. Na komunální úrovni lze 

vysledovat celou řadu kontaktů a společných projektů, o které se zasloužili samotní 

obyvatelé či představitelé partnerských měst. Veškeré partnerské aktivity, které 

probíhaly od roku 1989, vznikaly bez vlivu oficiální zahraniční politiky obou zemí a 

jisté politické napětí mezi Českou republikou a Bavorskem zde nehrálo roli. Partnerství 

tak nebyla poznamenaná například debatou kolem vstupu České republiky do Evropské 

unie, jelikož ve stejném období dochází k uzavření významného počtu nových 

partnerství. Dobré vztahy na komunální úrovni tak měly pozitivní vliv na vlastní 

narovnání česko-bavorských vztahů a partnerství měst lze tak považovat za jeden 

z nástrojů, který napomohl při sblížení obou zemí. 

Toto téma by bylo možné dále zkoumat například z hlediska počtu uzavřených 

partnerství v jednotlivých letech. Od roku 2010 lze pozorovat pokles v uzavírání česko-

bavorských partnerství. Nevyřešenou otázkou zůstává, proč už není uzavírán stejný 

počet partnerství jako v předchozích obdobích, který byl poměrně stabilní, a vznikalo 

průměrně pět partnerství každý rok. Po roce 2010 se tento počet snižuje na dvě 

partnerství ročně. Možnou odpovědí by mohla být orientace českých i bavorských měst 

na jiné státy, například v rámci pomoci v rozvojových zemích. Česká republika se tak 

dostává do pozice, kdy jenom nepřijímá výhody partnerství od měst ve vyspělejších 
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státech, ale stává se tím členem ve společném svazku, který může předávat své znalosti 

a zkušenosti. Druhou možnou odpovědí by mohla být skutečnost, že dialog mezi 

Českou republikou a Bavorskem už neprobíhá pouze na komunální úrovni, nýbrž také 

na státní úrovni a došlo ke vzájemnému smíření obou národů. Z toho důvodu už není 

potřeba nahrazovat tuto chybějící část bilaterálních vztahů právě kontakty mezi městy a 

obcemi, a prohlubovat tak česko-bavorské vztahy pouze na komunální úrovni. 
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Summary 

The diploma thesis deals with the Czech-Bavarian town-twinning as the device 

of improvement of Czech-Bavarian relations. The idea of town twinning was created 

shortly after Second World War with the aim of protecting Europe against any new war 

conflict. After the 1989, the number of twin towns between former Eastern and Western 

blocks rapidly increased. 

Twin towns are established to achieve goals which stems from specific 

conditions of each partnership. In the administrative area, the information and 

experience are exchanged and the cooperation in education, student internships and 

culture take the significant part. Other important aspect of the town-twinning is personal 

relations between citizens of twin towns, who visit each other and arrange common 

events. These events contribute to the elimination of mutual prejudices and stereotypes.  

The town-twinning legislation in the Czech Republic follows the Act on 

Municipalities No. 128/2000 Coll., which defines the international cooperation in 

general. In Bavaria, the right to make a partnership contract proceeds from the Article 

28 of the Basic Law for the Federal Republic of Germany, which declares the self-

government of towns and cities. Each partnership contract must be approved by the 

town or city representatives. The institutional base of town-twinning is comprised from 

the Council of European Municipalities and Regions, the German Association of Towns 

and Municipalities and the Union of Towns and Municipalities of the Czech Republic 

The town-twinning activities can be financed from the programs of cross-border 

and partnership cooperation, which are supported by the European Union. One of the 

basic town-twinning programs is The PHARE Cross-Border Cooperation Programme. 

The Europe for Citizens Programme of the European Union funds mainly the town-

twinning related activities. Town-twinning is also supported from the Czech-German 

Fund For The Future and the International Visegrad Fund.  

Partnerships and cooperation between Czech and Bavarian towns reflect 

common history of the region and specific conditions that were given by historical 

development on both sides of the border. The Czech-Bavarian town-twinning was 

allowed after 1989. Before the Velvet Revolution, the partnership was limited only to 

the Bavarian patronage of places where resettled Germans came from. The towns and 

cities in the Czech Republic made the largest number of town-twinning contracts with 

German towns and cities, the total number reaches 90.  
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The diploma thesis analyses the town-twinning between Prague and Nuremberg 

(Nürnberg), Pilsen and Regensburg, Domažlice and Furth im Wald. Due to the 

comparison of these three case studies, we can deduce specific characteristics of each 

analyzed partnership. The Prague-Nuremberg town-twinning is emblematic of 

connection of two big cities and the Nurmberg concept of reconciliation after the 

Second World War.  This town-twinning is significantly influenced by historical 

development and the idea of peacemaking via town partnership. The Pilsen-Regensburg 

town-twinning can be characterized by the cooperation in culture and education. Within 

the town-twinning contract, a whole range of common projects was brought into being 

and a large number of pupils and students used the opportunity of student exchanges 

and mobilities in twin towns. The personal contact of citizens on the both sides of the 

border is the important aspect of the Domažlice-Furth im Wald town-twinning. Their 

partnership originated from personal relations of their mayors. It follows that town-

twinning of smaller towns are typical for initiation from the citizens and their closer 

personal contacts, however the town-twinning of cities stem from long-term concepts 

and they follow the interests of twin towns.  

Thanks to the partnership, the towns and cities can advance their own foreign 

policy, which can be analyzed by methods of public diplomacy and paradiplomacy. Due 

to the public diplomacy, twin towns are promoted in a positive way and publicized in 

foreign countries. The paradiplomacy represents foreign activities of towns and cities 

like town-twinning and cross-border cooperation. In case of the Czech-Bavarian town-

twinning, large differences between relations at the local level and the governmental 

level can be noticed. All town-twinning activities after 1989 passed without the 

influence of official policy of both countries. Good relations at the local level influenced 

the Czech-Bavarian reconciliation and the town-twinning can be considered one of the 

devices that helped to bring the Czech Republic and Germany closer together.   
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Přílohy 

Příloha č. 1: Partnerská smlouva mezi Prahou a Norimberkem (smlouva) 
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Zdroj:  Partnerská smlouva „Partnerství mezi Norimberkem a Prahou,“ 3. 9. 1990. 

Magistrát hlavního města Prahy, poskytnuto Dagmar Masopustovou z Oddělení 

zahraničních vztahů, Odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. 
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Příloha č. 2: Partnerská smlouva mezi Plzní a Řeznem (smlouva) 

 

 

Zdroj: Partnerská smlouva „Smlouva o partnerství mezi městem Plzní a městem 

Řeznem,“ 25. 9. 1993. Rathaus Regensburg, poskytnuto Mélanií Hurteloup z Abteilung 

Internationale Beziehungen und Repräsentationen. 
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Příloha č. 3: Partnerská smlouva mezi Domažlicemi a Furth im Wald (smlouva) 
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Zdroj: Partnerská smlouva „Partnerská smlouva [Domažlice a Furth im Wald],“ 20. 11. 

1990. Městský úřad Domažlice, poskytnuto Hanou Vaňkovou z Odboru kanceláře 

starosty, úseku školství a kultury. 


