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HLAVNÍ PLÁN REGIONÁLNÍHO ROZVOJE V CESKO-SASKÉM POHRANICÍ  

Pracovní verze ze saského pohledu   

Predložená pracovní verze hlavního plánu regionálního rozvoje v cesko-saském pohranicí predstavuje soucasný stav 
strategického zámeru (jeho saskou cást) spolecné cesko-saské studie o pohranicí. V rámci dnešní konference s názvem 
„Regionální rozvoj a perspektivy v pohranicí – príklad Cesko – Sasko“  budeme diskutovat o dosud dosažených výsledcích v 
procesu zpracování této studie o pohranicí. Jak prednášky tak diskusní príspevky z dnešní konference budou zacleneny do 
dalšího prubehu studie.  
Na pozadí nového smerování kohezní politiky v souvislosti se Strategií Evropa 2020, se zavedením nového cíle kohezní 
politiky v oblasti územní soudržnosti a probíhajícími prípravnými pracemi s ohledem na programové období 2014-2020 se pro 
územní plánování otevírají nové výzvy a perspektivy. V budoucnosti bude práve v pohranicí kladen vetší duraz na strategické 
a integrované podnety. Do tohoto kontextu se 
radí práve zpracovávaná studie o cesko-saském 
pohranicí. Jedná se o preshranicne 
koordinovanou a integrovanou celkovou strategii. 
Pohranicí je soucástí tradicního hospodárského 
a kulturního prostoru Sasko-Cesko-Dolní 
Slezsko. Zkoumaná oblast zaujímá kompletní 
cesko-saské pohranicí v rozmerech programu Cíl 
3 na podporu preshranicní spolupráce mezi 
Ceskou republikou a Svobodným státem Sasko 
2007-2013. Na saské strane tato oblast zahrnuje 
dva okresy a cásti ctyr pohranicních okresu, na 
ceské strane je toto území tvoreno tremi kraji. 
Hranice mezi Saskem a Ceskou republikou je 
dlouhá celkem 454 km. 
Pri preshranicní spolupráci je treba rozlišovat ruzné úrovne, na kterých probíhá koordinace a strategické rozvojové procesy v 
preshranicním kontextu: 
§ Celoplošné zapojení cesko-saského pohranicí do Evropy 

V budoucnu je treba využít potenciálu tradicního hospodárského a kulturního prostoru Saska-Ceska-Dolního Slezska jako 
spojovacího clánku ve strední Evrope. Cesko-nemecké pohranicí jako soucást tohoto hospodárského a kulturního 
prostoru Sasko-Cesko-Dolní Slezsko se nachází na rozhraní mezi západní a strední/východní Evropou. Zatímco Mnichov 
se nachází ješte v  západoevropském prostoru, leží Praha, Berlín a Vratislav již ve strední Evrope jako nové možné zóne 
pro evropskou integraci. Cesko-saské pohranicí se musí rozvíjet s ohledem na tuto skutecnost. Posílení a rozvoj pro 
pohranicí významných evropských dopravních koridoru a transevropských sítí – obzvlášte koridoru TEN-T v úseku Berlín-
Dráždany-Praha – je treba vnímat jako podpurný prvek. V tomto kontextu je však také treba posílit spolupráci mezi 
vyššími centry v pohranicí (Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec a také mesty Plauen a Bautzen jako soucásti vyššího 
centrálního svazku) a podporovat spolupráci s metropolemi Prahou a Vratislaví stejne jako s prilehlými vyššími centry 
(Dráždany, Chemnitz, Zwickau) jako soucástmi metropolitního regionu Strední Nemecko. 

§ Územní plánování na úrovni Spolkové republiky a spolkových zemí  
Spolupráce v cesko-saském pohranicí a koordinace hlavních bodu územního rozvoje se odehrává na úrovni státu a 
spolkových zemí v ruzných grémiích. Koordinace a preshranicní schvalování procesu územního rozvoje v pohranicí jsou 
zacleneny do procesu plánování. Koordinaci provádí cesko-saská pracovní skupina pro územní rozvoj (úroven 
regionálního plánování) a všechny dotcené instituce na ceské a saské strane. 
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Rozvoj prostoru pro spolupráci a objevení potenciálu jsou duležitými úkoly územního plánování v pohranicí. V cesko-
saském pohranicí jsou stanovena dílcí území, která mají rozdílný potenciál pro regionální rozvoj. Jsou to: 

§ rozhraní ctyr zemí Sasko-Cesko-Bavorsko-Durynsko 
§ Krušné hory 
§ Cesko-saské Švýcarsko 
§ trojmezí Sasko-Cesko-Polsko. 

K posílení stávajících zámeru na rozvoj v oblastech, které jsou cástecne slabe a jednostranne strukturované, k 
intenzifikaci regionální preshranicní spolupráce a k podpore strukturálních zmen v hospodárství je treba pro tyto 
pohranicní oblasti vymezit a realizovat zvláštní úkoly regionálního rozvoje. 

§ Užší cesko-saské pohranicí 
V užším pohranicí má navíc zvláštní význam interkomunální spolupráce. Podpora dlouhodobé spolupráce a koordinace 
zámeru na rozvoj menších území jsou podstatné pro formování spolecného životního a hospodárského prostoru, napr. pri 
zvládání dusledku demografických zmen. Predevším v hranicních mestech/hranicních obcích nabývá koordinace a 
spolecné komunální plánování na významu pro rozvoj pohranicí. Díky úcasti obyvatel a regionálních zástupcu na obou 
stranách hranice lze docílit spolecenské shody, která má velký význam pro úspech lokálních a regionálních iniciativ, a tím 
také zlepšit rámec pro hospodárskou spolupráci. 

Výchozí situace v cesko-saském pohranicí 
 

Polycentrální územní 
struktury –  

strukturálne slabé regiony 
 

Sídelní strukturu na obou stranách hranice formují polycentrální územní struktury. Ceské území je 
prevážne osídleno ridceji než saské pohranicí. Velký pocet malých obcí v ceském pohranicí je spjat s 
nízkou výkoností. Vytvárení mikroregionu v Cesku zlepšuje také potenciály preshranicní spolupráce.  
Duležitým formujícím prvkem jsou navíc velká souvislá prírodní území jako Krušné hory nebo Cesko-
saské Švýcarsko, která navíc zesilují význam hranice. 

 
Územne plánovací 

koncepty zamerené na 
vlastní rozvoj – posílení 

pohranicí je do budoucna 
nezbytné 

 

Aktuální koncepty územního plánování na obou stranách hranice jsou zamereny predevším na 
vlastní rozvoj. 
Dusledné posilování pohranicí, napr. prirazením funkcí centrálním obcím, není momentálne dané. 
Na nemecké strane se rozvoj v pohranicí soustredí do stredních a základních center. Ceská strana 
se zameruje na rozvoj trí krajských mest (Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec).  
V zásade byl pri plánování na obou stranách hranice rozpoznán význam pohranicí, tento význam 
však má – v porovnání s požadavky – príliš malé bezprostrední dusledky pro toto plánování.  

 
Organizace preshranicní 

spolupráce v oblasti 
územního plánování 

Preshranicní spolupráce v oblasti územního plánování probíhá na všech úrovních plánování a 
zahrnuje vzájemné informování, koordinaci územních plánu a významných územních zámeru s 
možným preshranicním dopadem, aby se plánování dalo preshranicne optimalizovat respektive aby 
se zabránilo protichudnému jednání. Tuto spolupráci predstavují predevším bilaterální grémia jako 
Cesko-nemecká pracovní skupina pro spolupráci v oblasti územního rozvoje, Cesko-saská pracovní 
skupina pro preshranicní spolupráci a Cesko-saská pracovní skupina pro spolupráci v oblasti 
územního rozvoje, pracovní skupiny euroregionu stejne jako odborná stanoviska a odborná 
koordinace územního plánování. Projekty jako CROSSDATA (soucást projektu Cíl 3 na vybudování 
spolecného webového informacního portálu územního plánování) zlepšují základy pro spolupráci. 

 
Trendy demografického 

vývoje – snížení poctu 
obyvatel v celém pohranicí 

Na saské strane je pretrvávající odchod obyvatelstva spojen s vzrustajícím stárnutím (2006 až 2010 
-4,5%). Do roku 2025 se predpokládá další pokles o 200 000 obyvatel. Snížení poctu obyvatel 
vyplývá na jedné strane z prirozeného vývoje, na druhé strane je tento efekt navíc zesílen 
odcházením. Dobre vzdelaní obyvatelé, kterí predstavují ekonomický potenciál, budou i nadále 
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odcházet do ekonomicky prosperujících regionu a – umocneno pokracujícím stárnutím – bude 
nadále vzrustat nedostatek kvalifikovaných pracovních sil v saském pohranicí. Tím pravdepodobne 
vznikne také tlak na ceský trh práce. 
Na ceské strane nastal tento negativní trend ve vývoji poctu obyvatel s casovým zpoždením. 
Doposud lze vedle migrace z venkova do mest, trendu suburbanizace prokázat i nárust poctu 
obyvatel prímo v hranicních obcích. Do roku 2030 však na obou stranách hranice zaznamenáme 
znatelný úbytek poctu obyvatel.   

 
Žádný preshranicní trh s 

byty 

Pres velký pocet prázdných bytu na saské strane nebyl momentálne zaznamenán zvýšený zájem 
ceských obcanu o bydlení v Sasku.  

V dílcích oblastech je 
ohrožena sociální 

infrastruktur  

Sít  zarízení poskytujících služby verejného zájmu je cím dál tím tencí. Na ceské strane je navíc ve 
zdravotnictví mnohem menší dostupnost péce. Procesy koncentrace pri zásobování zbožím a pri 
poskytování služeb jdou ruku v ruce s nízkou nebo se zhoršující nabídkou místní verejné dopravy.  

 
Nízká financní a inovativní 

síla omezuje potenciály 
rozvoje 

Hospodárství v pohranicí vykazuje prevážne malé a strední podniky s cástecne nízkou inovativní a 
financní silou. To skrývá nebezpecí, že se cásti pohranicí dlouhodobe stanou „low-tech oblastmi“, 
pokud nedojde díky spojení s vedeckými zarízeními ke zrízení vývojových center, jak dokládají 
spolecnosti pusobící v oblasti solární energie a prípad mesta Freiberg, kde vzniklo celostátní 
centrum pro polovodicové materiály.  

  
 Propojení hospodárského 

trhu a trhu práce je na 
nízké úrovni 

Zájem o preshranicní hospodárskou spolupráci je nyní ješte relativne malý, to samé se týká 
zakládání pobocek ceských podniku v saském pohranicí ale  i naopak. Rozdílné struktury podniku, 
všeobecné výhrady a chybející transparentnost možných partneru pro spolupráci na poli 
dodavatelských vztahu ztežují rozvoj hospodárského prostoru. 

Výmena pracovních sil se zadrhává na nízké úrovni jak kvuli jazykové bariére tak kvuli chybející 
kompatibilite vzdelání. Nedostatek odborných pracovníku na obou stranách hranice situaci ješte více 
znesnadnuje. V budoucnu lze ocekávat narustající preshranicní propojení díky využití tzv. „pendleru“ 
(viz zacínající vývoj v oblasti zdravotnictví). 

 
Trendy vývoje 

hospodárské struktury pro 
pohranicí 

 

Na saské strane vycházíme z pretrvávající tercializace hospodárství. V kontextu demografických 
zmen ocekáváme obzvlášt  silný nárust významu v oblasti služeb v blízkosti místa bydlište, naopak 
bude klesat podíl zamestnanosti v oblasti verejných služeb a v oblasti remeslné výroby. 

Prognózy zamestnanosti pro Cesko ríkají, že dojde k dalšímu vyrovnání podílu v sektorech 
zemedelství, služeb a remeslné výroby mezi nemeckými a ceskými regiony. Na obou stranách 
hranice tendencne vzroste poptávka po službách a obzvlášte po službách pro starší lidi v blízkosti 
jejich místa bydlište.  

Využití potenciálu rozvoje v oblasti cestovního ruchu bude záviset predevším na míre rozvoje a 
podobe turistické infrastruktury a profilaci preshranicních turistických oblastí. Stávající spolupráce je 
dosud výrazne regionálne diferencovaná. 

 
Dopravní infrastruktura v 

pohranicí je dobre 
pripravená avšak vykazuje 

rozdílnou výkonnost 
 

  

Spojení v cesko-saském pohranicí v osobní a nákladní doprave se odehrává na 32 silnicích, 9 
železnicních spojeních a na vodní ceste reky Labe. Do konce 80. let zaujímala výstavba 
preshranicních rychlostních silnic v cesko-saském pohranicí pouze podradnou roli. Vzhledem k 
charakteru reliéfu navíc mnoho silnic probíhá soubežne s hranicí. V porovnání s Bavorskem a 
Rakouskem byla na území Cesko-Sasko (navzdory pohorím) vybudována kvalitní silnicní sít (mj. 
preshranicní dálnice Dráždany – Praha). Problémy v silnicní síti predstavují omezení v tonáži ale 
cástecne také chybející možnost projetí prechodových bodu na preshranicních regionálních a 
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místních silnicích. 

Zásadní problémy v železnicní doprave na existujících preshranicních tratích spocívají v cestovní 
dobe pro osobní dopravu a v dobe prepravy pro nákladní dopravu.  

Užší pohranicí je výrazne 
ovlivneno ruznorodým 

geografickým potenciálem 

Pohranicí je ovlivneno geografickými prvky, jako je napríklad horský hreben od  Šumavy na západní 
hranici Ceska po Jizerské hory a Krkonoše na severní hranici. 

Zároven vede tato geografická situace k tomu, že predevším na cesko-saské hranici existuje nekolik 
národních parku a mnoho chránených území Natura 2000. Navíc se v prípade jádra pohranicí jedná 
o oblast s velkým podílem nerozdelených volných ploch. 

Významné oblasti cinnosti pri preshranicní spolupráci 

Na základe územních, kulturních, sociálních, politických a právních hranic, které od sebe regiony oddelují, je potenciál pro 
preshranicní spolupráci omezen a nelze jej momentálne plne vycerpat. O to duležitejší je domluvit se na významných 
oblastech spolupráce, zapojit aktéry v pohranicí a podporovat trvale udržitelný preshranicní rozvoj. S pomocí programu 
INTERREG A jako jednoho z centrálních nástroju evropské kohezní politiky, kterými jsou zmírnovány vývojové rozdíly a 
kterými má být posilována preshranicní spolupráce, lze pri odpovídajícím nastavení nadále podporovat procesy 
preshranicního regionálního rozvoje.  

Na preshranicní spolupráci je treba nahlížet jako na jeden ze stavebních kamenu rozvoje v pohranicních regionech. V 
závislosti na stanovených úkolech je smysluplné ruzne uchopit jednotlivá území. 

 
Koordinované zajištení 

sociální infrastruktury v 
pohranicí 

Pokles poctu obyvatel a zmena vekové struktury vyžadují nová rešení pro zajištení zásobování na 
venkovských územích. Na pozadí této skutecnosti a s ohledem na tencící se financní prostredky 
jsou potreba koncepty na odstranení zdvojených struktur a využití zásobovacího potenciálu v 
pohranicních regionech, aby bylo zajišteno minimální zásobování v odpovídající dostupnosti. 
Spojování, propojování a spolupráce, flexibilní nakládání se standardy a nové organizacní formy se 
nesmí zastavit na hranicích státu.  

Na významu nabývá predevším propojení služeb na úrovni centrálních obcí. Prirazení preshranicní 
zásobovací funkce centrálním obcím by mohlo predstavovat rámec pro jednání. 

Pro tvorbu preshranicních rešení v oblasti zásobování však v mnoha oblastech, obzvlášte ve 
vzdelávání a zdravotnictví, chybí právní rámcové podmínky. Zde jsou treba politická jednání. 

 
Nízké propojení 

hospodárství a trhu práce 

Pri podpore rozvoje malých a stredních podniku stejne jako pri rozširování spolupráce v pohranicí 
plní i nadále Saská prumyslová a obchodní komora, Remeslnická komora a kontaktní místa 
Ministerstva prumyslu a obchodu na ceské strane nenahraditelne svou informacní a 
zprostredkovatelskou roli. 

Další rozvoj preshranicního hospodárského prostoru vyžaduje na základe vymezení 
nadnárodních polí pusobnosti rozvoj technologických sítí a technologické spolupráce. Zde pripadá v 
úvahu spolecný regionální marketing (jako napr. v oblasti kolem Bodamského jezera) a jeho další 
podpora. 

Pro hospodárský rozvoj mají význam také rámcové podmínky jako vytvorení vylepšené infrastruktury 
pro podniky sídlící v pohranicí (technické propojení - predevším širokopásmové pripojení a dopravní 
spojení) stejne jako koordinovaný rozvoj a marketing prumyslových lokalit v pohranicí. Do tohoto 
kontextu se radí také koordinovaná rešení preshranicního pruzkumu a preshranicního rušení skladu. 
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Rostoucí poptávka po pracovních silách predevším na saské strane ale také vývoj spolecného 
hospodárského prostoru pritom vyžaduj nová rešení v sektoru vzdelávání a dalšího vzdelávání 
(preshranicní vzdelávací spolek; koordinované nabídky práce a dalšího vzdelávání). Vedle 
odborných aspektu hraje duležitou roli také výuka jazyku. 

 
Vedecká spolupráce jako 

možný motor rozvoje 
hospodárského prostoru 

 

Významný prínos ke stabilizaci pohranicních regionu muže znamenat také rozšírení spolupráce 
vedeckých institucí a spolupráce vedy s regionálními podniky.  
Objevení možností specializace a spolupráce vedeckých zarízení, spolecné využití materiálne 
technické základny a rozšírení poctu spolecných studijních programu na vytvorení jedinecných 
prodejních argumentu slouží k zachování vedecké lokality v pohranicí.  
Do toho se radí spolupráce s regionálními podniky respektive vytvorení klimatu pro inovativní 
založení nových podniku. Užší spolupráce je podstatná pro regionální rozvoj území, zajištení 
rámcových podmínek hospodárského rozvoje (výzkumný potenciál, zajištení kvalifikovaných 
pracovních sil, faktor vzdelávání). 
Pro rozvoj hospodárského prostoru nabývá na významu predevším na aplikace zamerený prenos 
inovací. Preshranicní spolupráce v inovacních centrech a podnikatelských inkubátorech by mohla 
plnit podpurnou funkci. 

 
Preshranicní turistické 

destinace jako 
strednedobý cíl 

Hlavním cílem rozvoje turistiky je zajištení konkurenceschopnosti cestovního ruchu. Na prvním 
míste se vedle rozvoje výkonné infrastruktury nachází zajištení kvality nabídky a servisu a zajištení 
kvalifikovaných pracovních sil. Základními tématy jsou rozvoj kulturní, mestské, aktivní, rodinné, 
zdravotní a wellness turistiky a predevším nadregionálne propagovatelné nabídky. 

Pro pohranicí to znamená zamerit se predevším na koordinovanou výstavbu turistické infrastruktury, 
predevším vytvárení síte turistických tras (peší trasy, cyklotrasy, zimní trasy) ale také na 
koordinovanou výstavbu zarízení relevantních pro cestovní ruch v bezprostredním pohranicí. Velký 
význam pri tom má interkomunální preshranicní organizace a koordinace.  

Vytvárení spolecných preshranicních destinací je treba hodnotit jako krok, který profesionalizuje 
rozvoj a marketing turistických oblastí. Názorným príkladem je spolupráce v oblasti Cesko-saského 
Švýcarska. Pro Krušné hory je spolecná kandidatura projektu Montanregion Erzgebirge/Krušnohorí 
na seznam svetového dedictví UNESCO duležitým krokem pro další formování spolupráce.   

 
Zlepšení propustnosti 

hranic a dopravní 
infrastruktury 

 

Prognózy vychází z dalšího nárustu preshranicní dopravy a predevším z nárustu silnicní nákladní 
dopravy. Od zlepšení dopravní infrastruktury a propustnosti hranic lze ocekávat pozitivní 
impulzy jak pro hospodárský vývoj a cestovní ruch tak pro funkcnost spolecného životního prostoru.  
Pro zlepšení dopravního spojení v pohranicí mají zvláštní význam následující projekty: 

výstavba silnice  B178-nová-  Zittau - Sienawka (PL)- Liberec  
výstavba silnice B 174 mezi Chemnitz a hranicním prechodem Reitzenhain 

B 92 mezi Oelsnitz a hranicním prechodem Schönberg 
 S 309 mezi Adorfem a hranicním prechodem Ebmath 
vysokorychlostní trat Dráždany-Praha 
rozšírení železnicní trati  (Görlitz/Dráždany) -Zittau-Liberec 
rozšírení a elektrifikace v úseku Plauen-Bad Brambach-hranice D/CZ-(Cheb) 

Úkoly pro další výstavbu silnicní a železnicní síte v pohranicí je treba s ohledem na regionální 
požadavky aktualizovat a realizovat preshranicne. Proto je nezbytná neustálá preshranicní 
koordinace.    
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Rámcové podmínky pro hospodárský rozvoj predstavují predevším opatrení v souvislosti s 
kompatibilitou výstavby/propustnosti prechodových bodu a povolení pro ceské a nemecké silnice. V 
této souvislosti muže být nutné resp. žádoucí zvýšení tonáže a budování obchvatu obcí. 

Zajištení preshranicní 
mobility 

 
 

Rozvoj mobility je ovlivnován zásadními aspekty: poklesem poctu obyvatel, stárnutím spolecnosti, 
zvýšenou motorizací a zvýšenými prepravními výkony, zmenami ve volbe dopravního prostredku. 
Preshranicní mobilitu predstavuje predevším motorizovaná individuální doprava, ale je také výrazne 
ovlivnována nabídkou verejné místní dopravy. Preshranicní verejnou dopravu je treba rozvíjet co 
do výkonnosti, orientace na poptávku, atraktivity, ekologie a vztahu k cestujícím. To znamená 
zajištení/vytvorení podmínek pro infrastrukturu rozšírení nabídky verejné dopravy, propojení místní 
dopravy s nadregionální dopravou a rozvoj nabídek, které jsou vhodné jak pro každodenní provoz 
tak pro cestovní ruch. 

V cesko-saském pohranicí existují ruzné preshranicní koordinované nabídky jako napríklad tarify, 
které jsou vícejazycne propagovány na obou stranách hranice (napr. EgroNet, jízdenka Labe-Elbe, 
jízdenka EURO-NISA). Požadavky na rozvoj lze zaznamenat predevším v oblasti zajištení minimální 
nabídky, dalšího propojení s dálkovou dopravou ale také v zavedení taktu. V budoucnu bude také 
treba nabídnout alternativní možnosti (autobus/taxi na zavolání, nákupní autobus) preshranicní 
dopravy predevším v rídce osídlených oblastech v užším pohranicí.  

Ve stejném kontextu je smysluplná další výstavba síte cyklostezek jak pro každodenní provoz tak pro 
rozvoj cestovního ruchu. Zde je treba preferovat koordinovaná hospodársky a ekologicky trvale 
udržitelná rešení.  

 
Využití potenciálu na 

preshranicní technické 
propojení rozvodných a 

odpadních sítí 

Vedle koordinace tras pro rozvodné síte na velkých územích (napr. plynovod OPAL) leží težište na 
variantách pro dodávky energií na menších územích (jako ve Šluknovském výbežku). 

Zvláštní potreba koordinace existuje v kontextu zmeny energetické politiky pri rozvoji využívání 
obnovitelných zdroju energie. V Sasku jsou v regionálních plánech zaneseny plochy pro využití 
vetrné energie, pritom se však ve zvlášt  citlivých oblastech horského hrebenu Krušných hor nepocítá 
s výstavbou žádných dalších zarízení. Predevším u preferované rekonstrukce nebo také u nového 
zanesení nelze predevším v Krušných horách vyloucit uživatelské konflikty s prírodou nebo s 
ekoturistikou. To samé platí pro plánovaný rozvoj na ceské strane. U citlivých oblastí jako jsou 
horské hrebeny je obzvlášt  duležitá brzká informovanost a zapojení do procesu plánování.   

Méne relevantní pro územní plánování je trvalé využití biomasy (pri výrobe bioplynu). Pri zohlednení 
aspektu trvale udržitelného rozvoje je pri preshranicní spolupráci treba zabývat se rozvojem lokálních 
rešení dodávek energií, které se krome výroby energie zamerují na kompletní využití tepla a 
minimalizaci prepravních vzdáleností.  

Brzké zapojení hranicních obcí do tvorby regionálních energetických koncepcí pritom muže pomoci 
zabránit konfliktum v rozvoji. 

Preshranicní likvidace odpadních vod je na míste predevším tam, kde na základe 
nízkého/klesajícího poctu obyvatel nastávají kapacitní problémy ve vytežování stávajících zarízení, 
resp. kde je lze ocekávat, kde existuje spolecný zájem nebo kde se z topografických duvodu nabízí 
jen málo stanovišt  pro centrální systém likvidace. Rozhodnutí, zda plánovat centrální nebo 
decentrální rešení, je treba ucinit na základe výzkumu hospodárnosti. Dosud byl existující potenciál 
využit jako v prípade obce Vejprty (CZ), jejíž cisticku využívá i obec Bärenstein v Krušných horách. 
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Realizace preshranicní, optimalizované spolupráce v oblasti odpadového hospodárství muže 
vést k synergickým efektum jako napr. k optimalizaci prepravních vzdáleností, k lepšímu plnení 
právních narízení EU a k vyššímu vytížení zarízení. Duležitým predpokladem pro intenzifikaci 
preshranicní spolupráce v oblasti odpadového hospodárství je predevším zlepšení komunikace a 
výmeny informací mezi nemeckými a ceskými úrady a spolecnostmi a sdruženími likvidujícími 
odpady. Jako príklad lze použít soucasné zkoumání potenciálu spolupráce mezi okresem Görlitz a 
Libereckým krajem. 

 

Ochrana a rozvoj 
atraktivního prírodního 

území díky koordinovaným 
opatrením 

 

 

Na základe rozsáhlých krajinných vztahu a vztahu k životnímu prostoru panuje nutnost preshranicní 
koordinace opatrení pri ochrane životního prostredí a pri péci o krajinu. Ta zahrnuje predevším 
koordinovaný rozvoj národního parku Cesko-saské Švýcarsko (spolecná žádost o zapsaní na 
seznam svetového prírodního dedictví UNESCO), prírodního parku Krušné hory/Vogtland a 
prírodního parku Žitavské hory. 

V prípade dalších v užším pohranicí se nacházejících/preshranicních chránených krajinných oblastí, 
prírodních rezervací, prirozených oblastí flory a fauny a ptacích oblastí (SPA) je treba usilovat o 
spolecné vymezení a zajištení koordinovaného rozvoje. V této oblasti má smysl napríklad spolupráce 
na managementu smernice FFH nebo pri preshranicním krajinném plánování. 

 
Preshranicní ochrana 

životního prostredí jako 
trvalý úkol pri ochrane 
vody, pudy a vzduchu  

Realizace rámcové smernice o vodách pro hranicní a preshranicní vodstva vyžaduje konkrétní 
formulaci spolecných cílu hospodarení pro druhý plán oblasti povodí. 

Pro prirozené preshranicní napájení vodárenských zarízení sloužících k zásobování vodou je treba 
zajistit, aby byly na obou stranách príslušné plochy považovány za ochranné pásmo vodního zdroje 
(jako povodí prehradních nádrží s pitnou vodou Klingenberg-Lehnmühle, Rauschenbach). To samé 
se týká ochrany lécivých pramenu. 

Stávající cíl dále omezovat prímý zábor nových ploch pro bydlení, dopravu a prumysl na základe 
jejich negativního dopadu na funkcnost životního prostredí až po ovlivnování krajinného rázu 
vyžaduje rozmanitá opatrení. Zvláštní význam získává v pohranicním regionu výmena zkušeností v 
oblasti trvale udržitelné správy ploch, pri tvorbe katastru pro plochy ležící ladem stejne jako pri 
revitalizaci prumyslových lokalit a rekultivaci dulních lokalit.  

Vyšší znecištení vzduchu škodlivinami se ješte vyskytuje v príhranicních oblastech východního a 
stredního Krušnohorí. Pri jižním proudení vetru („ceský vítr“) zde lze predevším v zime namerit 
zvýšené hodnoty. Cílem je vytvorit opatrení, která by snížila množství vypouštených škodlivin z 
cetných velkých spalovacích zarízeních v severních Cechách.    

 
Podpora opatrení 

sloužících k trvalé 
ochranne pred povodnemi 

Povoden v srpnu roku 2002 prispela k velmi úzké spolupráci úradu v pohranicí. V rámci probíhajícího 
projektu LABEL se pracuje na vytvorení plánu managementu rizik pro reku Labe, které je treba v 
budoucnosti realizovat. To se týká také preventivních opatrení proti povodním jako výsledku projektu 
INTERREG III B - OderRegio pro reku Odru resp. pro Lužickou Nisu. 

Zároven ve vyšší míre probíhají spolecná školení vodní záchranné služby pro celé cesko-saské 
pohranicí. 

 
Rostoucí význam trvalých 

zámeru ve  smyslu 
ochrany klimatu v 

pohranicí  

Z pohledu predpovídaných zmen klimatu existuje v pohranicí specifická zranitelnost predevším v 
oblastech zemedelství a lesního hospodárství (letní sucha a extrémní pocasí), vodního hospodárství 
(vzrustající ohrožení z duvodu povodní na Labi/Odre, období sucha s regionálními nedostatky vody), 
ochrany horských oblastí, posunutí životních prostor zvírat a rostlin ale také cestovního ruchu (jistota 
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snehu, splavnost). Pro opatrení jako jsou prestavba lesa, ochrana proti erozi, ochrana proti 
povodním, energeticky úsporný a integrovaný rozvoj sídelních a dopravních ploch, klima chránící 
využití zeme, územní prevence pro klimaticky snesitelné zásobování energií ale také trvalé využití 
obnovitelných zdroju energie je treba preshranicního prístupu a preshranicní koordinace. 

 
Bezpecnost a ochrana 

pred katastrofami vyžadují 
spolupráci a spolecné 

koncepty 

Rozvoj spolecného životního prostoru vyžaduje predevším spolupráci pri zvládání problémových 
situací. Sem patrí úzká spolupráce pri prevenci kriminality ale také rozšírení integrovaného 
záchranného systému (koncepce spolecné ochrany pred požáry a katastrofami, spolecného 
záchranného systému, spolupráce pri vzdelávání a spolecná cvicení).   

Posílení preshranicní komunikace a preshranicního plánování 
 

Zakotvení rámcu pro 
jednání o spolupráci 

pomocí vlastních 
závazných záme 

  

Koncepty územního rozvoje, obzvlášt  koncepty prekracující státní hranice, jsou založeny na principu 
dobrovolnosti a lze je realizovat pouze tehdy, pokud se k nim samostatne zavážeme. V popredí se 
pritom casteji nachází koncepcní úvahy a koordinace cílu než urcující prvky. 

Vypracováním „Cesko-saské studie o pohranicí“ ve smyslu hlavního plánu pro pohranicí pro celou 
oblast cesko-saského pohranicí má být položen základ pro budoucí plánování. Studie o pohranicí 
jako preshranicne koordinovaná, integrovaná celková strategie by mohla být spolecným nástrojem k 
rozvoji preshranicní spolupráce, pokud se podarí do jednotlivých plánu zakotvit pole pro jednání a 
doplnit je konkrétními postupy projektu a zjistit je pomocí vlastních závazných zámeru. To zahrnuje 
také etablování kontroly úspešnosti – evaluace. 

Intenzifikace a 
harmonizace plánování 

  

 

Duležité je ukotvit stanovené rámce v národních nástrojích plánování jako jsou zemský 
rozvojový plán/regionální plán (Sasko) a  zásady územního rozvoje/ územní plány kraju (Cesko). To 
se týká mj. koordinovaného vykazování nadregionálních spojnic, regionálních a rozvojových spojnic, 
centrálních obcí s preshranicní zásobovací funkcí ale také dalších težišt rozvoje. Pri tom je také 
treba zohlednit rozdílné postupy v plánování jako napríklad u vykazování spojnic nebo rozdílné role 
centrálních obcí.   

Navíc je treba rozšírit spolupráci prekracující ruzné úrovne plánování: 

- vypracování preshranicních odborných konceptu rozvoje (napr. doprava, cestovní ruch, ochrana 
klimatu) 

- rozšírení práce s neformálními zámery plánování (napr. další podpora preshranicních 
regionálních konceptu rozvoje) na základe chybejících predpokladu pro nosné formální plánovací 
nástroje pro rozvoj pohranicí.  V tomto ohledu by mohla pomoci napr. realizace modelového 
projektu ze strany Spolkového ministerstva dopravy, stavebnictví a rozvoje mest.     

- neformální dílcí koncepty pro regionálne diferencované problémové stavy jako napríklad koncepty 
preshranicního maloobchodu 

 
 

Operné body pro trvalé 
zlepšení preshranicního 

plánování a preshranicní 
spolupráce 

Komunikace a kontinuita 

Vybudování a spravování osobních kontaktu je rozhodujícím základem pro procesy koordinace. 
Rozšírení príslušné síte je proto – vedle formálních a neformálních nástroju – rozhodující pro úspech 
preshranicních zámeru v oblasti plánování.  

Projektová úroven 

Pri rozvoji projektu pres národní hranice jsou pro úcastníky stejné hlavní cíle („win-win situace“) 
predpokladem pro preshranicní plánování a realizaci komplexních projektu infrastruktury nebo 
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rozvoje území. Vedle spolupráce regionálních plánovacích svazu nebo krajských samospráv a obcí 
by mely zavedené euroregiony být více využívány pro strategickou a projektovou spolupráci na 
regionální úrovni.   

Struktury, právní systémy a systematika podpory 

Rozdíly v právních systémech a ve forme správy (napr. chybející saské kraje, chybející zemská 
reditelství srovnatelných partneru na ceské strane) znatelne ztežují spolupráci. O to duležitejší je a 
bude koordinovaná spolupráce na ruzných úrovních úcastníku. 

Z pohledu podpory jsou stanovena ruzná težište. Neexistence trí-/vícestranných operacních 
programu ztežuje vytvárení trilaterálních preshranicních projektu v trojmezí. 

Posílení role euroregionu v 
jejich funkcích moderátoru 

a tvurcu preshranicní 
spolupráce  

 

Z duvodu uskutecneného procesu rozšírení EU a zmeny rámových podmínek (Územní agenda 2020, 
právní nástroje, územní reformy) by melo dojít k prezkoumání zavedených struktur preshranicní 
spolupráce, predevším u euroregionu, co se jejich obsahového zamerení a funkcnosti týce. Sem 
spadá napr.  

o evaluace a aktualizace preshranicních regionálních konceptu (zajištení a zvýšení kontinuity) 

o role a úkoly euroregionu  

o využití nástroje preshranicního verejnoprávního seskupení  (ESÚS) 

o resp. (nové) vymezení kulis v rámci struktur spolupráce.. 
 
Pripomínky k hlavnímu plánu lze do 15.04.2012 predávat do: 
 

Leibniz-Institut für Länderkunde Leipzig 
Dr. Annedore Bergfeld 
Email: A_Bergfeld@ifl-leipzig.de 
 
 


