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ANALÝZA



1. ÚVOD

1.1. Metodika a postup zpracování díla

Strategie	 systémové	spolupráce	 regionů	připravujících	ESÚS	TRITIA	pro	 léta	2014	až	2020	byla	
zpracována	jako	základní	strategický	dokument	pro	budoucí	spolupráci	daných	přeshraničních	regionů,	
které	vytvářejí	Evropské	uskupení	územní	spolupráce	v	souladu	s	Nařízením	Evropského	parlamentu 
a	Rady	(ES)	č.	1082/2006	ze	dne	5.	července	2006	o	evropském	uskupení	pro	územní	spolupráci	(ESÚS).	
Tato	strategie	jednak	analyzuje	jednotlivé	aspekty	přeshraniční	spolupráce,	identifikuje	témata	vhodná	
pro	společný	rozvoj	partnerských	regionů,	a	následně	formuluje	cíle	a	možné	projektové	záměry,	které	
povedou	k	naplnění	strategie.	Strategie	je	syntézou	tří	bilaterálních	strategií,	které	byly	v	průběhu	let	
2010	až	2012	zpracovány	čtyřmi	spolupracujícími	regiony,	kterými	jsou:

Žilinský	samosprávný	kraj
Moravskoslezský	kraj
Opolské	vojvodství
Slezské	vojvodství

Strategie	systémové	spolupráce	se	skládá	ze	dvou	částí:	
Analytická	část,	která	mapuje	situaci	v	obecném	měřítku	dosavadní	přeshraniční	spolupráce	part-

nerských	regionů	v	následující	struktuře:
•	mapovací	studie	zaměřená	na	všechny	aspekty	přeshraniční	spolupráce	s	důrazem	na	hlavní	oblasti,	
kterými	jsou	doprava,	hospodářská	spolupráce,	cestovní	ruch	a	energetika	a	životní	prostředí;

•	 SWOT	analýza;	
•	 komparativní	studie,	zaměřená	na	situaci	ve	francouzsko-belgické	Eurometropoli,	která	je	vzorovým	
příkladem	vytvoření	prvního	Evropského	seskupení	pro	územní	spolupráci	majícím	již	vypracovaný	
strategický	dokument	pro	rozvoj	přeshraniční	spolupráce.

Návrhová	část	strategie	je	koncipována	jako	komplexní	plán	rozvoje	přeshraniční	spolupráce.	Obsahuje:

•	 formulaci	rozvojové	vize	spolupráce	partnerských	regionů;
•	 identifikaci	konkrétních	opatření	a	na	ně	navazujících	aktivit	vedoucích	k	naplnění	strategie;	přiče-
mž	základní	struktura	odpovídá	čtyřem	stanoveným	klíčovým	oblastem	spolupráce;

•	 projektové	záměry	pro	každou	klíčovou	oblast	spolupráce.

Strategie	je	zpracovávána	v	období	květen	2012	až	září	2014	s	tím,	že	pracuje	se	třemi	výše	uvede-
nými	bilaterálními	strategiemi.	Syntézu	strategií	provedla	Regionální	rady	regionu	soudržnosti	NUTS	2	
Moravskoslezsko.



2.	SHRNUTÍ	ZÁVĚRŮ	SOUVISEJÍCÍCH	KONCEPČNÍCH	DOKUMENTŮ

V	České	republice,	v	Polsku	a	na	Slovensku,	stejně	jako	v	řešených	regionech,	byla	zpracována	řada	
strategických,	koncepčních	a	programových	dokumentů,	které	jsou	buď	přímo	zaměřeny	na	problema-
tiku	přeshraniční	spolupráce,	nebo	v	sobě	zahrnují	analýzu	a	návrh	řešení	přeshraničních	vlivů,	dopadů	
a	dalších	souvislostí,	včetně	návrhu	konkrétních	realizačních	opatření	nebo	projektů.	Tyto	dokumenty	
byly	pro	účely	té	strategie	analyzovány	jednak	za	účelem	využití	informací	v	nich	obsažených	pro	ana-
lytickou	část,	jednak	za	účelem	jejich	zohlednění	a	využití	při	přípravě	části	návrhové.	Tímto	způsobem	
bude	také	zajištěn	soulad	a	návaznost	Strategie	systémové	spolupráce	regionů	připravujících	ESÚS	TRI-
TIA	pro	léta	2014	-	2020	na	tyto	dokumenty.	Jednotlivé	subkapitoly	obsahují	informace	o	dokumentech	
na	národní	úrovni	a	dále	pak	dokumenty,	zpracované	v	řešených	regionech.

2.1.	Česká	republika	a	Moravskoslezský	kraj

Základním	 dokumentem,	 který	 upravuje	 podporu	 přeshraniční	 a	 meziregionální	 spolupráce	 je	
Národní	strategický	referenční	rámec	ČR	2007-2013	(dále	jen	NSRR),	který	tuto	problematiku	upravuje	
prostřednictvím	identifikace	a	rozpracování	Cíle	Evropská	územní	spolupráce.	Strategický	cíl	NSRR	Vy-
vážený	rozvoj	území	reaguje	také	na	podporu	spolupráce	na	přeshraniční,	meziregionální	a	nadnárodní	
úrovni	podle	cíle	Evropská	územní	spolupráce,	v	jejímž	rámci	budou	podporována	společná	řešení	spo-
lečných	problémů	mezi	sousedními	zeměmi	a	regiony,	jako	je:	

•	 rozvoj	měst	a	venkova;	
•	 rozvoj	hospodářských	vztahů	-	zejména	cestovního	ruchu,	poskytování	služeb	pro	posílení	konku-
renceschopnosti	malých	a	středních	podniků	a	podpora	jejich	spolupráce,	integrace	rozdrobených	
trhů,	posilování	vazeb	mezi	podniky	a	mezi	vzdělávacími	a	V&V	institucemi;

•	 budování	infrastruktury,	technického	propojení	a	posilování	dostupnosti	(doprava,	životní	prostředí,	
ICT);	

•	 zajištění	spolupráce	v	oblasti	bezpečnosti;	
•	 integrace	trhů	práce,	podpora	vzdělávání,	rozvoj	sociokulturních	aktivit.

Na	základě	NSRR	byly	mimo	jiné	zřízeny	operační	programy	Česká	republika	–	Polská	republika,	
Slovenská	republika	–	Česká	republika	a	Operační	program	meziregionální	spolupráce.	Tyto	programy	
jsou	společné	pro	Českou	republiku	a	Polská	republika	(Operační	program	Přeshraniční	spolupráce	ČR	
–	Polsko),	respektive	pro	Českou	republiku,	Polsko	a	Slovenskou	republiku.

Pro	koordinaci	aktivit	v	oblasti	územního	plánování	byla	zpracována	Územní	studie	česko-polského	
příhraničí.	Studie	byla	zpracována	s	cílem	identifikovat	společné	myšlenky	a	priority	spolupráce	v	obla-
sti	územního	plánování	v	česko-polském	příhraničí,	ne	definovat	směry	a	pravidla	rozvoje	tohoto	nad-
hraničního	území.	Oporou	pro	takový	přístup	je	legislativní	zajištění	pro	řešení	problematik	územního	
plánování	a	 s	tím	spojených	aktivit	v	obou	zemích.	Tento	dokument	 „Územní	 studie	česko-polského	
příhraničí	 -	Syntéza”	byl	 zpracován	v	červnu	2006	na	základě	objednávek	Odboru	územních	vztahů	
Ministerstva	pro	místní	 rozvoj	na	straně	České	 republiky	a	Odboru	veřejného	pořádku	Ministerstva	
infrastruktury	na	straně	Polské	 republiky.	 Jako	zásadní	 rozvojové	cíle	česko-polského	příhraničí	 jsou	
považovány:

1.	Podpora	vnější	soudržnosti	území	–	tento	cíl	se	vztahuje	na	účast	území	v	globálních	a	kontinentál-
ních	rozvojových	procesech,	včetně	vznikání	regionálních	center	růstu.

2.	Podpora	vnitřní	soudržnosti	území	–	tento	cíl	se	týká	fungování	území	jako	soudržného	přeshrani-
čního	regionu,	včetně	prolomení	civilizační	opožděnosti	území.
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3.	Ochrana	a	obnova	hodnot	přírodního	a	kulturního	bohatství	–	cíl	zohledňuje	nezbytnost	ochrany	
přírodního	a	kulturního	dědictví.

Dokument	u	těchto	cílů	navrhuje	také	oblasti	možné	spolupráce,	včetně	realizace	konkrétních	opa-
tření,	z	nichž	některá	odpovídají	hlavním	tématům	spolupráce,	stanoveným	v	rámci	ESÚS	TRITIA.

2.1.1.	Strategie	rozvoje	Moravskoslezského	kraje	na	léta	2009–2020

Strategie	 rozvoje	Moravskoslezského	kraje	na	 léta	2009–2020	 (dále	 jen	Strategie)	 je	zpracována	
jako	střednědobý	strategický	dokument,	který	plní	podmínky	vyplývající	 ze	zákona	č.	248/2000	Sb.	
o	podpoře	regionálního	rozvoje.	Strategie	vznikla	jako	produkt	širokého	partnerství	reprezentantů	eko-
nomických	a	společenských	zájmů,	působících	na	území	kraje.	Navrhované	strategické	intervence	k	na-
plnění	vize	jsou	popsány	jako	pět	dlouhodobých	globálních	cílů,	z	nichž	každý	obsahuje	několik	střed-
nědobých	cílů	specifických.

•	Globální	cíl	1	–	Konkurenceschopná,	inovačně	založená	ekonomika;
•	Globální	cíl	2	–	Vysoká	zaměstnanost	a	sociální	inkluze	–	příležitost	pro	všechny;
•	Globální	cíl	3	–	Vzdělaná	společnost	aktivních	a	sebevědomých	obyvatel;
•	Globální	cíl	4	–	Kvalitní	a	kulturní	prostředí,	služby	a	infrastruktura	pro	život,	práci	a	návštěvu;
•	Globální	cíl	5	–	Efektivní	správa	věcí	veřejných.

Tyto	globální	strategické	cíle	jsou	dále	rozpracovány	do	specifických	strategických	cílů,	z	nich	něk-
teré	 jsou	přímo	 zaměřeny	na	 rozvoj	přeshraniční	 spolupráce	v	 konkrétních	oblastech,	případně	 jsou	
zaměřeny	na	cílové	skupiny	ze	sousedních	polských	vojvodství.	Jedná	se	o	tyto	specifické	cíle:

•	 SSC	4.1	Stát	se	krajem	špičkových	„služeb	pro	5	milionů“	–	rozšířit	nabídku	volnočasové	infrastruk-
tury	a	služeb	pro	obyvatele	kraje	a	návštěvníky	ze	sousedících	regionů	Česka,	Polska	a	Slovenska;

•	 SSC	4.4	Mít	kvalitní	vnitřní	i	vnější	dopravní	propojení	kraje	včetně	napojení	na	Transevropské	sítě	
(TEN-T);

•	 SSC	4.7	Podstatně	zlepšit	kvalitu	ovzduší	v	kraji	a	rozvíjet	technické	podmínky	nezbytné	pro	kvalit-
ní	životní	prostředí;

•	 SSC	5.2	Posílit	přeshraniční	a	zahraniční	spolupráci	kraje	a	spolupráci	se	sousedními	regiony	ČR;
•	 SSC	5.4	Zlepšit	image	kraje	navenek	i	dovnitř.

V	rámci	specifických	cílů	jsou	pak	uvedeny	konkrétní	projekty,	kterými	budou	tyto	cíle	naplňovány.	
V	dokumentu	byl	nastaven	systém	každoročního	monitoringu	realizace	a	aktualizace	Strategie,	která	
byla	učiněna	v	roce	2014.

2.1.2.	Sektorové	krajské	koncepce

V	Moravskoslezském	kraji	byla	zpracována	řada	sektorových	koncepčních	dokumentů,	které	řeší	
také	přeshraniční	vlivy,	dopady,	souvislosti	a	možnosti	koordinace	aktivit	v	dané	tematické	oblasti.	Jed-
ná se o tyto dokumenty:

•	 Politika	životního	prostředí	Moravskoslezského	kraje,	2012;
•	 Krajský	program	snižování	emisí	Moravskoslezského	kraje,	2004;
•	 Program	ke	zlepšení	kvality	ovzduší	Moravskoslezského	kraje,	2009;
•	Územní	energetická	koncepce	Moravskoslezského	kraje,	2003;
•	 Koncepce	rozvoje	dopravní	infrastruktury	Moravskoslezského	kraje,	2004	(vyhodn.	2008);
•	Marketingová	strategie	 rozvoje	cestovního	 ruchu	v	Moravskoslezském	kraji	pro	 léta	2009–2013	

(aktualizace 2011).
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2.1.3.	Zásady	územního	rozvoje	Moravskoslezského	kraje

Základním	dokumentem	v	oblasti	územního	plánování	 jsou	Zásady	územního	rozvoje	Moravsko-
slezského	kraje,	vydané	Zastupitelstvem	kraje	dne	22.12.2010	usnesením	č.	16/1426.	Tento	dokument	
v	části	Priority	územního	plánování	kraje	pro	zajištění	udržitelného	rozvoje	území	stanovuje	následující	
priority	s	přeshraničním	dopadem:

•	Dokončení	dopravního	napojení	kraje	na	nadřazenou	silniční	a	železniční	síť	mezinárodního	a	repu-
blikového	významu;

•	 Zkvalitnění	a	rozvoj	dopravního	propojení	západní	části	kraje	s	krajským	městem	a	s	přilehlým	úze-
mím	ČR	(Olomoucký	kraj)	a	Polska;

•	Vytvoření	 podmínek	pro	 stabilizované	 zásobování	 území	 energiemi	 včetně	 rozvoje	mezistátního	
propojení	s	energetickými	systémy	na	území	Slovenska	a	Polska;

•	Vytváření	územních	podmínek	pro	rozvoj	udržitelných	druhů	dopravy	(pěší	dopravy	a	cyklodopra-
vy)	v	návaznosti	na	ostatní	dopravní	systémy	kraje	a	systému	pěších	a	cyklistických	tras	přilehlého	
území	ČR,	Slovenska	a	Polska;

•	 včetně	preference	jejich	vymezování	formou	samostatných	stezek	s	využitím	vybraných	místních 
a	účelových	komunikací	s	omezeným	podílem	motorové	dopravy;

•	 Preventivní	ochrana	území	před	potenciálními	riziky	a	přírodními	katastrofami,	s	cílem	minimalizo-
vat	rozsah	případných	škod	na	civilizačních,	kulturních	a	přírodních	hodnotách	území	kraje.

2.2.	Polsko	–	Slezské	vojvodství

Na	 území	 Slezského	 vojvodství	 je	 meziregionální	 a	 přeshraniční	 spolupráce	 řešena	 především	
ve	Strategii	rozvoje	Slezského	vojvodství	na	roky	2000–2020,	která	byla	přijata	Sněmem	Slezského	vo-
jvodství	na	základě	Usnesení	č.	II/37/6/2005	z	4.	července	2005.	Tento	dokument	je	aktualizací	„Stra-
tegie	 rozvoje	 Slezského	 vojvodství	 na	 roky	 2000–2015“,	 schválené	 v	 roce	 2000	Usnesením	 Sněmu	
Slezského	vojvodství	č.	I/24/1/2000	zastupitelstva	Slezského	vojvodství	ze	dne	25.	září	2000.

V	původní	„Strategie	rozvoje	Slezského	vojvodství	na	roky	2000–2015“	byla	problematika	přeshra-
niční	spolupráce	řešena	v	následujících	částech:

Generální cíl A – zvýšení vzdělanosti obyvatel a rozvoj jejich adaptačních schopností ve vztahu k sociál-
ním a hospodářským změnám 

•	 Strategický	cíl	AC1	Změna	profilu	a	rozšíření	systému	středního	a	vysokého	školství.
Směr	činnosti	(navrhované	aktivity)	AC1K2	Podpora	spolupráce	slezského	akademického	prostředí	se	
zahraničním,	včetně	partnerských	regionů.

•	 Strategický	cíl	AC2	Rozšiřování	měřítka	a	rozsahu	profesních	rekvalifikací	a	rozšiřování	dalšího	od-
borného	vzdělávání.

Směr	 činnosti	 (navrhované	 aktivity)	 AC2K4	 Transfer	 zkušeností	 v	 oblasti	 soustavného	 vzdělávání	
z	partnerských	regionů.

•	 Strategický	cíl	AC3	Posílení	tvůrčích	center.
Směr	činnosti	(navrhované	aktivity)	AC3K5	Propagace	děl	regionálních	tvůrců	na	území	vojvodství,	
Polska	a	mimo	hranice	státu.

Generální cíl C – rozvoj meziregionální spolupráce v oblasti jižního Polska a v mezinárodním měřítku 

•	strategický	cíl	CC1	Realizace	a	podpora	mezinárodní	institucionální	spolupráce
Směry	činnosti	(navrhované	aktivity):

–	CP5	spolupráce	v	rámci	dvoustranných	smluv	o	meziregionální	spolupráci,
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–	CP6	vytváření	a	zvyšování	standardů	infrastruktury	přeshraniční	spolupráce;	
–	CP7	vytváření	sítě	institucí	pro	přeshraniční	spolupráci;
–	CP8	odstraňování	kulturních	a	právních	barier	v	kontaktech	mezi	obyvateli	příhraničních	oblastí.

V	nové	Strategii	rozvoje	Slezského	vojvodství	na	roky	2000–2020	 je	problematika	přeshraniční	
spolupráce	 formulována	v	Prioritě	C	 tohoto	dokumentu:	Slezské	vojvodství	 jako	významný	partner	
při	konstituování	vědy,	kultury	a	evropského	prostoru,	kde	se	mimo	 jiné	uvádí:	 „Důležitým	prvkem	
mezinárodní	 spolupráce	 je	 přeshraniční	 spolupráce,	 založená	 na	 podpoře	 euroregionů,	 které	 fungují 
v	polsko-českém	a	polsko-slovenském	pohraničí.	V	tomto	procesu	je	zvláště	důležité	rozšiřování	infra-
struktury	přeshraniční	spolupráce	a	odstraňování	kulturních	a	právních	bariér	v	mezilidských	vztazích.	
Důležitá	je	rovněž	skutečnost,	aby	byla	tato	spolupráce	založená	na	společném	kulturním	a	přírodním	
dědictví.	Realizace	mezinárodní	a	meziregionální	spolupráce	umožní	také	propagaci	regionu	a	jeho	re-
gionálních	produktů,	což	bude	mít	vliv	na	formování	pozitivního	obrazu	Slezského	vojvodství.“

Konkrétně	je	tato	problematika	v	rámci	Strategie	rozvoje	Slezského	vojvodství	na	roky	2000–2020	
soustředěna	a	rozpracována	ve	Strategickém	cíli	C.2: Vysoká pozice regionu v procesu formování roz-
voje	Evropy,	která	obsahuje	i	Směr	činnosti	C.2.1:	Rozvoj	meziregionální,	transnárodní	a	přeshraniční	
spolupráce. 

K	dosažení	vysoké	pozice	regionu	v	Polsku	a	Evropské	unii	bude	nutná	meziregionální	spolupráce,	
která	by	měla	být	zaměřená	především	na	rozvoj	technické	a	energetické	infrastruktury,	a	dále	na	čin-
nosti	sloužící	ke	zlepšování	kvality	životního	prostředí	a	realizaci	meziregionálních	projektů	a	akcí.

Slezské	vojvodství	je	oblasti	mezinárodní	spolupráce,	včetně	přeshraniční,	realizované	v	rámci	dvou	
programů:	Evropská	územní	 spolupráce	Česko-Polsko	 a	Evropská	územní	 spolupráce	Polsko-Sloven-
sko.	Často	jsou	trhy	práce	a	kapitálové	trhy,	hospodářské	vazby	mezi	podniky	a	rovněž	běžné	mezilid-
ské	vztahy	vyplývající	ze	společné	kulturní	tradice	rozdělené	uměle	vytvořenými	státními	hranicemi.	
Cílem	je	rozvoj	příhraničních	oblastí	prostřednictvím	jejich	integrace	s	oblastmi	na	druhé	straně	hranice 
a	společné	řešení	problémů.	Euroregiony	se	stávají	zónami	evropské	spolupráce,	umožňujícími	aktivizaci	
lokální	společnosti	a	zvýšení	konkurenceschopnosti	oblastí,	které	 jsou	často	ve	srovnání	se	zbytkem	
státu	zaostalé.

Účelem	transnárodní	spolupráce	je	zvýšení	integrace	a	sociálně-ekonomické	koherence,	především	
v	rámci	spolupráce	v	oblasti	Střední	Evropy	a	regionu	Baltického	moře.

K	hlavním	typům	akcí	v	rámci	tohoto	směru	patří	kromě	jiného:

•	 podpora	iniciativ	zaměřených	na	spolupráci,	dále	projektů,	včetně	meziregionálních	a	mezinárod-
ních,	a	dále	jejich	propagace	prostřednictvím	vojvodských	orgánů;

•	 podpora	činnosti	v	rámci	euroregionů	a	jejich	propagace;
•	 organizace	společných	kulturních,	uměleckých,	hospodářských	a	vědeckých	akcí	se	zahraničními	
partnery;

•	 prosazování	společných	projektů	v	oblasti	sociálního	a	ekonomického	rozvoje;
•	 rozvíjení	zahraniční	spolupráce	v	rámci	uzavřených	dohod	s	partnerskými	regiony;
•	 spolupráce	s	 institucemi	a	organizacemi	EU	a	 jinými	partnery,	kromě	 jiného	v	oblasti	organizace	
zasedání	komisí,	konferencí,	seminářů,	vytváření	zastoupení	a	kanceláří	orgánů	EU;

•	 rozvoj	a	posilování	mnohostranné	spolupráce,	včetně	přeshraniční,	v	oblasti	ochrany	životního	pro-
středí	a	krajiny,	a	dále	v	oblasti	omezování	ekologického	rizika;

•	 vytváření	koherentní	sítě	ekologických	koridorů	a	chráněných	oblasti;
•	 posilování	propagační	role	Regionální	kanceláře	Slezského	vojvodství	v	Bruselu.
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2.3.	Polsko	–	Opolské	vojvodství

Na	 území	 Opolského	 vojvodství	 je	 meziregionální	 a	 přeshraniční	 spolupráce	 řešena	 především	
v	těchto	strategických	a	obdobných	dokumentech:
•	 Strategie	rozvoje	Opolského	vojvodství;
•	 Regionální	strategie	inovací;
•	Územně	plánovací	dokumentace	Opolského	vojvodství.

2.3.1.	Strategie	rozvoje	Opolského	vojvodství

Strategie	 rozvoje	 Opolského	 vojvodství	 byla	 schválena	 Sněmem	 Opolského	 vojvodství	
č.	XXXIX/350/2005	ze	dne	11.	října	2005.	Dokument	byl	zpracován	na	období	let	2000–2015,	proble-
matika	přeshraniční	a	meziregionální	spolupráce	je	v	rámci	tohoto	dokumentu	řešena	v	VII.	Strategic-
kém	cíli,	konkrétně	v	Operačních	cílech	8.	a	9.

Operační cíl 8. Rozvoj přeshraniční a meziregionální spolupráce

V	rámci	meziregionální	přeshraniční	 spolupráce	 je	 třeba	rozvíjet	partnerství	 s	Olomouckým	kra-
jem	a	navázat	spolupráci	s	Moravskoslezským	krajem.	Důležité	je	provádění	iniciativ,	jejichž	účelem	je	
vytvoření	silných	sociálních	vazeb	mezi	obyvateli	po	obou	stranách	hranice.	Významná	je	rovněž	pod-
pora	činnosti	euroregionů	Praděd	a	Silesia,	zvláště	v	oblasti	formování	politiky	přeshraniční	spolupráce 
a	realizace	společných	projektů,	včetně	vojvodské	samosprávy.

Hlavní	cílem	společných	projektů	realizovaných	v	pohraničí	by	měl	být	hospodářský	rozvoj.	Je	třeba	
zlepšit	výměnu	informací	o	investičních	příležitostech	a	nabídkách	po	obou	stranách	hranice,	a	dále	pro-
vést	kroky	ke	zjednodušení	zahájení	podnikatelské	činnosti.	Podmínkou	pro	rychlý	hospodářský	rozvoj	
pohraničí	bude	zajištění	potřebné	infrastruktury,	podpora	spolupráce,	kromě	jiného	v	oblasti	územního	
plánování,	ochrany	životního	prostředí,	protipovodňové	ochrany,	trhu	práce,	ochrany	zdraví,	vzdělávání,	
kultury	a	 sportu,	a	dále	krizového	 řízení,	 stejně	 jako	součinnost	v	oblasti	propagace	polsko-českého	
pohraničí.	Realizace	těchto	kroků	by	se	měly	aktivně	účastnit	hospodářské	samosprávy	a	obchodní	or-
ganizace	po	obou	stranách	hranice.

Zvláštní	důraz	je	třeba	v	přeshraniční	spolupráci	klást	na	rozvoj	turistiky.	Za	tímto	účelem	je	nutné	
vybudovat	moderní	turistickou	infrastrukturu	a	připravit	atraktivní	turistickou	nabídku	v	příhraničních	
oblastech.	Velmi	důležité	je	také	vytvoření	společného	informačního	systému	a	systému	turistické	pro-
pagace.

Pro	Opolské	vojvodství	 jsou	nadále	důležitá	doporučená	prioritní	opatření	nadregionálního	cha-
rakteru,	Zvláště	těch,	které	se	týkají	sousedních	regionů	a	které	odpovídají	předpokladům	a	směrům	
rozvoje	vojvodství.	K	nejzásadnějším	z	nich	patří:	realizace	„Programu	pro	Odru	2006”,	rozvoj	polsko-
-českého	pohraničí,	aktivizace	III.	panevropského	dopravního	koridoru,	provádění	iniciativ	v	oblasti	tu-
ristiky	(Dolnoslezské	vojvodství),	výstavba	retenční	nádrže	„Racibórz”	(Slezské	vojvodství),	a	další	akce,	
včetně	prioritních	opatření	Lodžského	a	Velkopolského	vojvodství.	

S	ohledem	na	nutnost	zajištění	vyrovnaného	regionálního	rozvoje	je	zvláště	důležitá	podpora	inicia-
tiv	předcházejících	marginalizaci	oblastí	ležících	na	okrajích	vojvodství,	a	také	rozvoj	lokální	spolupráce	
územních	samospráv.

Operační cíl 9. Využívání zkušeností ze zahraniční spolupráce regionů a jeho hospodářských subjektů ke 
zvyšování atraktivity vojvodství

V	rámci	mezinárodní	regionální	spolupráce	je	třeba	realizovat	a	aktualizovat	ustanovení	obsažená	
ve	smlouvách	o	meziregionální	spolupráci	a	dále	v	dokumentu	Priority	zahraniční	spolupráce	Opolského	
vojvodství,	schváleném	na	základě	usnesení	oblastního	sněmu	Opolského	vojvodství.	
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Absence	významných	zahraničních	investic	v	regionu	vyžaduje	kroky,	jejichž	účelem	je	aktivizace	
zahraniční	spolupráce	regionu	v	hospodářské	oblasti.

Orgány	Opolského	vojvodství	by	měly	podporovat	mezinárodní	projekty	a	iniciativy	mezi	vysokými	
školami	a	školami	nižších	stupňů,	stejně	jako	spolupráci	mezi	vědecko-výzkumnými	institucemi,	jejichž	
výsledkem	je	transfer	znalostí	a	technologií.	

Je	 nutné	 hledat	možnosti	 spolupráce	 s	 jinými	 regiony	 Evropské	 unie,	 které	 nejsou	 zahraničními	
partnery	Opolského	vojvodství	 a	 současně	 je	 třeba	podporovat	 a	 rozvíjet	 kontakty	 s	 regiony	mimo	
území	EU.	

Důležité	je	zahájení	a	provádění	akcí	za	účelem	vytvoření	vnitroregionální	sítě	spolupráce	územních	
samospráv,	institucí	a	nevládních	organizací,	jejímž	účelem	je	kromě	jiného	výměna	informací	o	zahra-
niční	spolupráci	a	podpora	iniciování	a	propagace	partnerské	spolupráce	a	mnohostranných	projektů.

2.3.2. Regionální strategie inovací

V	 rámci	 tohoto	 dokumentu	 je	 problematika	 meziregionální	 spolupráce	 řešena	 ve	 Strategickém	
cíli	 II.	 1.	 Rozvoj	 systému	 vědeckého	 výzkumu	 zaměřeného	na	 hospodářský	 růst	 regionu,	 konkrétně	
v	Operačním	cíli	II.1.4	Zvýšení	podílu	opolské	vědy	v	evropském	výzkumném	prostředí:

Dosavadní	aktivity	vědeckovýzkumných	institucí	Opolského	vojvodství,	kromě	jiného	v	5.	a	6.	rám-
covém	programu	Evropské	unie,	přinesly	řadu	zkušeností	v	oblasti	navazování	výzkumné	spolupráce 
s	jinými	vědeckými	pracovišti,	zvláště	zahraničními,	v	oblasti	kompetencí	při	podávání	žádostí	o	pro-
středky	na	podporu	výzkumu,	a	následně	v	oblasti	způsobu	realizace	společných	projektů	podle	unij-
ních	standardů.

Na	tyto	činnosti	bude	zaměřená	účast	jednotlivých	partnerů	z	regionálního	sektoru	V&V	v	různých	
iniciativách	zvyšujících	možnosti	získání	prostředků	na	výzkum	a	zavádění	inovací	v	rámci	stávajících 
a	vznikajících	konsorcií	typu	Centra	progresivních	technologií,	regionálních	sdružení,	např.:	Sdružení	pro	
dálnici	A4	obcí	Opolského	Slezska	nebo	nadregionálních	např.:	vznikající	sdružení	firem	Dálnice	nových	
technologií	(Autostrada	Nowych	Technologii)	z	Katovic.	

Měřitelným	přínosem	zahájených	činností	bude	širší	účast	zástupců	opolské	vědy	v	mezinárodních	
výzkumných	programech	a	financování	prací	V&V	souvisejících	 s	potřebami	našeho	 regionu	pomocí	
externích	prostředků.	Neměřitelným	přínosem	se	potom	stane	lepší	přístup	našich	vědeckých	a	výz-
kumných	pracovníků	k	vědeckým	a	organizačním	výsledkům,	a	k	aparatuře	evropských	laboratoří,	což	
následně	umožní	vznik	inovací	a	jejich	zavádění	v	regionu.

2.3.3.	Územně	plánovací	dokumentace	Opolského	vojvodství

V	polském	systému	územního	plánování	je	základním	nástrojem	realizace	územní	politiky	na	regio-
nální	úrovni	územní	plán	vojvodství.	Hlavním	cílem	plánu	je	určení	územních	struktur,	směrů	a	priorit	
formování	přírodního,	kulturního	a	urbanizovaného	prostředí,	s	přihlédnutím	ke	strategickým	směrům	
společenského	a	hospodářského	rozvoje	vojvodství.

Sněm	Opolského	 vojvodství	 dne	 26.	 září	 2006	 přijal	 usnesení	 č.	 LII/529/2006	 ve	 věci	 zahájení	
změny	územního	plánu	Opolského	vojvodství.

Na	 základě	 provedených	 prací	 došlo	 k	 přizpůsobení	 dosavadních	 ustanovení	 plánu	 průběžným	
strategickým	vývojovým	cílům	a	platným	požadavkům	právních	předpisů.	Změněný	územní	plán	byl	
schválen	na	základě	usnesení	č.	XLVIII/505/2010	Sněmu	Opolského	vojvodství	dne	28.	září	2010.

Analýzy,	které	byly	provedeny	v	průběhu	pořizování	územního	plánu	Opolského	vojvodství,	přesa-
hovaly	správní	hranice	a	v	oblasti	územních	vazeb	zahrnovaly	kromě	jiného	území	České	republiky	při	
jižní	hranici.	



13|  2.  SHRNUTÍ ZÁVĚRŮ SOUVISEJÍCÍCH KONCEPČNÍCH

Společné problémy s Českou republikou

Řada	prvků	územního	plánování	má	nadregionální	charakter,	což	znamená,	že	procesy	související	
s	 jejich	využíváním,	zvláště	důsledky	těchto	procesů,	sahají	mimo	správní	hranice	vojvodství	a	často	
zásadně	ovlivňují	průběh	procesů	v	okolních	oblastech.	

Níže	jsou	uvedeny	hlavní	územní	problémy,	které	vyžadují	součinnost	orgánů	Opolského	vojvodství	
se	samosprávnými	orgány	České	republiky	v	oblasti	plánování,	prosazování,	koordinace	a	zavádění:

•	Údržba	a	zlepšení	silničního	a	železničního	dopravního	spojení	s	ohledem	na	přeshraniční	provoz,	tj.:
–	státní	silnice	č.	40	státní	hranice	–	Pyskowice;
–	státní	silnice	č.	41	státní	hranice	–	Nysa;
–	státní	silnice	č.	38	státní	hranice	–	Kędzierzyn-Koźle;	
–	vojvodská	silnice	č.	382	Paczków	–	státní	hranice;
–	vojvodská	silnice	č.	411	Nysa	–	státní	hranice;
–	vojvodská	silnice	č.	419	Nowa	Cerekiew	–	Branice;
–	vojvodská	silnice	č.	420	Kietrz	–	státní	hranice;
–	železniční	tratě	č.	333	Głuchołazy	–	státní	hranice	a	č.	334	Głuchołazy	–	Mikulovice;

•	Monitoring	a	ochrana	povrchových	vod	z	povodí	řek	Biała	Głuchołaska,	Złoty	Potok,	Opava	a	Opa-
vice,	a	dále	ochrana	podzemních	vod	z	jímadel	Bliszczyce	–	Úvalno;

•	 Protipovodňová	ochrana	v	povodí	 řek	Biała	Głuchołaska,	Złoty	Potok,	Opava,	Opavice,	Świdna,	
Widna	a	společný	monitoring	protipovodňové	ochrany;

•	Ochrana	přírodních	hodnot	 a	 zdrojů	 v	 chráněných	oblastech	polsko-českého	pohraničí	 (Přírodní	
park	„Opavské	hory”,	údolí	řek	Osobłoga,	Prudnik,	Opava,	Opavice);

•	Úprava	a	vzájemné	turistické	využití	pohraniční	zóny,	zvláště	oblastí	s	nejvyšší	a	vysokou	turistic-
kou	 atraktivitou	 (Přírodní	 park	 „Opavské	 hory”,	 Otmuchowsko-Nyská	 chráněná	 krajinná	 oblast,	
Přírodní	park	„Jeseníky”);

•	 Plnější	využití	oderské	vodní	dopravní	cesty,	včetně	kanálu	Odra	–	Dunaj;
•	Udržování	koridorů	vysokotlakých	plynovodů	Głuchołazy	–	Zlaté	Hory	a	Krnov	–	Branice	s	nomi-
nálním	tlakem	4,0	MPa	a	průřezem	DN	100.

Doporučení pro územní politiku sousedních regionů v České republice – Moravskoslezský kraj

•	Vytvoření	koherentního	systému	monitoringu	a	protipovodňové	ochrany	v	povodí	řek	Odra,	Opava	
a	Opavice;

•	Ochrana	zdrojů	a	zvýšení	retenčnosti	povrchových	vod	v	oblasti	povodí	řek	Odry,	Opavy	a	Opavice;
•	Ochrana	stávajících	zdrojů,	formování	a	posilování	systému	územních	přírodních	vazeb	v	přírodních	
oblastech	pohraničí	(Přírodní	park	„Opavské	hory”,	Chráněná	krajinná	oblast	„Głubczycký	les”,	eko-
logické	koridory	řek	Osobłoga,	Opava,	Opavice).

Úprava	a	vzájemné	turistické	využití	pohraniční	zóny,	zvláště	oblastí	s	nejvyšší	a	vysokou	turistic-
kou	atraktivitou	(Přírodní	park	„Opavské	hory”,	Přírodní	park	„Jeseníky”)	pro	potřeby	pěší	turistiky	a	cy-
kloturistiky.

2.4.	Slovenská	republika	a	Žilinský	kraj	

Základním	strategickým	dokumentem	pro	plánování	regionálního	rozvoje	v	Slovenské	republice	je	
Národní	strategie	regionálního	rozvoje	Slovenské	republiky.	Dokument	 je	vytvořen	na	základě	záko-
na	č.	539/2008	Sb.	o	podpoře	regionálního	rozvoje.	Dlouhodobá	vize	regionálního	rozvoje	Slovenska	
je	 v	 něm	definovaná	 následovně:	 „Slovensko	 jako	 země	 s	 vysokou	 kvalitou	 života	 občanů	 ve	 všech	
regionech.	Regionální	politika	umožňuje	každému	regionu	využívat	svůj	potenciál	ve	prospěch	trvale 
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udržitelného	hospodářského,	sociálního	a	územního	rozvoje,	a	tím	rozvoje	Slovenské	republiky	jako	vyso-
ce	vyspělého,	hospodářsky,	politicky	a	sociálně	soudržného	státu,	sebevědomého	člena	Evropské	unie.“	

Pro	naplnění	dlouhodobé	vize	regionálního	rozvoje	Slovenska	určuje	národní	strategie	následující	
strategický	cíl	„Integrovaným	a	výsledkově	orientovaným	přístupem	k	regionálnímu	rozvoji	a	na	základě	
využití	vnitřního	potenciálu	regionů	zvýšit	do	roku	2030	adaptabilitu,	konkurenceschopnost	a	výkon-
nost	regionů	pří	současném	zvyšování	kvality	života	jejich	obyvatel	a	při	respektování	principů	trvale	
udržitelného	rozvoje.“

Pro	území	Žilinského	kraje	definuje	národní	strategie	tři	strategické	cíle:

1.	Posílení	a	rozvoj	inovačního	potenciálu;
2.	Zhodnocení	a	posílení	vnitřního	potencionálu	turismu	s	propojením	na	ochranu	a	tvorbu	životního	
prostředí;

3.	Nadregionální	a	regionální	dopravní	dostupnost	a	kvalita	služeb	s	důrazem	na	přeshraniční	spolu-
práci	a	nadregionálních	vazeb.

Základním	strategickým	dokumentem	pro	čerpání	fondů	EU	v	programovém	období	2007–2013	je	
Národní	strategický	a	referenční	rámec	SR	2007–2013	(dále	uváděn	zkratkou	NSRR),	který	byl	schválen	
vládou	SR	dne	6.	prosince	2006	a	Evropskou	komisí	dne	17.	srpna	2007.	Dokument	vznikl	dříve,	než	
byla	vypracována	Národní	 strategie	 regionálního	 rozvoje	Slovenské	 republiky	a	 její	 závěry	 se	v	něm	
nepromítly.

Strategickým	cílem	NSRR	na	národní	úrovni	je	„Výrazně	zvýšit	do	roku	2013	konkurenceschopnost	
a	výkonnost	regionů	a	slovenské	ekonomiky	a	zaměstnanosti	při	respektování	trvale	udržitelného	roz-
voje.“	Tento	cíl	je	naplňován	plněním	třech	strategických	priorit	(Infrastruktura	a	regionální	dostupnost,	
Vědomostní	ekonomika	a	Lidské	zdroje)	a	čtyř	horizontálních	priorit	(marginalizované	romské	komunity,	
rovnost	příležitostí,	trvale	udržitelný	rozvoj,	informační	společnost).	Dokument	nemá	zpracované	indi-
viduální	strategické	cíle	nebo	priority	na	úrovni	NUTS	III	či	NUTS	IV.	Naplnění	výše	uvedených	priorit	je	
realizováno	pomocí	11	operačních	programů.	Regiony	v	SR	jsou	oprávněny	v	rámci	NSRR	čerpat	pomoc	
v	rámci	Cíle	1	Konvergence,	Bratislava	pak	i	pro	cíl	2	Regionální	konkurenceschopnost	a	zaměstnanost.	

Žilinský	kraj	je	územně	řazen	do	cíle	1	Konvergence.	V	rámci	tohoto	cíle	se	finanční	podpora	z	fon-
dů	ERDF	a	ESF	prioritně	soustřeďuje	na	regiony,	u	kterých	hrubý	domácí	produkt	na	obyvatele	za	tři	
poslední	 roky,	 před	 přijetím	nových	 nařízení	 nedosáhl	 75	%	průměru	 zemí	 rozšířené	EU.	 Pro	 území	
Žilinského	kraje	jsou	relevantní	následující	operační	programy,	které	je	možné	vnímat	i	jako	strategické	
dokumenty	na	národní	úrovni	pro	jednotlivé	sektory:	

•	 Regionální	operační	program;
•	OP	Informatizace	společnosti;
•	OP	Konkurenceschopnost	a	hospodářský	růst;
•	OP	Zdravotnictví;
•	OP	Doprava;
•	OP	Životní	prostředí;
•	OP	Výzkum	a	vývoj;
•	OP	Zaměstnanost	a	sociální	inkluze;
•	OP	Vzdělávání.

Mimo	operačních	programů	pod	NSRR	SR	jsou	pro	území	Žilinského	kraje	v	rámci	cíle	Konvergence	
důležité	ještě	dva	programy,	a	to:

•	 Program	rozvoje	venkova;
•	Operační	program	rybí	hospodářství.

Oba	jsou	podporovány	z	Evropského	zemědělského	fondu	pro	rozvoj	venkova.	
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2.4.1.	Program	hospodářského	a	sociálního	rozvoje	Žilinského	samosprávného	kraje
pro	roky	2007–2013	

Pro	 programovací	 období	 2007–2013	 je	 základním	 regionálním	 strategickým	 rozvojovým	 doku-
mentem	pro	Žilinský	 samosprávný	kraj	Program	hospodářského	a	 sociálního	 rozvoje	Žilinského	sa-
mosprávného	kraje	pro	roky	2007–2013	(dále	uváděn	zkratkou	PHSR).	V	souladu	s	definovanou	vizí	je	
Žilinský	samosprávný	kraj:	

•	 region	otevřený,	dynamicky	se	rozvíjející,	spolupracující,	komunikující,	exportující	i	importující;
•	 konkurenceschopný	 region	 se	 silným	 inovačním	 potenciálem	 využívající	 informačně-komunikační	
technologie	ve	všech	významných	oblastech	života	společnosti.	Výzkum	a	vývoj	v	regionu	jsou	ne-
nahraditelným	a	největším	zdrojem	vysoce	kvalitních	znalostí	potřebných	pro	podnikatelskou	praxi 
a	s	využitím	inovací	směřující	k	vytvoření	znalostní	ekonomiky;

•	 „učící	se	region“,	reagující	na	požadavky	trhu	práce,	aktivně	podporující	zvyšování	zaměstnanosti,	roz-
šiřující	veřejné	služby	pro	zkvalitnění	života	obyvatelstva,	moderního	zdravotnictví,	kulturního,	sporto-
vního	vyžití	v	návaznosti	na	tradice	regionu	s	respektováním	klasických	rodinných	vztahů.	

Svou	vizi	naplní	pomocí	následujících	rozvojových	cílů:

Primární cíl: 

Zvýšit	konkurenceschopnost	a	výkonnost	Žilinského	samosprávného	kraje,	bohatství	a	kvalitu	živo-
ta	jeho	obyvatel	do	roku	2013	na	úroveň	min.	65	%	průměru	HDP	EU	(15)

Strategické cíle: 

•	 INFRASTRUKTURA	A	REGIONÁLNÍ	DOSTUPNOST
–	 Dosažení	vysoké	úrovně	dopravní	 infrastruktury,	občanské	vybavenosti	a	kvalitního	životního	
prostředí.

•	 ZNALOSTNÍ	EKONOMIKA
–	 Zvýšení	informatizace	společnosti	v	kraji;
–	 Dosažení	vyšší	konkurenceschopnosti	podniků	a	služeb	zejména	prostřednictvím	inovací;
–	 Zkvalitnění	výzkumu	a	vývoje	a	zvýšení	stupně	využitelnosti	jejich	výstupů	pro	praxi.

•	 LIDSKÉ	ZDROJE
–	 Zvýšení	kvality	života	vytvořením	vhodných	podmínek	pro	dostupnost	dobrého	vzdělání,	vhod-
ného	a	dostatečně	oceněného	zaměstnání	s	podporou	rodiny,	kvalitní	sociální	a	zdravotní	péči,	
rovnost	příležitostí,	dostatečné	kulturní,	sportovní	a	volnočasové	vyžití.

•	 KONKURENCESCHOPNOST	SUBREGIONŮ
–	 Zachování	 různorodosti	a	 zlepšení	 spolupráce	 subregionů	pro	posílení	 pozice	Žilinského	kraje 
a	povědomí	v	kontextu	evropských	regionů.

Specifické cíle:

1.	Dosažení	vysoké	úrovně	dopravní	infrastruktury,	občanské	vybavenosti	a	kvalitního	životního	prostředí:
–	 Zvýšení	dopravní	dostupnosti	a	bezpečnosti	dopravy,	snížení	přepravní	náročnosti	v	ŽSK;
–	 Podpora	zabezpečení	trvale	udržitelné	kvality	životního	prostředí;
–	 Zvyšování	úrovně	občanské	vybavenosti	včetně	infrastruktury	cestovního	ruchu;

2.A	Zvýšení	informatizace	společnosti	v	kraji:
–	 Elektronizace	veřejné	správy	a	rozvoj	elektronických	služeb;
–	 Rozvoj	památkových	a	fondových	institucí	a	obnova	jejich	infrastruktury;
–	 Zvýšení	přístupnosti	k	širokopásmovému	internetu.



16 ANALÝZA  |

2.B	Dosažení	vyšší	konkurenceschopnosti	podniků	a	služeb	zejména	prostřednictvím	inovací:
–	 formování	inovační	politiky	a	kultury;
–	 rozvíjení	vědomostní	základny	podporující	konkurenceschopnost	podniků	a	služeb;
–	 zabezpečení	rozvoje	průmyslu	a	služeb	na	bázi	inovací.

2.C	Zkvalitnění	výzkumu	a	vývoje	a	zvyšování	stupně	využitelnosti	jejich	výstupů	pro	praxi:
–	 obnova	a	budování	infrastruktury	výzkumu	a	vývoje;
–	 zvyšování	schopnosti	efektivního	absorbování	zdrojů	určených	na	výzkum	a	vývoj.

3.	Zvýšení	kvality	života	vytvořením	vhodných	podmínek	pro	dostupnost	kvalitního	vzdělání,	vhod-
ného	a	dostatečně	oceněného	zaměstnance	s	podporou	rodiny,	kvalitní	sociální	a	zdravotní	péči,	
rovnost	příležitostí,	dostatečné	kulturní,	sportovní	a	volnočasové	vyžití:
–	 přeměna	tradiční	školy	na	moderní	s	cílem	zvyšovat	kvalitu	vzdělávání	včetně	podpory	celoživot-
ního	vzdělávání	a	poradenství;

–	 zvyšování	vzdělaností	úrovně	příslušníků	marginalizované	romské	komunity	a	osob	s	individuál-
ními	vzdělávacími	potřebami;

–	 rozvíjení	aktivní	politiky	trhu	práce;
–	 modernizace	veřejné	správy;
–	 posílení	sociální	inkluze	a	rovnosti	příležitostí	na	trhu	práce;
–	 podpora	základní	úlohy	rodiny,	zkvalitnění	vztahů	v	rodině;
–	 modernizace	přístupů	v	zdravotnictví	za	účelem	podpory	a	zlepšení	zdraví	a	zdravého	způsobu	
života;

–	 zachování	a	další	rozvoj	kultury	a	kulturního	dědictví,	vytváření	podmínek	pro	sportovní	a	volno-
časové	vyžití	široké	veřejnosti.

4.	 Zachování	 různorodosti	 a	 zlepšení	 spolupráce	 subregionů	 pro	 posílení	 pozice	 Žilinského	 kraje 
a	povědomí	v	kontextu	evropských	regionů:
–	 posílení	identity	subregionů	jako	zdroje	jejich	konkurenceschopnosti;
–	 posílení	spolupráce	a	koordinace	rozvojových	aktivit	v	Žilinském	samosprávném	kraji;
–	 podpora	ekonomické	výkonnosti	odvětví	závislých	na	užívání	přírodních	zdrojů	a	kulturně-historic-
kých	bohatství	subregionů,	tvorba	a	zkvalitnění	místních	produktů	a	služeb.	

Monitoring	plnění	PHSR	je	realizován	čtyřmi	nosnými	pracovními	skupinami	a	monitorovacím	výbo-
rem,	jejichž	výstupy	jsou	projednány	každoročně	zastupitelstvem	ŽSK.

2.4.2.	Sektorové	krajské	koncepce	a	rozvojové	dokumenty	

Pro	území	Žilinského	kraje	bylo	zpracováno	několik	dalších	sektorových	koncepčních	a	strategic-
kých	dokumentů.	Mezi	nejvýznamnější	patří:

•	 Rámcová	strategie	Žilinského	regionu	pro	oblast	inovačního	rozvoje;
•	 Plán	rozvoje	veřejných	vodovodů	a	veřejných	kanalizací	Žilinského	kraje;
•	 Program	odpadového	hospodářství	Žilinského	kraje	(momentálně	probíhá	zpracování	nového	do-
kumentu);

•	 Strategie	rozvoje	cestovního	ruchu	Žilinského	samosprávného	kraje	pro	roky	2007–2013;
•	 Koncepce	sociálních	služeb,	sociální	prevence	a	sociálního	poradenství	ŽSK;
•	 Koncepce	rozvoje	zdravotnictví	Žilinského	samosprávného	kraje;
•	 Strategie	rozvoje	kultury	v	Žilinském	samosprávném	kraji;
•	 Koncepce	 rozvoje	 výchovy	 a	 vzdělávání	 v	 Žilinském	 samosprávném	 kraji	 pro	 roky	 2007–2013	
„Úspěšný	žák	–	šťastný	člověk	–	prosperující	společnost“.
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2.4.3.	Územní	plán	VÚC	Žilinského	kraje	

Základním	dokumentem	v	oblasti	územního	plánování	pro	území	Žilinského	kraje	je	Územní plán 
VÚC	Žilinského	kraje,	který	byl	26.	května	1998	předložený	na	zasedání	vlády	SR.	Nařízení	vlády	SR	
z	26.	května	1998,	kterým	se	vyhlašuje	závazná	část	UPN	VÚC	Žilinský	kraj,	 je	zveřejněna	ve	Sbírce	
zákonů	č.	223/1998.	Do	termínu	zpracování	tohoto	dokumentu	byl	územní	plán	VÚC	Žilinského	kraje	
třikrát	aktualizován	formou	změn	a	doplňků,	přičemž	nejzásadnější	dopad	vztahující	se	k	rozvoji	přesh-
raniční	spolupráce	subjektů	z	Žilinského	a	Moravskoslezského	kraje	a	Slezského	vojvodství	měla	třetí	
aktualizace	pojednávající	o	nových	prostorových	kapacitách	pro	rozvoj	cestovního	ruchu	v	kraji.	

Podpůrný	význam	pro	rozvoj	spolupráce	ŽSK	a	MSK	vztahující	se	k	územně	plánovací	dokumentace	
má	taktéž	dokument	Urbanistická	studie	slovensko	–	českého	příhraničního	území,	jejímž	zadavatelem	
bylo	Ministerstvo	výstavby	a	regionálního	rozvoje	SR.	Dokument	vznikl	na	základě	rozvoje	spolupráce	
na	národní	úrovni	mezi	Ministerstvem	pro	místní	rozvoj	ČR	na	české	straně	a	Ministerstvem	životního	
prostředí	SR	na	straně	slovenské	rozvíjející	se	od	roku	2002	a	pokračující	 i	po	přechodu	kompetencí	
v	oblasti	územního	plánování	a	stavebního	pořádku	na	Ministerstvo	výstavby	a	regionálního	rozvoje	
SR.	Výstupem	tohoto	dokumentu	jsou	závěry	ve	formě	doporučení	společných	řešení	identifikovaných	
přeshraničních	problémů.	



3. MAPOVACÍ STUDIE

3.1.	Základní	charakteristika	partnerských	regionů

3.1.1.	Moravskoslezský	kraj

Moravskoslezský	kraj	je	jedním	ze	14	vyšších	samosprávných	celků	v	České	republice.	Nachází	se	
v	nejvýchodnější	 části	 republiky,	 kde	hraničí	 s	Polskou	 i	Slovenskou	 republikou.	Větší	 část	kraje	 leží	
ve	 Slezsku,	 zbytek	 na	Moravě.	Kraj	 sousedí	 s	 kraji	Olomouckým	 a	Zlínským,	 polskými	 vojvodstvími	
Opolským	a	Slezským	a	se	slovenským	Žilinským	krajem.	Na	území	kraje	se	nacházejí	čtyři	euroregiony	
–	Beskydy,	Praděd,	Silesia	a	Těšínské	Slezsko.	Kraj	je	vzdálen	asi	300	km	vzdušnou	čarou	od	hlavního	
města	Prahy	a	skládá	se	z	šesti	okresů	–	Bruntál,	Opava,	Nový	Jičín,	Ostrava	–	město,	Karviná	a	Frýdek	
Místek.	Krajským	městem	je	Ostrava.

Na	západě,	východě	a	části	 jihu	 je	kraj	 lemován	pohořími	Hrubým	a	Nízkým	Jeseníkem	(Praděd	
1492	m.	n.	m),	Moravskoslezskými	Beskydy	(Lysá	hora	1323	m.	n.	m)	a	Poodřím.	Největšími	řekami	kraje	
jsou	Odra,	Ostravice,	Opava	a	Olše.

Moravskoslezský	 kraj	 je	 svou	 rozlohou	mezi	 kraji	 šestý,	má	 však	 druhý	 nejvyšší	 počet	 obyvatel	
v	České	republice	(1	247	373)	a	po	Praze	i	druhou	nejvyšší	hustotu	zalidnění	(průměr	230	obyv.	na	km2,	
nejvyšší	na	Ostravsku	1	453	obyv.	na	km2).	Negativním	rysem	je	značný	úbytek	obyvatelstva,	který	je	
patrný	již	od	roku	1993.

V	minulosti	patřil	kraj	díky	ložiskům	uhlí	a	těžkému	průmyslu	k	hospodářským	centrům,	což	mělo	
značný	negativní	dopad	na	životní	prostředí,	který	je	patrný	dodnes.	Avšak	restrukturalizací	průmyslu	
v	90.	letech	minulého	století	došlo	k	značnému	útlumu	a	silně	tak	vzrostla	nezaměstnanost,	se	kterou	
se	kraj	potýká	dodnes.	Moravskoslezský	kraj	také	disponuje	třemi	CHKO	a	dalšími	148	maloplošnými	
chráněnými	územími.	

3.1.2.	Slezské	vojvodství

Slezské	vojvodství	se	nachází	v	jižní	části	Polska,	kde	sousedí	s	Českou	(s	krajem	Moravskoslezským)	
i	Slovenskou	republikou	(s	Žilinským	krajem).	V	rámci	Polska	sousedí	s	vojvodstvími	Opolským,	Malopol-
ským,	Svatokřížským	(Świętokrzyskie)	a	Lodžským.	Vojvodství	se	skládá	ze	17	okresů	(powiat	zemski) 
a	19	měst	s	právy	okresů	(powiat	grodzki).	Z	celkového	počtu	71	obcí,	jsou	hlavním	a	největším	městem	
vojvodství	Katowice,	dalšími	významnějšími	jsou	pak	Częstochowa,	Sosnowiec,	Gliwice	a	Zabrze.

Slezské	vojvodství	je	poměrně	členité,	v	jižní	části	se	nachází	pohoří	Beskyd.	Největšími	řekami	jsou	
pak	Odra,	Wisła	a	Warta.	

Vojvodství	 je	 charakteristické	 svou	hornickou	 a	hutnickou	historií	 a	 těžkým	průmyslem	obecně.	
Díky	bohatým	nalezištím	uhlí	a	rud	se	zde	toto	odvětví	dlouhé	roky	vyvíjelo.	Z	dalších	dnes	významných	
odvětví	je	zastoupen	automobilový	průmysl	(automobilky	Fiat	a	Opel).	

Typickým	znakem	vojvodství	je	rozvinuté	vysoké	školství	s	množství	univerzit,	v	čele	se	Slezskou	
univerzitou	v	Katovicích	a	Slezskou	polytechnickou	univerzitou	v	Gliwicích.

3.1.3.	Opolské	vojvodství

Opolské	vojvodství	je	jedním	z	16	vojvodství	v	Polské	republice.	Nachází	se	v	jižní	části	Polska,	kde	
hraničí	 s	 Českou	 republikou	 (Moravskoslezským	 a	Olomouckým	 krajem)	 a	 s	 vojvodstvími	 Slezským,	
Velkopolským,	Lodžským	a	Dolnoslezským.	Opolské	vojvodství	 se	 svými	11	okresy	 (powiat	 zemski),	
městem	Opolí	 (hlavní	město	 vojvodství)	 a	 71	 obcemi,	 patří	mezi	 nejmenší	 vojvodství	 v	 Polsku.	Ne-
jvětšími	městy	jsou	Opole,	Kędzierzyn-Koźle,	Nysa,	Brzeg.	Díky	mísení	vlivů	české,	polské	a	německé	
kultury	se	v	oblasti	vytvořila	řada	unikátních	tradic	a	zvyků.
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Na	většině	území	vojvodství	se	rozkládají	rozlehlé	nížiny,	nejvyšším	místem	je	pak	Biskupská	kopa	
(892	m.	n.	m).	Celým	krajem	pak	protéká	řeka	Odra	s	přítoky	Mała	Panew	a	Nysa	Kłodzka.	Díky	těmto	
podmínkám	a	množství	památek,	patří	tato	oblast	mezi	turisticky	významná	a	navštěvovaná	místa	Pol-
ska.	Ve	vojvodství	se	nachází	3	chráněné	krajinné	oblasti	a	35	přírodních	rezervací.	

Vojvodství	má	strategicky	výhodnou	polohu	(křižovatka	cest	Berlín	–	Vídeň	–	Praha	–	Varšava	–	Ky-
jev),	která	je	podpořena	výbornou	dopravní	infrastrukturou	a	napojením	na	vnitrostátní	i	mezinárodní	síť.

Oblast	má	vhodné	podmínky	pro	provozování	zemědělské	činnosti,	stejně	tak	disponuje	ložisky	mi-
nerálů.	Významnými	průmyslovými	odvětvími	jsou	potravinářský,	stavební,	dřevozpracující,	papírenský	
a	chemický.

3.1.4.	Žilinský	kraj

Žilinský	samosprávný	kraj	(ŽSK)	je	jedním	z	8	samosprávných	krajů	v	SR.	Svou	rozlohou	6	808,67	km2,	 
tj.	13,88	%	rozlohy	SR	(údaj	Statistického	úřadu	SR	2010)	se	řadí	na	třetí	místo	v	SR	(za	Banskobystric-
kým	a	Prešovským	krajem).	S	Českou	republikou	hraničí	na	severozápadě,	na	severu	a	severovýchodě	
s	Polskou	republikou.	V	rámci	vnitrostátního	územního	dělení	sousedí	s	Prešovským,	Banskobystrickým	
a	Trenčínským	krajem.	Na	základě	výše	uvedeného	se	jedná	o	výhodnou	geografickou	polohu,	což	dává	
regionu	předpoklady	pro	jeho	další	hospodářství	a	sociálně-ekonomický	rozvoj.	

Kraj	 se	 skládá	 z	5	historických	 regionů:	 Liptov,	Orava,	Kysuce,	Turiec	a	Horní	Pováží.	Průměrná	
hustota	zalidnění	v	kraji	je	102,6	obyv.	/	km2.	Hlavní	strukturu	kraje	tvoří	315	obcí,	z	nichž	je	18	měst.	
V	kraji	je	11	okresů	s	698	009	obyvateli.	

Kraj	je	svým	charakterem	velice	hornatým	územím,	přičemž	na	jeho	teritoriu	se	nachází	čtyři	národ-
ní	parky.	Právě	tyto	národní	parky	v	horských	oblastech	spolu	s	vodními	nádržmi	a	jinými	turistickými	
atraktivitami	(zejména	hrady	a	zámky)	dělají	z	kraje	atraktivní	místo	pro	život	i	turistickou	destinaci.

3.1.5.	Srovnání	základních	statistických	charakteristik

Moravskoslezský	kraj Opolské	vojvodství Slezské	vojvodství Žilinský	kraj

Rozloha 5	427	km² 9	411	km² 12	333	km² 6	788	km²

Počet	obyvatel 1	250	255	ob. 1	033	040	ob. 4	638	462	ob. 694	129	ob.
Hustota	ob.	na	
km2 230	ob./	km2 109	ob./	km2 376	ob./	km2 102	ob./	km2

HDP	na	ob.	
(EURO)

305	458	Kč
	–	12	727	€ 28	379	Zl	=	7	094,7	€ 36	126	Zl	=	9	031,5	€ 10	055	€	

Zdroj: ČSÚ, Úřad maršálka Opolského vojvodství, Ekonomická univerzita v Katovicích, Statistický úřad SR
Poznámka: Údaje za rok 2008 – novější data za polská vojvodství nebyla poskytnuta, pro srovnatelnost 

dat byla i za MSK použita data za rok 2008.
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3.2. Doprava

3.2.1.	Moravskoslezský	kraj

Hustota	a	stav	dopravní	infrastruktury	je	významným	faktorem,	ovlivňujícím	dopravní	dostupnost	
regionu	zvnějšku	i	uvnitř	regionu.	Tím	je	ovlivňováno	stávající	podnikatelské	prostředí	a	také	atraktivita	
regionu	pro	potenciální	přicházející	investory	nejen	z	hlediska	přeprav	materiálu	a	zboží,	ale	také	z	hle-
diska	mobility	pracovní	síly.	Vedení	rychlostních	komunikací	mimo	zástavbu	má	pozitivní	vliv	na	kvalitu	
života	v	těchto	lokalitách,	často	s	sebou	však	přináší	nutnost	záborů	zemědělské	i	nezemědělské	půdy	
v	extravilánech	obcí.	

Silniční	i	železniční	infrastruktura	v	Moravskoslezském	kraji	je	významná	především	pro	svůj	tran-
zitní	charakter	mezinárodního	významu.	Hustota	železnic	v	roce	2007	činila	12,4	km	na	100	km2,	což	je	
ve	srovnání	s	ostatnímu	kraji	průměrná	hodnota.	Nicméně	svou	významností	a	napojením	na	větev	VI.B	
multimodálního	koridoru	Transevropské	dopravní	sítě	(TEN-T)	je	tato	krajská	infrastruktura	velice	důle-
žitá	v	rámci	celé	Evropy.	V	oblasti	železniční	dopravy	je	do	budoucna	potřeba	dokončit	napojení	mezi-
národního	Letiště	Leoše	Janáčka	Ostrava	s	přilehlou	průmyslovou	zónou	na	II.	a	III.	železniční	koridor,	
jež	je	součástí	již	zmiňovaných	Transevropských	sítí.	V	přepočtu	délky	železnic	na	10	000	obyvatel	se	
Moravskoslezský	kraj	pohybuje	v	podprůměrných	hodnotách	na	úrovni	5,4	km.	Tato	skutečnost	je	dána	
především	faktem,	že	Moravskoslezský	kraj	je	co	do	počtu	obyvatel	druhým	nejlidnatějším	krajem	v	ČR.

Silniční doprava

Moravskoslezský	kraj	se	dále	vyznačuje	poměrně	hustou	sítí	silnic	I.,	II.	a	III	třídy.	Hustota	těchto	
silnic	je	61,3	km/100	km2,	což	nijak	nevybočuje	s	celorepublikového	průměru.	Daleko	problematičtější	
a	nedostatečná	je	hustota	silnic	dálničního	typu	sestávající	z	dálnic	a	rychlostních	silnic.	Jejich	hustota	
je	vzhledem	k	vysoké	intenzitě	kamionové	dopravy,	počtu	obyvatel	a	rozloze	kraje	velice	průměrná	–	
1,57	km	na	km2	(k	1.7.	2010).	Tento	fakt	je	zřetelný	i	při	porovnání	se	sousedícími	regiony	v	Polsku	a	na	
Slovensku.	Za	Moravskoslezským	krajem	zaostává	pouze	kraj	Zlínský,	který	je	v	této	oblasti	nejproble-
matičtější	v	celé	ČR.

Za	hlavní	prioritu	je	považováno	dobudování	dálnice	D	47	a	modernizace	navazujících	silnic	I.	třídy,	
neboť	region	se	v	budoucnu	bude	z	důvodů	geografické	polohy,	hospodářského	rozvoje	oblastí	Nošovic	
a	Žiliny	a	také	vlivem	Schengenského	prostoru	potýkat	s	narůstající	kamionovou	i	osobní	dopravou.	

Přepravní	výkony	dopravy	v	rámci	Moravskoslezského	kraje	vykazují	ve	srovnání	s	ostatními	kraji	
v	ČR	nadprůměrných	hodnot.	U	silniční	dopravy	se	v	rámci	Moravskoslezského	kraje	za	rok	2007	pře-
pravilo	celkově	47	986	tis.	tun	zboží,	což	je	spolu	s	celkovým	výkonem	silniční	přepravy	ve	Středoče-
ském	kraji	nejvyšší	dosažená	hodnota.	Ukazatel	přepravy	cestujících	veřejnou	autobusovou	dopravou	
ve	výši	42	846	tis.	osob	v	roce	2007	je	rovněž	velice	nadprůměrný.	Tato	skutečnost	je	dána	především	
velkým	počtem	obyvatel	 žijících	na	periferiích	 kraje,	 kteří	 pravidelně	dojíždějí	 za	prací	 do	 krajského	
města	Ostravy	a	dalších	čtyř	velkých	statutárních	měst.	

Při	porovnání	se	sousedícími	regiony	Polska	a	Slovenska	zaostává	Moravskoslezský	kraj	pouze	za	
Slezským	vojvodstvím	v	Polsku.	Je	to	dáno	skutečností,	že	Slezské	vojvodství	má	více	než	dvojnásob-
nou	rozlohou	území,	na	kterém	žije	čtyřnásobný	počet	obyvatel,	a	také	velmi	rozvinutou	průmyslovou	
výrobu	využívající	nákladní	dopravu.

Železniční doprava

Za	pomoci	železniční	dopravy	se	v	rámci	Moravskoslezského	kraje	v	roce	2007	přepravilo	celkově	
7	920	tis.	 tun	 zboží	 a	15	902	tis.	 cestujících.	V	celorepublikovém	srovnání	 vykazuje	Moravskoslezský	
kraj	absolutně	nejvyšší	hodnoty	u	přepravy	zboží,	jelikož	kraj	je	charakteristický	rozsáhlou	průmyslovou	
výrobou,	která	z	důvodů	efektivity	a	technických	parametrů	velice	často	využívá	právě	železničních	spojů.	
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Při	sledování	postupného	vývoje	výkonů	silniční	dopravy	lze	pozorovat	znatelný	nárůst	přepravených	
věcí	v	 roce	2005	ve	srovnání	s	ostatními	 léty,	způsobený	zejména	začátkem	velké	 investiční	výstavby 
v	regionu	(např.	továrna	společnosti	Hyundai	v	Nošovicích)	a	příprava	území	pro	výstavbu	dálnice	D1	(pro-
jekt	D47)	spojená	s	odvozem	tisíců	tun	zeminy	nákladními	automobily.	Naopak	v	tom	samém	roce	došlo	
u	veřejné	autobusové	dopravy	k	poklesu	převážených	osob	vzhledem	k	celostátnímu	průměru.	Situace	
se	dá	vysvětlit	postupným	zdražováním	jízdného,	spojeným	s	nárůstem	cen	pohonných	hmot,	a	nárůstem	
individuální	automobilové	dopravy.	

Při	 porovnání	%	podílu	přepravních	výkonů	mezi	 silniční	 a	 železniční	dopravou	 je	patrné,	 že	při	
přepravě	zboží	se	v	rámci	všech	krajů	využívá	převážně	silniční	nákladní	doprava	a	železniční	doprava	
zůstává	v	pozadí.	Nejvíce	jsou	železnice	využívány	v	průmyslově	založených	regionech,	jako	je	Mora-
vskoslezský	či	Ústecký	kraj,	nicméně	i	přes	tuto	skutečnost	je	převaha	silniční	dopravy	ve	všech	krajích	
mnohonásobně	vyšší.

Jiná	situace	nastává	při	zobrazení	podílu	silniční	a	železniční	dopravy	u	přepravy	cestujících	osob.	Zde	
je	podíl	železniční	dopravy	mnohem	vyšší,	i	když	stále	hluboko	pod	úrovní	veřejné	autobusové	dopravy.	
Jedinou	výjimkou	je	Praha,	která	ve	velké	míře	využívá	tzv.	„S	linek“,	které	křižují	jednotlivé	části	města	
až	po	okrajové	oblasti	a	jsou	využívané	turisty	i	místními	obyvateli.	Na	území	Moravskoslezského	kraje	je	
systém	„S-linek“	v	drážní	dopravě	včetně	tzv.	MS	taktu	(vedení	regionálních	vlaků	v	pravidelném	intervalu)	
využíván	od	roku	2008.

Městská hromadná doprava

Tradičně	 veliký	 význam	 má	 v	 Moravskoslezském	 kraji	 využívání	 městské	 hromadné	 dopravy. 
Je	zde	pět	statutárních	měst	s	vysokým	počtem	obyvatelstva.	Při	porovnání	s	dalšími	třemi	kraji	(vyjma	
Hlavního	města	Prahy),	které	jsou	počtem	obyvatel	Moravskoslezskému	kraji	nejblíže,	lze	konstatovat,	
že	nejvíce	přepravených	osob	v	roce	2007	bylo	v	Jihomoravském	kraji,	a	to	350,2	mil	osob.	Tato	sku-
tečnost	je	dána	především	charakterem	krajského	města	Brna,	kde	je	vysoká	koncentrace	obyvatel	na	
m2,	kteří	pro	přepravu	ve	větší	míře	využívají	hustou	síť	tramvajové,	trolejbusové	a	autobusové	dopravy.	
V	Moravskoslezském	kraji	bylo	ve	stejném	roce	přepraveno	154,7	mil.	osob,	jež	využívaly	k	přepravě	
převážně	autobusy	a	tramvaje	a	v	neposlední	řadě	také	trolejbusy.	Nejvíce	využívaný	způsob	dopravy	
v	Moravskoslezském	kraji	je	dle	dostupných	statistik	autobusová	doprava,	kdy	v	roce	2007	bylo	pře-
praveno	83	577	tis.	osob,	což	je	více	než	polovina	cestujících	v	městské	hromadné	dopravě.	U	všech	
zmíněných	způsobů	dopravy	je	však	v	posledních	třech	letech	v	MSK	patrný	značný	pokles	ve	využívání	
městské	hromadné	dopravy,	a	to	o	cca	30%.	Klesající	trend	lze	vysvětlit	jednak	zvyšováním	počtu	osob-
ních	a	dodávkových	automobilů	a	také	stále	více	se	rozšiřujícím	pohodlným	způsobem	života.	Hlavní	
příčinou	je	vzrůstající	životní	úroveň	obyvatel	v	Moravskoslezském	kraji	v	posledních	letech,	umožňující	
mnohým	rodinám	pořízení	jednoho	a	více	automobilů	a	také	jejich	finančně	náročnější	provoz	při	pře-
mísťování	v	rámci	města.	Tuto	skutečnost	lze	vysledovat	z	narůstajícího	počtu	osobních	a	dodávkových	
automobilů	v	kraji	za	poslední	5	let	o	více	jak	15%.

V	rámci	většiny	území	kraje	a	řady	měst	funguje	od	roku	1997	integrovaný	dopravní	systém	ODIS,	
v	němž	zajišťuje	dopravu	celkem	11	dopravců.	Jedním	z	prvořadých	cílů	na	nejbližší	období	je	zatrak-
tivňování	veřejné	dopravy,	a	to	nasazováním	moderních	bezbariérových	vozidel	nebo	prostřednictvím	
bezkontaktních	čipových	karet	platných	napříč	u	všech	dopravců	v	kraji,	možnost	placení	jízdného	po-
mocí	SMS	používané	v	Ostravě	od	září	2009

Letištní doprava

Nejvýznamnějším	prvkem	mezinárodní	dopravy	v	Moravskoslezském	kraji	je	bezesporu	Letiště	Le-
oše	Janáčka	Ostrava	Mošnov.	Při	porovnání	s	největšími	konkurenty	v	ČR	a	sousedním	Polsku	jedno-
značně	převažují	přepravní	výkony	mezinárodního	letiště	v	Katovicích,	které	s	2	426	942	osobami	v	roce	
2008	jednoznačně	převyšuje	všechny	letiště	u	nás	(vyjma	ruzyňského	letiště	v	Praze,	které	vzhledem	
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ke	svému	rozsahu	a	charakteru	není	považováno	za	přímého	konkurenta).	Pro	zvyšování	přepravních	
výkonů	letiště	je	velmi	důležitá	dostatečná	kapacita	odbavování	a	technické	zabezpečení	jednotlivých	
letů.	V	roce	2007	byla	za	pomocí	evropských	fondů	dokončena	realizace	1.	etapy,	ve	které	byla	zmo-
dernizována	odbavovací	hala	a	postaven	nový	terminál.	Dále	byly	posíleny	linky	veřejné	autobusové	do-
pravy	a	zvýšen	počet	parkovacích	míst.	V	budoucnu	se	plánuje	realizace	druhé	etapy,	ve	které	se	bude	
pokračovat	v	modernizaci	odbavovací	haly,	budou	pořízeny	nové	stroje	a	zařízení	na	odbavování	letadel	
a	cestujících,	proběhne	výstavba	bezpečnostního	centra	apod.	Rovněž	se	plánuje	již	zmíněné	napojení	
letiště	i	se	sousední	průmyslovou	zónou	na	železniční	síť	včetně	železničního	terminálu.

Shrnutí

Silniční	i	železniční	infrastruktura	v	Moravskoslezském	kraji	je	významná	především	pro	svůj	tran-
zitní	 charakter	mezinárodního	významu.	Tomu	však	neodpovídá	především	hustota	 silnic	 dálničního	
typu,	sestávající	z	dálnic	a	rychlostních	silnic.	Jejich	hustota	 je	vzhledem	k	vysoké	 intenzitě	nákladní	
i	osobní	dopravy,	počtu	obyvatel	a	rozloze	kraje	nedostatečná	a	neodpovídá	ani	tomu,	že	v	kraji	se	na-
chází	vyšší	počet	velkých	sídel,	která	nejsou	odpovídajícím	způsobem	vzájemně	propojena	dopravní	in-
frastrukturou.	Přepravní	výkony	dopravy	v	rámci	Moravskoslezského	kraje	přitom	vykazují	ve	srovnání	
s	ostatními	kraji	v	ČR	nadprůměrných	hodnot.

Hustota	 silnic	dálničního	 typu	 sestávajících	 z	dálnic	 a	 rychlostních	 silnic	 je	 v	Moravskoslezském	
kraji	1,57	km/100	km2,	což	 je	méně	než	v	krajích	Jihomoravském	a	Středočeském	(2–3	kilometry	na	
100 km2),	ale	srovnatelné	s	krajem	Olomouckým,	Plzeňským,	Ústeckým	a	Vysočinou	(1–2	kilometry	na	
100 km2).	U	silniční	dopravy	se	přitom	v	rámci	Moravskoslezského	kraje	za	rok	2007	přepravilo	celkově	
47	986	tis.	tun	zboží,	což	je	spolu	s	celkovým	výkonem	silniční	přepravy	ve	Středočeském	kraji	nejvyšší	
dosažená	hodnota.

Narůstající	výkony	silniční	přepravy	budou	bez	dostatečného	zkapacitnění	dopravní	infrastruktury	
znamenat	nejen	snižování	prostupnosti	stávající	silniční	sítě	a	prodlužování	doby	přepravy,	ale	v	někte-
rých	zvláště	přetížených	místech	také	časté	dopravní	kongesce;	to	se	týká	zejména	historických	silnic	
a	jejich	průtahů	městy	s	odkládanou	modernizací	(např.	modernizace	silnice	E75	–	I/11,	E462	–	I/48,	
obchvatů	Frýdku-Místku,	Opavy	atd.).	Přetěžování	stávající	silniční	sítě	bude	znamenat	také	zvyšování	
nákladů	na	jejich	údržbu.	Zhoršující	se	plynulost	dopravy	s	sebou	bude	přinášet	také	další	zvyšování	
zátěže	pro	životní	prostředí,	především	z	důvodu	hluku	a	exhalací	emisí	tuhých	znečišťujících	látek,	oxi-
dů	dusíku	a	oxidu	uhelnatého.

Jako	nedostatečná	se	jeví	i	špatná	dostupnost	západní	části	kraje	do	centra	–	Ostravy	včetně	jejího	
napojení	na	sousední	kraje	a	vojvodství,	což	se	v	předchozích	letech	projevilo	odtržením	několika	obcí	
Bruntálska,	odkud	je	v	některých	případech	lépe	dostupná	Olomouc	jako	centrum	sousedního	kraje.	
Neřešení	dopravní	dostupnosti	západní	části	kraje	může	znamenat	posilování	odstředivých	tendencí	
v	řadách	obcí,	které	vzhledem	ke	své	geografické	poloze	a	někdy	také	z	důvodů	historických	mají	silné	
vazby	na	Olomoucký	kraj.	Příklady	 z	nedávné	minulosti	ukazují,	 že	 tyto	 tendence	mohou	znamenat	
v	některých	případech	reálné	odtržení	obcí	a	tím	citelný	zásah	do	územní	celistvosti	kraje.

3.2.2.	Slezské	vojvodství

Slezským	vojvodstvím	prochází	trasa	VI.	evropského	dopravního	koridoru,	spojujícího	Skandinávii	
s	 jihem	Evropy.	Tento	koridor	navazuje	na	 trasu	historické	 jantarové	stezky	a	dnes	na	polské	straně	
zahrnuje	především	osy	železničních	tratí	E65	a	C-E65	(Gdyně/Gdaňsk	–	Katovice	–	jižní	hranice	státu)	
a	dálnice	A1	(Gdaňsk	–	Katovice	–	hranice	s	Českem).	Spolu	s	investicemi	do	silničních	komunikací	so-
uvisejícími	s	rozšířením	státní	rychlostní	komunikace	S1	jsou	tyto	trasy	ve	velké	míře	součástí	projektů	
Transevropské	dopravní	sítě	TEN-T.
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Silniční doprava ve Slezském vojvodství

Polská	dálnice	A1	leží	na	mezinárodní	trase	E75.	V	aktuálně	realizovaných	plánech	jde	o	 jedinou	
polskou	dálnici	s	poledníkovým	průběhem,	která	spojuje	Trojměstí	s	Toruní,	Lodží,	oblastí	Hornoslezské	
aglomerace	 (včetně	 letiště	Katovice-Pyrzowice)	a	 jižní	hranicí	státu,	kde	se	v	okolí	města	Wodzisław	
Śląski	 a	 českého	Bohumína	 napojuje	 na	 českou	 dálnici	D1,	 vedoucí	 od	 polské	 hranice	 přes	Ostravu 
a	Brno	 do	 Prahy.	Díky	 uzlům	 v	 obcích	 Stryków	 a	Gliwice	 se	 dálnice	A4	 napojuje	 na	 polské	 dálnice	
východ-západ,	 neboli	A2	 a	A4	 (vedoucí	 kromě	 jiného	přes	 území	Opolského	 vojvodství).	 Polská	 ry-
chlostní	 komunikace	 S1,	 která	 vede	po	mezinárodní	 trase	E462,	 je	 lokalizovaná	na	území	 Slezského	
vojvodství	a	krátký	úsek	také	na	území	Malopolského	vojvodství.	Výhledově	spojí	Pyrzowice	 (letiště	
a	uzel	s	dálnicí	A1)	s	východní	části	Hornoslezské	aglomerace,	městem	Bielsko-Biała,	českou	hranicí 
v	Těšíně-Boguszowicích	a	českou	rychlostní	komunikací	R48,	která	dále	spojuje	Český	Těšín	s	městem	
Frýdek-Místek,	a	následně	s	dálnicí	D1	v	uzlu	Bělotín.

Železniční doprava

Železniční	trať	E65	vede	z	Trojměstí	přes	Varšavu	do	Katovic	a	jižně	od	tohoto	města	vede	k	že-
lezničnímu	hraničnímu	přechodu	s	Českou	republikou	Zebrzydowice	/Petrovice	u	Karviné	 (a	dále	do	
Ostravy	a	Brna)	nebo	k	železničnímu	hraničnímu	přechodu	se	Slovenskem	Zwardoń/Skalité.	Železniční	
trať	C-E65	se	odpojuje	od	E65	v	městě	Tczew	a	vede	do	Bydhoště	a	opět	se	v	Katovicích	spojuje	s	tratí	
E65.	Nyní	na	 většině	 trasy	 železniční	 trati	E65	a	C-E65	probíhá	modernizace.	Progresivní	 technická	
řešení	použitá	v	průběhu	modernizace	a	rozšiřování	trati	umožňují	splnění	evropských	požadavků	na	
interoperativnost	v	souladu	s	Technickými	specifikacemi	interoperativnosti	(TSI),	což	bude	mít	ve	svém	
důsledku	zásadní	vliv	na	zlepšení	standardu	a	času	cesty.	Nevyřešeným	problémem	ve	Slezském	vo-
jvodství	zůstává	dobré	fungování	regionální	železnice.	Dochází	(a	je	to	trend,	charakteristický	pro	celé	
Polsko)	k	masívnímu	omezování	regionálních	spojů	včetně	rušení	celých	tratí.	To	má	negativní	vliv	i	na	
kvalitu	železničního	spojení	s	Českou	republikou	včetně	Moravskoslezského	kraje.

Za	důležitý	projekt	související	s	přepravou	zboží	se	z	hlediska	Slezského	vojvodství	považuje	rovněž	
rozvoj	Euroterminálu	ve	Sławkowě,	který	poskytuje	služby	při	překládce	různého	druhu	zboží,	s	přihléd-
nutím	k	možnosti	překládky:	širokorozchodný	vagon	–	vagon	s	normálním	rozchodem;	širokorozchodný	
vagon	–	vagon	 s	normálním	 rozchodem	–	automobil;	 automobil	 –	 automobil.	V	obecném	povědomí	
tento	terminál	funguje	jako	konec	„širokorozchodných	kolejí“	a	exportní	a	importní	brána	ve	vztazích 
s	východem.	Je	však	třeba	zdůraznit,	že	terminál	má	rovněž	stálé	spojení	kontejnerovými	vlaky	s	přísta-
vy	Antverpy,	Gdyně	a	Gdaňsk.

Letecká doprava

Leteckou	dopravu	ve	Slezském	vojvodství	zajišťuje	katovické	letiště	Pyrzowice.	Podle	statistik	uve-
řejněných	letištními	operátory	bylo	v	roce	2009	na	katovickém	letišti	odbaveno	2,4	mil.	cestujících	a	na	
ostravském	0,3	mil.	cestujících.	Z	Katovic	létají	dopravní	spoje	do	měst:	Birmingham,	Brusel,	Barcelo-
na,	Burgas,	Chania,	Cork,	Doncaster,	Dortmund,	Dublin,	Düsseldorf,	Eindhoven,	Frankfurt,	Frankfurt/
Hahn,	Forli,	Heraklion,	Kyjev,	Kolín	nad	Rýnem,	Kalábrie,	Liverpool,	Londýn,	Malmö,	Mnichov,	Madrid,	
Milán,	Oslo,	Pafos,	Paříž,	Řím,	Soluň,	Stockholm,	Tel	Aviv,	Turín,	Varšava,	a	dále	charterové	lety	do	de-
stinací	v	turistických	oblastech.	Provoz	cargo	činil	v	Pyrzowicích	9,2	tis.	tun.	Letiště	Pyrzowice	je	třetím	
největším	letištěm	v	Polsku	a	má	velmi	silnou	pozici	v	sektoru	charterové	přepravy.

3.2.3.	Opolské	vojvodství

Opolské	vojvodství	se	vyznačuje	poměrně	vysokým	stupněm	rozvoje	dopravní	infrastruktury	(silni-
ční,	železniční	a	vodní)	a	zaujímá	poměrně	konkurenceschopnou	pozici,	která	však	v	regionálním	konte-
xtu	slábne,	a	to	především	ve	srovnání	s	přilehlými	vojvodstvími	–	Dolnoslezských	a	Slezským.	
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Rozvojové	možnosti	systému	komunikací	v	rámci	vojvodství,	a	to	včetně	dopravního	sektoru,	vy-
plývají	z	velmi	výhodné	polohy	v	komunikačním	prostoru,	a	to	jak	evropském	(III.	panevropský	dopravní	
koridor),	tak	tuzemském.

Opolské	vojvodství	 leží	mezi	dvěma	velmi	silnými	 regiony	s	pružně	se	vyvíjejícími	aglomeracemi	
–	vratislavskou	a	katovickou.	Současně	neexistuje	podpora	z	jihu	a	severu	vzhledem	k	hranici	s	jinými	
regiony	(českým	a	polským).	Relativně	hustá	silniční	síť	v	opolském	regionu	má	převážně	tranzitní	funkci	
podél	 osy	 východ	–	 západ.	Chybějící	 severo-jižní	 osa	 vyvolává	problémy	při	 využívání	 endogenních	
hodnot	regionu.	

Silniční doprava v Opolském vojvodství

V	systému	evropské	dopravy	nepředstavuje	Opolské	vojvodství	uzlovou	oblast,	v	níž	by	se	sbíha-
ly	 hlavní	 evropské	dopravní	 osy.	Kromě	 III.	 panevropského	 koridoru,	 vedoucího	 centrálně	přes	 úze-
mí	vojvodství,	 zbývající	koridory	 region	míjejí	a	nejbližší	uzly	se	nacházejí	v	sousedních	vojvodstvích	
(vratislavská	aglomerace	v	Dolnoslezském	vojvodství,	hornoslezská	aglomerace	ve	Slezském	vojvodství 
a	lodžská	aglomerace	v	Lodžském	vojvodství).

Hlavním	prvkem	 III.	panevropského	dopravního	koridoru	 je	dálnice	A4.	Vzhledem	k	 tomu,	 že	se	
přístup	k	dálnici	považuje	za	nutnou	podmínku	pro	vybudování	konkurenceschopného	regionu,	přijalo	
Opolské	vojvodství	rozhodnutí	o	potřebě	zlepšení	technického	stavu	přístupových	komunikací	k	dálnici,	
a	proto	se	postupně	provádějí	modernizační	práce	(zvláště	s	využitím	externích	prostředků,	především	
v	rámci	ROP	OV	2007–2013)	na	třech	silničních	tazích:

•	Nysa	–	Grodków	–	uzel	„Przylesie”	–	Brzeg	(vojvodské	silnice	č.	401	a	403);
•	 Trzebina-Bartultovice	(bývalý	hraniční	přechod	pro	nákladní	dopravu)	–	Prudnik	–	Biała	–	Prószków	
–	státní	silnice	č.	45	–	uzel	„Dąbrówka”	(vojvodské	silnice	č.	414	a	429);

•	 Kędzierzyn-Koźle	–	uzel	„Olszowa”	–	Strzelce	Opolskie	–	Zawadzkie	(vojvodská	silnice	č.	426).

Předpokládá	se,	že	do	konce	stávající	finanční	perspektivy,	tj.	do	roku	2013,	budou	všechny	nutné	
investice	na	výše	uvedených	silničních	tazích	realizované	a	výsledkem	budou	vojvodské	silnice	se	sjedno-
cenými	technickými	parametry,	které	budou	zajišťovat	příslušný	cestovní	komfort	a	požadovanou	úroveň	
bezpečnosti	silničního	provozu,	což	následně	umožní	rovněž	otevření	nových	investičních	oblastí.	

Důležitou	komunikací	v	regionu	 je	silnice	č.	423,	která	spojuje	hlavní	centra	společensko-hospo-
dářského	 rozvoje	 Opolského	 vojvodství:	 Opolí	 –	 Kędzierzyn	 –	 Koźle	 a	 Krapkowice	 –	 Zdzieszowice 
s	dálnicí	A4	v	uzlu	„Gogolin”.	Rovněž	na	této	komunikaci	byly	na	základě	rozhodnutí	Opolského	vojvod-
ství	zahájeny	investice,	a	to	především	na	průjezdech	přes	obce,	za	účelem	zajištění	příslušné	úrovně	
bezpečnosti	a	úpravy	technických	parametrů	této	komunikace.

Kromě	dálnice	A4	vedou	přes	území	Opolského	vojvodství	důležité	dopravní	koridory	s	národním	
významem:

•	 státní	silnice	č.	45	–	jako	hlavní	severo-jižní	silniční	spojnice	vojvodství
•	 „Podsudetská	trasa”	po	silnicích	46,	41,	40,	které	vedou	po	úpatí	Sudet	na	území	Dolnoslezského 
a	Opolského	vojvodství,

•	 „Staropolská	cesta”	po	silnici	č.	46,	která	spojuje	jihozápadní	část	Polska	s	centrálními	a	východ-
ními	regiony	státu.	Staropolská	cesta	je	jednou	z	hlavních	tras	s	nadregionálním	významem	a	státní	
silnice	č.	46	je	 jedním	z	úseků	Staropolské	cesty,	který	spojuje	Českou	republiku	s	Opolím,	Čen-
stochovou	a	městem	Szczekociny	(směr	Jędrzejów	–	Kielce)	a	vede	provoz	dále	ve	směru	hranice 
s	Ukrajinou,	a	také	do	centra	země,	a	je	tedy	důležitým	prvkem	spojení	Opolí	s	Varšavou.
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Opolské	vojvodství	realizovalo	silniční	investiční	projekty	v	polsko-českém	pohraničí	v	rámci	IS	IN-
TERREG	IIIA	a	OPPS	CZ-PR	2007–2013	(Přestavba	vojvodské	silnice	č.	411	v	úseku	státní	hranice	–	Głu-
chołazy	–	Bodzanów;	Přestavba	vojvodské	silnice	č.	382	v	úseku	státní	hranice	–	Paczków).	Podobné	
projekty,	které	se	týkají	rozšíření	silniční	infrastruktury	v	polsko-českém	pohraničí	v	rámci	výše	uvede-
ných	programů,	realizovaly	místní	(obecní	a	okresní	samosprávy.	Mezi	důležité	dokončené	projekty	patří	
přestavba	okresní	silnice	v	úseku	Vidnava	–	Kałków	(okres	Nysa),	což	zlepšilo	dostupnost	k	Otmuchow-
skému	a	Nyskému	jezeru	ze	strany	České	republiky.

Železniční doprava

Po	území	Opolského	vojvodství	vedou	důležité	železniční	tratě	s	mezinárodním	významem,	jež	jsou	
součástí	III.	panevropského	dopravního	koridoru	a	předmětem	mezinárodních	smluv	„AGC”	–	o	prefe-
rované	osobní	přepravě	a	„AGTC”	–	o	preferované	nákladní	přepravě.

Patří	 k	nim	 tratě:	Vratislav	–	Oława	–	Brzeg	–	Opolí	–	Kędzierzyn-Koźle	 (č.	132,	136),	dále	Kę-
dzierzyn-Koźle	–	Ratiboř	–	Chałupki	(č.	151)	–	mezinárodní	trať	E-59,	dále	Kędzierzyn-Koźle	–	Gliwice 
(č.	137)	–	mezinárodní	trať	E-30.	Odbočkou	je	rovněž	železniční	trať	Opolí	–	Strzelce	Opolskie	–	Gliwice	
(č.	132),	o	níž	se	uvažuje	jako	o	alternativě	pro	úsek	Opolí	–	Kędzierzyn-Koźle	–	Gliwice.

Důležitým	prvkem	železniční	sítě	je	také	trať	č.	277	mezi	stanicemi	Vratislav	–	Jelcz	Laskowice	–	
Opolí,	o	níž	se	uvažuje	jako	o	důležité	nákladní	magistrále.	Zbývající	tratě	na	území	Opolského	vojvod-
ství	mají	regionální	význam	a	spojují	okresní	města	a	obce,	které	se	nacházejí	na	železničních	tratích, 
s	centrem	Opolského	regionu	(Opolím).

Zásadní	význam	pro	rozvoj	železniční	dopravy	v	oblasti	pohraničí	mají	tratě	č.	137	v	úseku	Kędzie-
rzyn-Koźle	–	Katovice	a	151	Kędzierzyn-Koźle	–	Chałupki.	Tyto	tratě	se	sbíhají	ve	stanici	Kędzierzyn-
-Koźle,	 která	 je	 druhým	největším	 železničním	uzlem	Opolského	 vojvodství	 a	 zajišťují	 přímé	 spojení 
s	územím	Slezského	vojvodství	a	Moravskoslezského	kraje.

Letecká doprava

Velmi	důležitým	plánovaným	prvkem	integrovaného	dopravního	systému	opolského	regionu	je	leti-
ště	Opolí	v	Kamieniu	Śląskim.	Letiště	v	Kamieniu	Śląskim	přirozeně	nebude	představovat	konkurenci	pro	
regionální	letiště	ve	Vratislavi	a	Katovicích,	bude	však	pro	tato	letiště	vykonávat	doplňkovou	či	podpůr-
nou	funkci.	Vzhledem	k	současné	situaci	se	vedení	Opolského	vojvodství	rozhodlo	převést	akci	spojenou 
s	výstavbou	letiště	v	Kamieniu	Śląskim	do	další	rozpočtové	perspektivy	Evropské	unie	po	roce	2011.	

Vodní doprava

Odra	spolu	s	Oderskou	vodní	cestou	(začínající	v	Gliwicích	a	končící	ve	Štětíně)	je	součástí	evrop-
ského	systému	vodních	cest.	Využití	Odry	jako	vodní	cesty	je	bohužel	malé	vzhledem	k	dlouholetému	
zanedbávání	a	nedostatečnému	udržování	infrastruktury	na	příslušné	úrovni.	Absence	snah	o	úpravu	
jejího	středního	a	dolního	toku	a	dále	o	hospodářské	využití	vede	k	dekapitalizaci	stávající	infrastruktu-
ry	a	renaturalizaci	samotné	Odry.

Opolský	úsek	Oderské	vodní	cesty	je	dobře	vybaven	objekty	dopravního	servisu,	jako	jsou:	přísta-
vy,	překladiště,	 loděnice,	opravny	a	překládací	nábřeží,	která	umožňují	překládku	mezi	vodními	a	su-
chozemskými	dopravními	prostředky	a	také	údržbu	 lodního	parku.	V	současné	době	se	využívají	 jen	
minimálně	a	mají	v	oblasti	překládky	velké	rezervy.	Hlavní	překládkové	objekty	na	Odře	v	Opolském	
vojvodství	se	nacházejí	v	přístavech	Kędzierzyn	–	Koźle	a	Opolí.	

V	 roce	2010	se	Opolské	vojvodství	 stalo	členem	meziregionální	 iniciativy	pro	vytvoření	Středo-
evropského	dopravního	koridoru	 (CETC),	mezi	 jejíž	 signatáře	patří	kromě	 jiných	 region	Skane,	Zápa-
dopomořanské	vojvodství,	Lubuské	vojvodství,	Dolnoslezské	vojvodství,	Královéhradecký	kraj,	Brati-
slavský	kraj,	a	další	maďarské	a	chorvatské	 regiony.	Rozvojovou	osou	Středoevropského	dopravního	
koridoru	 je	řeka	Odra	spolu	se	zbývajícími	prvky	dopravní	 infrastruktury	vedoucí	podél	mezinárodní	
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komunikace	E65	(silniční	a	železniční	trasa),	která	začíná	v	Malmö	ve	Švédsku	a	končí	ve	městě	Chania	
na	Krétě	v	Řecku.	Dopravní	trasa	koridoru	vede	k	Jaderskému	moři,	do	italského	regionu	Friuli-Venezia	
Giulia.

Účast	Opolského	 vojvodství	 v	meziregionální	 iniciativě	 pro	 vytvoření	 Středoevropského	 dopra-
vního	koridoru	(CETC)	umožní	širší	formování	politiky	a	získávání	prostředků	na	opravu	technické	infra-
struktury	řeky	Odry,	která	by	díky	svému	přirozenému	potenciálu	mohla	tvořit	rozvojovou	osu	oblasti	
v	rámci	působnosti	CETC.

Cílem	meziregionální	 iniciativy	CETC	 je	vytvoření	nového	 transevropského	dopravního	koridoru	
a	využití	prostředků	pocházejících	z	Fondu	soudržnosti	nebo	strukturálních	fondů	na	realizaci	investic	
do	infrastruktury.

Je	třeba	zdůraznit,	že	vodní	doprava	se	považuje	za	nejekologičtější	druh	dopravy,	který	nejméně	
škodí	životnímu	prostředí.	Tato	doprava	umožňuje	přesun	značného	množství	a	tonáže	zboží	při	zaji-
štění	plné	bezpečnosti,	a	současně	nemá	vliv	na	zhoršování	dopravních	podmínek,	tak	jako	v	případě	sil-
niční	dopravy.	Kromě	toho	lze	řeku	Odru	využít	rovněž	turisticky.	Kędzierzyńský	kanál	je	také	součástí	
plánovaného	kanálu	Odra	–	Dunaj.

3.2.4.	Žilinský	kraj	

Hlavní	dopravní	systémy	na	Slovensku	(silnice	a	železnice)	jsou	umístěny	v	koridoru	Bratislava	–	Tre-
nčín	–	Žilina	–	Poprad	–	Prešov	–	Košice.	Tento	koridor	je	definován	jako	transevropský	multimodální	
dopravní	koridor,	jehož	součástí	je	i	Žilinský	kraj.	V	uvedené	ose	je	nejvyšší	efektivnost	lokalizace	do-
pravní	infrastruktury.	

Krajem vedou níže uvedené dopravní sítě zemí EU:

•	Multimodální	koridor,	větve	č.	Va.	Vídeň	–	státní	hranice	SR	/	Rakousko	–	Bratislava	–	Trenčín	–	Ži-
lina	–	Košice	–	státní	hranice	SR	/	Ukrajina	–	Užhorod	v	trase	vysokorychlostní	trati	(VRT),	dálnice	
D1,	modernizovaných	železničních	tratí	č.	120,	180	a	připravované	Vážské	vodné	cesty;

•	Multimodální	koridor.	č.	VI.	Gdańsk	–	Katowice	–	Zwardoń	–	státní	hranice	SR	/	PR	–	Čadca	–	Žilina	
v	trase	VRT,	dálnice	D3,	modernizovaných	železničních	tratí	č.	127	a	129,	návrhu	přeplavní	spojení	
Vážské	vodní	cesty	s	Oderskou	vodní	cestou;

•	Do	základní	sítě	TEN-T	v	ŽSK	patří:	dopravní	infrastruktura:	dálnice	D1,	D3	a	rychlostní	silnice	R3;
•	Doplňková	síť	TINA	Čadca	–	státní	hranice	SR	/	ČR	–	Český	Těšín	–	Ostrava	v	trase	železniční	trati	
č.	127;

•	Doplňková	síť	TINA	Martin	–	Kremnica	–	Šášovské	Podhradie	–	Zvolen	–	Šahy;
•	 Státní	hranice	SR	/	MR	–	Budapešť	v	trase	rychlostní	silnice	R3;
•	 Rozhodnutím	EP	a	Rady	č.	884/2004,	které	doplnilo	rozhodnutí	EP	a	Rady	č.	1692/96/EC	o	pra-
vidlech	pro	rozvoj	TEN-T,	byly	definovány	prioritní	projekty	(30).	Uvedené	prioritní	projekty	mají	
statut	“projekt	evropského	zájmu“	a	členský	stát	je	povinen	soustředit	dostupné	zdroje	(zdroje	EU	
a	národní)	na	jejich	realizaci.	Žilinského	kraje	se	týká	tento	prioritní	projekt	dopravní	infrastuktury;	

•	Dálniční	 spojení	Gdansk	–	Brno/Bratislava	–	Viedeň:	propojení	Katowice	–	Žilina	–	přeshraniční	
část,	část	projektu	25.

Silniční doprava:

V	délce	dálnic	a	dálničních	přivaděčů	se	Žilinský	kraj	zařadil	mezi	slovenskými	regiony	v	roce	2010	
s	69,58	km	vybudované	dálniční	 infrastruktury	na	třetí	místo	za	Bratislavský	a	Trenčínský	kraj.	Vzh-
ledem	k	menší	 rozloze	výše	uvedených	krajů	 v	porovnání	 s	Žilinským	krajem	 je	 však	nutno	konsta-
tovat	 jeho	 nedostatečné	 pokrytí	 dálniční	 sítí.	 Problémem	 je	 stále	 nezrealizované	 dálniční	 propojení	
dvou	největších	městských	aglomerací	kraje	–	Žiliny	a	Martina.	Tunel	Višňové,	který	měl	být	na	tomto 
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osmikilometrovém	úseku	dálnice	vybudován,	má	mít	délku	7,5	km	a	bude	tak	nejdelším	na	Slovensku.	
Průzkumná	chodba	tunelu	byla	dokončena	už	roku	2002.	Nejvíc	očekávaná	dálniční	stavba	v	SR	se	však	
pro	svou	předpokládanou	nákladnost	doposud	nezrealizovala.	Veřejná	soutěž	na	dodavatele	stavby	byla	
zahájena	v	listopadu	2011.	Spolu	s	předcházejícím	úsekem	od	Lietavské	Lúčky	jsou	stavební	náklady	na	
13,5	km	dálnice	D1	odhadované	na	cca	900	milionů	EUR.	Společně	s	úsekem	od	Hričovského	Podhradí	
a	přípojů	si	jižní	obchvat	Žiliny	vyžádá	zřejmě	až	1,5	miliardy	EUR.	

Ještě	hůře	si	kraj	vede	v	délce	rychlostních	silnic,	kde	se	s	7,9	km	vybudovanými	rychlostními	ce-
stami	umisťuje	až	na	páté	příčce	mezi	slovenskými	regiony.	K	vyřešení	situace	napomůže	realizace	se-
vero-jižní	plánované	rychlostní	komunikace	R3,	což	ale	vzhledem	k	aktuálnímu	Programu	pokračování	
příprav,	výstavby	dálnic	a	rychlostních	silnic	pro	roky	2011–2014	nebude	dříve	než	po	roce	2014.

Ještě	hůře	si	Žilinský	kraj	vede,	jestli	se	délky	silnic	nepřepočítávají	na	počet	obyvatele	jednotlivých	
krajů.	S	výjimkou	Bratislavského	kraje,	který	je	vzhledem	kes	vým	metropolitním	funkcím	úplně	mimo	
průměr	SR,	je	Žilinský	kraj	regionem	s	nejmenší	délkou	měst	na	10	tis.	obyvatel.	To	znamená,	že	kdyby	
se	i	do	dopravní	zatíženosti	kraje	nezapočítal	jeho	tranzitní	charakter	a	zatížení	by	se	měřilo	jen	vlast-
ními	obyvateli	kraje,	stále	by	jeho	dopravní	infrastruktura	byla	využívána	o	mnoho	intenzivněji,	než	je	
tomu	v	ostatních	krajích.	

Nedostatečně	vybudovaná	dopravní	síť	má	přirozeně	za	následek	nedostatečnou	přístupnost	zrca-
dlící	se	v	nehodovosti,	která	je	u	dopravních	nehod	jen	s	hmotnou	škodou	třetí	nejvyšší	v	SR	a	u	smrtel-
ných	dopravních	nehod	dokonce	nejvyšší	v	SR.	V	přepočtu	na	počet	obyvatel	kraje	jsou	dopravní	neho-
dy	v	Žilinském	kraji	nejvyšší	ze	všech	krajů	s	výjimkou	Bratislavského	kraje,	který	se	díky	metropolitním	
funkcím	vymyká	z	průměru	SR.

Charakteristickým	fenoménem,	pokud	se	jedná	o	tranzitní	dopravu,	je	skutečnost,	že	Žilinský	kraj	
je	 i	 křižovatkou	 evropských	 dopravních	 koridorů,	 čímž	 je	 zapotřebí	 započíst	 do	 celkového	 tranzitu 
i	mezinárodní	dopravu	(osobní	i	nákladní),	která	má	též	nezanedbatelný	podíl	na	zatížení	dopravní	infra-
struktury	kraje	s	dopadem	na	její	kvalitu,	životní	prostředí	i	bezpečnost	účastníků	dopravní	přepravy.	
Na	území	Žilinského	kraje,	jako	hraničního	regionu	s	Polskou	republikou	a	Českou	republikou,	se	nachází	
deset	dopravních	hraničních	přechodů,	z	toho	šest	přechodů	do	Polské	republiky	a	čtyři	přechody	do	
České	republiky,	všechny	s	nepřetržitou	průchozí	dobou.	

Železniční doprava

Žilina	je	důležitým	uzlem	železniční	dopravy	v	regionálním,	národním	tak	i	mezinárodním	významu.	
Žilinským	krajem	přechází	hlavní	železniční	tratě	následujících	multimodálních	koridorů,	které	patří	mezi	
nejdůležitější	železniční	tratě	v	rámci	EU:

•	 dopravní	linie	Bratislava	–	Trenčín	–	Žilina	–	Košice	–	Užhorod	–	multimodální	koridor	č.	Va.;
•	 dopravní	linie	Žilina	–	Čadca	–	Skalité	–	Zwardoń	–	Gdańsk	–	multimodální	koridor	č.	VI.;
•	Čadca	–	Český	Tešín	–	Ostrava	–	součást	doplňkové	sítě	TINA.	

Rozhodnutím	EP	a	Rady	č.	884/2004,	které	doplnilo	rozhodnutí	EP	a	Rady	č.	1692/96/EC	o	pra-
vidlech	pro	rozvoj	TEN-T,	a	kterými	byly	definované	projekty	se	statutem	„projekt	evropského	zájmu“,	
se	mezi	prioritní	projekty	zařadil	i	železniční	úsek	na	území	Žilinského	kraje.	Jde	o	železniční	propojení	
Katowice	–	Žilina	–	Nové	Mesto	n/V,	čast	projektu	23.

Modernizace	železničních	tratí	je	nejvyšší	prioritou	v	železniční	dopravě	ŽSK.	Týká	se	následujících	
úseků	tratí,	které	se	realizují	anebo	se	připravují:

•	 trať	č.	120	v	úseku	Púchov	–	Žilina,	modernizace	na	traťovou	rychlost	120	až	160	km/hod.;
•	 trať	č.	180	v	úseku	Žilina	–	Vrútky	–	Liptovský	Mikuláš	–	Poprad,	modernizace	na	traťovou	rychlost	120	až	
160	km/hod.;

•	 trať	č.	127	v	úseku	Žilina	–	Čadca,	modernizace	na	traťovou	rychlost	120	km/hod.;
•	 trať	č.	129	v	úseku	Čadca	–	Skalité	–	Zwardoń	modernizovaná	na	traťovou	rychlost	100	a	70	km/hod.	
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•	 klíčovou	úlohu	v	dopravní	dostupnosti	automobilky	KIA	u	Žiliny	bude	vyjma	terminálu	kombinované	dopravy	
sehrávat	i	železniční	stanice	Žilina	–	Teplička	nad	Váhom;

•	 Železnice	Čadca	–	Makov,	Žilina	–	Rajec	a	Kraľovany	–	Trstená	na	Orave	jsou	prezentovány	jako	železnice	
s	regionálním	charakterem.	

Letecká doprava

V	současnosti	se	do	popředí	dostává	regionální	Letiště	Žilina	v	Dolním	Hričově,	které	se	nachází	
v	blízkosti	Žiliny.	Letiště	disponuje	statutem	veřejného	mezinárodního	letiště,	což	dopomáhá	k	rozvoji	
mezinárodních	styků	i	vnitrostátnímu	obchodu.	Svými	přepravními	kapacitami	zabezpečujících	dopravu	
10	tis.	–	13.	tis.	cestujících	ročně	však	zdaleka	nemůže	konkurovat	letištím	v	Ostrava	a	zejména	pol-
ských	Katovicích.	

Vodní doprava

Roku	2000	došlo	k	schválení	„Koncepce	rozvoje	vodní	dopravy	Slovenské	republiky“	vládou	SR.	
Tímto	usnesením	se	dostala	do	popředí	myšlenka	realizace	Vážské	vodní	cesty	a	následně	její	propojení	
s	řekou	Odra.	Řeka	Váh	je	chápána	jako	součást	mutimodálních	koridorů	č.	Va.	a	VI.	a	podle	dohody	
AGN	jako	vodní	cesta	E81.	Zrealizováním	zmíněné	cesty	by	došlo	k	alternativní	vodní	trase	ve	vztahu	
k	několikanásobně	delší	pobřežní	mořské	vodní	cestě	okolo	Evropy.	V	dané	problematice	momentálně	
nebyly	vykonané	žádné	právoplatné	závěry,	přestože	stále	probíhají	série	mezinárodních	zasedání	od-
borníků	a	zástupců	veřejné	správy.	

Shrnutí

Dominantními	formami	dopravy	v	Žilinském	kraji	jsou	silniční	a	železniční	doprava.	Nadprůměrná	
dopravní	zatíženost	existující	silniční	sítě	je	zapříčiněna	charakterem	osídlení	kraje	(centra	osídlení	jsou	
soustředěny	v	linii	hlavních	vodních	toků	s	výjimkou	některých	širších	kotlin),	a	taktéž	tranzitním	cha-
rakterem	kraje.	Nedobudovaná	kostra	dominantní	silniční	sítě	má	za	následek	zvýšení	zatížení	regionál-
ních	cest	a	zvýšenou	nehodovost.	Železniční	doprava	má	naopak	potenciál	zabezpečit	vyšší	výkony,	jak	
v	osobní,	tak	v	nákladní	dopravě,	na	níž	je	potřebné	vykonat	všechna	opatření	pro	zvýšenou	atraktivitu	
využívání	železniční	dopravy.	To	stejné	platí	o	veřejné	osobní	dopravě.	Ostatní	formy	dopravy	jsou	pro	
kraj	spíše	doplňkové	s	možným	potenciálem	do	budoucnosti.

3.2.5.	Potenciál	vzájemné	spolupráce

Problematika	dopravy	v	přeshraniční	oblasti	zahrnuje	dva	typy	akcí	různého	rozsahu.	Na	jedné	stra-
ně	jde	o	velká	řešení	infrastruktury	celostátního	nebo	ještě	častěji	celoevropského	významu,	na	druhé	
straně	jsou	to	lokální	řešení	zlepšující	mobilitu	společenství	v	rámci	příhraničního	styku	i	s	ohledem	na	
možné	vazby	po	vznik	přeshraničního	trhu	práce.	

Těžký	průmysl	a	těžba	uhlí	na	Ostravsku	v	minulosti	působila	poměrně	výrazné	přeshraniční	toky,	
kdy	za	prací	 jezdili	obyvatelé	 sousedících	 regionů.	V	současnosti	zase	potřebu	přeshraniční	mobility	
způsobily	 např.	 investice	 do	 automobilového	 průmyslu,	 který	 je	 všech	 partnerských	 regionech	 silně	
zastoupen.	To	vede	k	potřebě	navýšit	kapacity	existující	dopravní	infrastruktury	a	také	zvýšit	rychlost	
a	bezpečnost	přepravy.	

Vzhledem	k	nutnosti	upevnění	spolupráce	mezi	regiony,	které	se	nacházejí	podél	trasy	VI.	evrop-
ského	dopravního	koridoru,	došlo	za	účelem	vytvoření	optimálních	podmínek	pro	 jeho	rozvoj	v	roce	
2010	k	podepsání	motivačního	prohlášení	mezi	samosprávami	následujících	vojvodství:	Pomořanské,	
Kujawsko-pomořanské,	Varmiňsko-mazurské,	Mazowiecké,	 Lodžské,	 Slezské	 a	Velkopolské.	 Signatáři	
prohlášení	vyjádřili	svoji	ochotu	k	utváření	rozvojové	zóny	koridoru	současně	ve	všech	polských	vo-
jvodstvích,	které	leží	v	oblasti	působnosti	koridoru	s	tím,	že	každému	vojvodství	budou	z	lokalizace	na	
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trase	tohoto	dopravního	koridoru	plynout	reálné	přínosy.	Koordinace	prací	souvisejících	s	utvářením	
této	rozvojové	zóny	se	jménem	spolupracujících	regionů	ujalo	Pomořanské	vojvodství.	Předpokládá	se	
také	vytvoření	pracovní	skupiny	složené	ze	zástupců	vojvodství,	jejímž	úkolem	bude	zpracování	pod-
robných	zásad	další	integrace	a	spolupráce,	včetně	reprezentování	zájmů	vojvodství,	která	jsou	signatáři	
zmíněného	prohlášení.	S	podobnou	úmluvou,	která	by	zajišťovala	koordinaci	prací	v	 jižním	pohraničí	
Polska,	se	ve	vztahu	k	českým	nebo	slovenským	regionům	nesetkáváme.	Současně	je	však	třeba	si	uvědo-
mit,	že	existuje	konkurenční	koncepce	rozvoje	Středoevropského	dopravního	koridoru	(Ystad	–	Záhřeb),	
kterou	prosazují:	provincie	Scania,	Západopomořanské,	Lubuské	a	Dolnoslezské	vojvodství,	Hradecký	kraj	
a	Bratislavský	kraj.	

Nová	soustava	silničních	komunikací	mezi	Slezským	vojvodstvím	a	Moravskoslezským	krajem	vzniká	
díky	velkým	projektům	na	rozšíření	dálnic	A1-D1	a	rychlostních	komunikací	S1-R48.	Ve	velké	míře	se	tyto	
projekty	kryjí	s	dosavadními	trasami	státních	a	regionálních	komunikací,	vyznačují	se	však	zásadním	zle-
pšením	parametrů	a	s	tím	související	změnou	kategorie	jednotlivých	úseků.	Základní	dálniční	sít	není	ani	
v	jednom	regionu	vybudovaná.	Téměř	všechny	české,	polské	a	slovenské	regiony	patří	do	skupiny	regionů	
s	hustotou	dálnic	do	25	km	na	1	000	km2,	což	nás	řadí	mezi	regiony	s	nejméně	vyvinutou	dálniční	síti	
v	Evropě.	V	současnosti	neexistuje	vybudované	dálniční	propojení	mezi	partnerskými	regiony,	což	kom-
plikuje	přeshraniční	silniční	dopravu	a	vede	k	jejímu	neúměrnému	zatížení.	

Při	porovnání	zatíženosti	silničních	hraničních	přechodů	je	možné	konstatovat,	že	hraniční	přechod	
Svrčinovec	–	Mosty	u	Jablunkova	je	druhým	nejzatíženějším	silničním	hraničním	přechodem	z	hlediska	
nákladní	dopravy	na	celé	česko	–	slovenské	hranici,	přičemž	jeho	podíl	činí	22,21	%	z	celkového	obje-
mu.	Za	zvýšenou	intenzitou	využívání	silničního	hraničního	přechodu	Svrčinovec	–	Mosty	u	Jablunkova	
nákladní	dopravou	je	třeba	vyhledat	i	skutečnosti,	že	jím	přechází	nákladní	vozidla	zabezpečující	dopravu	
v	rámci	baltsko	–	jadranské	dopravní	tepny,	tj.	prochází	jím	množství	nákladních	aut	pokračujících	na	Kato-
wice	a	do	ostatních	částí	Polské	republiky,	anebo	přicházející	z	ní.	Ti	upřednostňují	využívání	uvedeného	
hraničního	přechodu	vzhledem	na	kvalitnější	dopravní	propojení	Moravskoslezského	kraje	a	Slezského	
vojvodství	než	je	dopravní	propojení	Žilinského	kraje	a	Slezského	vojvodství.	

Železniční	spojení	mezi	partnerskými	regiony	není	v	současné	době	dostatečné.	V	systému	Polské	
státní	dráhy	(PKP)	existuje	devět	možných	denních	spojení	mezi	Katovicemi	a	Ostravou,	přičemž	čtyři	jsou	
přímá,	na	třech	jezdí	vlaky	Eurocity,	a	také	pouze	tato	spojení	se	realizují	v	době	kratší	než	2	hodiny.	Přímé	
spojení	Ostrava	–	Katovice	(jedno	spojení	denně)	nabízejí	také	České	dráhy.	Bielsko-Biała	má	k	dispozici	
větší	počet	spojení	s	Ostravou,	ovšem	cestovní	čas	činí	minimálně	2	hodiny	a	20	minut	a	je	nutné	nejméně	
jednou	přestupovat.	Je	třeba	zdůraznit,	že	podle	názoru	některých	polských	železničních	expertů	by	že-
lezniční	uzel	v	příhraničním	českém	Bohumíně	mohl	hrát	důležitou	roli	při	realizaci	spojení	východ-západ	
mezi	polskými	vojvodstvími:	Malopolské	–	Slezské	–	Opolské.	Za	příčinu	obtíží	v	přeshraniční	železniční	
dopravě	mezi	Slezským	a	Opolským	vojvodstvím	a	Moravskoslezským	krajem	se	považuje	problém	tarifní	
integrace,	špatná	návaznost	nepřímých	spojení	a	dále	nedostatečná	integrace	železniční	dopravy	do	sy-
stému	městské	a	regionální	veřejné	dopravy.	To	ve	svém	důsledku	znamená,	že	cestování	automobilem	
umožňuje	v	osobní	přepravě	podstatně	rychlejší	dojezd	do	cíle	než	v	případě	využití	železnice.	Potřeba	
budovat	nové	železniční	propojení	mezi	ŽSK	a	MSK	se	momentálně	nejeví	 jako	akutní,	když	železnice	
v	ŽSK	a	MSK	tak	jako	v	ostatních	členských	státech	EU	nezabezpečují	ani	pětinu	přepravy	osob	a	výrob-
ků	a	jejich	současné	kapacity	nejsou	plně	vytížené.	Zvýšení	zájmu	po	přepravě	výrobků	pomůže	realizaci	
terminálu	kombinované	dopravy	u	Žiliny.	V	tomto	smyslu	se	jeví	probíhající	rekonstrukce	železniční	tratě	
č.	127	v	úseku	Žilina	–	Čadca	podpořená	z	OP	Doprava	jako	vítané	pozitivum.	Na	straně	MSK	je	rekon-
strukce	tratě	realizovaná	v	rámci	projektu	„Optimalizace	trati	st.	hr.	SR	–	Mosty	u	Jablunkova	–	Bystřice	
n.	Olší“	s	podporou	fondů	EU	v	rámci	OP	Doprava.	Taktéž	se	hlavně	jedná	o	zajištění	zvýšení	existujících	
traťových	rychlostí	až	na	120	km	/	hod	pro	vlaky	nákladní	dopravy	a	až	na	160	km	/	hod	pro	vlaky	osobní	
přepravy	a	zkrácení	jízdních	dob	pro	jednotlivé	druhy	vlaků.	Dalším	cílem	je	dosáhnutí	vyššího	zatížení 
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a	prostorové	průchodnosti,	jako	i	zvýšení	bezpečnosti	a	kultury	cestování.	Cílem	je	též	dosažení	interope-
rability	pro	celoevropskou	železniční	síť.	

V	území	 regionů	 tvořících	ESÚS	TRITIA	nevznikly	 iniciativy	 související	 s	 integrací	 (tarifů,	 jízdenek)	
systémů	železniční	a	autobusové	veřejné	dopravy.	Zdá	se	však,	že	nic	zásadního	nebrání	tomu,	aby	se	
v	této	oblasti	zavedlo	řešení	podobné	jízdence	Euro-Nysa.	S	touto	jízdenkou	lze	jezdit	vlaky	společností	
„Przewozy	Regionalne“	a	„Koleje	Dolnośląskie“	z	Bolesławce	do	Görlitz	a	Jeleniej	Góry	a	z	Jeleniej	Góry	
do	Harrachova.	Na	německé	straně	lze	využít	celou	nabídku	Dopravního	sdružení	Horní	Lužice	a	Dolního	
Slezska	(ZVON).	Jízdenka	platí	rovněž	v	celém	Libereckém	kraji.	V	průběhu	analytických	prací	nebyly	na-
lezeny	komplexní	dopravní	studie	související	s	dopravním	ruchem	v	příhraniční	oblasti,	avšak	zásady	pro	
překračování	státní	hranice	v	schengenském	prostoru	formulovaly	jednotlivé	studie	projektu	BorderCros-
sing	(„Border	crossing	–	modelová	studie	překračování	hranic	v	r.	2005“	(Doping	2002–2006),	který	se	
stal	podkladem	pro	plánování	v	oblasti	užších	lokálních	příhraničních	vazeb	na	hranici	Moravskoslezského	
kraje,	dále	jsou	zpracovány	studie	modelového	překračování	hranic	„Border	crossing	v	Euroregionu	Sile-
sia“	I.	a	II.	etapa.	Tyto	studie	mapují	stávající	místa	pro	překračování	česko-polské	hranice	včetně	modelu	
dopravního	zatížení/využití,	návrhů	na	jejich	případné	rekonstrukce	a	vytipování	příležitostí	pro	zprovo-
znění	dalších	pozemních	komunikací	regionálního	významu.	

Možnost	 další	 podpory	 rozvoje	 dopravní	 infrastruktury	 s	 přeshraničním	 významem	 se	 objevila	
v	rámci	programu	INTERREG	IIIA	a	následných	Operačních	programech	přeshraniční	spolupráce	Česká	
republika	–	Polská	republika,	Slovenská	republika	–	Česká	republika	a	Polská	republika	–	Slovenská	re-
publika	2007–2013.	Vzhledem	k	charakteristice	těchto	programů	se	týkaly	realizace	menších	lokálních	
projektů,	mezi	něž	lze	zařadit	následující:

•	 zvýšení	dopravní	dostupnosti	hraničního	přechodu	Šilheřovice	–	Chałupki.	Modernizace	okresní	
silnice	č.	S3532;

•	 rekonstrukce	silnice	S2644	Jaworzynka;
•	modernizace	mostu	na	ul.	Wczasowa	Buczkowice	–	zlepšení	dopravní	infrastruktury	s	přeshrani-
čním	významem;

•	 zlepšení	dostupnosti	pohraniční	oblasti	díky	modernizaci	místní	komunikace	Olecki	v	obci	Istebna;
•	Obnova	historických	svazků	–	zlepšení	technického	stavu	silnice	mezi	obcemi	Krzanowice	a	Straho-
vice;

•	 zlepšení	dopravní	dostupnosti	Polského	Těšína	a	Českého	Těšína;
•	modernizace	přeshraniční	silnice	v	úseku	Tworków-Děhylov	a	rekonstrukce	vozovky	na	ul.	Ogrodo-
wa	Tworków	v	rámci	zlepšení	dostupnosti	pohraniční	oblasti;

•	 spojení	příhraničních	obcí	Píšť	(CZ)	–	Bolesław	(PL)	v	rámci	zlepšení	dostupnosti	pohraniční	oblasti;
•	 rekonstrukce	silnice	spojující	obce	Hať	a	Rudyszwald	v	rámci	zlepšení	dostupnosti	příhraniční	obla-
sti	po	vstupu	do	Schengenského	prostoru;

•	 rekonstrukce	a	modernizace	silnice	v	úseku	Třebom-Kietrz;
•	 úprava	dostupnosti	pohraničního	prostoru	modernizací	úseku	silnice	Ściborzyce	Wielkie	–	Hněvo-
šice;

•	 zvýšení	 kvality	 poskytovaných	 služeb	 a	 obslužnosti	 území	 Mikroregionu	 Horní	 Kysuce	 formou	
zkvalitnění	péče	o	zimní	údržby	silniční	sítě	se	zaměřením	na	rekreační	oblasti	obce	Makov;	

•	 rekonstrukce	úseku	silnice	Čadca	–	Milošová	–	Mosty	u	Jablunkova;
•	 rekonstrukce	úseku	silnice	Bílá	–	Klokočov	Turzovka;
•	 rekonstrukce	úseku	cesty	Turzovka	–	Bílá	II.	etapa.
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Na	základě	provedeného	průzkumu	se	zdá	pravděpodobné,	že	realizované	projekty	pouze	v	malé	
míře	rozhodly	o	skutečné	změně	dostupnosti	a	mobility	v	pohraničních	oblastech,	spíše	přinesly	mo-
žnost	snížit	lokální	deficity	infrastruktury.

V	oblasti	přepravy	zboží	lze	pozorovat	příklon	k	prosazování	koncepce	využití	Oderské	vodní	cesty	
(vodní	cesta	E30),	což	 je	otázka,	která	se	územně	dotýká	 jak	Slezského	a	Opolského	vojvodství,	 tak	
Moravskoslezského	kraje.	Zdá	se	však,	že	se	nachází	mimo	hlavní	proud	politiky	prosazované	těmito	re-
giony	(přestože	územní	plán	Slezského	vojvodství	i	Zásady	územního	rozvoje	Moravskoslezského	kraje	
tuto	možnost	rozvoje	zahrnují).	Posledním	politickým	prohlášením	v	této	věci	bylo	Polsko-české	memo-
randum	o	spolupráci	na	přípravě	realizace	Oderské	vodní	cesty	z	roku	2000.	Propagátoři	koncepce	se	
domnívají,	že	první	etapou	znovuvytvoření	této	vodní	cesty	musí	být	spojení	obce	Koźle	s	Ostravou,	
neboli	prodloužení	stávající	vodní	cesty	o	55	km	v	jižním	směru	a	výstavbu	tohoto	úseku	považují	za	
potřebnou	s	ohledem	na	vznik	konečného	systému	vodních	cest	ve	střední	a	východní	Evropě,	což	je	
odrazem	 iniciativy	 prosazované	 v	 sedmdesátých	 letech	 20.	 století,	 která	 se	 týkala	 výstavby	Kanálu	
Odra	–	Dunaj	a	dokonce	spojení	Odra	–	Dunaj	–	Labe.	Otázka	reálnosti	vybudování	propojení	povodí	
Dunaje	a	Odry	s	využitím	řeky	Váh	je	však	v	počátečním	stádiu	a	v	dnešní	době	není	stále	možné	defini-
tivně	potvrdit	budoucí	realizaci	takové	vodní	stavby.	V	oblasti	přeshraniční	spolupráce	by	fungování	ta-
kového	projektu	mohlo	přinést	příležitosti	pro	takové	ekonomické	iniciativy,	jako	je	např.	přístav	v	obci	
Racibórz	nebo	Mezinárodní	logistické	centrum	Gorzyczki	–	Vĕřnovice,	které	by	pracovalo	pro	potřeby	
Hornoslezské	aglomerace	a	Ostravské	aglomerace.	Všechny	tyto	koncepce	však	mohou	být	přijatelné	
pouze	pod	podmínkou	dosažení	 celoevropské	dohody	ve	věci	budoucnosti	systému	vnitrozemských	
splavných	toků	na	celém	kontinentu.	

Specifická	situace	v	přeshraniční	oblasti	je	rovněž	u	letecké	dopravy,	kterou	zajišťují	převážně	dvě	
letiště	využívaná	dopravními	 letadly,	 tj.	katovické	 letiště	Pyrzowice	a	Letiště	Leoše	Janáčka	Ostrava	
(bez	významu	nejsou	vzhledem	k	dobrému	dopravnímu	spojení	dálnicí	A4	letiště	v	Krakově	a	Vratisla-
vi,	která	však	nebyla	předmětem	této	analýzy).	Je	třeba	si	uvědomit,	že	vzhledem	k	 lokalizaci	 letiště	
Pyrzowice	na	sever	od	Hornoslezské	aglomerace	je	pro	řadu	oblastí	v	jižní	části	Slezského	vojvodství	
využití	ostravského	letiště	stejně	výhodné.	Podle	statistik	uveřejněných	letištními	operátory	bylo	v	roce	
2009	na	katovickém	letišti	odbaveno	2,4	mil.	cestujících	a	na	ostravském	0,3	mil.	cestujících.	Provoz	
cargo	činil	9,2	tis.	tun	v	Pyrzowicích	1,8	tis.	tun	v	Ostravě.	Správní	orgány	Hornoslezského	leteckého	
svazu	(Górnośląskie	Towarzystwo	Lotnicze	–	GTL),	který	letiště	řídí,	chtějí	svojí	nabídkou	oslovit	rovněž	
obyvatele	okolí	Ostravy	a	Olomouce.	GTL	zahájila	na	území	České	republiky	propagační	kampaň	za-
měřenou	na	využívání	katovického	letiště,	jejíž	realizace	bude	souběžná	s	otevřením	dálničního	spojení	
A1.	Letiště	Žilina	i	vzhledem	na	omezenou	nabídku	destinací	není	zásadním	alternativním	řešením	pro	
leteckou	dopravu	cestujících	z	MSK.	

3.2.6.	Klíčová	zjištění:

•	 vedení	trasy	VI.	evropského	dopravního	koridoru,	spojujícího	Skandinávii	s	jihem	Evropy,	územím	
řešených	regionů;

•	 neexistence	společného	strategického	postupu	při	rozvoji	trasy	VI.	evropského	dopravního	korido-
ru	(jen	částečně	–	existuje	dohoda	dotčených	polských	vojvodství);

•	 nedostatečné	pokrytí	území	řešených	regionů	kvalitní	silniční	infrastrukturou,	zejména	dálničního	
typu;

•	 narůstající	 výkony	 silniční	 přepravy	bez	dostatečného	 zkapacitnění	 dopravní	 infrastruktury	 zna-
menají	snižování	prostupnosti	stávající	silniční	sítě	a	prodlužování	doby	přepravy,	ale	v	některých	
zvláště	přetížených	místech	také	časté	dopravní	kongesce;

•	 neřešené	vedení	frekventovaných	komunikací	zástavbou	měst	a	obcí,	způsobující	významnou	zátěž	
pro	životní	prostředí	v	dotčených	lokalitách	(znečištění	ovzduší,	hluk);

•	 existence	řady	lokálních	projektů	zlepšování	přeshraniční	dopravní	dostupnosti;
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•	 neexistence	 kvalitního	 železničního	 spojení	 velkých	 měst	 řešených	 regionů,	 především	 Katovic 
a	Opolí	s	Ostravou	a	Žilinou;

•	 další	omezování	rozsahu	regionální	železniční	dopravy	v	polských	vojvodstvích,	především	v	důsled-
ku	nedostatku	vyhovujících	vozidel;

•	 nedostatečná	návaznost	spojů	v	příhraničních	oblastech	s	negativním	dopadem	jak	pro	obyvatele,	
tak	pro	návštěvníky	regionu;

•	 neexistence	iniciativ,	souvisejících	s	integrací	(tarifů,	jízdenek)	systémů	železniční	a	autobusové	ve-
řejné	dopravy	v	rámci	spolupracujících	regionů	–	hlavní	příčina	potíží	při	realizaci	přeshraniční	hro-
madné	(především	železniční)	dopravy;

•	 chybějící	dopravní	napojení	letišť	na	kolejovou	dopravu	a	pozemní	komunikace	dálničního	typu;
•	 dominance	 letiště	Katowice-Pyrzowice	v	rámci	všech	řešených	regionů	vzhledem	k	počtu	odba-
vených	 cestujících.	 Stagnace	Mezinárodního	 letiště	 Leoše	 Janáčka	Ostrava	 v	Mošnově	 a	 letiště 
v	Žilině;

•	 špatná	dostupnost	letiště	Katowice-Pyrzowice	zejména	pro	cestující	z	Moravskoslezského	a	Žilin-
ského	kraje	(h	hromadnou	dopravou);

•	 neexistence	dopravních	studií	souvisejících	s	dopravním	ruchem	v	příhraniční	oblasti	ani	s	přesuny	
mezi	Hornoslezskou	aglomerací	a	Ostravskou	aglomerací.

3.3.	Hospodářská	spolupráce

3.3.1.	Moravskoslezský	kraj

Moravskoslezský	kraj	je	z	ekonomického	hlediska	významným	regionem	České	republiky.	Jádrem	
je	ostravsko-karvinská	průmyslová	a	těžební	pánev,	jejíž	industrializace	byla	úzce	spojena	s	využíváním	
místního	nerostného	bohatství,	zejména	kvalitního	koksovatelného	černého	uhlí	a	s	navazujícím	roz-
vojem	těžkého	průmyslu	a	hutnictví.	Kraj	je	tak	celostátním	centrem	hutní	výroby,	současně	je	zde	so-
ustředěna	i	těžba	černého	uhlí	téměř	celé	produkce	ČR,	i	když	dochází	k	poklesu	vytěženého	množství.	
Vedle	těchto	tradičních	odvětví	se	v	kraji	dále	prosazuje	výroba	a	rozvod	elektřiny,	plynu	a	vody,	výroba	
dopravních	prostředků	a	výroba	chemických	látek,	přípravků,	léčiv	a	chemických	vláken.

Moravskoslezský	kraj	prošel	v	90.	letech	restrukturalizací	klíčových	průmyslových	podniků,	která	
byla	završena	v	letech	2002–4	jejich	privatizací.	Odvětvová	struktura	charakterizovaná	významnou	rolí	
těžkého	průmyslu	a	těžbou	uhlí	byla	jednou	z	příčin,	že	v	nových	ekonomických	podmínkách	byla	eko-
nomická	výkonnost	kraje,	měřená	HDP	na	obyvatele,	jednou	z	nejnižších	v	republice.	Po	roce	2003	se	
však	situace	zlepšuje	a	region	se	postupně	dostal	mezi	kraje	s	nadprůměrnou	ekonomickou	výkonností.	
K	 tomuto	posunu	došlo	 i	 přesto,	 že	dynamika	 růstu	produktu	byla	 většinou	poněkud	pomalejší	 než	
celorepublikový	průměr.	Růst	ekonomické	výkonnosti	byl	doprovázen	zvyšováním	produktivity	práce,	
v	 roce	2008	však	produktivita	meziročně	klesla.	Naopak	pozitivně	působila	na	 růst	HDP	roce	2008	
vyšší	zaměstnanost.	Ta	ostatně	rostla	již	od	roku	2005.	Těžký	průmysl	je	postupně	doplňován	lehkým	
průmyslem	a	službami.	Mnohé	 restrukturalizované	podniky	byly	odkoupeny	zahraničními	 investory. 
Některé	místní	firmy	 se	 začaly	prosazovat	v	oblasti	 informačních	 technologií,	 elektronice,	 elektroni-
ce	a	automobilovém	průmyslu.	Vedle	toho	dnes	v	kraji	existuje	řada	menších	i	větších	firem,	které	se	
zabývají	jak	tradičními	řemeslnými	obory,	tak	špičkovými	technologiemi	a	hi-tech	produkty.	Pro	nové	
podnikatelské	záměry	mohou	domácí	 i	zahraniční	 investoři	využít	 jak	stávající	průmyslové	areály,	tak	
průmyslové	zóny,	kterých	se	v	kraji	nachází	několik	a	jejichž	průměrná	zaplněnost	je	zhruba	74	%.

I	přes	útlum	těžkého	průmyslu	a	dobývání	nerostných	surovin	pracuje	podle	Výběrového	šetře-
ní	pracovních	sil	v	průmyslových	odvětvích	téměř	třetina	z	celkového	počtu	557,5	tis.	osob	zaměst-
naných	v	národním	hospodářství,	dalších	12,3	%	v	obchodu	a	opravách	zboží.	Průměrná	hrubá	mzda	
v	Moravskoslezském	kraji	(pracovištní	metoda,	včetně	podnikatelských	subjektů	do	20	zaměstnanců;	
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předběžné	údaje)	byla	v	roce	2008	o	více	než	1	200	Kč	nižší	než	republikový	průměr,	přičemž	byla	za	
Prahou,	Středočeským,	Plzeňským	a	Jihomoravským	krajem	pátá	nejvyšší	v	ČR.	Činila	na	zaměstnance	
20	730	Kč.	Rozložení	mezd	mezi	odvětvími	je	obdobné	jako	v	ostatních	krajích	ČR.	Nejvyšší	mzdy	jsou 
v	sektorech	Informační	a	komunikační	činnosti,	Těžba	a	dobývání	a	Peněžnictví	a	pojišťovnictví,	zatímco	
nejnižší	mzdy	jsou	v	odvětví	Ubytování,	stravování	a	pohostinství.	

Odvětvová	struktura	Moravskoslezského	kraje	přináší	v	současnosti	nemalé	problémy,	jež	jsou	spo-
jeny	zejména	s	vyšší	mírou	nezaměstnanosti.	Relativně	nejlépe	je	na	tom	okres	Frýdek-Místek,	vysokou	
míru	nezaměstnanosti	naopak	 vykazují	 okresy	Bruntál	 a	Karviná,	 které	 zaujímají	 jedny	 z	 posledních	
míst	mezi	všemi	okresy	v	ČR.	Vskutku	palčivým	problémem	je	pak	podíl	dlouhodobě	nezaměstnaných	
(déle	než	12	měsíců)	na	celkovém	počtu	nezaměstnaných,	který	je	v	našem	regionu	výrazně	vyšší	než	
celorepublikový	průměr.

V	Moravskoslezském	kraji	je	nejnižší	podíl	zaměstnanosti	v	malých	a	středních	podnicích.	Zatímco	
u	ostatních	regionů	dosahuje	uvedený	podíl	zhruba	dvě	třetiny	z	celkové	zaměstnanosti,	je	to	zde	jen	
57	%.	Příčinou	je	především	významnější	postavení	„velkých“	podniků	ve	sféře	firem	se	zaměstnanci.	
Vliv	má	ale	také	nižší	podíl	osob	pracujících	na	vlastní	účet,	kde	necelých	9	%,	které	v	kraji	tato	skupina	
představuje	z	celkové	zaměstnanosti,	je	vůbec	nejméně	ze	všech	krajů.

Struktura ekonomické základny

HDP	Moravskoslezského	kraje	činil	v	roce	2008	celkem	372	458	mil.	Kč.	Ve	srovnání	s	ostatními	
kraji	 v	 ČR	 je	 ekonomika	Moravskoslezského	 kraje	 čtvrtou	 nejvýkonnější.	 Výrazně	 převyšuje	 hlavní	
město	Praha,	na	obdobné	úrovni	jsou	Středočeský	a	Jihomoravský	kraj.	Podíl	MSK	na	HDP	v	ČR	činí	
10,1	%	(za	rok	2008).

Ve	výši	HDP	na	obyvatele	neexistují	mezi	kraji	ČR	výrazné	rozdíly.	HDP	na	obyvatele	se	v	MSK	od	
roku	2000	zvyšuje.	V	roce	2008	činila	výše	HDP	na	obyvatele	v	MSK	297	926	Kč.	I	přes	jeho	postupný	
růst	byl	v	roce	2008	HDP	na	obyvatele	v	MSK	pouze	na	84,2	%	průměru	ČR.	

Produktivita	práce	–	HDP	na	pracovníka,	v	MSK	je	za	rok	2008	ve	srovnání	s	ostatními	kraji	v	ČR	
jedna	z	nejvyšších	(po	hlavním	městě	Praha	a	Středočeském	kraji),	i	přesto,	že	tempo	jejího	růstu	v	roce	
2008	oproti	průměru	za	rok	2000	až	2008	výrazně	pokleslo.

Za	rok	2007	činila	míra	investic	vyjádřená	poměrem	tvorby	HFK	k	HDP	21,3	%,	což	znamená,	že	se	
MSK	pohybuje	pod	celorepublikovým	průměrem.	Mezi	14	kraji	České	republiky	se	umístil	na	8.	místě.	

Čistý	disponibilní	důchod	domácností	(ČDDD)	od	roku	1995	do	roku	2008	v	MSK	rostl.	Za	rok	2008	
činila	jeho	výše	207	256	mil.	Kč	–	což	se	podílí	na	celkovém	ČDDD	v	ČR	10,94	%.	ČDDD	na	obyvatele	
rovněž	od	roku	1995	stoupá,	v	roce	2008	činil	165	784	Kč	–	91,2	%	průměru	ČR.

Za	rok	2007	činil	podíl	domácností	s	čistým	příjmem	pod	hranici	životního	minima	5,6	%.	Horším,	
než	MSK	je	jen	Ústecký	kraj	s	6,0%.	Z	dlouhodobého	pohledu	dochází	ke	zhoršování	situace	ve	srovnání	
s	ostatními	kraji.

Moravskoslezský	kraj	se	vyznačuje	nejnižší	intenzitou	podnikatelské	aktivity	mezi	kraji	ČR.	Na	1000	
obyvatel	MSK	připadá	pouze	22,8	podnikatelů	(FOP).	MSK	tak	dosahuje	77,6	%	úrovně	ČR.	Nízká	inten-
zita	podnikatelské	aktivity	je	ovlivněna	několika	vzájemně	provázanými	faktory.	Za	hlavní	lze	považovat	
nízký	podíl	VŠ	kvalifikovaných	obyvatel	provázený	selektivní	migrací	a	historickými	vlivy	danými	tradi-
čně	malým	množstvím	velkých	zaměstnavatelů.

Moravskoslezský	kraj	patří	ke	krajům	s	nejnižším	počtem	firem	–	právnických	osob	1000	obyvatel	
(údaj	z	roku	2008).	Vedle	koncentrace	velkých	firem	v	kraji	tento	indikátor	ukazuje	také	na	nízkou	in-
tenzitu	podnikatelské	aktivity.

V	Moravskoslezském	kraji	tvořil	v	roce	2008	podíl	terciárního	sektoru	na	hrubé	přidané	hodnotě	
48,5	%.	Ze	všech	krajů	ČR	je	na	tom	hůře	pouze	Ústecký	kraj	se	47	%.
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Vnější ekonomické vztahy (např. export, lokalizace investic)

Vývoz	z	Moravskoslezského	kraje	od	roku	2003	do	roku	2008	rostl.	Nejvíce	se	vyváží	do	zemí	EU	
–	87,5	%	celkového	vývozu	za	rok	2008).	Za	rok	2008	činila	výše	vývozu	259	653	mil.	Kč.

Největší	podíl	na	vývozu	MSK	za	rok	2008	mají	polotovary	a	materiály	(40,4	%),	stroje	a	dopravní	
prostředky	(32,5	%)

Ze	zemí	EU	nejvíce	vyváží	MSK	do	Německa	(23,9	%),	Slovenska	(14	%)	a	Polska	(9,3	%)
Po	Středočeském	kraji	má	MSK	nejvyšší	podíl	na	celkovém	vývozu	ČR	(10,5	%	v	roce	2008).
Stav	přímých	zahraničních	investic	v	MSK	na	1000	obyvatel	je	na	dobré	úrovni.	V	roce	2008	činily	

PZI	na	1000	ob.	v	MSK	celkem	130	mil.	Kč,	MSK	se	tak	těsně	po	Libereckém	kraji	řadí	na	4.	nejlepší	
příčku.	

Trh práce, včetně mezd

Dle	nové	metodiky	měření	je	v	MSK	průměrná	míra	registrované	nezaměstnanosti	dlouhodobě	vy-
soká	(12,4%	v	prosinci	2010)	a	pohybuje	se	daleko	nad	průměrnou	mírou	registrované	nezaměstnanosti	
v	ČR	(9.6%).	

Na	konci	roku	2009	připadalo	na	1	volné	pracovní	místo	v	MSK	29,2	uchazečů.	Z	celkem	80	581	ucha-
zečů	bylo	na	konci	roku	2009	evidováno	4	%	osob	do	19	let,	34	%	osob	ve	věku	20–34	let,	33	%	osob	ve	
věku	35–49	let	a	29	%	osob	nad	50	let.	Celkem	30	%	těchto	osob	je	nezaměstnáno	déle	než	12	měsíců.	
K	nejvíce	nezaměstnaným	patří	osoby	s	vyučením	–	43	%,	a	poté	se	základním	vzděláním	–	28	%).	

Podíl	nezaměstnaných	na	celkové	pracovní	síle	za	rok	2008	činil	7,38	%.	Ke	konci	roku	2009	bylo	
nejvíce	z	2	756	volných	míst	určeno	právě	pro	vyučené	–	45	%	nebo	osoby	s	ÚSO	–	SOŠ	–	26	%.	

Nejvyšší	 podíl	 na	 počtu	 zaměstnaných	 v	MSK	má	průmysl	 –	 konkrétně	 zpracovatelský	 průmysl	
(25,5	%).

Míra	zaměstnanosti	osob	ve	věku	55–64	let	činila	v	roce	2008	v	Moravskoslezském	kraji	39,89	%.	
Podíl	zaměstnaných	žen	na	všech	ženách	starších	15	let	věku	činil	v	roce	2008	43,76	%.

MSK	je	jedním	z	krajů	s	nejvyšší	migrací	vysokoškoláků	mimo	kraj	(údaj	za	rok	2004).

Výzkum a vývoj, inovace apod.

V	MSK	roste	od	roku	2004	počet	pracovišť	VaV.	V	roce	2004	jich	bylo	160,	v	roce	2008	celkem	192.	
Pomalejším	tempem	roste	počet	výzkumných	pracovníků	–	v	MSK	jich	bylo	v	roce	2008	celkem	1	632	

(přepočtený	stav).	Nejvíce	výzkumných	pracovníků	nalezneme	v	sektoru	vysokoškolském.	
Pomaleji	stoupá	od	roku	2004	i	počet	zaměstnanců	VaV	–	v	MSK	jich	bylo	v	roce	2008	celkem	2	931	

(přepočtený	stav).	
Výdaje	na	výzkum	a	vývoj	nejsou	v	MSK	vysoké.	V	roce	2008	činily	výdaje	na	VaV	2	661,4	mil.	Kč.	Od	

roku	2001	velmi	mírně	vzrostly	neinvestiční	výdaje	na	vědu	a	výzkum.	V	roce	2008	činily	2	482,2	mil.	Kč.	
Výdaje	na	VaV	v	MSK	byly	za	rok	2008	pouze	ve	výši	5	%	všech	výdajů	a	jejich	podíl	se	v	posledních	letech	
nezvyšuje.

Za	rok	2008	bylo	na	výzkum	a	vývoj	vynaloženo	0,714	%	HDP	Moravskoslezského	kraje.	Z	toho	60,6	
%	výdajů	bylo	vynaloženo	na	experimentální	vývoj,	zde	se	Moravskoslezský	kraj	řadí	na	3.	příčku	krajů	ČR,	
přičemž	celorepublikový	průměr	výdajů	na	experimentální	vývoj	činí	43,4	%.	

V	roce	2008	byla	struktura	výdajů	do	výzkumu	a	vývoje	následující:	1	950	mil.	Kč	zainventoval	podnika-
telský	sektor,	vysokoškolský	sektor	investoval	do	výzkumu	a	vývoje	602	mil.	Kč	a	nejméně	investoval	sektor	
vládní,	tj.	105	mil.	Kč

Klesá	počet	patentů	udělených	v	MSK.	Za	rok	2008	jich	bylo	uděleno	pouhých	16.	
Podíl	domácností	MSK	vybavených	osobním	počítačem	od	roku	2005	roste.	V	roce	2005	bylo	osobním	

počítačem	vybaveno	45,7	%	domácností	MSK.
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Počet	domácností	vybavených	připojením	k	internetu	roste.	K	vysokorychlostnímu	internetu	bylo	v	roce	
2005	připojeno	7,6	%	domácností,	v	roce	2008	pak	32,4	%	domácností.	

V	Moravskoslezském	kraji	je	celkem	10,4	tis.	odborníků	v	oblasti	informačních	technologií.	Průměrná	
hrubá	měsíční	mzda	odborníků	v	MSK	činila	v	roce	2008	29	303,-	Kč.	

Výkonnost ekonomiky (dle regionálních účtů), veřejné rozpočty 

Nejvíce	 skutečných	 výdajů	 rozpočtu	Moravskoslezského	 kraje	 putovalo	 v	 roce	 2009	 do	 oblasti	
školství	 (67	%)	a	dopravy	 (17	%).	Do	zdravotnictví	byly	 investovány	4	%	výdajů	 rozpočtu	MSK,	3	%	
získalo	krizové	řízení,	po	2	%	bylo	 investováno	do	regionálního	rozvoje,	všeobecné	veřejné	správy	a	
služeb,	sociálních	věcí	a	kultury.	Pouhé	1	%	výdajů	bylo	rozděleno	do	oblasti	životního	prostředí	a	1	%	
na	ostatní	výdaje.

Saldo	příjmů	a	výdajů	veřejných	rozpočtů	činilo	v	roce	2008	1,48	%	na	celkových	výdajích	těchto	
rozpočtů.	I	když	je	výsledek	kladný,	řadí	se	mezi	podprůměrné,	neboť	celorepublikový	průměr	činil	3,76	%.	

Podíl	MSP	na	celkové	zaměstnanosti	za	rok	2008	činil	56,8	%.	Jedná	se	o	nejhorší	výsledek	mezi	
všemi	kraji,	a	to	i	ve	srovnání	s	celorepublikovým	průměrem	(65,7	%).	Hodnota	je	dána	strukturou	eko-
nomiky,	ve	které	setrvává	značný	počet	velkých	podniků	(47)	a	také	nejnižší	úrovní	(v	relativním)	počtu	
pracujících	na	vlastní	účet.

3.3.2.	Slezské	vojvodství

Hospodářství	Slezského	vojvodství	se	vyznačuje	specifickou	prostorovou	diferenciací,	která	vyplývá	
z	územního	rozložení	a	koncentrace	některých	hospodářských	aktivit	v	rámci	vojvodství.	Zemědělství	
převažující	v	severní	části	regionu	doplňují	další	aktivity	tohoto	sektoru	v	jižní	oblasti	vojvodství.	Průmy-
slový	sektor	se	koncentruje	v	centrální	části	regionu	a	je	doplněný	aktivitami	subjektů	lokalizovaných	
v	příhraničních	subregionech.	Sektor	služeb,	ačkoliv	je	silně	rozvinutý	v	podstatě	ve	všech	částech	vo-
jvodství,	plní	nejlépe	svoji	roli	„motoru”	hospodářství	a	dynamických	změn	v	katovickém	subregionu.

Struktura ekonomické základny

Na	jihu	Slezského	vojvodství,	tj.	v	subregionu	Bielsko,	činí	podíl	přidané	hodnoty	brutto	cca	13%	
ve	vztahu	k	celému	vojvodství.	Z	hlediska	ekonomických	sektorů	se	tento	subregion	vyznačuje	převa-
hou	sektoru	služeb	nad	sektorem	průmyslu	a	zemědělství.	Současně	je	třeba	zdůraznit	průměrnou	výši	
zaměstnanosti	v	této	části	vojvodství,	která	se	měří	pomocí	relace	pracujících	osob	k	počtu	obyvatel	
v	produktivním	věku	nad	15	let.	Tato	hodnota	činí	cca	0,37.	Produktivita	subregionu	Bielsko	měřená	ve-
likostí	HDP	v	poměru	k	počtu	zaměstnaných	osob	je	nižší	než	průměr	vojvodství	a	činí	cca	119	(průměr	
vojvodství	124,6).	

Na	 jihozápadě	vojvodství,	v	subregionu	Rybnik	 jsou	základem	ekonomiky	služby,	ačkoliv	průmy-
slový	sektor	má	také	velký	význam.	Podíl	průmyslu	ve	vztahu	ke	službám	v	tomto	subregionu	měřený	
na	základě	přidané	hodnoty	brutto	činí	0,8,	což	potvrzuje	význam	průmyslu.	Podíl	hospodářství	tohoto	
subregionu	na	tvorbě	přidané	hodnoty	brutto	vojvodství	je	na	úrovní	cca	11,5%.	Zaměstnanost	v	tomto	
subregionu	je	nižší	než	průměr	vojvodství,	což	může	souviset	s	nižším	důchodovým	věkem	v	hornictví,	
které	je	dominující	hospodářskou	činností	tohoto	subregionu.	Produktivita	subregionu	Rybnik	také	ne-
dosahuje	průměrné	hodnoty	vojvodství	a	činí	cca	118.

Na	západě	a	severozápadě	vojvodství	v	subregionech	Gliwice	a	Bytom	se	hospodářství	rozvíjí	di-
ferencovaně.	Jestliže	podíl	na	tvorbě	přidané	hodnoty	v	rámci	vojvodství	(neboli	de	facto	ekonomická	
síla	subregionu)	patří	v	daných	subregionech	k	nejnižším	ve	vojvodství	a	činí	10,8%	v	subregionu	Gliwice 
a	7,5%	v	subregionu	Bytom,	potom	podíl	služeb	ve	vztahu	k	průmyslu	je	jedním	z	nejvyšších	v	regionu.	
Produktivita	obou	subregionů	je	nižší	než	průměr	vojvodství	a	činí	0,38	v	subregionu	Gliwice	a	0,30 
v	subregionu	Bytom.	Posledně	uvedený	výsledek	představuje	jednu	z	nejnižších	hodnot	ve	vojvodství.	
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Úroveň	zaměstnanosti	v	případě	subregionu	Gliwice	nepatrně	překračuje	vojvodský	průměr	a	činí	0,38,	
tento	 ukazatel	 pro	 subregion	Bytom	 je	 v	 rámci	 vojvodství	 nejnižší,	 tj.	 0,3	 –	 pracují	 pouze	 tři	 osoby 
z	10	osob	v	produktivním	věku.

V	centrální	části	vojvodství	 jsou	subregiony	Katovice,	Tychy	a	Sosnovec.	Tato	oblast	má	největší	
ekonomickou	sílu	a	společně	tvoří	necelých	50%	přidané	hodnoty	vojvodství.	Subregion	Katovice	ge-
neruje	více	než	22%	přidané	hodnoty	brutto	vojvodství,	subregiony	Sosnovec	a	Tychy	cca	26%.	Jestliže	
v	 subregionu	Katovice	 dominuje	 sektor	 služeb,	 potom	 v	 subregionu	 Tychy	 je	 to	 průmyslový	 sektor. 
V	subregionu	Sosnovec	přes	dominaci	sektoru	služeb	generuje	průmyslový	sektor	rovněž	velkou	část	
přidané	hodnoty.	Produktivita	v	těchto	subregionech	zásadně	překračuje	průměr	vojvodství.	Nejvyšší	
produktivitu	ve	vojvodství	má	subregion	Sosnovec.	Tento	ukazatel	zde	činí	více	než	140	(průměr	~124),	
v	subregionu	Tychy	134	a	Katovice	131).	Zaměstnanost	dosahuje	nadprůměrné	úrovně	v	subregionech	
Tychy	a	Katovice,	v	subregionu	Sosnovec	se	pohybuje	pod	průměrnou	hodnotu.	Hodnoty	zaměstnano-
sti	dosahované	v	subregionu	Katovice	a	Tychy	jsou	nejvyšší	v	celé	oblasti	a	činí	0,49	a	0,43.

Subregion	Čenstochová,	který	se	nachází	na	severu	vojvodství,	generuje	cca	9%	přidané	hodnoty	
brutto	v	regionu	a	jde	o	subregion	se	silnou	převahou	zemědělského	sektoru.	Vzniká	zde	cca	30%	hod-
noty	příjmu	brutto	v	zemědělství	ve	vojvodství.	Pouze	subregiony	Sosnovec,	Rybnik	a	Bielsko	generují	
rovněž	poměrně	vysokou	přidanou	hodnotu	v	zemědělství,	ačkoliv	tyto	ukazatele	ve	výše	uvedených	
subregionech	nepřesahují	16%.	V	subregionu	Čenstochová	také	převažuje	sektor	služeb	nad	průmyslo-
vým	sektorem.	Produktivita	v	tomto	subregionu	činí	cca	100.	Tento	ukazatel	je	nejnižší	v	celém	vojvod-
ství.	Zaměstnanost	se	pohybuje	nepatrně	nad	průměrem	celého	regionu.

Ekonomika	vojvodství	se	rovněž	vyznačuje	poměrně	velkou	polarizací	vytvářeného	hrubého	do-
mácího	produktu.	Nejvyšší	úroveň	blahobytu	mají	subregiony	Katovice	a	Tychy.	Ve	skupině	dosahující	
průměrné	hodnoty	jsou	subregiony	Gliwice	a	Sosnovec.	Relativně	nejnižší	hodnotu	HDP	na	1	obyvatele	
mají	subregiony	Čenstochová	a	Bytom.

Trh práce

Specifika	hospodářství	jednotlivých	subregionů	ovlivňují	přesuny	lidí	do	zaměstnání,	které	předsta-
vují	zásadní	proměnnou	v	hospodářských	změnách	centrálních	měst	v	rámci	městských	aglomerací	v	re-
gionu.	Nejvyšší	kladné	saldo	příjezdů	a	odjezdů	do	zaměstnání	mají	Katovice,	kam	každodenně	přijíždí	
více	než	100	tis.	osob	a	saldo	činí	více	než	90	tis.	lidí.	Pro	hlavní	města	v	jižním	pásmu,	tj.	Bielsko-Biała 
a	Rybnik	činí	saldo	více	než	19	tis.	 lidí	a	více	než	tisíc	osob.	V	této	části	vojvodství	zaznamenáváme	
vysokou	hodnotu	salda	v	městě	Jastrzębie-Zdrój	(více	než	10	tis.),	záporné	hodnoty	zaznamenáváme 
v	okrese	Racibórz	 (-1,5	tis.),	 Żory	 (-4,5	tis.),	 v	 okrese	Těšín	 (-7	tis.),	 v	 okrese	Rybnik	 (-8	tis.),	 okrese	
Żywiec	(-7	tis.),	okrese	Bielsko	(-10,5	tis.).	Na	základě	toho	lze	usuzovat	na	atraktivitu	trhu	práce	–	na	
jedné	straně	jsou	města	dosahující	kladného	výsledku,	na	druhé	straně	města	a	okresy	„přespávacího“	
charakterem,	které	plní	funkci	zázemí	nebo	dokonce	noclehárny	v	rámci	pracovního	trhu.	Vidíme	zde	
určitou	dominující	roli	centrálních	měst,	ačkoliv	jde	rovněž	o	důsledek	existence	řady	velkých,	hospo-
dářsky	silných	měst.	

3.3.3.	Opolské	vojvodství

V	hospodářství	Opolského	vojvodství	hraje	zásadní	roli	průmysl.	Diferencovaná	struktura	průmyslu	
a	dlouholetá	tradice	průmyslové	výroby	jsou	z	hlediska	rozvoje	regionu	předností.	Hlavní	znaky	hospo-
dářského	prostoru	vojvodství1	:
•	 průměrná	úroveň	hospodářského	rozvoje	(HDP	per	capita	–	11.	místo	v	zemi)	a	nejnižší	míra	hospo-
dářského	přírůstků	v	posledních	několika	letech;

1	Na	základě	„Hlášení	o	sociální	a	hospodářské	situaci	Opolského	vojvodství	–	Strategická	diagnóza”	Odděle-
ní	regionální	a	územní	politiky	Úřadu	maršálka	Opolského	vojvodství,	r.	2010.
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•	 silná	vnitroregionální	diferencovanost	úrovně	hospodářského	rozvoje,	která	však	postupně	slábne	
(nižší	ukazatel	HDP	per	capita	v	západní	části);

•	 zásadní	význam	průmyslového	sektoru	v	hospodářském	rozvoji	 regionu	 (30,7%	přidané	hodnoty	
brutto	ve	srovnání	s	polským	průměrem	24,3%);

•	 diferencovaná	oborová	struktura	průmyslu,	v	níž	lze	vyčlenit	závody	potravinářského,	chemického	
a	koksárenského	průmyslu,	 cementářského	a	vápenického	průmyslu,	 kovozpracujícího	průmyslu, 
a	dále	nábytkářského	a	dřevozpracujícího	průmyslu,	který	má	dlouhou	tradici;

•	 trvale	vysoká	rentabilita	opolských	podniků,	které	se	kromě	toho	vyznačují	vysokou	úrovní	finanční	
likvidity;

•	 velký	exportní	potenciál	Opolského	vojvodství,	jehož	základem	je	především	chemický	průmysl;
•	 vysoká	produktivita	regionálního	zemědělství	(vysoké	výnosy);
•	 slabší	sektor	služeb,	zvláště	služeb	tržního	charakteru	(nejnižší	podíl	tržních	služeb	v	podobě	přida-
né	hodnoty	v	zemi)	a	nedostatečný	rozvoj	sektoru	služeb	vyššího	typu;

•	 nízká	 progresivita	 hospodářství	 a	 slabá	 sféra	 V+V	 (náklady	 na	 výzkumnou	 a	 vývojovou	 činnost 
v	přepočtu	na	1	obyvatele	patří	k	nejnižším	v	zemi);

•	 nízká	úroveň	zahraničních	investic.

Struktura ekonomické základny

Nejvyšší	 podíl	 v	průmyslové	výrobě	má	potravinářský	průmysl	 (13,2%	z	 celé	 regionální	 produk-
ce).	Zvláště	významnou	 roli	má:	 zpracování	ovoce	a	 zeleniny,	 výroba	mléčných	výrobků,	výroba	pe-
kárenských	a	cukrářských	výrobků,	výroba	cukrovinek,	výroba	cukru	a	další.	Význam	potravinářského	
průmyslu	zvyšuje	rovněž	nejvyšší	počet	zaměstnanců	 (celkem	téměř	8	tis.	osob),	což	 je	nejvíce	mezi	
všemi	odvětvími	zpracovatelského	průmyslu	v	Opolském	vojvodství.

Stejně	důležitou	pozici	v	rámci	výroby	v	regionu	má	chemický	průmysl,	jehož	základem	je	výroba	
základních	 chemikálií	 (kromě	 jiných	 závody	 „Zakłady	Azotowe“	 a	 „Petrochemia	Blachownia“	Kędzie-
rzyn-Koźle),	a	dále	v	menší	míře	výroba	hospodářské	chemie.	Výroba	chemikálií	a	chemických	výrobků	
je	zásadním	prvkem	průmyslového	potenciálu	Opolska	a	její	podíl	na	prodané	průmyslové	výrobě	činí	
celkem	11,7%	(druhé	místo	v	zemi).	Jenom	v	tomto	odvětví	pracuje	cca	3	tis.	zaměstnanců.

Třetím	odvětvím	z	hlediska	podílu	na	prodané	průmyslové	výrobě	je	činnost	související	s	výrobou	
produktů	z	nekovových	surovin	(11,1%	z	výroby	v	regionu	v	porovnání	s	celostátním	průměrem	4,2%).	
Zvláštní	význam	má	cementářství	a	vápenictví,	které	zaměstnává	celkem	cca	1,4	tis.	osob,	výroba	be-
tonových	a	sádrových	výrobků	(1,2	tis.	pracujících),	a	dále	výroba	skla	a	skleněných	výrobků	(více	než 
0,5	tis.	pracujících).	Dávný	význam	postupně	získává	kovozpracující	průmysl,	 jehož	potenciál	a	výro-
ba	stále	rostou.	Minulý	rok	byl	pro	toto	odvětví	poměrně	nepříznivý,	protože	zvláště	branže	spojená 
s	výrobou	samotných	kovů	zaznamenala	značný	propad	výroby	a	snížení	počtu	zaměstnanců.	Výroba	
kovových	výrobků	tvoří	cca	7,8%	a	výroba	samotných	kovů	cca	2,1%	z	celé	výroby	v	regionu.	

Chemický průmysl

Opolské	vojvodství	má	čelnou	pozici	mezi	polskými	regiony,	pokud	jde	o	rozvoj	chemického	průmy-
slu	a	má	potenciál	pro	další	budování	konkurenční	převahy	v	tomto	odvětví.	Význačným	rysem	opol-
ského	chemického	průmyslu	je	územní	koncentrace,	diferencovaný	charakter	z	hlediska	druhu	a	rozsahu	
výroby,	a	dále	rozvinuté	výzkumné	a	vzdělávací	zázemí.	Díky	všem	uvedeným	faktorům	má	chemická	
výroba	vhodné	výchozí	organizační	a	technologické	předpoklady	pro	trvalý	růst,	ačkoliv	jsou	potřeba	
další	nové	investice	a	intenzivní	snahy	o	posílení	výzkumné	a	vývojové	sféry.

Vzhledem	k	relativně	nízkým	inovacím	produktové	nabídky	chemického	průmyslu	jsou	nutné	zna-
čné	náklady	investované	do	rozvoje	vědecko-výzkumného	sektoru	a	dále	výrazné	zlepšení	jeho	infra-
struktury. 
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Potravinářský průmysl

Rozvoj	potravinářského	průmyslu	v	Opolském	vojvodství	se	váže	s	přírodními	zdroji	a	novými	pro-
dukty	pocházejícími	z	regionálního	zemědělství.	Iniciativy	v	zemědělském	sektoru,	které	směřují	k	po-
sílení	pozice	potravinářského	průmyslu	v	regionu,	se	pojí	s	progresivním	použitím	biotechnologií	a	gene-
tiky	a	zaváděním	nových	(zdravotně	nezávadných)	technologií	konzervace	a	výroby	potravin	(podpora	
součinnosti	s	výzkumným	a	vývojovým	sektorem	v	regionu	a	zvýšení	nákladů	na	rozšiřování	jeho	po-
tenciálu	a	infrastruktury).	Ve	společensko-politické	a	ekonomické	sféře	mají	zásadní	význam	iniciativy	
zaměřené	na	zlepšení	kvality	lidského	kapitálu,	činnosti	podporující	obnovitelnou	energetiku	a	zvyšující	
poptávku	po	zdravotně	nezávadných	produktech,	a	dále	snahy	o	posílení	konkurenceschopnosti	podni-
ků	potravinářského	průmyslu	(logistika	a	distribuce,	makroorganizační	změny).

Stavebnictví 

Velký	význam	pro	konkurenční	pozici	Opolského	vojvodství	má	sektor	stavebnictví,	který	se	vy-
značuje	poměrně	vysokou	konkurenceschopností	vzhledem	k	situaci	 tohoto	odvětví	v	zemi	a	kromě	
stavebně-montážní	činnosti	zahrnuje	rovněž	výrobu	stavebních	materiálů,	spolu	s	těžebním	průmyslem	
(vápenec,	čedič,	kamenivo,	hlíny).

Vedle	stavebních	podniků	a	velkých	závodů	na	výrobu	stavebních	materiálů	má	toto	odvětví	k	di-
spozici	rovněž	odborné	školství,	včetně	vysokých	škol	a	vědeckých	a	výzkumných	center	a	institucí.	Po-
silování	sektoru	malých	a	středních	podniků,	které	ve	stavebním	odvětví	intenzivně	působí,	je	výchozím	
bodem	pro	vytváření	struktur	síťového	typu	a	zlepšení	jejich	konkurenční	pozice	na	trhu.

Opolsko,	které	vytváří	cca	¼	tuzemské	produkce	cementu	a	udržuje	si	v	tomto	ohledu	pozici	pol-
ského	lídra,	by	mělo	tuto	činnost	nadále	rozvíjet	a	vycházet	z	vnitřní	poptávky	související	s	investicemi,	
jež	vyplývají	kromě	jiného	z	hospodářského	rozvoje	a	přílivu	prostředků	z	EU.	Specialitou	Opolska	může	
být	pasivní	stavitelství,	které	má	v	regionu	potenciál	k	intenzifikaci,	především	v	návaznosti	na	vědecko-
-výzkumný	a	vývojový	sektor,	a	dále	na	integraci	s	jinými	hospodářskými	odvětvími	(omezení	tradičních	
energetických	zdrojů,	energeticky	úsporné	technologie	a	obnovitelné	zdroje	energie).

Zemědělství, agroturistika a lesnictví

Vzhledem	k	vysokému	potenciálu	zemědělství	Opolského	vojvodství	v	tuzemském	měřítku	(výměra	
zemědělské	půdy,	vysoká	kvalita	zemědělské	výrobní	plochy,	výnosy	zemědělské	půdy,	nejvyšší	pro-
duktivita	v	zemi,	velký	podíl	na	zemědělské	výrobě,	atp.)	a	stabilně	velkému	významu	tohoto	odvětví 
v	hospodářské	struktuře	regionu,	lze	toto	odvětví	považovat	za	zásadní	a	trvalou	složku	regionální	po-
litiky.	Zemědělský	sektor	se	vyznačuje	relativně	vysokou	konkurenceschopností	a	v	polských	podmín-
kách	výjimečnou	mírou	návaznosti	zemědělských	podniků	na	trh.

Specifikem	Opolského	vojvodství	je	zaměření	na	vysoce	efektivní	a	intenzivní	zemědělství,	nikoliv	
pouze	ekologické.	Tento	 rys	odlišuje	Opolsko	od	propagovaného	ekologického	modelu	polského	ze-
mědělství.	Možnosti	vyplývající	z	vysoce	produktivního	a	rozvinutého	zemědělství	a	vhodných	pod-
mínek	pro	provozování	 zemědělské	výroby	nejsou	plně	využité	vzhledem	k	nedostatečnému	zázemí 
a	slabé	pozici	kooperujícího	zemědělsko-potravinářskému	průmyslu.

Inovace v hospodářství a výzkumná a vývojová sféra (V+V)

Jedním	z	nejdůležitějších	faktorů,	které	ovlivňují	hospodářskou	úroveň,	je	inovační	činnost,	pova-
žovaná	za	velmi	důležitou	podmínkou	růstu	a	konkurenceschopnosti	regionálního	hospodářství.	Velmi	
důležitou	roli	v	oblasti	inovací	hrají	výzkumné	a	vývojové	subjekty.

Jak	již	bylo	uvedeno,	základním	sektorem	opolského	hospodářství	je	průmysl,	jehož	podíl	na	tvorbě	
regionální	přidané	hodnoty	brutto	je	vyšší	než	celostátní	průměr	(30,7%	ve	srovnání	s	24,3%).	V	roce	
2008	činila	hodnota	výdajů	na	inovační	činnost	v	průmyslových	podnicích	v	Opolském	voj.	310,7	mil.	
złotych,	což	představuje	jen	o	trochu	víc	než	1%	celkových	nákladů	v	zemi.
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Opolské	vojvodství	se	vyznačuje	velmi	nízkým	podílem	produkce	nových	nebo	zásadně	zlepšených	
výrobků	v	celkové	produkci	výrobků	v	průmyslových	podnicích	(9,0%	ve	srovnání	s	15,8%	celostátního	
průměru).

Rostoucí	konkurenceschopnost	regionálních	ekonomik	a	technický	vývoj	vyžadují	zavádění	inovací	
a	nových	technologií.	V	letech	2006–2008	téměř	30%	průmyslových	podniků	zavedlo	produktové	ino-
vace	a	téměř	20%	z	toho	tvořily	produkty	nové	pro	trh	(ve	srovnání	se	17,2%	celostátního	průměru),	cca	
31%	podniků	zavedlo	nové	nebo	zásadně	zlepšené	procesy	(podobný	je	průměrný	celostátní	výsledek).

V	 letech	2006–2007	ve	struktuře	prodané	produkce	průmyslového	zpracování	podle	klasifikace	
zpracované	Organizací	pro	hospodářskou	spolupráci	a	rozvoj	(OECD),	činila	produkce	vysoce	rozvinuté	
a	středně	rozvinuté	techniky,	považovaná	za	jeden	ze	základních	ukazatelů	progresivity	hospodářství,	
celkově	více	než	32%.

Prodaná	produkce	méně	rozvinuté	techniky	činila	42%	a	nízko	rozvinuté	25%.	Podíl	produkce	vy-
soce	rozvinuté	techniky	činil	pouhých	0,7%.	S	ohledem	na	kritérium	úrovně	techniky	lze	stupeň	progre-
sivity	opolského	průmyslu	jako	sektoru	se	zásadním	významem	pro	rozvoj	regionálního	hospodářství	
považovat	za	nedostatečný.

Hlavním	problémem	Opolského	vojvodství	je	nízká	konkurenceschopnost	regionální	vědecko-výz-
kumné	nabídky	a	neuspokojivá	úroveň	spolupráce	sektoru	V+V	s	podnikateli.	Příliš	nízký	je	také	podíl	
firem,	které	spolupracují	s	institucemi	ze	sektoru	V+V,	přičemž	nejčastější	formou	této	spolupráce	jsou	
školení,	 konzultace	 a	 poradenství.	V	 roce	2008	ve	 sféře	V+V	v	 regionu	 fungovalo	16	 jednotek,	 což	
představuje	necelých	1,5%	ze	všech	 subjektů	 tohoto	 sektoru	v	Polsku.	Tyto	 jednotky	 zaměstnávaly 
912	osob	(více	než	1%	podíl	Opolska	na	celkovém	počtu	osob	pracujících	ve	V+V	v	Polsku).

Velmi	 znepokojivý	 je	 výjimečně	nízký	 podíl	 nákladů	 na	 činnost	V+V	v	 přepočtu	 na	1	 obyvatele	
v	Opolském	vojvodství	 (15.	místo).	V	r.	2008	jejich	hodnota	činila	39	zł	vzhledem	k	202	zł	polského	
průměru.	Současně	velikost	těchto	nákladů	roste	značně	pomaleji	než	obecně	v	tuzemsku.	

Opolské	vojvodství	se	vyznačuje	rovněž	jednou	z	celostátně	nejnižších	hodnot	poměru	nákladů	na	
výzkumnou	a	vývojovou	činnost	ve	vztahu	k	hrubému	domácímu	produktu,	který	v	r.	2007	činil	o	tro-
chu	více	než	0,1%	ve	srovnání	s	polským	průměrem	0,6%.

Ke	konci	 roku	2008	provozovalo	v	Opolském	vojvodství	svoji	činnost	462	společností	se	zahrani-
čním	 kapitálem.	 Hodnota	 zahraničního	 kapitálu	 investovaného	 v	 regionu	 podle	 stavu	 ke	 konci	 roku	
2008	činila	necelých	1,5	miliard	zł,	což	představuje	cca	1%	hodnoty	zahraničních	investic	v	Polsku	cel-
kem.	 Úroveň	 zahraničních	 investic,	 které	 jsou	 jedním	 z	 faktorů	 zvyšujících	 progresivitu	 regionálního	
hospodářství	 v	 opolském	 vojvodství,	 lze	 hodnotit	 jako	 nedostatečnou.	 Výzkumná	 a	 vývojová	 sféra 
v	Opolském	vojvodství	vyžaduje	další	kapitál,	organizační	podporu	a	pobídkovou	činnost	zaměřenou	na	
iniciativy	v	této	oblasti.	Dále	je	nutné	zvýšení	investiční	aktivity	podnikatelského	sektoru	v	oblasti	inovací.

3.3.4.	Žilinský	kraj

Rozhodujícími	sektory	hospodářství	Žilinského	kraje	jsou	průmysl	a	stavebnictví.	Průmyslový	cha-
rakter	kraje	ovlivňuje	přítomnost	průmyslových	zón	České	a	Polské	republiky	a	taktéž	nedostatek	úrod-
né	půdy.	Vývoj	struktury	hospodářství	Žilinského	kraje	je	v	posledních	letech	charakterizovaný	postup-
ných	posilněním	odvětví	služeb.	K	31.	12.	2010	je	v	Žilinském	kraji	evidovaných	13	451	podniků,	což	
činí	9,6	%	podílu	v	rámci	SR.	Průmyslové	subjekty	se	sídlem	v	Žilinském	kraji	dosáhly	roku	2007	tržby	
za	vlastní	výkony	a	výrobky	7,4	mld.	EUR.	Za	rok	2009	to	bylo	7	203,4	mld.	EUR,	což	souvisí	s	regio-
nálními	projevy	světové	hospodářské	krize.	Tahouny	průmyslu	v	Žilinském	kraje	jsou	z	hlediska	podílu	
na	tržbách	výroba	motorových	vozidel	 (36,2	%),	výroba	a	rozvod	elektřiny,	plynu,	páry	a	teplé	vody 
(20,9	%)	a	výroby	celulózy,	papíru	a	výrobků	z	papíru	 (9,4	%).	Meziroční	růst	tržeb	za	vlastní	výkony 
a	výrobky	zaznamenali	výroba	chemikálií	a	chemických	produktů	(o	27,9	%),	sběr,	úprava	a	dodávka	vody	
(o	5,6	%)	a	výroba	elektrických	zařízení	(o	2,2	%).	Z	celosvětového	hlediska	se	v	roce	2009	podílel	Žilinský	
kraj	na	objemu	tržeb	v	průmyslu	12,5	%,	čímž	se	řadí	na	třetí	místo	za	Bratislavský	a	Trnavský	kraj.
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Průmysl	Žilinského	kraje	je	diverzifikovaný	se	zastoupením	různých	odvětvových	agregací.	Podniky	
s	technologiemi	vyšší	úrovně	(H-tech	+	MH-tech)	tvoří	většinu	všech	podniků	v	kraji.	Mezi	nejdůležitější	
odvětví	kraje	patří	strojírenský	průmysl.	Vzhledem	k	orientaci	slovenského	strojírenství	na	automobilo-
vý	průmysl,	perspektivu	má	obzvlášť	výroba	komponentů,	přičemž	nosnou	skupinou	výrobních	oborů	je	
výroba	ložisek	a	převodovek.	Díky	zahraničním	investicím	do	regionu	se	hnacím	motorem	průmyslu	stal	
automobilový	průmysl.	Útlum	zaznamenává	průmysl	chemický,	v	němž	se	do	popředí	dostává	výroba	
výrobků	z	gumy	a	plastů.	

Z	hlediska	struktury	jednotlivých	ekonomických	odvětví	v	kraji	a	jejich	příspěvku	k	tvorbě	hrubé	při-
dané	hodnoty	si	průmysl	dlouhodobě	drží	první	místo.	V	běžných	cenách	narostla	tvorba	hrubé	přidané	
hodnoty	mezi	lety	1995–2008	o	1	264,2	mil.	EUR,	tj.	o	330,9	%.	V	roce	2008	dosáhla	hodnota	1	811,6	mil.	
EUR.	V	poměru	k	ostatním	odvětvím	u	tohoto	ukazatele	podíl	průmyslu	mírně	poklesl	z	30,5	%	na	26,6	%.	
O	mnoho	rychlejší	v	sledovaném	období	rostlo	stavebnictví,	u	kterého	hrubá	přidaná	hodnota	vykázala	
za	rok	2008	výši	1	086,3	mil.	EUR	v	běžných	cenách,	čímž	si	polepšilo	oproti	roku	1995	o	976,7	mil.	EUR:	
Jeho	poměr	vůči	ostatním	odvětvím	v	kraji	narůstal	z	6,1	%	v	roce	1995	na	15,9	%	roku	2008.	

Podpora investic

Žilinský	kraj	patří	mezi	nejpodporovanější	regiony	v	Slovenské	republice	z	hlediska	poskytnutých	in-
vestičních	stimulů.	V	letech	2002–2007	bylo	v	Žilinském	kraji	podpořeno	celkem	osm	investičních	pro-
jektů	v	celkovém	objemu	12	583,873	mil.	Sk	(417,71	mil.	EUR).	Dalších	20,89	mil.	EUR	získali	tři	projekty	
ze	Žilinského	kraje	v	období	po	vstupu	do	eurozóny	(1.	1.	2009)	do	½	roku	2010.	Převážně	podporova-
ným	odvětvím	byl	automobilový	průmysl,	který	se	i	díky	této	podpoře	stal	tahounem	hospodářského	
růstu	regionu.	Pomoc	schválená	pro	KIA	MOTORS	je	největší	z	hlediska	objemu,	je	i	nejdražší	pomocí	
z	hlediska	nákladů	na	vytvoření	pracovního	místa	a	investice	vyvolané	u	příjemce	z	všech	podpořených	
projektů	v	Slovenské	republice.	Na	rozdíl	od	evropských	producentů	nemohl	korejský	výrobce	počítat	
s	dodávkami	z	blízkých	zemí,	což	mělo	za	následek	příchod	dalších	korejských	dodavatelů	společnosti	
KIA	MOTORS	 (např.	Dong	Wong	Metal	 Industry,	Dong	Hee,	Mobis,	Hysco).	Dodávky	pro	 investora	
od	slovenských	dodavatelů	představovaly	75	%	až	90	%	nákupů	realizovaných	v	Slovenské	republice	
v	přípravné	fázi.	Podobně	jako	u	výrobní	fáze	je	podíl	lokálních	nákupů	a	dodávek	z	firem	lokalizovaných	
v	Slovenské	republice	relativně	vysoký	a	převyšuje	počet	zahraničních	dodavatelů.	I	na	základě	Nařízení	
vlády	č.	145	/	2008	patří	Žilinský	kraj	mezi	čtyři	nejpreferovanější	regiony	země,	u	kterých	může	maxi-
mální	intenzita	pomoci	pro	investiční	záměr	dosáhnout	50%	celkových	nákladů.	

Také	díky	spuštění	investičních	stimulů	pro	zahraniční	investory	na	národní	úrovni	se	stav	přímých	
zahraničních	investicí	před	nástupem	ekonomické	recese	vyvíjel	pozitivně.	Zvlášť	pozitivně	se	v	poro-
vnání	s	ostatními	regiony	vyvíjel	právě	Žilinský	kraj,	který	tento	ukazatel	navýšil	v	porovnání	mezi	lety	
2004–2008	až	na	233,8	%	původní	úrovně.	

Průměrný	podíl	Žilinského	kraje	na	zahraničních	investicích	v	rámci	SK	činil	v	období	2004–2008	
5,6	%.	Kdyby	se	ale	nepočítal	Bratislavský	kraj,	který	realitu	ostatních	území	Slovenské	republiky	svými	
čísly	značně	deformuje,	podíl	Žilinského	kraje	na	zahraničních	investicích	v	SR	by	se	blížil	k	20	%.	Ještě	
důležitější	je,	že	zatímco	v	roce	2004	nedosahoval	Žilinský	kraj	ani	5	%	tohoto	podílu,	na	konci	sledova-
ného	období	už	vykazuje	podíl	nad	6	%,	což	dokazuje	zvyšující	se	trend	atraktivnosti	kraje	a	ekonomic-
kých	subjektů	v	něm	pro	zahraniční	investice.	

Trh práce

Pozitivní	 trend	v	 růstu	 zaměstnanosti	v	Slovenské	 republice,	 souvisí	 tak	 s	 příchodem	 investorů,	
tak	s	konjunkturou	domácích	firem	po	vstupu	do	EU,	trval	až	do	prvního	půlroku	2008.	Pozitivní	trend	
v	celkovém	růstu	zaměstnanosti	zaznamenával	i	Žilinský	kraj,	kde	v	období	od	roku	2003	až	do	roku	
2007	vzrostl	celkový	počet	pracovních	míst	o	24,5	tisíc.	K	30.	červnu	2008	vzrostla	zaměstnanost	v	Ži-
linském	kraji	meziročně	o	5,8	%,	což	byl	nejvyšší	růst	ze	všech	krajů	v	SR.	Druhý	půlrok	roku	2008	byl	
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už	ovlivněn	následkem	hospodářské	krize,	což	se	negativně	projevilo	i	ve	vývoji	zaměstnanosti.	Celkový	
vývoj	za	rok	2008	ještě	vykázal	meziroční	růst	zaměstnanosti	o	3,2	%,	přesto	v	posledních	měsících	
roku	už	převládal	opačný	trend.	V	roce	2009	bylo	v	SR	celkem	2	365,8	tis.	pracujících,	což	je	97,2	%	
stavu	roku	2008.	Ještě	větší	propad	vykázal	Žilinský	kraj,	který	se	s	počtem	297,7	tis.	pracujících	zazna-
menal	95,8	%	úrovně	zaměstnanosti	oproti	předcházejícímu	roku.

Výzkum, vývoj a inovace

Podle	závěrů	Rámcové	strategie	Žilinského	regionu	pro	oblast	inovačního	rozvoje,	která	byla	zpra-
cována	 roku	2006,	Žilinský	kraj	disponuje	největším	 inovačním	potenciálem	v	oblasti	 strojírenského	
průmyslu,	elektrotechnického	průmyslu	(včetně	informačních	a	komunikačních	technologií),	dřevozpra-
cujícího	průmyslu	a	cestovního	ruchu.	Rámcová	strategie	identifikovala	opatření	pro	podporu	inovací	
na	regionální	úrovni	a	 taktéž	navrhla	 i	 soubor	tzv.	pilotních	aktivit,	které	se	postupně	realizují.	Mezi	
nejviditelnějšími	 z	nich	patří	každoroční	organizace	konference	 Inovační	 rozvoj	 regionů,	či	udělování	
ocenění	Inovace	Žilinského	kraje.	

Počet	výzkumných	pracovníků	v	Žilinském	kraji	vykazuje	mírnou	rostoucí	tendenci,	přičemž	největší	
počet	působí	v	oblasti	technických	věd.	Co	se	týče	počtu	zaměstnanců	v	sektoru	výzkumu	a	vývoje,	
roku	2010	bylo	v	kraji	v	přepočtu	na	plné	úvazky	celkem	1	267,4	zaměstnanců	výzkumu	a	vývoje,	což	
je	nejvyšší	počet	za	rok	2006–2010	a	vlastně	v	historii	Žilinského	kraje	vůbec.	Mírně	rostoucí	tendence	
v	počtu	zaměstnanců	v	tomto	sektoru	byla	udržena	i	napříč	poklesu	zaměstnanosti	v	letech	2008–2010	
způsobenému	ekonomickou	recesí.	Přesto	v	přepočtu	k	počtu	obyvatel	kraj	stále	nedosahuje	celorepu-
blikový	průměr,	v	případě,	že	by	se	nebral	v	úvahu	Bratislavský	kraj,	kde	je	soustředěno	množství	VaV	
institucí	včetně	Slovenské	akademie	věd	a	jejích	ústavů,	byl	by	těsně	nad	průměrem	SR.

Výdaje	na	výzkum	a	vývoj	v	kraji	v	roce	2010	dosáhly	výše	26,3	mil.	EUR,	což	 je	nejvyšší	suma	
výdajů	na	výzkum	a	vývoj	v	Žilinském	kraji	vůbec.	Z	běžných	výdajů	na	výzkum	a	vývoj	největší	část	
směřuje	do	oblasti	vývoje	a	nejmenší	do	oblasti	základního	výzkumu.	Pokud	v	průměru	narostly	v	SR	
výdaje	v	období	2006–2010	na	výzkum	a	vývoj	o	47%,	v	Žilinském	kraji	až	o	73	%,	hlavně	díky	vývoji	
v roce 2010.

Informační společnost

V	roce	2010	bylo	počítačem	v	Žilinském	kraji	 vybaveno	celkem	75,3	%	domácností	 (v	 rámci	SR	
těsně	po	Bratislavském	kraji	druhá	největší	hodnota)	a	67,1	%	domácností	mělo	přístup	k	internetu	(hod-
nota	na	úrovni	průměru	SR).	Tento	rozdíl	v	přístupu	k	počítači	a	k	přístupu	na	internet	je	nutno	vysvětlit	
především	členitostí	terénu,	který	vytváří	na	mnohých	místech	přírodní	překážky	pro	šíření	internetu 
a	zpomaluje	budování	infrastruktury	pro	zabezpečení	jeho	dostupnosti	na	celém	území	kraje.	

3.3.5.	Potenciál	vzájemné	spolupráce

Při	podrobné	analýze	zaměstnanosti	v	rámci	sledovaných	regionů	můžeme	hovořit	o	jejím	nárůstu	
ve	všech	ekonomických	aktivitách	dle	klasifikace	NACE.2	Pokud	srovnáme	partnerské	regiony,	můžeme	
si	povšimnout	určitých	podobností	změn	a	celkových	tendencí.	Rozdíly	mezi	nimi	se	v	menší	míře	týkají	
typu	změn,	především	však	jejich	úrovně.	Zatímco	ve	Slezském	vojvodství	činil	nárůst	zaměstnanosti 
v	posledních	deseti	letech	cca	9%,	v	Opolském	vojvodství	cca	3%	a	v	Moravskoslezském	a	Žilinském	
kraji	cca	4%.

Za	prvé:	zaznamenáváme	značné	snížení	zaměstnanosti	v	zemědělství	partnerských	regionů,	v	roce	
2009	došlo	ve	Slezském	vojvodství	k	úbytku	o	cca	44%	zaměstnanců	ve	srovnání	s	rokem	2000,	v	Mo-
ravskoslezském	kraji	o	cca	36	%	a	Žilinském	o	cca	30%	vzhledem	k	počtu	zaměstnanců	z	roku	2000.	

2	Číselné	údaje	o	zaměstnanosti	jsou	uvedeny	v	systému	klasifikace	NACE;	podle	Eurostat.
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Podíl	osob	zaměstnaných	ve	Slezském	vojvodství	v	zemědělství	ve	vztahu	celkovému	počtu	pracujících	
činí	cca	2,4%,v	Žilinském	kraji	2,6%	a	v	Moravskoslezském	kraji	jsou	to	necelá	2%.

Za	druhé:	došlo	ke	značným	transformacím	v	průmyslu	(bez	stavebnictví),	které	souvisejí	především	
s	 restrukturalizací	 tradičních	ekonomických	odvětví.	Ve	Slezském	vojvodství	 to	v	konečném	důsled-
ku	nevyvolalo	snížení	počtu	osob	zaměstnaných	v	průmyslu,	v	Moravskoslezském	kraji	byl	zazname-
nán	nepatrný	pokles.	Slezské	vojvodství	v	letech	2000–2009	zaznamenalo	17%	nárůst	zaměstnanosti	
v	průmyslu,	kdy	byla	v	roce	2009	dosažena	úroveň	cca	600	tis.	 lidí,	v	Moravskoslezském	kraji	došlo	
k	poklesu	na	úroveň	183	tis.,	což	představuje	cca	o	3%	méně	než	v	roce	2000.	Struktura	zaměstnanosti	
v	průmyslu	v	obou	oblastech	je	velmi	podobná	a	činí	cca	32%	z	celkového	počtu	pracujících	osob.

Za	třetí:	ve	všech	regionech	lze	zaznamenat	nárůst	počtu	zaměstnanců	ve	stavebnictví,	který	činil	
v	letech	2000–2009	cca	20%	v	Moravskoslezském	kraji,30%	v	Źilinském	kraji	a	cca	34%	ve	Slezském	
vojvodství.	Počet	 zaměstnanců	ve	 stavebnictví	 v	 roce	2009	vypadá	v	 jednotlivých	 regionech	násle-
dovně:	cca	52	tis.	v	Moravskoslezském	kraji,	cca	31	tis.	V	Žilinském	kraji	a	cca	151	tis.	ve	Slezském	
vojvodství.	Pokud	tyto	výsledky	vztáhneme	k	úrovni	zaměstnanosti	v	jednotlivých	státech,	dostaneme	
v	českém	a	polském	případě	podobnou	hodnotu,	tj.	cca	8–9%	z	celkového	počtu	zaměstnaných	osob, 
v	Žilinském	kraji	je	tento	ukazatel	větší	–	cca	15%	v	roce	2008.

Za	čtvrté:	ve	všech	regionech	lze	zaznamenat	podstatný	nárůst	osob	zaměstnaných	v	sektoru	slu-
žeb.	Vzestupný	charakter	změn	v	období	2000–2009	pozorujeme	jak	ve	Slezském	vojvodství,	tak	v	Mo-
ravskoslezském	i	Žilinském	kraji.	V	prvním	regionu	byl	zaznamenán	nárůst	počtu	zaměstnaných	na	cca	
1	milionu,	což	znamená	dalších	téměř	400	tis.	nových	pracovních	míst	v	sektoru	služeb.	V	Moravsko-
slezském	i	Žilinském	kraji	tento	nárůst	činil	cca	30	tis.	pracovních	míst.	Ve	všech	regionech	pozorujeme	
podobnou	hodnotu	zaměstnanosti	ve	službách	vzhledem	k	celkové	výši	zaměstnanosti.	Tyto	ukazatele	
činí	56%	pro	Moravskoslezský,	54%	pro	Žilinský	kraj	a	57%	pro	Slezské	vojvodství.	

Vzhledem	k	výše	uvedeným	ekonomickým	aspektům	v	přeshraničním	a	vnitroregionálním	smyslu	
a	dále	s	ohledem	na	specifika	prezentovaných	strukturálních	faktorů	ekonomiky	v	kontextu	přeshrani-
ční	spolupráce	je	třeba	upozornit	na	následující	hypotézy,	které	se	týkají	aktuálních	tendencí	v	ekono-
mice	všech	partnerů	připravujících	ESÚS	TRITIA:

•	 ve	všech	oblastech	lze	hovořit	o	jevu	územní	koncentrace	výrobců	nadnárodních	automobilových	
koncernů	a	jejich	subdodavatelů/dodavatelů,	což	je	základem	pro	přínosy	aglomeračního	typu;

•	 partnerské	regiony	získaly	ekonomický	impuls	díky	vysoké	úrovni	investic	mezinárodních	korporací,	
včetně	automobilových	firem,	přičemž	konkurenční	boj	o	investory	a	možnost	vytváření	dodavatel-
ských	sítí	kolem	nich	je	jednou	z	nejzávažnějších	překážek	hospodářské	spolupráce	regionů;

•	 zejména	na	území	Slezského	vojvodství	a	Moravskoslezského	kraje	má	činnost	v	oblasti	zpracování	
oceli	dlouholetou	tradici,	a	to	v	přímé	návaznosti	na	nové	 investorské	 impulsy	ze	strany	velkých	
nadnárodních	firem;	všechny	regiony	pak	mají	výraznou	tradici	v	oblasti	strojírenské	výroby;

•	 lokální	trhy	se	otevírají	a	zvyšuje	se	jejich	dynamika	díky	dostupnosti	lidských	zdrojů	s	profesními	
schopnostmi	a	kvalifikací	a	dále	s	akademickými	znalostmi	a	zkušenostmi	díky	stále	širší	nabídce	
vysokých	škol;

•	 podpora	obchodní	činnosti,	včetně	nových	firem	a	podnikatelské	činnosti	mladých	 lidí,	 je	možná	
díky	iniciativám	a	institucím	z	obchodních	kruhů,	ačkoliv	se	nevytváří	podnikatelská	kultura;	obje-
vují	se	snahy	o	vytvoření	přeshraničních	podpůrných	struktur	(např.	trilaterální	projekt	7.	Rámco-
vého	programu	CERADA	–	Central	European	Research	and	Development	Area);

•	 vznikající	klastrové	iniciativy	koncentrují	aktivitu	obchodních	subjektů	na	kooperaci	uvnitř	skupi-
ny	a	na	konkurenci	vůči	okolí;	 tyto	 iniciativy	se	týkají	kromě	jiného	 leteckého	a	automobilového	
sektoru,	ICT,	stavebnictví,	sektoru	výroby	lékařských	zařízení	a	plastů)	–	jsou	to	oblasti	přinášející	
příležitost	spolupráce	přesahující	územní	hranice;
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•	 stávající	lidský	a	infrastrukturální	potenciál,	a	dále	úspěchy	v	oblasti	implementací	a	výzkumů	souvise-
jících	s	materiálovými	technologiemi,	automobilovým	a	leteckým	průmyslem	tvoří	perspektivní	pole	pro	
spolupráci,	za	předpokladu	zachování	bariery	ochrany	trhu	a	duševního	vlastnictví	velkých	korporací;

•	 partnerské	vztahy	mezi	regiony	ve	střední	a	východní	Evropě	vytvářené	na	základě	politické	do-
hody	mohou	mít	kladné	hospodářské	dopady	pod	podmínkou	zvýšení	společné	angažovanosti	při	
realizaci	konkrétních	infrastrukturálních	nebo	organizačních	řešení	evropského	významu	(což	nevy-
lučuje	lokálnost,	pokud	mají	přínosy	multiplikační	efekt).

3.3.6.	Klíčová	zjištění

•	 územní	koncentrace	výrobců	nadnárodních	automobilových	koncernů	a	jejich	subdodavatelů/do-
davatelů;

•	 konkurenční	boj	o	investory	a	možnost	vytváření	dodavatelských	sítí	kolem	mezinárodních	korpo-
rací	včetně	automobilových	firem	(např.	Kia/Hyundai)	je	jednou	z	nejzávažnějších	překážek	hospo-
dářské	spolupráce	regionů;

•	 dlouholetá	tradice	těžby	uhlí	a	výroby	a	zpracování	oceli	na	území	Slezského	vojvodství	a	Mora-
vskoslezského	kraje	včetně	zapojení	pracovní	síly	ze	všech	stran	hranic;

•	 vznikající	snahy	o	vytvoření	přeshraničních	podpůrných	struktur	(např.	projekt	7.	Rámcového	pro-
gramu	CERADA	–	Central	European	Research	and	Development	Area);

•	 klastrové	iniciativy	koncentrují	aktivitu	obchodních	subjektů	na	kooperaci	uvnitř	skupiny	a	na	kon-
kurenci	vůči	okolí	–	 letecký	a	automobilový	sektor,	 ICT,	stavebnictví,	výroba	 lékařských	zařízení	
a	plastů	–	oblasti	přinášející	příležitost	spolupráce,	přesahující	územní	hranice;

•	 stávající	lidský	a	infrastrukturální	potenciál	a	aktivity	v	oblasti	výzkumů	souvisejících	s	materiálo-
vými	technologiemi,	automobilovým	a	leteckým	průmyslem	tvoří	perspektivní	pole	pro	spolupráci;

•	 potenciál	 zřízení	 vývojového	 centra,	 zaměřeného	 například	 na	 oblast	 automobilového	 průmyslu	
vývoj	alternativních	pohonů,	např.	CNG.

3.4.	Cestovní	ruch

3.4.1.	Moravskoslezský	kraj

Moravskoslezský	kraj	má	významné	kulturně-historické	bohatství,	technické	památky	(zejména	na	
Ostravsku,	Karvinsku	a	Novojičínsku),	připomínající	průmyslovou	historii	regionu,	rozmanitou	atraktivní	
krajinu	a	dostatek	vhodných	 lokalit	k	 rekreaci	a	k	 rozvoji	cestovního	ruchu.	V	regionu	se	pravidelně	
konají	akce	národního	i	mezinárodního	významu.	Kraj	má	velmi	výhodné	geografické	i	klimatické	pod-
mínky	pro	celoroční	horskou	 rekreaci	 zejména	v	oblasti	Beskyd	a	 Jeseníků,	 se	snadnou	dostupností 
z	městských	aglomerací	regionu	i	okolí.	Tyto	oblasti	nabízejí	velmi	rozsáhlá	zalesněná	území.	V	poho-
ří	Jeseníků	se	v	některých	mikroregionech	vyskytuje	rekordní,	až	sedmdesátiprocentní	pokrytí	území	
lesy.	Je	zde	síť	značených	turistických	tras,	řada	vhodných	terénů,	lokalit	pro	využití	v	rámci	celé	řady	
forem	cestovního	ruchu.	Malebnost	Beskyd	a	velmi	zachovalá	a	nepoškozená	příroda	Jeseníků	vytvářejí	
obrovský	potenciál	pro	sportovně	i	zdravotně	orientovanou	turistiku.

Marketingová	strategie	rozvoje	cestovního	ruchu	v	Moravskoslezském	kraji	rozčleňuje	turistický	region	
na	šest	turistických	oblastí,	z	nichž	každá	je	určitým	způsobem	specifická	a	přitažlivá	pro	cestovní	ruch:

•	 Jeseníky	jsou	atraktivní	turistickou	oblastí	pro	letní	a	zimní	sporty	(lyžování,	cyklo	a	pěší	turistika),	
nachází	se	v	ní	technické	a	kulturní	památky	i	lázeňská	města.

•	Opavské	Slezsko	je	oblast	atraktivní	svými	technickými,	kulturními	a	přírodními	památkami	(zámky	
Hradec	nad	Moravicí	a	Raduň,	arboretum	v	Novém	Dvoře	u	Opavy),	s	přirozeným	kulturně-historic-
kým	a	správním	centrem	Opavou.
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•	Ostravsko	má	nejen	vhodné	podmínky	pro	příměstskou	turistiku	(vodní	sporty,	cykloturistika)	a	láze-
ňství	 (Sanatoria	Klimkovice),	 ale	 také	 unikátní	 technické	 památky	 (národní	 technická	 památka	Důl	
Michal	a	hutní	pece	v	oblasti	Dolních	Vítkovic,	aspirující	na	zápis	do	Seznamu	UNESCO,	hornické	
muzeum	Landek	park).	Centrum	Moravskoslezského	kraje	–	Ostrava	–	má	předpoklady	pro	rozvoj	
kongresové	turistiky	a	nákupního	cestovního	ruchu.

•	 Středem	turistické	oblasti	Poodří	–	Moravské	Kravařsko	je	CHKO	Poodří	se	sítí	cyklo	a	pěších	stezek.	
Oblast	je	vhodná	jak	pro	venkovskou	turistiku	a	hippoturistiku,	tak	i	k	návštěvám	městských	památ-
kových	rezervací	a	památek	(Novojičínsko).

•	 Těšínské	Slezsko	je	typické	specifickým	stavebním	slohem	a	svébytnou	folklorní	tradicí	při	hranicích	
s	Polskem	a	Slovenskem.	Dominují	kulturní	památky	(dřevěné	kostelíky,	slovanské	sídliště	Chotěbuz,	
lokalita	Trojmezí)	a	lázeňství	(Darkov).

•	 Turistická	oblast	Beskydy	–	Valašsko	je	atraktivní	jak	přírodními	zajímavostmi	(CHKO	Beskydy),	tak	
tradičně	velkými	možnostmi	pro	běžecké	a	sjezdové	lyžování	v	zimě	a	pro	pěší	turistiku,	cykloturistiku	
a	golfovou	turistiku	v	létě.	Typická	je	rovněž	regionálními	produkty	a	valašskou	architekturou	i	histo-
rickými	centry	měst.

Z	hlediska	forem	a	atraktivit	cestovního	ruchu	je	region	velmi	rozmanitý	–	z	tohoto	důvodu	je	vhod-
né	podporovat	v	turistických	oblastech	vždy	to,	co	je	v	nich	typické	a	co	přinese	největší	rozvoj.	Z	výše	
uvedeného	vyplývá,	že	kraj	disponuje	podmínkami	pro	další	formy	cestovního	ruchu	v	podobě	pěší	tu-
ristiky,	cykloturistiky,	agroturistiky,	industriální	turistiky,	kongresové	turistiky,	poznávací	turistiky	či	pro	
nákupní	cestovní	ruch,	jako	rozvíjející	se	specifickou	formu	cestovního	ruchu.

Přestože	je	potenciál	pro	rozvoj	cestovního	ruchu	v	kraji	značný,	jeho	využití	je	nedostatečné.	To	je	
způsobeno	vlivem	nízké	úrovně	dopravní	a	informační	infrastruktury	pro	cestovní	ruch,	zejména	v	příh-
raničních	oblastech,	nedostatečnou	nabídkou	a	kvalitou	základních	a	doplňkových	služeb	a	produktů 
a	taktéž	omezenou	nabídkou	marketingových	produktů	cestovního	ruchu,	nedostatečným	a	nekoordi-
novaným	marketingem	a	limitující	kvalitou	lidských	zdrojů.

V	regionu	je	dostatečný	počet	kulturních,	industriálních	památek	a	technických	zajímavostí	a	láze-
ňských	areálů.	Problémem	je	nedostatek	finančních	zdrojů	na	modernizaci	a	zvýšení	atraktivity	těchto	
památek	ve	vazbě	na	cestovní	ruch.	V	regionu	se	také	nacházejí	památky	zapsané	na	tzv.	indikativním	
seznamu	památek,	 které	 se	mohou	připravovat	 k	 zapsání	do	Seznamu	světového	dědictví	UNESCO	
(industriální	soubory	v	Ostravě).

V	Beskydech	a	Jeseníkách	jsou	situovány	areály	pro	letní	i	zimní	turistiku,	chybí	zde	ovšem	vhod-
ná	 turistická	 infrastruktura	a	doprovodné	služby,	prodlužující	 sezónnost	v	 regionu,	 se	zaměřením	na	
cílovou	skupinu	„rodiny	s	dětmi“.	Pro	zvýšení	atraktivity	těchto	i	dalších	turistických	cílů	je	tedy	důle-
žité	napojení	na	hustou	síť	doprovodné	infrastruktury	(orientačně-informační	systémy,	(cyklo)turistické 
a	běžkařské	trasy,	hippostezky)	a	provázanost	s	doplňkovými	službami	(cyklobusy,	skibusy,	cykloservisy	
apod.).

Návštěvnost regionu

Nejdůležitější	 charakteristiky	 cestovního	 ruchu	 představují	 kromě	 samotných	 lokalizačních	 před-
pokladů	také	statistické	trendy,	na	základě	kterých	 lze	určit	poptávku	a	odhadnout	vhodnou	nabídku. 
K	základním	informacím	patří	struktura	návštěvníků	a	jejich	potřeby.	V	roce	2010	bylo	podle	údajů	Če-
ského	statistického	úřadu	v	hromadných	ubytovacích	zařízeních	zaznamenáno	celkem	532	820	hostů,	
kteří	zde	strávili	celkem	1	745	501	nocí.	Průměrná	doba	pobytu	tedy	dosáhla	4,28	dní	(3,28	nocí).	Počet	
zahraničních	návštěvníků	po	nárůstu	v	letech	2005–2008	v	současné	době	klesá	(2005	–	107	560,	2008	
–	136	316,	2010	–	103	994.	Klesající	tendenci	vykazuje	i	počet	domácích	návštěvníků,	díky	tomu	celkový	
počet	návštěvníků	kraje	od	roku	2008	každoročně	klesá	(2007	–	642	916,	2008	–	640	128,	2009	–	585	
694,	2010	–	532	820).
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Počet	zahraničních	hostů	Moravskoslezského	kraje,	kteří	se	ubytovali	v	hromadných	ubytovacích	za-
řízeních,	vykazuje	v	uplynulých	třech	letech	pokles,	zatímco	v	celé	ČR	po	poklesu	v	letech	2008	a	2009	
nastal	v	roce	2010	mírný	nárůst.	Je	také	nutno	zmínit,	že	Moravskoslezskému	kraji	patří	v	tomto	kritériu	
až	osmé	místo	(bez	hl.	m.	Prahy),	Lze	předpokládat,	že	významnou	část	poklesu	přenocování	zahraničních	
návštěvníků	 tvoří	 úbytek	 tzv.	 business	 klientely	 v	 souvislosti	 s	 hospodářským	poklesem,	 který	 zasáhl 
i	významné	podniky	v	kraji.	

Ve	srovnání	návštěvnosti	tří	nejvyhledávanějších	turistických	cílů	v	každém	kraji	 (bez	hl.	m.	Prahy)	
patří	MSK	až	desáté	místo	(těmito	třemi	cíli	jsou	Zoo	Ostrava,	komplex	expozic	Slezského	muzea	Opava	
a	Slezskoostravský	hrad).	Je	to	způsobeno	pravděpodobně	také	tím,	že	krajské	turistické	atraktivity	nej-
sou	mezi	potenciálními	návštěvníky	příliš	známy,	co	poukazuje	na	nutnost	jejich	dalšího	rozvoje	a	zejména	
zkvalitnění	jejich	propagace.	Rozvojový	potenciál	lze	spatřovat	například	u	ostravské	Zoo,	kdy	zoologické	
zahrady	se	ve	většině	krajů	umisťují	v	návštěvnosti	turistických	cílů	na	předních	místech.	V	pořadí	nejna-
vštěvovanějších	technických	památek	ČR	patří	páté	místo	Hornickému	muzeu	OKD	v	Ostravě	(nyní	Lan-
dek	Park)	–	to	ukazuje	na	potenciál	vysoké	návštěvnosti	nejen	u	existujících,	ale	také	u	případných	nově	
otevřených	technických	památek	v	kraji,	který	v	tomto	směru	má	návštěvníkům	co	nabídnout.

3.4.2.	Slezské	vojvodství

Turistický	ruch	na	území	Moravskoslezského	kraje	a	Slezského	a	Opolského	vojvodství	vzniká	v	so-
uvislosti	s	turistickým	potenciálem	celé	oblasti.	Ve	Slezském	vojvodství	tvoří	turistický	potenciál	ale-
spoň	čtyři	skupiny	jevů,	k	nimž	se	řadí:	

•	 přírodní	a	krajinné	zdroje;
•	 rekreační	a	sportovní	události	a	zdroje;
•	 sakrální3	místa,	objekty	a	události;
•	 objekty	průmyslového	dědictví	a	industriální	prostory.	

Historicko-kulturní,	přírodní	a	hospodářské	podmínky	Slezského	vojvodství	mají	vliv	na	územní	spe-
cifika	vojvodství	a	vytvářejí	několik	oblastí	s	dominantními,	ačkoliv	nikoliv	výlučnými	„typy“	turistiky.	

Návštěvnost regionu

Ubytovací	 základna	pro	 turistický	 ruch	ve	vojvodství	 je	nejrozvinutější	v	okresech	kolem	 jižního	
pohraničního	pásma	(okresy	Těšín,	Żywiec,	Bielsko,	město	Bielsko-Biała)	a	tvoří	více	než	50%	z	celko-
vého	počtu	takových	objektů.	V	roce	2008	využilo	jen	samotné	ubytovací	objekty	okresu	Těšín	téměř	
půl	milionu	osob,	což	je	nejlepší	výsledek	v	celém	vojvodství	a	tento	výsledek	představuje	více	než	¼ 
z	počtu	osob,	které	využily	veřejné	ubytovací	objekty	ve	vojvodství.	Průměrně	lze	říci,	že	každý	desátý	
návštěvník	jižní	části	vojvodství	byl	zahraniční	turista.4	Struktura	zemí	původu5	osob,	které	nejčastěji	
navštěvují	Slezské	vojvodství	v	rámci	turistického	ruchu,	je	silně	diverzifikovaná.	Základní	skupinu	turi-
stů,	kteří	využívají	ubytovací	kapacity,	jsou	občané	Německa,	Itálie,	Česka	a	Francie	(celkem	cca	50%,	
z	toho	Česko	cca	6%).	Druhou	skupinu	tvoří	občané	Lotyšska,	Ruska,	Velké	Británie,	Litvy,	Slovenska,	
Ukrajiny,	Holandska,	Rakouska,	Španělska,	Švédska,	Běloruska	a	Belgie	(cca	35%,	z	toho	Lotyšsko,	Ru-
sko,	Litva	–	cca	13%,	Slovensko	–	cca	2,5%,	Velká	Británie	–	cca	4,5%).	Tato	čísla	nezahrnují	turisty,	kteří	

3	Sakrální	turistika	zahrnuje	dva	aspekty:	poutní	turistiku	a	religijní	turistiku.	Poutní	turistika	vyplývající	pře-
devším	z	náboženských	impulsů	je	neodlučně	spjatá	s	prohlubováním	víry,	zatímco	cílem	religijní	turistiky	je	po-
znávání	nábožensky	významných	míst	a	sakrálních	objektů.

4	Dominantní	pozici	z	hlediska	mezinárodního	turistického	ruchu	mají	Katovice	s	výsledkem	cca	60	tis.	osob	
a	Čenstochová	s	výsledkem	cca	42	tis.	osob,	což	spolu	s	uvedeným	turistickým	ruchem	v	jižní	části	činí	více	než	
50%	z	celkového	počtu	zahraničních	turistů.

5	Zpracováno	na	základě:	Turistika	ve	Slezském	vojvodství	v	r.	2008,	Statistický	úřad	v	Katovicích,	Katovice	2009
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nevyužívají	možnosti	ubytování	a	jejich	interpretace	musí	být	vzhledem	ke	strukturálnímu	charakteru6	
velmi opatrná. 

Přírodní potenciál

Utváření	terénu	na	jihu	vojvodství,	který	zahrnuje	pás	Beskyd	(Slezské,	Żywiecké,	Malé	a	Střední	
Beskydy)	vyhovuje	různým	formám	horské	turistiky.	Pro	pěší	turistiku	je	určeno	více	než	1200	km	tras,	
spolu	se	sítí	turistických	ubytoven.	Hlavním	produktem	v	rámci	turistického	ruchu	je	aktivní	a	speciální	
turistika	 s	 relativně	vysokou	úrovní	 sezónní	poptávky,	 kromě	 jiného	sjezdové	 lyžování	 (Szczyrk,	Wi-
sła,	Ustroń,	Brenna,	Korbelów),	trekking,	horolezectví	a	různé	formy	cyklistického	sportu,	vodní	sporty	
(Żywiec),	paragliding,	sportovní	létání	na	kluzácích	(Czechowice-Dziedzice,	Bielsko,	Szczyrk,	Żar)	a	jiné.	
Města	jako	Bielsko-Biała,	Wisła	nebo	Ustroń	mají	bohatou	nabídku	produktů	obchodní,	lázeňské	a	zdra-
votní	turistiky.	

V	jižní	oblasti	vojvodství	probíhají	procesy	zaměřené	na	stálé	zlepšování	organizace	turistiky,	včet-
ně	turistiky	kulturní,	zpřístupňování	historického	a	sakrálního	dědictví	a	rovněž	různých	forem	agro-
turistiky.	Tato	oblast	vzhledem	ke	své	hraniční	poloze	plní	nepochybně	důležitou	nadregionální	funkci,	
umožňující	poskytování	nabídek	pro	potřeby	příhraniční	a	tranzitní	turistiky.	Nedílnou	součástí	relativně	
vysoké	úrovně	atraktivity	nabídky	tranzitní	a	příhraniční	turistiky	je	dopravní	dostupnost	v	pohraničním	
pásmu	a	spojení	s	velkými	středisky	v	tuzemsku	i	v	evropském	prostoru.	Vzhledem	k	blízkosti	hranice	je	
třeba	rovněž	upozornit	na	skutečnost	turistického	ruchu	obyvatelstva	s	výrazným	akcentem	na	nákupy	
pro	domácnosti	na	jedné	i	druhé	straně	polsko-české	hranice.	

K	produktům	souvisejícím	s	turistickým	ruchem	v	této	části	vojvodství	lze	rovněž	zařadit	nabídku	
gastronomických	výrobků	a	výrobků	regionální	kuchyně.	Jedním	ze	subjektů,	které	se	zabývají	utváře-
ním	spolupráce	v	rámci	turistického	ruchu	jsou	euroregiony,	včetně	Euroregionu	Beskydy	(propagace	
regionu,	sportovní	a	rekreační	činnost)	a	Euroregionu	Těšínské	Slezsko	(modernizace	silnic,	informační	
systém,	propagace	na	veletrzích	a	výstavách,	trasy	zaměřené	na	kulturní	dědictví	a	jiné).	

Turistický	ruch	v	centrální	části	vojvodství	ve	velké	míře	ovlivňuje	její	průmyslový	charakter.	Tradi-
ční	chápání	Hornoslezské	aglomerace	jako	průmyslového	a	silně	urbanizovaného	území	nadále	ovlivňuje	
externí	vnímání	jeho	turistických	produktů,	nicméně	se	tato	tendence	postupně	mění	vzhledem	k	pro-
cesu	diverzifikace	 a	 rozšiřování	 turistické	nabídky.	 Industriální	 turistika,	 která	nabízí	 akce	 a	projekty	
jako	např.	Stezka	technických	památek,	se	stává	jedním	z	nových	symbolů	Horního	Slezska.	Metropo-
lizace,	jejímž	produktem	je	Hornoslezská	aglomerace,	přináší	kromě	jiného	zvyšování	intenzity	pohybu	
osob	a	silné	svazky	s	nadregionálním	prostorem,	což	znamená	zvýšení	poptávky	na	obchodní	turistiku 
a	průmyslovou	skupinovou	turistiku.	

Důležitou	roli	mezi	rozšířenými	formami	turistiky	ve	střední	části	vojvodství	hraje	již	tradičně	sa-
krální	turistika,	která	se	vztahuje	především	ke	kultu	Panny	Marie	Piekarské.	Jde	o	důležité	náboženské	
a	poutní	středisko	Slezského	vojvodství.

Díky	rozvoji	akademických	středisek	především	v	okolí	Katovic	a	Gliwic,	silným	korporátním	svaz-
kům	a	dlouholetému	období	nových	investic	ze	strany	tuzemského	a	mezinárodního	kapitálu	do	různých	
hospodářských	oblastí,	dále	díky	neustálému	zlepšování	dopravní	infrastruktury	v	regionu	prostřednic-
tvím	 stále	 se	 rozšiřujícího	 systému	dálnic	 a	obchvatů	 a	 rovněž	poměrně	velkému	nárůstu	 leteckých	
spojení,	 která	 nabízejí	 letiště	Katovice-Pyrzowice	 a	 sousední	 letiště	Ostrava	 a	Krakov-Balice,	 vzniká 
v	centrální	části	vojvodství	důležité	metropolitní	centrum	na	mapě	Evropy.	V	tomto	kontextu	postindu-
striální	historie	měst,	metropole	plná	architektonických	památek	a	skutečné	technické	bohatství	tvoří	
nové	subprodukty	pro	posílení	obchodní	turistiky	a	představují	dobře	využitou	příležitost	pro	uskute-
čnění	akcí	v	kulturním	sektoru,	včetně	divadla,	hudby,	tance,	designu,	filmu,	atd.	

6	Značný	počet	ubytovacích	služeb	poskytnutých	Italům	a	Němcům	může	souviset	s	pronajímáním	ubytova-
cích	kapacit	pro	zaměstnance,	u	německých	občanů	může	ve	skutečnosti	jít	o	osoby	z	migrační	vlny	80.	a	90.	let,	
kteří	se	dočasně	vracejí	v	období	svátků.
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Turistické	produkty	v	této	části	vojvodství	 jsou	obohacené	díky	dostupnosti	různorodých	forem	
městské	rekreace.	Jde	o	oblast	 turistiky,	která	v	poslední	době	zaznamenává	velké	oživení	a	získává	
nové	možnosti,	kromě	jiného	díky	procesům	revitalizace	a	renovace,	a	dále	vzhledem	ke	koncentraci	
gastronomické	nabídky.	S	podobnými	příklady	vzorových	prostor	městské	turistiky,	jako	je	např.	ulice	
Stodolní	v	Ostravě,	se	však	zatím	v	zásadě	nesetkáváme,	což	lze	ve	více	než	dvoumilionové	metropoli	
považovat	 za	 nedostatek.	 Probíhají	 pokusy	o	oživení	 různých	městských	prostor	 (např.	 ul.	Mariacka 
v	Katovicích).	

Města	 v	 aglomeraci	mají	 příležitost	 „zlepšit”	 vzhled	 veřejných	 prostor,	 které	mají	 především	 re-
kreační	funkci	a	jsou	běžně	dostupné,	jako	jsou	městské	parky,	promenády,	zelené	plochy	určené	pro	
širokou	veřejnost	a	rovněž	oblasti	kolem	jezer	v	příměstských	zónách.	V	centrální	části	vojvodství	jsou	
rekreačně	využívané	vodní	nádrže	(např.	Dąbrowa	Górnicza,	Tychy,	Pszczyna)	spolu	s	pobřežními	pásy,	
které	se	využívají	k	vodním	sportům,	jízdě	na	koni,	agroturistice	a	cykloturistice.	

Je	třeba	také	upozornit	na	moderní	produkty	obchodní	turistiky,	které	se	v	této	části	vojvodství	
rozvíjejí,	jako	např.	organizace	obchodních	a	kulturních	akcí	v	industriálních	objektech,	golfová	hřiště,	
vyhlídkové	lety	a	jiné.	Zvláště	cennou	oblastí	v	této	části	vojvodství	je	okolí	města	Pszczyna,	které	pro	
turistický	ruch	dobře	využívá	svoje	přírodní	a	historicko-kulturní	hodnoty.	Vysoká	míra	zalesnění,	do-
stupnost	a	dobře	známý	zámek	s	přilehlým	parkem	umožňují	realizaci	kulturních	akcí	rovněž	mezinárod-
ního	významu.

Západní	část	tvoří	především	okolí	měst	Rybnik	a	Racibórz.	Turistika	se	v	této	části	vojvodství	so-
ustřeďuje	kolem	čtyř	prvků.	Klíčové	jsou	pro	tuto	oblast	bohaté	lesní	porosty,	které	jsou	součástí	přírod-
ního	parku	„Cysterskie	Kompozycje	Rud	Wielkich”	(druhý	největší	přírodní	park	Slezského	vojvodství).	
Na	druhé	straně	 jsou	však	průmyslové	tradice	 (např.	hornictví,	energetika)	příčinou	značné	proměny	
krajiny	a	zdrojem	urbanizačních	procesů.	Další	výraznou	předností	této	části	vojvodství	jsou	památkově	
chráněné	urbanistické	komplexy.	Pokud	konstatujeme,	že	jižní	a	centrální	část	vojvodství	se	vyznačují	
vysokou	úrovní	turistické	infrastruktury,	potom	je	západní	část	z	tohoto	hlediska	poměrně	málo	roz-
vinutá,	což	nemusí	být	chápáno	jako	záporný	rys	ukazující	na	nízký	potenciál	této	oblasti.	Důvodem	je	
silná	kulturní	identita	a	velmi	pružný	rozvoj	lokální	nabídky	zaměřené	především	na	„vlastní“	uživatele	
(jak	ve	městech,	tak	na	venkově).	Čtvrtým	činitelem	je	příhraniční	lokalizace.	Za	základ	turistické	nabíd-
ky	v	této	části	vojvodství	lze	považovat	především	kulturní	akce,	dále	aktivity	zaměřené	na	rekreační 
a	sportovní	turistiku,	které	jsou	výsledkem	institucionální	a	neinstitucionální	spolupráce,	a	dále	produk-
ty	městské	turistiky.	Příhraniční	poloha,	jejímž	výsledkem	jsou	společensko-ekonomické	vazby	s	Mora-
vskoslezským	krajem,	ukazují	na	význam	produktů	tzv.	příhraniční	turistiky	a	tranzitního	turistického	
ruchu.	

Kulturní potenciál

Kulturní	akce	ve	městech	Rybnik,	Żory	a	dalších	mají	nejen	stálý	okruh	lokálních	příjemců,	ale	prosa-
zují	se	i	v	širším	kontextu	a	mnohé	získávají	mezinárodní	charakter	(kabaretní	festival,	festival	dechových	
orchestrů,	hudební	workshopy	pro	děti,	jazzové	koncerty).	Vytváření	nové	konkurenční	pozice	Rybnika	
v	souvislosti	s	akademickou	funkcí	a	orientace	samosprávných	orgánů	na	nové	základní	činnosti	města,	
včetně	automobilového	a	leteckého	sektoru,	a	dále	pevná	role	města	Racibórz	v	kooperačních	vztazích	
s	Českem,	Německem,	Belgií	a	Holandskem	se	mohou	následně	stát	základem	pro	vznik	produktů	ob-
chodní	turistiky.	Dalším	impulsem	pro	posílení	této	formy	turistiky	může	být	zlepšení	dopravního	spojení	
měst	Żory,	Rybnik	a	Wodzisław	Śląski	v	severojižním	směru	díky	dálnici	A1.	Nabídku	sportovní	turistiky,	
která	navazuje	na	dobré	tradice	sportovních	klubů	v	městech	Jastrzębie	a	Wodzisław,	lze	rovněž	využít	
k	rozšíření	komplexní	nabídky	této	části	vojvodství.	Možnosti	turistiky	zaměřené	na	aktivní	trávení	vol-
ného	času	s	využitím	zelených	ploch,	turistických	tras	a	cyklotras	využívali	až	dosud	především	místní	
obyvatelé,	ačkoliv	i	tato	oblast	může	být	základem	pro	rozvoj	mezinárodní	turistiky.	Jedním	z	důležitých	
subjektů,	který	se	zabývá	problematikou	přeshraniční	spolupráce,	je	Euroregion	Silesia	–	Sdružení	obcí	
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povodí	horní	Odry	(kromě	jiného	propaguje	osobnosti	a	instituce	pohraničních	měst,	snižuje	jazykové,	
kulturní,	zvykové	bariery,	podporuje	lokální	iniciativy	a	mikroprojekty).

Severní	oblast	Slezského	vojvodství	se	pojí	především	s	Čenstochovou,	a	tedy	se	sakrální	turisti-
kou.	Čenstochová	patří	k	největším	mariánským	poutním	místům	v	Evropě.	Je	 třeba	konstatovat,	že	
tato	oblast	nabízí	rovněž	jiné	turistické	atrakce	související	s	Čenstochovou	a	jejím	okolím,	zvláště	co	se	
týká	kultury,	historie	a	památek.	Vzhledem	k	vysokým	krajinným	hodnotám	(např.	přírodní	park	„Orlich	
Gniazd”	–	největší	přírodní	park	ve	Slezském	vojvodství	s	malopolskou	částí,	„Próg	Lelowski“),	rozvoji	
nabídky	pravidelných	akcí	(např.	pyrotechnické	přehlídky	v	Olsztyně),	rozšíření	sítě	hotelů	a	restaurací 
v	zajímavém	prostředí,	má	tato	oblast	velký	potenciál	z	hlediska	rozvoje	obchodní	turistiky.	Další	velkou	
možností	této	části	vojvodství	je	také	agroturistika.

Slezské	vojvodství	nabízí	řadu	výjimečných	a	tradičních	produktů,	takže	se	může	z	hlediska	turi-
stiky	uplatnit	a	rozvíjet	prakticky	v	každém	směru	a	přeshraniční	spolupráce	vyplývající	z	jeho	polohy	
v	pohraničním	pásmu,	a	to	včetně	sociálních	a	ekonomických	vazeb,	je	další	předností	tohoto	regionu.	
Poměrně	nové	projekty,	např.	Stezka	technických	památek,	Stezka	dřevěné	architektury,	cyklostezka	
podél	Visly	nebo	také	„panevropské”	projekty	Katovice	–	město	evropské	kultury	2016	a	 jiné	„kom-
plexní”	akce	budou	zvyšovat	rozsah	a	dosah	působení,	což	bude	mít	vliv	na	rozvoj	turistického	ruchu 
a	hospodářské	vazby,	kulturní	dědictví	a	krajinné	hodnoty	budou	mít	další	vliv	na	nárůst	turistické	atrak-
tivity	Slezského	vojvodství.

3.4.3.	Opolské	vojvodství

Turistika	a	turistický	ruch	na	území	Opolského	vojvodství	vyplývá	z	turistického	potenciálu	vojvod-
ství,	který	tvoří	přírodní	a	krajinné	zdroje,	kulturní	a	cyklické	akce,	turisticko-kulturní	události	a	církevní	
událostí.

Opolský	region	má	atraktivní	přírodní	a	krajinné	hodnoty,	početné	architektonické	památky,	dobře	
připravené	turistické	trasy	a	stezky	a	dále	vhodné	klimatické	podmínky	(časné	jaro,	teplé	léto,	dlouhý	
podzim,	mírná	zima	a	přiměřené	množství	srážek),	které	 jsou	vhodné	k	celoroční	rekreaci	a	turistice.	
Opolské	vojvodství	nabízí	velmi	dobré	podmínky	pro	odpočinek	návštěvníků,	kteří	preferují	klid	a	ticho,	
stejně	jako	pro	ctitele	aktivního	odpočinku	–	vodní	sporty,	pěší	túry,	cyklovýlety	nebo	hipoturistika.

Přírodní potenciál

Tento	potenciál	vyplývá	z	velké	přírodní	a	krajinné	různorodosti	(přírodní	oblasti	zaujímají	cca	28,2	%	 
plochy	vojvodství),	včetně	přírodních	parků,	9	chráněných	krajinných	oblastí	a	36	přírodních	rezervací,	
které	jsou	lokalizované	v	severní,	střední	a	jižní	části	vojvodství	a	představují	základní	typy	přírodní	kra-
jiny:	hory,	náhorní	plošiny	a	nížiny	(včetně	říčních	údolí).

Základním	turistickým	potenciálem,	který	se	v	nejbližší	době	stane	„tahounem	rozvoje”	tohoto	ho-
spodářského	odvětví	v	 rámci	vojvodství,	 jsou	nejstarší	pozůstatky	dinosaura	Silesaurus	opolensis	na	
světě,	které	byly	odhaleny	ve	vesnici	Krasiejów,	obec	Ozimek.	V	současné	době	je	v	této	oblasti	v	pro-
vozu	paleontologický	pavilon	a	jurský	park	„Jurapark”	otevřený	v	roce	2010.	Důležitý	turistický	poten-
ciál	vojvodství	kromě	toho	tvoří:	

•	 tři	velká	jezera:	Otmuchowské,	Nyské	a	Turawské	s	celkovou	výměrou	6108	ha;
•	 kompaktní	lesní	komplexy	v	severní	a	střední	části	vojvodství	(nejvyšší	ukazatel	zalesnění	má	obec	
Murów	–	75,1%),	přičemž	lesy	celkově	zaujímají	26,3%	povrchu	vojvodství;

•	Opavské	hory	v	jižní	části	vojvodství.

Kulturní potenciál

Opolské	 vojvodství	 má	 velmi	 bohaté	 a	 cenné	 zdroje	 kulturního	 dědictví,	 které	 kromě	 jiného	
tvoří	 historicky	 formované	 urbanistické,	 průmyslové	 a	 obytné	 komplexy,	 architektonické	 objekty, 
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archeologická	naleziště,	stejně	jako	vědecká	a	umělecká	díla	a	tradice	regionu.	Mezi	památkovými	ob-
jekty	a	komplexy,	které	mají	výjimečnou	turistickou	hodnotu,	lze	uvést:

•	 hrad	slezských	Piastů	v	Brzegu	(„Slezský	Wawel”);
•	 klášterní	komplex	Hora	sv.	Anny	(Góra	św.	Anny);
•	 středověké	městské	hradby	v	Paczkowě	(„polské	Carcassone”);
•	město	Nysa	(řada	církevních	památek	–	„slezský	Řím”	a	pevnost),
•	 hrad	v	Moszné;
•	město	Opolí	–	Piastovská	věž,	skanzen	v	Bierkowicích;
•	 řada	dřevěných	sakrálních	památek	v	okrese	Kluczbork	a	Oleśno.

V	Opolském	vojvodství	funguje	14	muzejních	pracovišť,	která	shromažďují	více	než	100	tisíc	muzej-
ních	exponátů	z	oblasti	umění,	archeologie,	historie,	etnografie,	techniky	a	přírody.	Největší	množství	
muzejních	exponátů	se	nachází	v	okrese	Nysa,	v	městě	Opolí	a	v	okrese	Brzeg.	

Pravidelné a náboženské akce

Mezi	nejdůležitější	pravidelné	akce,	které	propagují	Opolské	vojvodství	a	přitahují	 turisty	ze	so-
usedních	regionů,	včetně	České	republiky	patří:

•	 Léto	květů	v	Otmuchowě;
•	 „Velikonoční	jarmark”,	„Rytířská	slavnost”,	„Podzimní	veletrh	lidového	umění”	a	„Včelařský	veletrh”	
v	Muzeu	opolské	vesnice	v	Opolí;

•	Mezinárodní	rytířská	slavnost	v	Byczyně	(organizovaná	Polsko-českým	rytířským	výukovým	cen-
trem	v	Byczyně);

•	Dny	pevnosti	Nysa	v	Nyse;
•	Dny	Koźla.

Opolské	vojvodství,	zvláště	Hora	sv.	Anny	se	svatyní	sv.	Anny	patří	k	nejvýznamnějším	poutním 
a	kultovním	místům	v	Polsku,	které	má	zvláštní	význam	pro	obyvatele	Slezska	a	je	také	místem	národní	
paměti	(oblast	slezských	povstání).	Každoročně	se	zde	konají	náboženské	poutě	a	oslavy	připomínající	
výročí	slezských	povstání,	které	patří	k	nejdůležitějším	událostem	nábožensko-historického	charakteru	
v	této	části	země.

Na	základě	analýzy	přírodních	a	krajinných	hodnot	 (stávající	 a	plánované	velkorozměrové	 formy	
ochrany	přírody	a	krajiny),	 stávající	 turistické	vybavenosti	a	 infrastruktury	a	dále	na	základě	analýzy	
velikosti	 turistického	 ruchu	na	území	vojvodství	 lze	vyčlenit	 tři	oblasti	předurčené	k	 rozvoji	 různých	
druhů	turistiky.	

V	Opolském	 regionu,	nacházejícím	 se	ve	 střední	 části	historického	území	Slezska	 s	Opolím	 jako	
historickým	centrem	Horního	Slezska,	Horou	sv.	Anny	jako	cílem	poutí	obyvatel	Slezska	a	městy	Nysa 
a	Brzeg,	by	měly	být	vytvořeny	podmínky	k	převzetí	hlavního	směru	slezské	sentimentální	 turistiky.	
Jeho	předností	je	dobrá	dostupnost	do	Vratislavi,	Katovic,	Čenstochové	a	Krakova.

Jih	vojvodství,	který	zahrnuje	pásmo	Opavských	hor	a	turistické	stezky	předhůří	Východních	sudet,	
se	vyznačuje	utvářením	terénu	vhodným	k	různým	formám	horské	turistiky.	

Pěší	turistiku	lze	provozovat	na	více	než	1350	km	tras	včetně	infrastruktury.	Hlavním	produktem	
pro	turistický	ruch	je	aktivní	a	speciální	turistika	s	relativně	vysokou	úrovní	sezónní	poptávky,	zaměře-
ná	kromě	jiného	na	kvalifikovanou	pěší	turistiku,	cykloturistiku	a	hipoturistiku,	trekking	a	různé	formy	
vodních	sportů	(Otmuchowské,	Nyské	a	Turawské	jezero),	paragliding	a	větroňové	létání	(Nowa	Wieś,	
Kamień	Śląski),	zatímco	obce	jako	Brzeg,	Nysa,	Paczków,	Otmuchów,	Prudnik,	Opolí	mají	bohatou	na-
bídku	produktů	kulturní	turistiky,	Głuchołazy	potom	zdravotní	a	lázeňské	turistiky.
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Vojvodství	má	také	zázemí	v	podobě	sportovních	a	rekreačních	objektů.	Provozování	vodních	spor-
tů	nabízejí	jezera	(Turawské,	Nyské	a	Otmuchowské	jezero),	zatímco	rozsáhlé	lesy	a	chráněné	krajinné	
oblasti	mohou	přinést	potěšení	ctitelům	agroturistiky,	pěší	turistiky	a	cykloturistiky.	

Opolské	Slezsko	se	vyznačuje	rovněž	vysokou	úrovní	regionální	identity,	která	ve	spojení	s	praco-
vním	ethosem	a	organizačními	snahami	obyvatel	vytváří	cenný	kapitál.

Prioritní	oblasti	rozvoje	turistiky	v	regionu	vycházejí	z	turistických	produktů,	se	zvláštním	důrazem	
na	aktivní	a	rekreační	turistiku	realizovanou	u	vodních	nádrží	v	Nyse,	Otmuchowě,	Turawě,	Paczkowě.	

Důležitou	roli	hraje	lázeňská	a	zdravotní	turistika	v	obcích,	kde	přírodní	zdroje,	léčivé	nerosty,	kli-
ma	a	příslušná	technická	infrastruktura	umožňují	vytvoření	profesionální	nabídky	a	komerčního	využití	
stávajících	přírodních	podmínek,	nutných	k	provozování	a	rozvoji	lázeňství.	

Možnosti	rozvoje	turistického	produktu	spočívají	také	ve	využití	řeky	Odry,	rozšiřování	a	propagaci	
městské	a	kulturní	turistiky,	a	dále	vesnické	turistiky	a	agroturistiky.

K	subjektům,	které	se	zabývají	formováním	spolupráce	v	rámci	turistického	ruchu,	jsou	euroregiony,	
včetně	Euroregionu	Silesia	na	území	okresu	Głubczyce	a	Euroregionu	Praděd,	jež	sdružuje	samosprávné	
orgány	ze	zbývající	části	Opolského	vojvodství	(propagace	regionu,	turistická,	sportovní	a	rekreační	čin-
nost,	modernizace	turistické	infrastruktury,	informační	systémy,	organizace	akcí	a	událostí,	propagace	
na	veletrzích	a	výstavách,	stezky	kulturního	dědictví,	aj.).	

Turistické oblasti

Jih	Opolska	 –	 s	 různorodými	 a	 velmi	 atraktivními	 krajinnými	 a	 rekreačními	 hodnotami	 zahrnuje	
okresy	Nysa,	Prudnik	a	Głubczyce.	V	tomto	regionu	se	nacházejí	turistické	oblasti	s	nejvyšší	turistic-
kou	atraktivitou	ve	vojvodství	 jako	např.:	oblast	Opavských	hor	na	území	obce	Głuchołazy,	Prudnik 
a	Lubrza,	dále	oblast	Otmuchowsko-nyských	jezer,	a	dále	menší	turistické	oblasti	s	lokálním	významem	
oblast	Kamiennika	a	oblast	Paczkowského	předhůří,	głubczycká	oblast	a	oblast	Wronin	–	Maciowakrze.	
Atraktivitu	regionu	zvyšuje	rovněž	jeho	poloha	v	příhraniční	zóně	a	příslušnost	většiny	obcí	k	Eurore-
gionu	Praděd.	Tato	oblast	je	předurčena	jak	k	rozvoji	pobytové	turistiky,	včetně	agroturistiky	a	zdravotní	
a	lázeňské	turistiky,	tak	k	rozvoji	kvalifikované	turistiky,	a	to	zvláště	pěší	turistiky,	cykloturistiky,	hipo-
turistiky,	vodní	a	okružní	turistiky.

Oblast	Opavských	hor	–	jediná	horská	oblast	na	území	vojvodství,	která	se	vyznačuje	značnou	va-
riabilitou	a	zachováním	fragmentů	kvalitně	vytvořených	přírodních	a	polopřírodních	sídel,	a	dále	výsky-
tem	 řady	 chráněných	a	 vzácných	druhů	 rostlin	 a	 zvířat.	Vhodné	klima	 je	příznivé	k	 rozvoji	 lázeňské	
turistiky	v	obci	Głuchołazy.	Díky	vysokým	přírodním	a	krajinným	hodnotám	je	tato	oblast	předmětem	
právní	ochrany	v	podobě	Přírodního	parku	„Opavské	hory”.	

Oblast	 Otmuchowského	 a	 Nyského	 jezera	 –	 skládající	 se	 ze	 2	 polyfunkčních	 vodních	 nádrží	
v	Otmuchowě	a	Nyse,	které	jsou	součástí	programu	Natura	2000	a	jsou	předmětem	ochrany	v	podobě	
Otmuchowsko-Nyské	chráněné	krajinné	oblasti.	Oblast	Otmuchowsko-nyských	jezer	patří	ke	kulturně	
nejcennějším	místům	Opolského	vojvodství.	Na	poměrně	malém	území	se	vyskytuje	řada	prvků	kul-
turní	krajiny,	historických	územních	komplexů	a	památkových	objektů.	Oblast	od	Nysy	do	Paczkowa	je	
unikátní	díky	osadnickým	prvkům	v	krajině	a	panorámatu	pevnosti	v	Nyse.	Na	dvou	velkých	vodních	
nádržích,	Otmuchowské	a	Nyské	se	provozují	vodní	sporty,	jako	např.	plachtění	a	windsurfing,	zatímco	
na	řece	Kladská	Nisa	je	zřízena	kajaková	trasa.	Tento	region	je	předmětem	intenzivní	turistické	výměny	
na	polsko-českém	pohraničí	(Olomoucký	kraj).	

Severní	 a	 střední	Opolsko	–	oblast	 s	 různorodými	 krajinnými	 a	 rekreačními	hodnotami,	 pokrytá	
rozlehlými	a	hustými	lesními	porosty.	Nachází	se	zde	oblast	Turawských	jezer,	která	patří	do	skupiny	
nejatraktivnějších	turistických	zón	ve	vojvodství	a	nachází	se	na	území	obcí	Turawa	a	Ozimek.	V	této	
oblasti	lze	vyčlenit	rovněž	turistické	regiony	patřící	do	skupiny	vysoce	atraktivních	turistických	zón,	jako	
např.:	oblast	Stobrawského	přírodního	parku,	dále	oblast	Údolí	řeky	Mała	Panwia	či	oblast	Stobrawsko-
-Turawských	lesů.
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Oblast	Turawských	jezer	–	k	hlavním	přírodním	lákadlům	patří	soustava	vodních	nádrží	lokalizovaná	
uprostřed	jehličnatých	lesů:	Velké	jezero,	Střední	jezero	a	Malé	jezero,	a	dále	řada	menších	nádrží,	např.	
Stříbrné	jezero	v	okolí	Osowce,	využívané	kromě	jiného	k	rekreačním	účelům	a	fungující	také	jako	sta-
noviště	vodního	a	mokřadního	ptactva	s	mezinárodním	významem,	které	je	předmětem	ochrany	v	rámci	
programu	NATURA	2000.	Jde	o	jednu	z	nejdůležitějších	rekreačních	oblastí	pro	obyvatele	vojvodství	
a	opolské	aglomerace.	Vzhledem	k	aktuálnímu	špatnému	stavu	vody	vyžaduje	Turawská	nádrž	 řadu	
nutných	rekultivačních	prací.	Na	vodní	nádrži	v	Turawě	se	provozují	vodní	sporty,	jako	např.	plachtění 
a	windsurfing.	

Oblast	Stobrawského	přírodního	parku	–	k	nejcennějším	přírodním	hodnotám	patří	lesní,	vodní	a	lu-
ční	mozaika,	včetně	velkých	rybníkových	soustav	v	okolí	obce	Pokój,	mrtvých	ramen	v	obci	Popielów 
a	 rozlehlých	 lučních	 ploch	 kolem	husté	 sítě	 řek	 Stobrawa,	 Budkowiczanka	 a	Brynica.	 Tato	 oblast	 je 
v	rámci	vojvodství	velmi	významná	z	hlediska	výskytu	vzácné	flory	a	fauny	(ptáci)	a	je	předmětem	ochrany 
v	podobě	Stobrawského	přírodního	parku	i	jako	součást	programu	NATURA	2000.	Z	hlediska	kulturní	
hodnoty	patří	 tato	oblast	 k	 průměrným,	 za	pozornost	 stojí	 památkově	 chráněný	 ruralistický	územní	
komplex	v	obci	Pokój	(bývalé	sanatorium-lázně).

Oblast	Małej	Panwi	–	hlavní	hodnotou	oblasti	je	přírodní	charakter	říčního	údolí	řeky	Małej	Panwi	
a	Myśliny	s	početnými	meandry,	ostrovy	a	mrtvými	rameny,	a	dále	rašeliniště,	na	nichž	se	koncentru-
jí	vzácné	rostliny,	díky	kterým	je	tato	oblast	navržená	na	právní	ochranu	v	podobě	přírodního	parku	
„Údolí	Małej	Panwi”.	Jedním	z	největších	turistických	i	vědeckých	lákadel	této	oblasti,	které	je	klíčové	
pro	rozvoj	turistiky	v	této	oblasti,	jsou	archeologická	naleziště	v	Krasiejowie	(zde	byly	nalezeny	nejsta-
rší	pozůstatky	dinosaura	nazývaného	Silesaurus	opolensis	na	světě).	Zde	byl	v	 r.	2010	díky	zapojení	
soukromého	kapitálu	otevřen	největší	zábavní	park	v	zemi	–	JuraPark,	ovšem	provozuje	se	zde	rovněž	
vědecká	a	výstavní	činnost.	

Zajímavé	přírodní	zdroje	doplňují	hmotné	technické	památky,	zvláště	závěsný	železný	most	z	r.	1827	
v	Ozimku,	který	je	nejstarší	v	Evropě,	zbytky	hutnického	osídlení	a	hutě	Jedlice.	Oblast	se	vyznačuje	
dobře	rozvinutou	turistickou	infrastrukturou	(pěší	trasy	a	cyklotrasy).

Oblast	Stobrawsko-Turawských	lesů	–	hlavní	hodnotu	představují	lesní	komplexy	a	krajinné	zdroje,	
chráněné	v	rámci	chráněné	krajinné	oblasti	„Stobrawsko-Turawské	lesy”.	Tato	oblast	se	vyznačuje	ro-
vněž	významnými	kulturními	hodnotami	–	řada	vesnických	sídel	tvoří	zachovalou	památkovou	územ-
ní	soustavu.	K	nejcennějším	kulturním	památkám	patří	kromě	jiných	cisterciácký	klášter	v	Jemielnicy 
a	Czarnowąsach,	a	dále	soubor	dřevěných	kostelíků	v	obci	Lasowice,	Olesno	a	Dobrodzień	 (součást	
trasy	Dřevěné	kostelíky	Opolského	vojvodství).	

Údolí	Odry	–	má	vysoké	přírodní	a	krajinné	hodnoty	(cenné	komplexy	lužních	a	mokřadních	lesů	
a	lužních	luk,	které	jsou	stanovištěm	vodního	a	mokřadního	ptactva	s	mezinárodním	významem	–	sta-
noviště	NATURA	2000,	Oderské	mokřady,	navrhované	k	vytvoření	stanoviště	Ústí	Nisy	a	Stobrawy,	
Zdzieszowický	luh,	Żywocické	luhy).	

Údolí	Odry	tvoří	mezinárodní	ekologický	koridor	Evropské	ekologické	sítě	ECONET	a	jeho	nejcen-
nější	úsek	v	oblasti	ústí	Kladské	Nisy	do	Odry	je	součástí	Stobrawského	přírodního	parku.	

Údolí	má	rovněž	vysoký	kulturní	význam,	neboť	u	řeky	Odry	vznikla	největší	města	Opolska:	Opolí,	
Kędzierzyn-Koźle	a	Brzeg.	Tato	města	mají	historická	centra	středověkého	původu	a	rovněž	řadu	jiných	
cenných	památek.	

Na	řece	Odře,	mezi	městy	Kłodnica	a	Brzeg,	se	nachází	rovněž	mnoho	technických	památek	souvi-
sejících	s	technickou	infrastrukturou	oderské	vodní	cesty	(silniční	mosty,	jezy,	plavební	komory	a	mlýny).

Odra	představuje	potenciální	turistickou	trasu,	která	umožní	poznávání	přírodních	a	kulturních	hod-
not	v	jejím	okolí.	Na	řece	se	může	rozvíjet	kvalifikovaná	turistika	a	také	vodní	sporty	–	kajakářství,	plach-
tění	a	osobní	lodní	přeprava,	která	může	být	ve	spojení	s	pozorováním	přírody	a	prohlídkou	měst	ležících	
na	trase	další	atrakcí	přitahující	rovněž	zahraniční	turisty.	
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Niemodlińské	 lesy	–	oblast	 s	 výjimečnou	krajinnou	a	přírodní	hodnotou.	K	hlavním	přednostem	
oblasti	Niemodlińských	lesů	z	hlediska	přírodní	hodnoty	patří	husté	lesní	komplexy	s	častým	výskytem	
vzácných	druhů	rostlin,	stanoviště	vodního	a	mokřadního	ptactva	s	národním	významem	(navrhováno	
pro	vytvoření	stanoviště	NATURA	2000)	a	dendrologické	parky	v	Tułowicích	a	Lipně.	Oblast	je	před-
mětem	právní	ochrany	v	podobě	Chráněné	krajinné	oblasti	„Niemodlińskie	lesy”.	

K	nejdůležitějším	objektů	z	oblasti	kulturního	dědictví	patří	Muzeum	vojenských	zajatců	v	Łambi-
nowicích	a	zámecký	a	parkový	areál	v	Moszné,	kde	se	každoročně	na	přelomu	května	a	června	konají	
Svátky	kvetoucích	azalek.	

Pozornost	si	zasluhuje	rovněž	urbanistický	komplex	města	Niemodlin,	hrady	v	Dąbrowě,	Prószkowě	
a	Zimnicach	Wielkich,	opevnění	v	Niemodlině,	zámecké	areály	v	Tułowicích	a	Dobré,	dřevěné	kostelíky	
v	Lipně,	Rogach	a	Ochodzach.

V	této	oblasti	se	velmi	dobře	rozvíjí	speciální	turistika	související	se	sběrem	lesního	podrostu	a	my-
slivostí	a	Niemodlińské	rybníky	patří	k	nejznámějším	rybářským	lovištím	ve	vojvodství.	Díky	existenci	
hřebčína	v	Moszné	lze	předpokládat	rozvoj	jezdectví	a	hipoturistiky.	Tato	oblast	má	rovněž	předpoklady	
pro	rozvoj	agroturistiky.

Hora	sv.	Anny	–	nachází	se	ve	středozápadní	části	vojvodství.	Díky	výjimečným	přírodním	a	krajinným	
hodnotám	jde	o	nejcennější	oblast	v	Opolsku,	která	je	předmětem	právní	ochrany	v	podobě	Přírodního	
parku	„Hora	sv.	Anny”.	 Je	 to	 rovněž	nejdůležitější	oblast	Opolska	z	hlediska	kulturního	a	historického,	
která	získala	status	pomníku	historie	„Hora	svaté	Anny	–	komponovaná	kulturně-přírodní	krajina”.	Hora	
sv.	Anny	představuje	spojení	náboženského	kultu	(klášter	se	svatyní	a	křížovou	cestou)	a	místa	národní	pa-
měti	(místo	bojů	v	době	slezských	povstání).	Symbolem	Hory	sv.	Anny	je	klášterní	františkánský	komplex,	
který	se	skládá	z	poutního	kostela	sv.	Anny,	kláštera,	dvora	s	arkádami	a	rozlehlé	kalvárie.	

Oblast	je	navržená	na	zapsání	do	Seznamu	evropského	kulturního	dědictví.	Od	r.	2010	je	zde	druhý	
geopark	„Hora	sv.	Anny”	v	Polsku.

Na	území	Přírodního	parku	 „Hora	 sv.	Anny”	existuje	více	než	200	architektonických	a	 stavebních	
památek	a	územní	dispozice	vesnic	tvoří	jeden	z	nejzajímavějších	ruralistických	komplexů	ve	vojvodství.

Severovýchod	Opolska	–	oblast	má	významné	krajinné	a	 rekreační	hodnoty.	K	hlavním	přírodním	
hodnotám	patří	oblast	vlhkých	a	podmoklých	luk	v	údolí	řek	Prosny	a	Pratwy,	a	dále	husté	lesní	komple-
xy,	říční	údolí	řek	Stobrawa	a	Czarna	Woda	se	zachovaným	přírodním	charakterem	a	početné	rybníky	–	
stanoviště	vzácných	rostlin	a	místo	výskytu	vodního	a	mokřadního	ptactva.	Oblast	údolí	řeky	Prosny	je	
navržena	na	právní	ochranu	v	podobě	Chráněné	krajinné	oblasti	„Údolí	Prosny”.

V	roce	2008	se	v	ubytovacích	objektech	ubytovalo	více	než	230	tis.	turistů.	Průměrně	každý	osmý	
návštěvník	vojvodství	byl	zahraniční	turista.7	V	r.	2008	navštívilo	Opolské	vojvodství	cca	0,4	mil.	zahrani-
čních	turistů	a	cca	0,6	mil.	polských	návštěvníků	navštívilo	obce	na	území	Opolského	vojvodství.8	Struk-
tura	zemí	původu	osob,	které	nejčastěji	navštěvují	Opolské	vojvodství	jako	turisté,	je	velmi	diferencovaná.	
Celkový	počet	turistů	v	hromadných	ubytovacích	objektech	se	odhaduje	na	cca	35	tis.	a	na	stejnou	hod-
notu	se	odhaduje	počet	příjezdů	za	turistickými	a	rekreačními	účely.	

Základní	skupinu	zahraničních	turistů,	kteří	využívají	ubytovací	služby,	tvoří	návštěvníci	z	Německa,	
Holandska,	Francie	a	Česka	(celkem	cca	23,6	tis.,	z	Česka	cca	1,6	tis.).	Druhou	skupinu	tvoří	občané	Ukra-
jiny,	Itálie,	Velké	Británie,	Rakouska,	Slovenska,	Francie	a	zbývajících	11,4	tis..

3.4.4.	Žilinský	samosprávný	kraj

Rozvoj	cestovního	ruchu	v	Žilinském	kraji	je	determinován	zejména	jeho	převážně	hornatým	cha-
rakterem,	bohatstvím	termálních	pramenů	a	zachovalým	přírodním	a	kulturně	–	historickým	dědictvím.	
55,8	%	 kraje	 pokrývají	 území	 s	 různým	 stupněm	ochrany	 včetně	 čtyř	 národních	 parků	 –	 Tatranský	

7	Turistika	v	r.	2009,	kolektiv	pod	vedením	dr.	Sławomira	Nałęcze,	Hlavní	statistický	úřad.	Varšava	2010
8	Zpracováno	na	základě:	údaje	Institutu	turistiky	spol.	s	r.o.	v	r.	2008
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národní	park,	Národní	park	Nízké	Tatry,	Národní	park	Malá	Fatra	a	Národní	park	Velká	Fatra.	Členitá	
příroda	nabízí	nespočet	možností	pro	 letní	 i	 zimní	 sportovní	a	 rekreační	vyžití.	Mezi	nejvýznamnější	
lyžařská	střediska	patří	Veľká	Rača,	Vrátna	Free	Time	Zone,	Martinské	hole,	Jasenská	dolina,	Snowland	
Valčianska	dolina,	Skipark	Rutomberok,	Jasná,	Ski	Park	Kubínska	hoľa	a	Zverovka	–	Spálená.	Bohaté	
zdroje	minerálních	a	termálních	vod	vedly	k	rozvoji	lázeňství	zastoupeného	lázněmi	v	Rajeckých	Tepli-
cích,	Turčianských	Teplicích	a	Lúčkách,	rovněž	také	k	výstavbě	aquaparků	Spa&Aquapark	Turčianské	
Teplice,	Thermal	Park	Bešeňová,	Aquapark	Liptovský	Mikuláš	a	Meander	Park	Oravice.	Široké	možnosti	
pro	sport	a	rekreaci	nabízí	taktéž	vodní	plochy	Oravská	přehrada	a	Liptovská	Mara.

Kulturní potenciál

Tradici	a	bohatství	kulturního	života	potvrzuje	skutečnost,	že	město	Martin,	druhé	největší	město	
v	Žilinském	kraji,	bylo	roku	1994	díky	jeho	významu	pro	kulturní	a	politické	dějiny	slovenského	náro-
da	 zákonem	vyhlášeno	 za	Centrum	národní	 kultury	Slováků.	Dodnes	v	něm	působí	mnoho	 institucí	
celostátního	významu.	Folklorní	tradice	regionu	v	současnosti	udržují	mnohé	folklorní	soubory	a	sku-
piny,	lidová	hudba,	řemeslníci	zaměření	na	lidové	umělecké	výroby	a	pořádají	se	mnohé	folklorní	set-
kání.	Nejvýznamnějšími	kulturními	akcemi	v	ŽSK	s	celoslovenským	významem	jsou	z	hlediska	dosáh-
nuté	návštěvnosti	Folklorní	festival	Jánošikovy	dny	a	Folklorní	festival	ve	Východné.	Rovněž	je	třeba	
zmínit	tradiční	akce	jako	Podroháčské	folklorní	slavnosti	konané	na	Oravě,	či	festivaly	Dotyky	a	spojení 
a	Scénická	žatva,	konané	v	Turci.	Specifický	význam	nejen	pro	rozvoj	turismu,	ale	i	pro	zachování	tradi-
čních	řemesel	a	forem	tradičního	života	mají	akce	jako	různé	jarmarky,	kulturní	akce	spojené	se	stavěním	
máje,	žně,	fašanky	a	jiné	předkřesťanské	svátky	Slováků,	dále	včelařské	dny,	závody	koňských	spřežení,	
akce	na	podporu	vodáctví	apod.	Nejaktivnějším	regionem	v	organizování	kulturních	akcí	je	Orava.

Historie	regionu	se	zrcadlí	i	v	historických	památkách,	ze	kterých	prvenství	nesporně	patří	hradům.	
Nejnavštěvovanější	 je	Oravský	hrad.	Expozice	 jsou	 taktéž	 instalované	v	hradech	Budatín	a	Strečno.	
Typickým	unikát	 je	 též	Sobášný	palác	v	Bytči,	 významná	památka	 renesanční	 architektury.	Městský	
turismus	spojený	s	přehlídkou	památek	urbanistického	charakteru	je	možné	realizovat	hlavně	v	Žilině 
a	Martině,	v	omezené	míře	také	v	ostatních	sídlech	okresů	v	ŽSK.	Nejvýznamnějšími	představiteli	sa-
krální	 architektury	 jsou	dřevěné	 kostely	 ve	 Svatém	Kříži,	 Tvrdošíně,	 Leštinách	 a	 Istebnu.	Kraj	 je	 ale	
poset	i	množstvím	gotických,	barokních	a	klasicistických	kostelů	a	jiných	sakrálních	památek.	V	mno-
žství	z	nich	se	dodnes	zachovaly	fresky,	malby	či	plastiky,	dokazující	zručnost	dávných	mistrů.	Na	více	
místech	je	možné	navštívit	památky	lidové	architektury,	ze	kterých	je	nejznámější	Vlkolínec,	vyhlášená	
za	památku	UNESCO.	Typickým	zdrojem	studia	lidové	architektury	jsou	skanzeny	v	Zuberci,	Martině,	
Vychlovke,	Čičmanech	a	Pribilině.	

Turistické oblasti

Z	hlediska	geografického	členění	území	ŽSK	na	regiony	cestovního	ruchu	se	zpravidla	dostáváme	
k	dělení	korespondujícímu	historickému	vývoji	tohoto	území,	které	se	od	začlenění	do	Uherského	státu	
vyvíjelo	ve	formě	samostatných	administrativních	jednotek,	tzv.	komitátů,	stolic,	reps.	žup.	Na	území	
dnešního	kraje	se	vyvinuly	čtyři	takové	územně	–	správní	 jednotky,	Liptov,	Orava,	Turiec	(jejich	celé	
území	se	nacházelo	na	území	dnešního	ŽSK),	také	i	část	Trenčianské	stolice,	do	které	spadaly	Kysuce	
a	též	Žilina	a	okolí	(území	dnes	někdy	nazývané	jako	Horní	Pováží).	Hranice	těchto	územních	jednotek	
byly	přirozeně	definovány	horskými	masívy	Vysokých	a	Nízkých	Tater,	 také	Malé	a	Velké	Fatry,	 což	
vedlo	 k	 relativně	 původnímu	 vývoji	 života	 v	 jednotlivých	 horských	 kotlinách.	Díky	 tomu	 se	 dodnes	
zachovaly	projevy	charakteristického	života	včetně	kulturních	projevů	patřící	k	danému	regionu,	které	
jsou	stále	více	i	zdrojem	jejich	turistické	atraktivnosti.	Takové	členění	ŽSK	na	regiony	cestovního	ruchu	
je	promítnuto	v	platné	Strategii	rozvoje	cestovního	ruchu	ŽSK	pro	roky	2007–2013,	také	v	koncepčním	
dokumentu	vypracovaném	na	národní	úrovni	s	názvem	Nová	strategie	rozvoje	cestovního	ruchu	Slo-
venské	republiky	do	roku	2013.	Jejich	základní	přehled	je	následující:
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Liptov	 je	 atraktivní	 kotlinou	Váhu	 obklopenou	 na	 severu	Vysokými	 Tatrami,	 západními	 Tatrami,	
Chočskými	vrchy	a	na	severozápadu	Malou	Fatrou,	na	jihu	Nízkými	Tatrami	a	Velkou	Fatrou	na	jiho-
západě.	Potenciál	rozvoje	cestovního	ruchu	těchto	pohoří	poskytuje	možnosti	pro	realizaci	celoročních	
turistických	aktivit.	Vodní	plocha	Liptovská	Mara,	jakož	i	akvaparky	Thermal	Park	Bešeňová	a	Aquapark	
Liptovský	Mikuláš	 doplňují	 spektrum	volnočasového	 vyžití	 o	 další	možnosti.	Nová	 strategie	 rozvoje	
cestovního	ruchu	Slovenské	republiky	do	roku	2013	definuje	vysoký	anebo	dobrý	dlouhodobý	poten-
ciál	Liptova	v	následujících	aktivitách:	vodní	sporty,	pobyt	/	rekrace	při	termální	vodě,	pobyt	v	lesním	
/	horském	prostředí,	pěší	turistika,	cykloturistika,	sjezdové	lyžování,	venkovský	turismus,	horolezectví,	
návštěva	jeskyň	a	speleologie,	vodní	turistika	/	vodáctví.	V	souladu	s	platnou	Strategií	rozvoje	cesto-
vního	ruchu	mezinárodního	významu	s	komplexní	nabídkou	služeb	s	celoročním	využitím.	Strategickým	
cílem	regionu	je	do	roku	2013	přilákat	dvakrát	více	návštěvníků	ročně	do	regionu	Liptova	a	zvýšit	vy-
tíženost	ubytovacích	kapacit	budováním	a	podporou	marketingové	značky	Liptov	a	koordinaci	rozvojo-
vých	záměrů.	

Orava,	ohraničená	ze	severu	státní	hranicí	s	Polskem	vedoucí	přibližně	v	 linii	Oravských	Beskyd,	
z	jihovýchodu	Západními	Tatrami	(též	nazývanými	Roháče),	z	jihu	Chočskými	vrchy	a	ze	západu	Malou	
Fatrou	je	vyhledávanou	destinací	jak	pro	zimní,	tak	pro	letní	formy	turismu.	Nachází	se	zde	kulturní	pa-
mátka,	která	byla	několik	roků	po	sobě	vyhlášená	za	nejnavštěvovanější	slovenský	hrad	–	Oravský	hrad.	
Vodní	dílo	Oravská	přehrada	poskytuje	možnosti	pro	rozvoj	vodních	sportů,	Meander	park	Oravice	láká	
milovníky	termálních	vod	a	Ski	Park	Kubínská	hoľa	a	Zverovka	patří	mezi	nejvyhledávanější	 lyžařské	
středisko	regionu.	Nová	strategie	rozvoje	cestovního	ruchu	Slovenské	republiky	do	roku	2013	definu-
je	vysoký	anebo	dobrý	dlouhodobý	potenciál	Oravy	v	následujících	aktivitách:	vodní	sporty,	pobyt	/	
rekreace	při	vodě,	pobyt	v	lesním	/horském	prostředí,	pěší	turistika,	cykloturistika,	sjezdové	lyžování,	
venkovský	 turismus,	horolezectví.	V	souladu	s	platnou	Strategií	 rozvoje	cestovního	ruchu	Žilinského	
samosprávného	kraje	pro	roky	2007–2013	je	region	Orava	určen	pro	milovníky	přírody	a	atraktivity	ve	
volné	přírodě,	kterou	současně	chrání.	Strategický	cíl	regionu	je	do	roku	2013	zkvalitnit	existující	pro-
dukt	CR	a	zabezpečit	profesionální	marketing	regionu	v	souladu	s	produktem	regionu	postaveném	na	
tradici	„Na	Oravě	dobře,	na	Oravě	zdravo.“

Turiec,	 kterého	 kotlina	mezi	 pohořími	Malé	 Fatry	 na	 severu	 a	 západě,	 Velké	 Fatry	 na	 východě 
a	Tiarskými	a	Kreminickými	vrchy	na	jihu,	se	pro	bohatou	flóru	a	faunu	a	množství	přírodních	krás	nazývá	
též	Turčianskou	zahrádkou,	nabízí	mimo	přírody	taktéž	možnosti	kulturně	–	poznávacího	turismu	souvi-
sející	především,	ale	nejen	s	městem	Martin,	jeho	kulturními	institucemi	a	každoročně	pořádanými	akce-
mi.	Mezi	vyhledávaná	lyžařská	střediska	patří	Ski	park	Martiny	na	Martinských	holích,	Jasenská	dolina 
a	Snowland	Valčianská	dolina.	Turčianské	Teplice	díky	léčivým	termálním	pramenům	disponují	kapacita-
mi	pro	léčebný	turismus	i	pro	spa	a	wellness	vyžití.	Nová	strategie	rozvoje	cestovního	ruchu	Slovenské	
republiky	do	roku	2013	definuje	vysoký	anebo	dobrý	dlouhodobý	potenciál	Turce	v	následujících	akti-
vitách:	pobyt	/	rekreace	u	termálních	zdrojů,	pobyt	v	lesním	/	horském	prostředí,	pěší	turistika,	cyklo-
turistika,	sjezdové	lyžování,	lyžařská	turistika,	venkovský	turismus,	horolezectví,	návštěva	jeskyň	/	spe-
leologie,	vodní	turistika	/	vodáctví.	V	souladu	s	platnou	Strategií	rozvoje	cestovního	ruchu	Žilinského	
samosprávného	kraje	pro	roky	2007–2013	je	vize	regionu	Turiec	nadefinovaná	následně:	Region	Turiec	
se	 stane	 rozpoznatelným	regionem	mezinárodního	významu	v	CR	a	svou	nabídkou	kvalitních	služeb	
v	oblastech	venkova,	kulturního	a	wellness	turismu	uspokojí	i	nejnáročnějšího	návštěvníka.	Strategický	
cíl	regionu	je	do	roku	2013	zkoordinovat	existující	nabídku	aktivit	a	služeb	CR	v	regionu,	dobudovat	chy-
bějící	ubytovací	kapacity	a	vybavenost	středisek	CR	a	podpořit	programy	zvýšení	návštěvnosti	regionu	
Turiec.	

Horní	Pováží	zahrnující	město	Žilinu	s	okolím	a	též	s	přilehlou	Rajeckou	dolinou,	Terchovskou	do-
linou	 a	územím	Bytče	 taktéž	disponuje	 kapacitami	pro	pěstování	 lyžařství	 a	 horské	 turistiky	přede-
vším	v	pásmu	Malé	Fatry,	přičemž	nejvyhledávanějším	lyžařským	střediskem	je	Vrátná	Free	Time	Zone.	
Existence	termálních	pramenů	podnítila	rozvoj	 lázeňství	v	Rajeckých	Teplicích.	 Ideální	podmínky	pro 
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městský	turismus	poskytuje	samotné	centrum	regionu	–	město	Žilina,	které	disponuje	množstvím	hi-
storických	a	architektonických	památek	od	 raného	středověku	až	dodnes.	Nachází	 se	 tu	 též	mnoho	
muzejních	expozic,	v	dosahu	autobusovou	městskou	hromadnou	dopravou	je	taktéž	Budatínský	hrad	
s	vlastními	výstavními	kapacitami	a	rozlehlým	parkem.	Mezi	vyhledávané	atraktivity	patří	i	hrad	Stre-
čno,	u	nějž	se	v	letních	měsících	plaví	vory	určené	pro	turistickou	veřejnost.	V	nové	strategii	rozvoje	
cestovního	ruchu	Slovenské	republiky	do	roku	2013	je	toto	území	spolu	s	Kysucami	zařazené	do	tzv.	Se-
veropovažského	regionu	a	definuje	vysoký	anebo	dobrý	dlouhodobý	potenciál	tohoto	regionu	v	násle-
dujících	aktivitách:	pobyt	u	vody,	vodní	sporty,	pobyt	/	rekreace	u	termální	vody,	pobyt	v	lesním	/	hor-
ském	prostředí,	pěší	turistika,	cykloturistika,	sjezdové	lyžování,	venkovský	turismus,	horolezectví,	vodní	
turistika	/	vodáctví.	V	souladu	s	platnou	Strategií	rozvoje	cestovního	ruchu	Žilinského	samosprávného	
kraje	pro	roky	2007–2013	je	vize	regionu	následující:	Region	s	dostatečně	variabilní	a	diferencovanou	
nabídkou	pro	městský	a	venkovský	CR,	nabízející	pobyty	v	horách	i	u	vody,	tradici	i	současnost,	chatky 
i	špičkové	hotely.	Strategickým	cílem	regionu	je	využít	široké	a	variabilní	spektrum	podmínek	pro	tvorbu	
kvalitních	produktů,	které	umožní	zvýšit	návštěvnost	regionu	minimálně	o	čtvrtinu	do	roku	2013.

Kysuce	ohraničené	ze	severu	Kysuckými	Beskydami	a	Turzovskou	vrchovinou,	které	zhruba	určují	
státní	hranici	s	Polskem	a	Českou	republikou,	jsou	taktéž	spíše	hornatým	regionem,	kde	se	osídlení	so-
ustřeďuje	v	dolinách	potoků	a	říček	tekoucích	na	pomezí	jednotlivých	horských	masívů	a	vlévajících	se	
do	řeky	Kysuca.	Lyžařské	vyžití	je	rozvinuté	např.	ve	Velké	Rači,	navštěvované	ve	velké	míře	též	turistic-
kou	veřejností	z	blízkého	Polska	a	České	republiky.	Region	disponuje	množstvím	značených	turistických,	
běžeckých	a	cykloturistických	tras.	Na	hranici	s	Moravskoslezským	krajem	došlo	k	jejich	propojení	na	
tamější	trasy	a	atraktivity	cestovního	ruchu,	čímž	se	vytvořily	podmínky	pro	rozvoj	přeshraniční	turisti-
ky	mezi	oběma	regiony.	V	nové	strategii	rozvoje	cestovního	ruchu	Slovenské	republiky	do	roku	2013	je	
toto	území	spolu	s	Horním	Povážím	zařazeno	do	tzv.	Severopovažského	regionu.	Platná	Strategie	rozvo-
je	cestovního	ruchu	Žilinského	samosprávného	kraje	pro	roky	2007–2013	definuje	vizi	pro	Kysuce	jako	
region	pro	milovníky	zimních	sportů	a	turistiky,	kteří	preferují	pobyt	na	venkově	a	zajímá	je	především	
historie	a	tradice	při	dodržení	požadavků	kvality	moderního	zákazníka.	Strategickým	cílem	regionu	je	
do	roku	2013	zvýšit	využitelnost	současných	kapacit	regionu	prostřednictvím	rozšíření	produktu	CR 
a	zabezpečení	profesionálního	marketingu	regionu.	

Z	hlediska	kategorizace	těchto	regionů	v	Nové	strategii	rozvoje	cestovního	ruchu	Slovenské	repu-
bliky	do	roku	2013	a	v	střednědobém	horizontu	z	hlediska	jejich	významu	pro	rozvoj	cestovního	ruchu	
jsou	mezi	regiony	I.	kategorie	s	mezinárodním	významem	zařazeny	tyto:	celý	Severopovažský	region	
(Kysuce	 a	Horní	 Považí),	 celý	 Liptov	 a	 též	 vybrané	 území	Oravy	 a	 Turce,	 identifikované	 jako	 území	
v	regionu	vyšší	kategorie,	přičemž	ostatní	území	obou	regionů	jsou	řazena	do	II.	kategorie	s	národním	
významem.	

Celkově	se	Žilinský	kraj	a	 jeho	území	v	porovnání	s	ostatními	slovenskými	 regiony	řadí	na	první	
místo	z	hlediska	významu	pro	rozvoj	cestovního	ruchu.	V	porovnání	s	ostatními	slovenskými	regiony	
patří	Žilinský	kraj	k	absolutní	špičce	z	hlediska	návštěvnosti,	přičemž	si	drží	první	místo	v	počtech	pře-
nocování	návštěvníků	v	ubytovacích	zařízeních,	také	v	počtu	ubytovacích	zařízení	a	počtu	lůžek.	Jenom	
v	počtu	návštěvníků	 jej	předstihl	Bratislavský	kraj.	Skutečnost,	že	Bratislavský	kraj	sice	vykázal	více	
návštěvníků,	ale	méně	přenocování,	dokazuje,	že	důvodem	přenocování	jsou	často	jiné	důvody,	než	je	
turistické	vyžití,	zatímco	turistický	potenciál	ŽSK	dokáže	paletou	svých	atraktivit	zabezpečit	delší	délku	
pobytu	svých	návštěvníků,	než	pouze	na	jednu	noc.	

Domácí	návštěvníci	ubytovacích	zařízení	v	Žilinském	kraji	tvořili	v	roku	2010	cca	65	%,	zbytek	tvo-
řili	návštěvnici	zahraniční.	Návštěvníci	z	České	republiky	činili	45,1	%	všech	zahraničních	návštěvníků,	
návštěvníci	 z	Polska	25	%.	Ostatní	národnosti	byli	 zastoupené	v	mnohem	menší	míře.	Navzdory	asi 
25	%	nárůstu	ubytovacích	kapacit	mezi	lety	2001–2010	nedošlo	k	zásadnímu	růstu	jejich	návštěvnosti,	
což	ale	může	být	ovlivněno	i	dopadem	celosvětové	ekonomické	krize	projevující	se	v	cestovním	ruchu	
v	ŽSK	od	konce	roku	2008.
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V	každém	případě	se	ve	sledovaném	období	Žilinský	kraj	v	rámci	Slovenské	republiky	vypracoval	
z	druhého	na	první	místo	z	hlediska	počtu	přenocování	a	taktéž	v	počtu	návštěvníků	si	polepšil,	když	
jednoznačně	přestihl	Prešovský	kraj	a	tento	trend	můžeme	očekávat	i	nadále.

Významnou	formou	cestovního	ruchu	v	ŽSK	je	tzv.	kulturní	turismus	postavený	na	existenci	mno-
žství	kulturních	památek	a	památkových	a	fondových	institucí	v	území.	Mezi	nejnavštěvovanější	objekty	
kulturního	turismu	v	Žilinském	kraji	patří:	

–	Liptov:	Liptovská	galerie	P.	M.	Bohúňa	v	Liptovském	Mikuláši,	Muzeum	slovenské	dědiny	Pribilina,	
Rolnický	dům	Vlkolínec.

–	Orava:	Oravský	hrad,	Oravská	lesní	železnice	Oravská	Lesná,	Župný	dům	v	Dolním	Kubíně,	Slanický	
ostrov	umění	–	Oravská	přehrada

–	Turiec:	Slovenské	komorní	divadlo	Martin,	expozice	Slovenského	národního	muzea	nacházející	se	
v	Martině

–	Horní	Považí:	Hrad	Strečno,	Čičmany,	 Sobášny	palác	 v	Bytči,	 Loutkové	divadlo	Žilina,	Považská	
galérie	umění	v	Žilině

–	Kysuce:	Muzeum	kysucké	dědiny,	Historická	lesní	úvraťová	železnice	ve	Vychylovce

Klastrové	iniciativy	v	ŽSK	vznikly	na	základě	projektu	„Žilinská	inovační	politika“,	ve	které	bylo	jako	
odvětví	rozvoje	kraje	identifikované	i	odvětví	cestovního	ruchu.	Pilotní	aktivity	se	zaměřovaly	na	ško-
lení	facilitátorů	se	záměrem	usměrňovat	vznik	klastrů.	Impulzem,	který	podnítil	existující	klastry	cesto-
vního	ruchu	k	vzniku,	ale	i	realizaci	svých	současných	aktivit	byly	dlouhodobě	(více	jak	40	let)	fungující	
rakouské	a	německé	modely	řízení	cestovního	ruchu	na	regionální	bázi	ve	smyslu	teze	„společně	jsme	
silnější.“

Od	roku	2008	do	současnosti	vznikly	v	ŽSK	tři	klastry	v	regionech	Liptov,	Orava	a	Turiec.	

3.4.5.	Potenciál	vzájemné	spolupráce

Představený	potenciál	partnerských	regionů	v	oblasti	nabídky	turistických	atraktivit	a	infrastruktu-
ry	by	měl	být	co	možná	nejefektivněji	využit	v	koordinaci	a	realizaci	společných	aktivit	v	oblasti	rozvoje	
cestovního	ruchu,	proto	se	 jeví	být	nezbytná	spolupráce	v	oblasti	koordinace	destinačního	manage-
mentu.	 Potřeba	podpory	 rozvoje	 cestovního	 ruchu	 v	 řešeném	území,	 včetně	 venkovské	 turistiky,	 je	
významná,	protože	je	spojena	se	vznikem	drobných,	malých	a	středních	podniků,	kde	mohou	vznikat	
nová	a	stálá	pracovní	místa.	Cílem	by	mělo	být	především	přilákat	nové	návštěvníky	z	oblastí	mimo	ře-
šené	regiony,	ale	nezbytné	je	také	zvýšení	intenzity	tzv.	příhraničního	cestovního	ruchu,	realizovaného	
obyvateli	sousedních	regionů.	To	je	důležité	nejen	z	hlediska	ekonomických	přínosů	přeshraničního	ce-
stovního	ruchu,	ale	také	z	hlediska	zvyšování	povědomí	o	sousedních	regionech	a	vytváření	neformál-
ních	pozitivních	vazeb.	Tím	bude	možné	dosáhnut	toho,	že	se	obyvatelé	začnou	identifikovat	s	územím,	
zahrnutým	do	Evropského	uskupení	územní	spolupráce	jako	se	společným	životním	prostorem,	který	
nezná	formální	státní	hranice.	Takto	vytvořená	územní	identita	pak	bude	zárukou	udržitelnosti	projektu	
ESÚS	i	nad	rámec	aktivit,	vyvíjených	veřejnou	správou	a	politickou	reprezentací	v	rámci	nabízejících	se	
finančních	zdrojů	na	jejich	realizaci.

Na	území	spolupracujících	regionů	již	ostatně	přeshraniční	cestovní	ruch	čile	probíhá,	přičemž	se	
jedná	zejména	horská	území,	které	leží	zejména	na	území	Žilinského	a	v	menší	(rozlohou	i	nadmořskou	
výškou)	míře	i	Moravskoslezského	kraje	a	Slezského	vojvodství.	Významnou	cílovou	skupinou	v	oblasti	
přeshraničního	cestovního	ruchu	je	necelých	5	milionů	obyvatel	Slezského	vojvodství,	kteří	mají	kromě	
hor	na	 jihu	 svého	 regionu	 rovněž	 tendenci	 navštěvovat	 hory	 v	Moravskoslezském	a	Žilinském	kraji.	
Zejména	geografická	charakteristika	Žilinského	kraje	jej	pak	předurčuje	k	tomu,	aby	zejména	saturoval	
rekreační	funkce	v	rámci	přeshraničního	partnerství.

Konkrétní	 formy	 spolupráce	mohou	 zahrnovat	 řadu	 aktivit,	 které	 jsou	mimo	 jiné	 také	podporo-
vány	v	rámci	operačních	programů	přeshraniční	spolupráce.	Může	se	jednat	o	projekty	zaměřeným	na 
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ochranu	a	obnovu	stávajícího	kulturního	(např.	propagace	místního	folklóru)	a	přírodního	bohatství,	na	
rozvoj	řemeslnických	tradic,	které	v	partnerských	regionech	příhraniční	oblasti	existují.	Dále	se	může	
jednat	o	projekty	a	aktivity	spojené	s	ochranou	a	obnovou	památek	a	památkových	objektů,	včetně	
ochrany	a	obnovy	sakrálních	staveb,	fortifikací,	historických,	urbanistických	a	technických	souborů.

Velký	potenciál	mají	společné	projekty	rozvoje	infrastruktury	cestovního	ruchu	spojené	s	rozvojem	
turistických	stezek	a	tras,	běžkařských	tras,	cyklistických	stezek	a	tras,	hipostezek	a	hipotras,	dopro-
vodné	infrastruktury	a	dalšího	vybavení	pro	volnočasové	aktivity.	Tímto	způsobem	může	být	rozšířena	
nabídka	infrastruktury	cestovního	ruchu	jak	pro	návštěvníky	ze	zemí	a	regionů	mimo	řešené	území,	tak	
pro	jeho	obyvatele.

Významnou	oblastí	možné	spolupráce	jsou	i	aktivity	spojené	s	propagací	produktů	cestovního	ru-
chu,	přírodních	hodnot	a	kulturního	dědictví	regionů.

Další	oblastí	možné	spolupráce	 jsou	společné	aktivity	spojené	s	 rozvojem	služeb	cestovního	 ru-
chu,	 výstavbou	a	vybavením	souvisejících	objektů	a	 s	 vytvořením	a	podporováním	činnosti	 turistic-
kých	informačních	center.	Nato	navazuje	nutnost	koordinovat	jednotlivé	činnosti	v	cestovním	ruchu	tak,	
aby	docházelo	k	minimalizaci	vzniku	konfliktních	situací	a	vytváření	nežádoucích	duplicit	při	vytváření	
produktů	cestovního	ruchu.	To	je	možné	dosáhnout	zejména	koordinací	managementu	destinací,	pro-
váděného	v	řešených	regionech.

Jako	velmi	žádoucí	prvek	pro	vhodné	definování	forem	cestovního	ruchu,	které	mají	potenciál	na	
vlastní	rozvoj	i	po	skončení	podpory	z	externích	zdrojů,	se	jeví	vypracování	marketingových	průzkumů	
různých	produktů	cestovního	ruchu	a	vyhodnocení	jejich	dopadu	pro	zvýšení	návštěvnosti	území,	resp.	
prodloužení	pobytu	návštěvníků.	

Rozvoj	cestovního	ruchu	významnou	měrou	závisí	na	personálních	kapacitách	vhodných	pro	uplat-
nění	se	v	oblasti	rozvoje	cestovního	ruchu.	Spolupráce	partnerských	regionů	při	nastavení	rozvoje	lid-
ských	zdrojů	v	této	oblasti	jako	i	na	přímé	realizaci	společných	aktivit	(např.	společné	vzdělávací	pro-
dukty)	by	byla	přínosem.	Na	všech	stranách	příhraničního	území	byly	úspěšně	zrealizované	klastrové	
iniciativy	spojující	veřejné	a	soukromé	subjekty	působící	v	cestovním	ruchu	a	právě	podpora	přeshra-
niční	spolupráce	klastrů	může	vést	k	vyšší	synergii	realizovaných	aktivit	na	podporu	cestovního	ruchu.	

Nadále	je	zapotřebí	prohlubovat	vzájemné	šíření	informací	o	všech	produktech	cestovního	ruchu	
na	obou	stranách	hranice,	přičemž	je	nevyhnutelná	existence	sítí	informačních	kanceláří	a	obdobných	
organizací.	 Přeshraniční	 spolupráce	 při	 definování	 minimálních	 požadovaných	 standardů	 na	 takové	
činnosti	z	hlediska	 jejich	vybavení,	dostupnosti,	ale	 i	kvalifikace	zaměstnanců	v	nich	pracujících	a	 je-
jich	zasíťování	může	mít	pozitivní	vliv	na	informovanost	turistické	veřejnosti	o	možnostech	kulturního 
a	společenského	vyžití	v	území,	ve	kterém	se	nachází	i	v	jeho	vzdálenějším	okolí.	V	této	souvislosti	se	
jako	významné	jeví	i	potřeba	přeshraniční	spolupráce	vzdělávacích	institucí	(střední	školy,	vysoké	školy,	
apod.),	které	připravují	odborníky	v	oblasti	služeb	cestovního	ruchu	na	trh	práce.	Spolupráce	by	měla	
být	zaměřena	na	definování	požadavků	na	kvalitu	vzdělání,	výměnu	zkušeností,	přenos	nejlepší	praxe 
a	monitoring	dopadu	realizovaných	opatření.	

Při	 koordinaci	 a	 realizaci	 společných	 aktivit	 cestovního	 ruchu	 v	 řešených	 regionech	 je	 nanejvýš	
vhodné	využít	 již	existující	platformy	přeshraniční	spolupráce	nejen	v	oblasti	cestovního	ruchu,	 jimiž	
jsou	Euroregiony.	V	řešeném	území	působí	celkem	čtyři	 (Praděd,	Silesia,	Těšínské	Slezsko	a	Beskydy	
přičemž	Euroregion	Beskydy	vyvíjí	jako	jediný	svoji	činnost	v	rámci	třístranného	česko-polsko-sloven-
ského	partnerství.	Zejména	je	nezbytné	využít	jejich	zkušenosti	s	realizaci	přeshraničních	projektů,	na-
vázaná	partnerství	 i	 neformální	 vazby	 a	 v	neposlední	 řadě	 také	 zkušenosti,	 získané	prostřednictvím	
řízení	tzv.	fondu	mikroprojektů	v	rámci	Operačního	programu	přeshraniční	spolupráce	Česká	republika	
–	Polská	republika.
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3.4.6.	Klíčová	zjištění:

•	 nízká	míra	spolupráce	při	koordinaci	destinačního	managementu	všech	partnerských	regionů;
•	 zkušenosti	čtyř	euroregionů	při	realizaci	aktivit	podpory	cestovního	ruchu	v		příhraničí;
•	 navázaná	partnerství	a	neformální	vazby	institucí,	zejména	na	lokální	a	subregionální	úrovni;
•	 potenciál	pro	společné	projekty	rozvoje	infrastruktury	cestovního	ruchu	spojené	s	rozvojem	turi-
stických	stezek	a	tras,	cyklistických	stezek	a	tras,	hipostezek	a	hipotras,	doprovodné	infrastruktury	
a	dalšího	vybavení	pro	volnočasové	aktivity;

•	 potenciál	pro	společné	marketingové	aktivity	v	oblasti	cestovního	ruchu;
•	 rozvíjející	se	systém	destinačního	managementu	jednotlivých	turistických	oblastí;
•	 široká	nabídka	atraktivit	pro	návštěvníky	regionu	–	příroda,	kulturní,	historické	a	technické	památky;
•	 nedostatečná	 návaznost	 veřejné	 dopravy	 ve	 všech	 regionech	–	 překážka	 pro	 rozvoj	 cestovního	
ruchu	v	příhraničních	oblastech.

3.5.	Energetika	a	životní	prostředí

3.5.1.	Moravskoslezský	kraj

Energetika

Moravskoslezský	kraj	se	v	průběhu	19.	století	stal	jednou	z	nejdůležitějších	průmyslových	oblastí	
střední	Evropy	a	zůstal	jí	dodnes.	Centrum	těžby	uhlí	je	dnes	na	Karvinsku,	těží	se	i	v	blízkosti	Frýdku-
-Místku.	 Jádrem	 je	ostravsko-karvinská	průmyslová	pánev,	 jejíž	 industrializace	 je	úzce	 spojena	 s	 vy-
užíváním	místního	nerostného	bohatství,	zejména	kvalitního	koksovatelného	černého	uhlí	a	s	navazu-
jícím	rozvojem	těžkého	průmyslu	a	hutnictví.	Kraj	je	celostátním	centrem	hutní	výroby	a	zajišťuje	100%	
výroby	ČR	surového	železa,	92%	oceli	a	100%	koksu.	I	proto	je	spotřeba	černého	uhlí	v	Moravskoslez-
ském	kraji	nejvyšší	v	porovnání	s	ostatními	kraji	ČR.

Plynárenství	v	ČR	je	téměř	stoprocentně	závislé	na	cizích	zdrojích.	Kraj	se	vyznačuje	dobrou	do-
stupností	zemního	plynu	(ZP).	Na	trhu	funguje	jediný	provozovatel	přepravní	soustavy,	RWE	Transgas	
Net,	s.r.o.,	na	severní	Moravě	je	na	přepravní	soustavu	napojen	regionální	distributor	SMP	Net,	s.r.o., 
a	několik	lokálních	distribučních	soustav.	Majoritním	obchodníkem	s	plynem	v	ČR	je	RWE	Transgas,	a.s.

Na	území	MSK	se	vyskytují	všechny	způsoby	zásobování	teplem	od	 lokálních	topidel	až	po	cen-
tralizované	zásobování	 teplem	 (CZT)	z	veřejných	nebo	závodních	zdrojů	 tepla.	V	malých	obcích	pře-
vládá	decentralizované	zásobování	teplem	se	samostatnými	zdroji	pro	rodinné	a	bytové	domy	a	objekty	
vybavenosti	a	podnikatelské	sféry.	CZT	je	rozvinuté	v	důsledku	vysoké	urbanizace,	zejména	v	oblasti	
Ostravsko-karvinské	aglomerace.	Největším	dodavatelem	tepla	do	systémů	CZT	je	společnost	Dalkia	
Morava,	a.s.,	která	je	i	významným	dodavatelem	závodních	zdrojů	elektrické	energie.

Náročnost	 hrubé	přidané	hodnoty	 ekonomiky	 regionu	na	 spotřebu	elektrické	 a	 tepelné	energie	
patří	v	rámci	ČR	k	nejvyšším.	Obecně	také	platí,	že	domácnosti	odebírají	výrazně	více	elektrické	energie	
než	podnikatelský	sektor.

Hlavním	zdrojem	elektrické	energie	Moravskoslezského	kraje	je	elektrárna	Dětmarovice,	vlastněná	
společností	ČEZ.	Z	důvodů	prudkého	nárůstu	požadavků	průmyslu	na	připojení	k	elektrické	distribuční	
síti	na	severní	Moravě	(nutnost	navýšení	kapacity	o	530	MW	do	roku	2015	–	údaje	ČEZ	Distribuce)	
a	zejména	nedostatku	výkonu	v	urbanistické	oblasti	průmyslových	zón	FM	–	Lískovec	a	Nošovice	plánu-
je	společnost	ČEZ	v	koordinaci	s	ČEPS	do	konce	roku	2011	realizaci	stavby	nové	transformační	stanice	
v	oblasti	Suchdol	nad	Odrou	–	Kletné.	

Z	vývoje	spotřeby	paliv	a	energie	lze	vysledovat	růst	spotřeby	fosilních	paliv	a	tepelné	energie,	po-
zitivním	trendem	je	pouze	nižší	náročnost	produkce	na	energie.	
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Alternativní zdroje energie

Moravskoslezský	kraj	patří	k	regionům	s	vysokým	potenciálem	pro	využívání	alternativních	zdrojů	
energie,	přesto	by	měl	být	kladen	velký	důraz	na	inovace	technologií	využívání	energií	a	zmírnění	jejich	
vlivu	na	životní	prostředí.

Z	alternativních	zdrojů	lze	na	území	celého	kraje	využívat	energie	biomasy	a	geotermální	energie.	
Případná	aplikace	využití	sluneční	energie	je	účelná	především	pro	individuální	účely	v	rodinných	a	by-
tových	domech.	Potenciál	využití	vodní	a	větrné	energie	je	nízký	a	do	budoucna	spíše	okrajový.

Z	hlediska	klastrových	 iniciativ	 je	nutno	zmínit	existenci	klastru	ENVICRACK,	 jehož	aktivity	 jsou	
zaměřeny	na	 výzkumné	 a	 vývojové	projekty	 v	 oblasti	 zpracování	 odpadů	 a	 využívání	 alternativních	
zdrojů	energie.

Životní prostředí

Hornictví,	těžký	průmysl	a	poloha	na	křižovatce	dopravních	cest	způsobily	špatný	stav	životního	
prostředí,	zejména	pak	ovzduší,	v	Moravskoslezském	kraji.	Koncentrace	škodlivin	(zejména	polétavého	
prachu)	v	Moravskoslezském	kraji	od	roku	1999	stoupaly	podstatně	více,	než	v	dalších	zatížených	obla-
stech	České	republiky	(severozápadní	Čechy,	Praha)	a	postupný	pokles	koncentrací	od	roku	2003	nebyl	
natolik	výrazný,	aby	se	hodnoty	přiblížily	ke	stavu,	který	je	dnes	v	uvedených	srovnávacích	oblastech.
Vyhlášená	oblast	se	zhoršenou	kvalitou	ovzduší	tak	v	posledních	letech	stále	zaujímá	významnou	část	
MSK	a	zasahuje	stále	výrazně	i	za	západní	a	jihozápadní	hranice	města	Ostravy.	Kraj	je	tak	–	vzhledem	
ke	své	homogenitě	–	největší	velkoplošnou	oblastí	se	zhoršenou	kvalitou	ovzduší	na	území	České	re-
publiky.	

Moravskoslezský	kraj	se	nachází	v	oblasti	Slezské	pánve,	kterou	lze	definovat	jako	velkoplošnou
oblast	se	zhoršenou	kvalitou	ovzduší	s	velkou	hustotou	průmyslu,	ale	i	lokálního	vytápění	a	dopravy.	

Zhoršená	kvalita	ovzduší	v	kraji	se	z	větší	části	vyskytuje	v	zimním	období,	které	se	vyznačuje	častými	
inverzemi,	způsobujícími	špatný	rozptyl	znečišťujících	látek.	Přestože	se	ovzduší	v	Moravskoslezském	
kraji	 ve	 srovnání	 s	minulostí	poměrně	 výrazně	 zlepšilo	 a	 celkové	 emise	hlavních	 znečišťujících	 látek	
se	snížily,	koncentrace	škodlivin	v	ovzduší	stále	výrazně	převyšují	průměr	Evropské	unie	i	situaci	v	ji-
ných	částech	České	republiky.	Zásadním	problémem	se	v	posledních	letech	stal	opětovný	lokální	nárůst	
koncentrací	škodlivin	v	ovzduší	v	chladné	polovině	roku	polétavým	prachem	i	dalšími	škodlivinami	ve	
městech,	v	blízkosti	zatížených	komunikací	i	některých	venkovských	oblastech,	v	důsledku	kombinace	
emisí	z	velkých	průmyslových	a	energetických	zdrojů	znečištění,	lokálních	topenišť,	intenzivně	rostoucí	
automobilové	dopravy	a	v	části	Moravskoslezského	kraje	také	přeshraničním	přenosem	škodlivin	z	Pol-
ska,	způsobeným	přvážně	severovýchodním	prouděním	větru..

V	 současnosti	 proto	Moravskoslezský	 kraj	 vyvíjí	 ve	 spolupráci	 s	 ministvem	 životního	 protředí,	
městem	Ostrava,	místními	průmyslovými	podniky	kroky	k	eliminaci	tohoto	stavu.	Opatření	vedoucí	ke	
zlepšení	životního	prostředí	regionu	byly	integrovány	do	dokumentu	s	názvem	„Politika	životního	pro-
středí	Moravskoslezského	kraje“,	který	 je	základním	dokumentem	Moravskoslezského	kraje	v	oblasti	
životního	prostředí.	Strategie	 integruje	environmentální	 aspekty	do	 rozhodování	Moravskoslezského	
kraje	i	krajského	úřadu	a	poskytuje	jednotnou	srovnávací	platformu	pro	hodnocení	všech	připravova-
ných	 strategických	dokumentů	Moravskoslezského	kraje.	Dalším	cílem	dokumentu	bylo	vytvořit	 se-
znam	prioritních	záměrů	a	aktivit,	jejichž	realizace	zlepší	stav	životního	prostředí	v	kraji	a	v	neposlední	
řadě	připravit	podklad	pro	stanovení	pozice	kraje	při	vyjednávání	o	podmínkách	podpory	v	programo-
vacím	období	2014+.	

„Politika	životního	prostředí	Moravskoslezského	kraje“	identifikovala	sérii	komplexních	18	opatření,	
z	nichž	některé	jjsou	již	v	současnosti	aktivně	realizována.
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3.5.2.	Slezské	vojvodství

Energetika

Ve	Slezském	vojvodství	je	podíl	kamenného	uhlí	v	energetické	bilanci	vyšší	než	celostátní	průměr,	
a	to	jak	v	oblasti	výroby	elektrické	energie,	tak	společné	výroby	tepla	a	elektřiny.	Podle	názoru	expertů	
spojených	 s	tímto	odvětvím	energetiky	budou	mít	ve	Slezském	vojvodství	uhelné	energetické	 tech-
nologie	dominantní	roli	nyní	i	v	budoucnu,	a	to	rovněž	z	toho	důvodu,	že	možnosti	výroby	elektřiny	a	
tepla	z	obnovitelných	zdrojů	energie	jsou	v	Polsku	malé	a	ve	Slezském	vojvodství	s	výjimkou	biomasy	
jsou	ještě	nižší	než	v	celostátním	měřítku.9	Jako	reálná	energetická	varianta	se	tedy	v	regionu	prosazují	
čisté	uhelné	technologie.10	Je	si	však	třeba	uvědomit,	že	postup	v	oblasti	efektivity	zařízení	umožňu-
jících	využívání	obnovitelných	zdrojů	energie	může	v	budoucnu	způsobit	narušení	těchto	relací	a	kon-
cepce	čistých	uhelných	technologií	zůstane	pouze	sloganem	lobbingu	vedeného	uhelnou	energetikou. 
Ve	Slezském	vojvodství	v	roce	2005	skončily	práce	na	Programu	využívání	obnovitelných	zdrojů	ener-
gie.11	Zásadní	 složkou	 tohoto	 programu	 bylo	 zhodnocení	 potenciálu	 těchto	 zdrojů	 v	 regionu,	 jehož	
shrnutí	je	uvedeno	v	následujících	odstavcích.

S	ohledem	na	velkou	spotřebu	energie	v	regionu	je	třeba	zdůraznit	skutečnost,	že	od	roku	2009	
patří	Slezské	vojvodství	do	„Sdružení	hospodářsky	rozvinutých	evropských	regionů	s	velkým	podílem	
energeticky	náročných	průmyslových	závodů”.	Jeho	ideou	je	spolupráce	hospodářsky	silných	regionů 
s	velkým	podílem	energeticky	náročných	podniků	za	účelem	nalezení	takového	způsobu	zavádění	ener-
geticko-klimatického	 balíčku,	 aby	 se	 minimalizovaly	 ekonomické	 náklady	 a	 sociální	 rizika	 související 
s	jeho	implementací.	Mezi	členy	Sdružení	patří:	Bavorsko,	Hesensko,	Limbursko,	Severní	Porýní	–	Vest-
fálsko,	Horní	Rakousko,	Sársko,	Štýrsko	a	Dolní	Sasko.

Ve	Slezském	vojvodství	má	z	energetického	hlediska	lokální	význam	získávání	bioplynu	z	fermen-
tace	usazenin	z	odpadních	vod.	Jedná	se	o	objekty	čistíren	odpadních	vod	a	je	důležité	při	snižování	
nákupu	energetických	médií	–	elektrické	energie	a	paliva	k	výrobě	tepla,	a	to	pro	vlastní	potřeby.	Po-
dobně	jako	v	případě	bioplynu	z	čistíren	odpadních	vod	má	bioplyn	získaný	z	fermentace	komunálních	
odpadů	význam	jen	lokální.	Pouze	v	případě	největších	skládek	má	velikost	produkce	elektrické	energie	
širší	význam,	což	se	týká	skládek	v	obcích	Poczesna	a	Knurów.	Využitelné	teplo	 je	možné	vzhledem 
k	vysokým	nákladům	na	jeho	přenos	využívat	pouze	na	místě.	U	bioplynu	pocházejícího	z	fermentace	
zvířecích	výkalů	existují	velké	obtíže	při	určování	technického	potenciálu	pro	jednotlivé	obce,	což	vy-
plývá	z	velkého	rozptýlení	zemědělské	výroby	v	regionu.	

Alternativní zdroje energie

Biomasu	lze	v	regionu	využívat	v	instalacích	v	jednotlivých	objektech	vybavených	moderními	ko-
telnami	na	různé	formy	biomasy	s	výkony	do	500	kW.	Možná	je	také	realizace	malých	síťových	instalací	
do	cca	1	MW,	včetně	lokálních	kotelen	na	různé	druhy	biomasy.	Biomasa	se	také	využívá	v	průmyslo-
vých	instalacích	do	10MW,	které	zužitkovávají	rovněž	určité	frakce	komunálních	odpadů	nebo	usazenin 
z	odpadních	vod,	a	dále	v	instalacích	CHP	nad	10	MW,	které	využívají	biomasu	v	přírodní	a	kompaktní	
podobě	v	procesech	společného	spalování	s	tradičními	palivy.

Proměnlivé	množství	sluneční	energie	ve	Slezském	vojvodství	v	průběhu	roku	snižuje	možnost	je-
jího	celoročního	využití,	neboť	množství	dostupné	energie	v	lednu	je	mnohonásobně	menší	než	mno-
žství	energie	v	jarních	a	letních	měsících,	takže	v	solárních	systémech	instalovaných	v	regionu	je	třeba	

9	Potvrzují	to	výsledky	analýz	prováděných	v	souvislosti	se	zpracováním	Programu	využívání	obnovitelných	
zdrojů	energie	ve	Slezském	vojvodství.

10	A.	Ziębik,	M.	Liszka,	Energetické	technologie	pro	Slezské	vojvodství	–	výsledky	regionálního	foresightu,	“Energetyka”,	
listopad	2008

11	http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=3&dzi=1248432639&id_menu=122	
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používat	plochy	nutné	k	pokrytí	energetických	potřeb	v	době	nízkého	slunečního	záření.	V	takto	kon-
cipovaném	systému	tedy	bude	množství	energie	v	jarních	a	letních	měsících	mnohonásobně	větší	než	
je	potřeba.	

Slezské	vojvodství	 nemá	obecně	dobré	větrné	podmínky.	Na	území	 vojvodství	 však	 lze	 vyčlenit	
regiony	poměrně	vhodné,	jako	např.	jihovýchodní	část	okresu	Żywiec	a	Těšín,	jižní	a	východní	část	okre-
su	Bielsko,	východní	část	okresu	Gliwice,	jižní	část	okresu	Będzin,	východní	část	okresu	Zawierciany,	
západní	část	okresu	Lubliniec,	převážná	část	okresu	Kłobuck,	převážná	část	okresu	Čenstochová.

Slezské	vojvodství	má	diferencované	podmínky	pro	rozvoj	malé	vodní	energetiky.	Zvláště	dobré	
podmínky	mají	okresy	na	 jihu	vojvodství.	Síť	vodních	 toků	 je	velmi	 rozvinutá	a	diferencovaná:	vedle	
větších	 řek	 jako	Visla	 (horní	 tok)	a	Soła	 je	 zde	mnoho	menších	přítoků	a	malých	potoků.	O	 rozsahu	
energetických	možností	toků	rozhodují	velké	podélné	spády	řek	a	potoků	vzhledem	k	tomu,	že	většinu	
jižního	území	Slezského	vojvodství	 tvoří	hory.	Centrální	okresy	vojvodství	mají	dobré	podmínky	pro	
rozvoj	malé	vodní	energetiky	a	okresy	severní	části	vojvodství	mají	průměrné	podmínky	pro	rozvoj	malé	
vodní	energetiky.

Nejvýhodnější	podmínky	k	využívání	geotermální	energie	jsou	na	území	severních	okresů	vojvod-
ství	a	v	menší	míře	v	severní	části	okresu	Těšín	a	Bielsko,	avšak	i	v	okresech	s	nejvhodnějšími	geoter-
málními	 podmínkami	 se	mohou	hydrogeotermální	 podmínky	 jednotlivých	obcí	 zásadně	 lišit,	 a	 to	 jak 
v	důsledku	změn	pórovitosti	a	propustnosti	útvarů	nádrže,	tak	vzhledem	ke	změnám	její	hloubky.

Klastrové iniciativy

Ve	Slezském	vojvodství	existuje	řada	klastrových	iniciativ	v	oblasti	energetiky.	Svůj	význam	upevnil	
Klastr	energeticky	úsporných	technologií	„Euro-Centrum”	(při	Průmyslovém	parku	a	Vědecko-techno-
logickém	parku	„Euro-Centrum”	v	Katovicích),	který	představuje	dohodu	firem,	výzkumných	a	vývojo-
vých	jednotek	a	odvětvových	nadací	působících	v	sektoru	energeticky	úsporných	technologií	a	energe-
ticky	úsporných	budov.	Prostřednictvím	společných	akcí	a	projektů	směřuje	k	rozvoji	oboru	v	regionu 
a	vytvoření	jednotné	reprezentace	na	zahraničních	trzích.	Nyní	v	Klastru	působí	cca	40	firem	a	insti-
tucí	z	oboru	energeticky	úsporných	technologií.	Podle	předmětu	činnosti	lze	mezi	nimi	vyčlenit	čtyři	
tématické	skupiny:	architektura	a	plánování,	stavební	technologie	a	materiály,	tepelná	čerpadla,	solární	
systémy,	IT	a	řídící	systémy.12	

21	subjektů	dále	sdružuje	Polský	klastr	pasivního	a	energeticky	úsporného	stavitelství,	jehož	koor-
dinátorem	je	Hornoslezský	průmyslový	park.	Základními	záměry	Klastru	jsou:	výstavba	pasivní	budovy,	
Výzkumného	a	vývojového	centra	pasivního	a	energeticky	úsporného	stavitelství;	akce	„Škola”,	jejímž	
účelem	je	zlepšení	parametrů	energetické	úspornosti	škol,	a	dále	široce	chápaná	propagace	myšlenek	
pasivního	a	energeticky	úsporného	stavitelství	spolu	s	účastí	na	systému	certifikace.13	

Nejnovější	klastrovou	iniciativou	v	této	oblasti	na	území	Slezského	vojvodství	je	Energetický	klastr,	
jehož	záměrem	je	vzájemná	spolupráce	směřující	ke	zvýšení	energetické	efektivity	provozu	podniků,	je-
jímž	výsledkem	bude	snížení	emisí	oxidu	uhličitého	do	atmosféry	v	důsledku	provozování	činnosti	a	pro-
pagace	proenergetického	chování	a	projektů.	Tento	klastr	iniciovala	Regionální	obchodní	a	průmyslová	
komora	Bielsko-Biała,	Regionální	hospodářská	komora	Katovice	a	Cech	různých	řemesel	a	podnikání	
Andrychów.	Správní	funkce	vykonává	Regionální	obchodní	a	průmyslová	komora	Bielsko-Biała.

Životní prostředí

Slezské	vojvodství	je	charakterizováno	vysokou	koncentrací	lidí	na	malém	prostoru.	V	odstavcích	
výše	uvedené	nerostné	bohatství,	 zejména	pak	kamenného	uhlí,	 bylo	a	 je	využíván	pro	průmyslové	
podniky,	které	na	území	vojvodství	vznikly.	Proto	pro	Slezské	vojvodství,	zejména	pak	pro	celou	polskou	

12	Údaje	prezentované	Klastrem
13	Údaje	zpracované	na	základě	internetové	stránky	www.gppkatowice.pl	
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část	Slezské	pánce	a	jádrovou	část	vojvodství	reprezentovanou	katowickou	aglomerací,	platí	podobná	
charakteristika,	která	byla	použita	i	pro	Moravskoslezský	kraj.	Vzhledem	k	vysoké	míře	ekonomických	
aktivit	v	těžbě	kamenného	uhlí	a	výrobě	železa	je	životní	prostředí,	zejména	pak	ovzduší,	poznamenáno	
značnou	mírou	znečištění.	Stejně	jako	v	Moravskosleském	kraji	jsou	i	ve	Slezském	vojvodství	dominant-
ními	prvky	znečisťujícími	ovzduší	prachové	částice	a	částice	benzenopyrenu.	

V	rámci	Polska	byly	ve	Slezském	vojvodství	nejdříve	spuštěny	programy,	které	měly	zejména	zne-
čištění	ovzduší	řešit.	Na	tyto	národní	programy	pak	v	posledních	letech	navázaly	 i	 iniciativy	s	ambicí	
řešit	problematiku	znečištění	ovzduší	přeshraničně	–	viz	polsko-česká	iniciativa	Air	Silesia,	řešící	dopady	
znečištění	ovzduší	na	ose	Katowice	–	Ostrava.

Protiváhu	k	industriální	nížinné	části	Slezského	vojvodství	tvoří	Beskydy	na	jihu	území.	Právě	Be-
skydy	představují	prostor,	kde	je	většina	z	lesního	porostu,	který	pokrývá	necelých	32%	území	vojvod-
ství.	Zejména	v	jižní	části	vojvodství	se	nachází	chráněná	krajiná	území	a	území	zařazená	do	soustavy	
NATURA	2000.

3.5.3.	Opolské	vojvodství

Na	území	Opolského	vojvodství	jsou	lokalizovány	dvě	elektrárny	dodávající	do	veřejné	sítě:

•	 „PGE	Elektrownia	Opole	S.A.“	s	dosažitelným	výkonem	1532	MW;
•	 Elektrárna	„Blachownia”	s	dosažitelným	výkonem	158	MW.

a	10	průmyslových	elektráren	s	celkovým	výkonem	186,8	MW	(zdroje	s	výkonem	40	MW	–	1,5	
MW).	Kromě	výše	uvedených	pracují	na	území	Opolska	vodní	elektrárny	s	výkonem	zdrojů	4,8	–	0,022	
MW	a	kogenerační	agregáty	na	bioplyn	(Nel=1,1	MW).	

„PGE	Elektrownia	Opole	S.A.“	je	moderní	zdroj	energie	a	tepla,	a	také	jeden	z	největších	podniků 
v	Opolském	vojvodství,	který	se	nachází	9	km	severně	od	kraje	města	Opolí,	nad	ústím	řeky	Mała	Pa-
new	do	Odry,	v	obci	Dobrzeń	Wielki.	V	závodě	„Elektrownia	Opole“	pracují	4	energetické	bloky	s	cel-
kovým	instalovaným	výkonem	1492	MW	(dosažitelný	výkon	1532	MW).	Výrobní	možnosti	elektrické	
energie	činí	aktuálně	10	TWh	ročně.	V	roce	2010	byla	zahájena	výstavba	5.	a	6.	bloku	elektrárny,	po	je-
jímž	ukončení	celkový	instalovaný	výkon	závodu	„Elektrownia	Opole“	vzroste	ze	současných	1492	MW	
na	cca	3300	MW.	Realizace	projektu	umožní	zvýšení	roční	výroby	elektrické	energie	netto	v	elektrárně	
„Elektrownia	Opole“	ze	současné	úrovně	7,8	TWh	na	20,1	TWh.

Elektrárna	„Blachownia”	se	nachází	v	obci	Kędzierzyn-Koźle	(okres	Kędzierzyn-Koźle).	V	elektrárně	
„Blachownia”	jsou	tři	turbosoustrojí	3x55	MW,	což	dává	celkový	instalovaný	výkon	165	MW	a	dosaži-
telný	výkon	158	MW	(dosažitelný	výkon	bloku	TG4	činí	48	MW).	Kromě	toho	má	elektrárna	tepelný	
výkon	ve	výši	174	MW.	Elektrický	výkon	se	odvádí	do	energetického	systému,	především	prostřednic-
tvím	rozvaděče	110	kV	a	částečně	do	sítě	30	kV.

Vazbu	Opolského	vojvodství	na	státní	úrovní	s	externími	oblastmi,	co	se	týká	vedení	vysokého	na-
pětí,	zajišťují	vedení	400	kV	a	vedení	220	kV	(plánováno	k	přestavbě	na	400	kV).	Přes	území	vojvodství	
vedou	dvě	vedení	400	kV	ve	směru	Trębaczew	–	Dobrzeń	–	Pasikurowice,	které	jsou	součástí	přenoso-
vé	trasy	z	elektrárny	Bełchatów	a	Opolí	ve	směru	Vratislavi	a	vedení	Dobrzeń	–	Wielopole/Albrechtice,	
které	vede	energii	na	území	Slezského	vojvodství	a	dále	do	České	republiky.	Přenos	energie	pocházející	
z	elektrárny	„Blachownia”	ve	směru	Slezska	zajišťují	vedení	220	kV	Blachownia	–	Łagisza	a	Blachownia	
–	Wielopole,	zatímco	ve	směru	Dolnoslezského	vojvodství	vede	vedení	220	kV	Groszowice	–	Ząbko-
wice	Śl.	Vazby	v	oblasti	elektroenergetiky	na	meziregionální	úrovní	zajišťují	vedení	110	kV.	Nejvíce,	tzn. 
8	vedení	tohoto	typu,	se	nachází	ve	styčné	zóně	se	Slezským	vojvodstvím.

Aktuálně	nejsou	na	území	Opolského	vojvodství	infrastrukturální	vazby	v	oblasti	elektroenergetiky	
s	územím	Moravskoslezského	kraje.	Opolské	vojvodství	má	příznivou	energetickou	bilanci	a	není	potře-
ba	energii	importovat.	
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	Z	hlediska	strategického	vytváření	jednotného	trhu	s	energií	v	Evropské	unii	patří	Polsko	a	Česko	
do	stejných	regionálních	iniciativ.	U	elektrické	energie	jde	o	iniciativu	středo-východního	regionu.	

V	 oblasti	 dodávek	 plynu	 existují	 nyní	 dvě	 koncepce:	 jihovýchodní	 region	 nebo	 středo-východní	
region,	což	znamená,	že	v	blízké	budoucnosti	budou	probíhat	práce	na	organizační	a	infrastrukturální	
koordinaci	systémů	dodávek	energie	a	plynu	a	na	tzv.	alokaci	přeshraničních	výkonů.

Síť	infrastrukturálních	vazeb	státní	a	regionální	úrovně	v	oblasti	pohraničí	zajišťují	vysokotlaké	ply-
novody	Głuchołazy	–	Zlaté	Hory	a	Krnov	–	Branice.

V	Opolském	vojvodství	podobně	jako	ve	zbývajících	regionech	převládá	nyní	výroba	energie	z	ko-
nvenčních	zdrojů	v	elektrárnách	dodávajících	do	veřejné	sítě	a	elektroteplárnách,	pracujících	na	bázi	
kamenného	uhlí.	Podíl	výroby	energie	z	obnovitelných	zdrojů	v	energetické	bilanci	činí	1,1%,	což	je	pro	
Opolské	vojvodství	výsledek	o	něco	 lepší	než	v	případě	Slezského	vojvodství,	kde	tato	hodnota	činí 
0,9	%.	Navíc	jsou	na	území	Opolského	vojvodství	výhodné	podmínky	pro	rozvoj	obnovitelných	zdrojů	
energie.	 Jestliže	 vezmeme	 v	 úvahu	 postupující	 rozvoj	 technologií	 výroby	 energie	 z	 výše	 uvedených	
zdrojů,	zaměřený	na	vyšší	efektivitu	a	minimalizaci	nákladů	a	dále	tlak	na	omezování	emisí	spalin,	 lze	
předpokládat,	že	význam	Opolského	regionu	jako	výrobce	„čisté”	energie	bude	narůstat.	

Vodní energetika

Území	Opolského	vojvodství	se	vyznačuje	výskytem	řady	vodních	toků	s	rozdílným	využitím	ener-
getického	potenciálu.	Největší	využití	energetického	potenciálu	je	na	řece	Kladská	Nisa,	Odra	a	Mała	
Panew.	Nyní	se	na	území	Opolského	vojvodství	nachází	30	malých	vodních	elektráren	 (MEW)	s	cel-
kovým	výkonem	25,52	MW.	Množství	energie	získané	z	tekoucí	vody	v	průběhu	roku	se	odhaduje	na	
úrovni	cca	107	Gwh/rok.	

Větrná energetika

V	Opolském	vojvodství	jsou	nejlepší	podmínky	pro	využití	větrné	energetiky	v	jeho	jižní	části,	kro-
mě	jiného	na	území	okresu	Prudnik	a	Głubczyce.	Dosud	funguje	pouze	větrná	elektrárna	v	Jemielnicy,	
jejíž	součástí	jsou	3	větrné	pohonné	jednotky	s	celkovým	výkonem	150	kW.

V	poslední	době	se	objevuje	zvýšený	zájem	o	realizaci	větrných	farem	na	území	Opolského	vojvod-
ství	a	v	důsledku	toho	stále	více	obcí	ve	svých	plánech	uvádí	plochy	určené	pro	větrné	farmy.	Aktuálně	
je	nejblíže	realizaci	investice	v	obci	Maciowakrze	(ob.	Pawłowiczki)	a	Rozkochów	(ob.	Walce).	

Podle	meteorologických	map	rozložení	větrů	leží	Opolsko	v	zóně	nízké	rychlosti	větru.	Nyní	budo-
vané	standardní	větrné	energetické	jednotky	se	tedy	musí	umísťovat	na	daleko	vyšších	konstrukcích,	
kde	jsou	výhodnější	rychlosti	větru.	Větrné	pohonné	jednotky	s	výkonem	do	2,5–3,0	MW	se	instalují	ve	
výšce	80–100	m	(maximální	výkon	větrných	jednotek	dosahuje	10	MW).	Rozhodnutí	o	lokalizaci	větrné	
elektrárny	musí	vždy	předcházet	výzkum	průměrné	rychlosti	větru	po	dobu	minimálně	1	roku.	Aktuál-
ně	existuje	na	území	Opolského	vojvodství	pouze	jedna	funkční	větrná	elektrárna.	V	Opolsku	je	zájem	
investorů	o	větrnou	energetiku	stále	větší	(ve	14	obcích	Opolska	se	provádějí	nebo	již	byla	ukončena	
kontrolní	měření	rychlosti	větrů	za	účelem	plánované	investice).

Biomasa

Opolské	vojvodství	má	velký	potenciál	pro	výrobu	energie	z	biomasy	–	62%	plochy	vojvodství	tvoří	
zemědělská	půda	a	27%	plochy	zabírají	lesní	porosty.	Celkové	odhadované	množství	energie	vyrobe-
né	biomasy	se	pohybuje	na	úrovni	cca	381	GWh/rok.	Další	možnosti	získávání	energie	jsou	ve	výrobě	
bioplynu	z	organických	odpadů	z	chovu	zvířat	a	zemědělství,	dále	ze	stávajících	čistíren	odpadních	vod	
(fungují	v	Opolí	a	Brzegu)	a	ze	skládek	komunálních	odpadů	(fungují	v	Nyse	a	Kędzierzynie-Koźle,	ve	
výstavbě	v	Opolí),	dále	z	pěstování	rostlin,	hlavně	řepky,	kterou	lze	využít	při	výrobě	metylových	esterů,	
jež	jsou	složkou	motorové	nafty.	Stále	více	pozornosti	se	věnuje	možnosti	pěstování	energetické	vrby,	
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která	se	dobře	hodí	ke	spalování	v	energetických	kotlích	(např.	v	elektrárně	„Opole”,	v	níž	se	spotřebo-
vává	více	než	140	tis.	tun	biomasy,	což	umožňuje	vyrobit	cca	157	GWh/rok).	

V	Opolském	vojvodství	jsou	nejlepší	podmínky	k	výrobě	energie	ze	spalování	slámy	v	západní	části	
regionu	 na	 území	 okresu	Brzeg,	Nysa	 a	 i	Namysłów,	 a	 dále	 na	 území	 okresu	Kluczbork,	Głubczyce 
a	Prudnik.	Využíváním	energie	obsažené	ve	slámě	by	se	pokryly	tepelné	potřeby	regionu	z	cca	10%.	

K	pěstování	energetických	rostlin	se	hodí	prakticky	celé	území	vojvodství	(s	výjimkou	souvislých	
lesních	porostů	a	chráněných	oblastí).	

Základním	směrem	energetického	využití	biomasy	na	území	Opolského	vojvodství	je	její	spalování	
při	výrobě	technologického	tepla	a	tepla	pro	běžnou	potřebu.

Kromě	dřevěných	odpadů	a	energetických	rostlin	 (energetická	vrba,	vlákeň	oboupohlavná)	se	ke	
společnému	spalování	využívá	biomasa	zemědělského	původu	(brikety,	pelety	ze	slámy)	a	odpady	ze	
zpracovatelského	průmyslu	(otruby,	řepkový	šrot,	pokrutiny).

Sluneční a geotermální energie

V	Opolském	vojvodství	má	solární	a	geotermální	energie	okrajový	význam	a	vyskytuje	se	v	nevel-
kém	rozsahu,	přes	možnosti	 jejího	praktického	využití,	 tj.	 teoretické	slunečné	záření	na	úrovní	1600	
hodin	ročně	a	velké	zdroje	geotermální	energie.	Její	dosavadní	využití	má	především	podobu	instalace	
slunečních	kolektorů	pro	běžnou	potřebu	(ohřev	vody)	a	výstavbu	tepelných	čerpadel	pro	topné	účely.	

Bioplyn

Nyní	na	území	Opolského	vojvodství	chybějí	zemědělské	bioplynárny,	využívá	se	však	bioplyn	vy-
ráběný	v	čistírnách	odpadních	vod.	Celkový	výkon	instalovaných	zařízení	činí	5,21	GWh/r	elektrické	
energie	a	8,94	5,21	GWh/r	tepelné	energie.	

Biopaliva

Na	území	Opolského	vojvodství	od	II.	pololetí	2009	funguje	největší	výrobna	etanolu	v	zemí	v	Go-
świnowicích	(výroba	především	na	bázi	kukuřice).	Ročně	má	závod	z	350	tisíc	tun	kukuřice	produkovat	
140	mil.	litrů	etanolu,	což	odpovídá	energetické	úrovni	cca	845,2	GWh/rok.	Spotřeba	závodu	u	Nysy	
dosahuje	hodnoty	15	%	současné	tuzemské	produkce	kukuřice.

Bilance obnovitelné energie ve vojvodství

Celkové	množství	obnovitelné	energie	vyráběné	na	území	vojvodství	činí	cca	1357,1	GWh/rok,	což	
odpovídá:

•	 2,72	%	elektrické	energie	vyráběné	na	území	vojvodství;
•	 2,07	%	vyráběné	tepelné	energie;
•	 3,16	%	spotřeby	elektrické	a	tepelné	energie.

Životní prostředí

Opolské	vojvodství	se	v	porovnání	se	Slezským	vojvodstvím	vyznačuje	významně	menší	koncen-
trací	obyvatel,	na	větším	území	žije	podstatně	méně	obyvatel.	Proto	zde	není	problém	znečištění	ovz-
duší	významným	tématem	–	jedná	se	pouze	o	okrajovou	záležitost	v	okolí	města	Kędzierzyn-Koźle	ve	
východní	části	vojvodství.

3.5.4.	Žilinský	kraj	

Území	Žilinského	samosprávného	kraje	 se	vyznačuje	 různorodostí	krajinné	 struktury	–	od	údol-
ních	niv	vodních	toků	po	zemědělskou	a	lesní	krajinu	až	po	vysokohorskou	krajinu	hřebenových	pásem	
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pohoří	Západních	Tater,	Nízkých	Tater,	Velké	a	Malé	Fatry,	Chočských	vrchů,	Javorníků	a	Stratovských	
vrchů.	V	hornatém	území	je	typické	kopaničárského	a	lazovnické	osídlení	s	dodnes	existujícími	proje-
vy	lidové	architektury,	např.	v	Kysucích	a	Oravě.	Kulturní	dědictví	kraje	se	zachovalo	v	urbanistických	
strukturách	a	architektuře	měst	a	obcí,	v	panoramách	původní	zemědělské	kulturní	krajiny,	v	lidových	
tradicích,	originálních	řemeslech	a	etnografických	projevů	obyvatelů	tohoto	regionu.	

Právě	rozmanitost	Žilinského	regionu	a	jeho	subregionů	je	zdrojem	jeho	jedinečné	atraktivity.	Proto	
je	potřebné	tyto	specifika	znovu	poznat,	zachovat	a	zároveň	hledat	způsoby	a	míru	využívání	těchto	
území	v	souladu	s	principy	ekologické	únosnosti.	

Odpadové hospodářství

Problematika	odpadového	hospodářství	skládající	se	nejen	z	nastavení	vhodného	a	trvale	udržitel-
ného	systému	sběru,	odvozu	a	uložení	odpadu,	ale	též	z	možností	jeho	snižování	formou	separace	a	vy-
užívání	je	v	Žilinském	kraji	velmi	naléhavý.	Kapacity	mnohých	existujících	skládek	se	postupně	naplňují,	
což	vede	nejen	k	potřebě	nacházení	alternativních	prostorů	pro	uložení	odpadu,	ale	i	k	hledání	řešení	
na	rekultivaci	starých	skládek.	

V	roce	2009	se	v	Slovenské	republice	vyprodukovalo	321,75	kg	komunálního	odpadu	na	jednoho	
obyvatele.	Objem	komunálního	odpadu	na	obyvatele	Žilinského	kraje	činil	317,	31	kg,	čímž	se	Žilinský	
kraj	umístil	na	šestém	místě	mezi	osmi	slovenskými	kraji	a	vykázal	mírně	podprůměrné	číslo	v	rámci	
Slovenské	republiky.	Z	hlediska	trendu	vývoje	v	tvorbě	komunálního	odpadu	v	období	let	2005–2009	
došlo	k	nárůstu	produkce	komunálního	odpadu	v	Žilinském	kraji	o	11,3	%,	čímž	se	kraj	téměř	úplně	za-
řadil	do	slovenského	průměru	s	hodnotou	11,2	%.

Procento	využití	komunálního	odpadu	v	Žilinském	kraji	na	úrovni	6,51	%	z	komunálního	odpadu	je	
výrazně	horší	než	republikových	16,4	%.	Dokud	objem	vyseparovaných	složek	na	obyvatele	v	celore-
publikovém	průměru	činí	23,17	kg,	tj.	7,2	%	z	vyprodukovaného	komunálního	odpadu,	v	Žilinském	kraji	
je	to	23,29	kg,	tj.	7,4	%,	což	je	porovnatelné	s	průměrem	SR.	Daleko	nejběžnější	forma	zneškodňování	
komunálního	odpadu	v	SR	je	skladování,	kterým	se	v	roce	2009	zneškodnilo	99,55	%	komunálního	od-
padu.	Na	krajské	úrovni	řeší	strategicky	problematiku	odpadového	hospodářství	Program	odpadového	
hospodářství	Žilinského	kraje,	který	je	momentálně	aktualizován.	

Ochrana ovzduší a životní prostředí

Slovenská	republika	se	nachází	na	okraji	území	s	největším	regionálním	znečištěním	ovzduší	v	Evro-
pě,	vyprodukovaným	v	ostravsko-katowické	aglomeraci.	Dobrou	zprávou	je,	že	hodnota	znečištění	ovz-
duší	základními	znečišťujícími	látkami	(oxid	siřičitý,	oxidy	dusíku,	oxid	uhelnatý)	postupně	mírně	klesá	
nejen	u	stacionárních,	ale	i	u	mobilních	zdrojů	znečištění.	Krajem	s	nejnižší	kvalitou	ovzduší	v	Slovenské	
republice	je	Košický	kraj.	Jeho	území	se	nachází	na	nejvyšších	příčkách	znečištění	ovzduší	u	všech	sle-
dovaných	ukazatelů.	

Území	Žilinského	kraje	též	zdaleka	nepatří	mezi	nejčistší	kraje	v	rámci	Slovenské	republiky	z	hledi-
ska	kvality	ovzduší,	navzdory	skutečnosti,	že	ze	všech	krajů	má	největší	procentu	pokrytí	lesem.	Z	hle-
diska	výskytu	emisí	se	v	roce	2008	mezi	8	nejzatíženějšími	okresy	v	SR	opakovaně	vyskytovaly	okresy	
Žilinského	kraje.	

Ze	střednědobého	hlediska	se	v	kraji	nejhůře	vyvíjejí	 tuhé	emise.	Jejich	produkce	sice	mezi	 lety	
2005–2009	vykázal	pokles	o	cca	630	tun.	Žilinský	kraj	se	však	stále	řadí	mezi	největší	producenty	tu-
hých	emisí	na	Slovensku.	Jeho	podíl	v	rámci	SR	dokonce	narostl	ve	sledovaném	období	o	5	%	na	úroveň	
19,2	%,	čímž	se	spolu	s	Banskobystrickým	krajem	a	Košickým	krajem,	který	ale	zaznamenal	nejvýraznější	
pokles	v	rámci	Slovenské	republiky,	těsně	dělí	o	primát	v	tomto	ukazateli.	V	přepočtu	vyprodukovaných	
tun	tuhých	emisí	na	km2	je	však	Žilinský	kraj	absolutním	lídrem	mezi	všemi	slovenskými	kraji.
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Obnovitelné zdroje energie

Vzhledem	na	nastávající	energetickou	krizi	způsobenou	tak	vlivem	úbytku	fosilních	paliv,	jako	i	sna-
hou	o	využití	energetických	zdrojů	šetrnějších	k	životnímu	prostředí,	se	do	popředí	dostává	problema-
tika	využívání	alternativních	energetických	zdrojů.	V	současnosti	převládá	v	Žilinském	kraji	využívání	
fosilních	paliv,	jako	dominantního	zdroje	energie.	Pokud	jde	o	elektrickou	energii	v	kraji,	její	nosná	část	
je	získávaná	štěpením	jádra,	následuje	voda	a	uhlí.

Pod	pojmem	obnovitelné	zdroje	energie	se	rozumí	obnovitelné	nefosilní	zdroje	energie	(větrná,	so-
lární,	geotermální	energie,	energie	vln	a	příboje,	vodní	energie,	energie	z	biomasy,	ze	skladových	plynů,	
z	plynů	z	čistíren	odpadních	vod	a	z	bioplynů).	

Vzhledem	na	výškové	poměry	a	bohatství	vod	se	v	Žilinském	kraji	ve	velké	míře	využívá	jako	al-
ternativní	energetický	zdroj	vodní	energie.	V	minulosti	se	vybudovala	série	vodních	elektráren	na	tzv.	
Vážské	vodní	kaskádě,	v	současnosti	je	stále	víc	skloňována	problematika	malých	vodních	elektráren. 
I	ty	však	můžou	mít	negativní	dopad	na	životní	prostředí,	např.	z	hlediska	omezování	migrace	ryb.	

Přírodní	podmínky	území	Žilinského	kraje	 jsou,	pokud	 jde	o	obnovitelné	 zdroje	energie,	 vhodné	
obzvlášť	pro	zpracování	biomasy	jako	alternativního	energetického	zdroje	a	taktéž	na	využívání	geo-
termální	energie	vzhledem	na	existenci	několika	geotermálních	zdrojů.	Vzhledem	na	nevhodné	povětr-
nostní	 podmínky	není	území	Žilinského	kraje	nejvhodnější	 pro	budování	 větrných	elektráren,	 jejichž	
vrtule	též	mohou	ohrožovat	ptactvo,	způsobovat	hluk	a	zásadně	zasáhnout	do	rázu	venkovské	krajiny.	
Přestože	území	Žilinského	kraje	nepatří	v	rámci	SR	k	územím	s	vyšší	intezitou	slunečného	záření,	v	so-
učasnosti	se	realizuje	budování	několik	fotovoltaických	systémů,	což	souvisí	jednak	s	faktem,	že	jejich	
moderní	technologické	řešení	umožňují	vyrábět	energii	i	ve	stínu.	

3.5.5.	Potenciál	vzájemné	spolupráce

Energetika

Důležitou	oblastí	pro	analýzu	spolupráce	Moravskoslezského	kraje,	Slezského	a	Opolského	vojvod-
ství	a	Žilinského	kraje	jsou	otázky	související	s	energetikou,	což	vyplývá	především	ze	dvou	vzájemně	
úzce	souvisejících	faktorů.	Prvním	z	nich	 je	tradičně	silně	rozvinuté	energetické	zázemí,	které	se	vy-
tvořilo	díly	využívání	uhelných	ložisek	od	Dąbrowské	pánve	přes	Katovice	a	blízká	hornoslezská	města,	
oblast	 nad	 řekou	Vislou	 a	okolí	Rybnika	 až	po	Ostravu	 a	Frýdek-Místek.	Druhým	 faktorem	 je	 velká	
koncentrace	lidí	v	důsledku	kumulace	zaměstnanosti	v	tradičních	průmyslových	odvětvích,	kteří	obýva-
jí	silně	urbanizované	oblasti	s	velkou	energetickou	spotřebou,	a	to	jak	pro	průmyslové,	tak	komunální	
účely.	V	 rámci	 těchto	aspektů	 lze	 identifikovat	více	podobností	a	společných	výzev	mezi	Moravsko-
slezským	krajem	a	Slezským	vojvodstvím,	neboť	ekonomický	profil	Opolského	vojvodství	i	Žilinského	
samosprávného	kraje	jevýrazně	jiný.	

Kamenné uhlí

Subjekty	 lokalizované	v	oblasti	spolupráce	patří	k	největším	evropským	producentům	kamenného	
uhlí.	Vzhledem	k	těžbě	kamenného	uhlí	společnostmi	„Kompania	Węglowa“	(42,2	Mt	v	roce	2009;	1.	místo	
v	Evropě),	„Katowicki	Holding	Węglowy“	(12,9	Mt;	3.	místo),	„Jastrzębska	Spółka	Węglowa“	(11,4	Mt;	4.	
místo)	a	společností	„Ostravsko-karvinské	doly“	(11,0	Mt;	5.	místo)	patří	tato	oblast	k	největším	aktivně	
využívaným	uhelným	pánvím	v	Evropě.14	Všechny	báňské	podniky	podléhají	neustále	restrukturalizaci,	
a	stále	se	rovněž	vede	debata	o	jejich	budoucnosti.	Názory	se	diametrálně	liší,	a	to	od	návrhů	na	rychlé	
omezení	těžby	a	zaměstnanosti	a	s	tím	související	likvidaci	dolů	(z	ekonomických,	politických	nebo	eko-
logických	důvodů),	až	po	pokusy	o	opětovné	zprovoznění	zavřených	dolů.	Zásadním	prvkem	této	debaty	

14	Údaje	těžebních	firem
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se	nyní	stávají	přeshraniční	vztahy,	neboť	české	podniky	mají	zájem	o	investice	do	dolů	lokalizovaných	na	
polské	straně	hranice	(„Energetický	a	průmyslový	holding“	do	dolu	„Silesia“;	„Ostravsko-karvinské	doly“	do	
dolu	„Dębieńsko“).	Ze	strany	českého	kapitálu	existuje	také	velký	zájem	o	nákup	jiných	těžebních	podniků	
nebo	firem.

Polská	i	česká	energetika	jsou	založeny	na	kamenném	uhlí,	ačkoliv	ve	struktuře	výroby	energie	v	Če-
ské	republice	hraje	důležitou	roli	rovněž	produkce	energie	z	jaderných	paliv	(ve	dvou	jaderných	elektrár-
nách,	které	se	nacházejí	v	jižní	části	země).	Česká	republika	se	ve	své	energetické	strategii	zaměřuje	na	
export	energie,	a	to	také	do	Polska.	Základem	této	strategie	je	předpoklad,	že	výroba	energie	z	uhlí	se	
v	Polsku	zhroutí	v	letech	2015–2050	s	ohledem	na	nemožnost	splnění	ekologických	kritérií	(především	
NOx).15	V	současné	době	je	však	bilance	zcela	odlišná,	protože	Polsko	exportuje	do	České	republiky	ne-
poměrně	více	energie,	než	odtud	dováží	(2008:	export	Polsko	–	6.912	GWh,	import	z	Česka	–	28	GWh;	
2009:	export	–	6.870	GWh,	 import	–	128	GWh).16	Nezávisle	na	těchto	vztazích	patří	Polsko	a	Česko 
z	hlediska	strategického	vytváření	jednotného	energetického	trhu	v	Evropské	unii	do	společných	regionál-
ních	iniciativ.	U	elektrické	energie	jde	o	iniciativu	středo-východního	regionu,	co	se	týká	dodávek	plynu,	
existují	nyní	dvě	koncepce:	jihovýchodní	region	nebo	středovýchodní	region.17,18	To	znamená,	že	v	blízké	
budoucnosti	začnou	probíhat	práce	na	organizační	a	infrastrukturální	koordinaci	systémů	dodávek	ener-
gie	a	plynu	a	na	tzv.	alokaci	přeshraničních	kapacit.	Závislost	slovenské	energetiky	na	kamenném	uhlí	není	
s	ohledem	na	produkci	energie	z	jaderných	paliv	tak	výrazná,	jako	je	tomu	u	ČR	a	PL,	v	Žilinském	kraji	je	
elektrická	energie	domintně	získáváne	štěpením	jádra	a	vodními	elektrárnami.

Podobně	jako	v	případě	těžby	kamenného	uhlí	lze	rovněž	v	oblasti	výroby	a	dodávek	energie	v	če-
sko	–	polských	vztazích	pozorovat	expanzi	českých	firem	na	polský	trh.	Mezi	takovými	investicemi	se	na	
území	Slezského	vojvodství	považuje	za	nejdůležitější	nákup	většinového	balíku	podílů	ve	společnosti	
„Elektrociepłownia	Chorzów	Elcho	sp.	z	o.o.“	firmou	CEZ	Chorzów	B.V.,	což	 je	společnost	závislá	na	
ČEZ,	a.	s.	 (největší	výrobce	energie	v	ČR).	Známým	byl	také	zájem	ČEZ	o	nákup	společnosti	„Tauron	
SA“,	která	sídlí	v	Katovicích.	Nakonec	právě	„Tauron“	založil	závislou	společnost	„Tauron	Czech	Energy“,	
jejímž	prostřednictvím	chce	rozvíjet	velkoobchodní	a	maloobchodní	prodej	energie.	V	Bielsku-Białé	má	
dále	oficiální	sídlo	firma	„Dalkia	Powerline“,	která	100%	patří	skupině	„Dalkia	Česká	Republika“,	a.s.	Tato	
společnost	se	zabývá:	obchodováním	s	elektrickou	energií	na	polském	trhu,	mezisystémovou	výměnou	
s	ČR,	distribucí	elektrické	energie	do	ČR	vlastním	přeshraničním	vedením	a	distribucí	elektrické	energie	
na	území	obcí	Zebrzydowice	a	Haźlach.

Důlní	činnost,	provozovaná	ve	Slezském	vojvodství	a	Moravskoslezském	kraji,	s	sebou	přináší	mo-
žnost	energetického	využití	důlních	plynů	a	případně	také	geotermální	energie	–	i	v	této	oblasti	je	mo-
žné	sdílení	zkušeností	a	vyvíjení	společných	aktivit.

Obnovitelné zdroje energie

Zcela	 jinak	 se	můžou	vyvíjet	přeshraniční	vztahy,	 co	 se	 týká	 spolupráce	v	oblasti	obnovitelných	
zdrojů	energie,	neboť	tato	problematika	má	pro	české,	sloenské	a	polské	regiony	méně	strategický	cha-
rakter	 (aktuálně	nejde	o	odvětví	 s	 vysokou	 zaměstnaností,	 které	by	 zajišťovalo	energetické	potřeby	
národního	hospodářství)	a	vyžaduje	také	méně	kapitálu	než	v	případě	tradiční	energetiky	a	souvise-
jících	oborů.	Pro	Žilinský	kraj	 je	téma	zajímavější	díky	tamním	vodním	elektrárnám	a	množstvím	lesů	
využitelným	z	hlediska	biomasy,	nicméně	ostatní	dominantní	OZE	–	zejména	energie	z	větru	a	slun-
ce	–	nemají	 takový	potenciál	 se	prosadit	vzhledem	ke	skutečnosti,	 že	 jde	o	 region	s	malým	počtem	
slunečných	dnů	a	s	hornatým	reliférem,	kde	by	umístění	větrných	elektráren	poškodilo	jedniečný	ráz	

15	Vystoupení	náměstka	ministra	průmyslu	a	obchodu	ČR	Tomáše	Hünera,	Česko-polské	energeticko-inves-
tiční	fórum,	Varšava,	4.	listopadu	2010

16	Údaje	Energetického	regulačního	úřadu	na	základě	dat	“PSE	–	Operator	SA”
17	Zpráva	Komise	pro	Evropský	parlament	a	Radu;	Budoucí	role	regionálních	iniciativ,	KOM	(2010)	721
18	From	Regional	Markets	to	a	Single	European	Market,	Final	Report,	Everis,	Mercados,	28.04.2010
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krajiny	Nicméně	v	oblasti	obnovitelných	zdrojů	energie	možné	zavádět	programy	výměny	prověřených	
praktických	zkušeností,	programy	technické	spolupráce,	programy	zaměřené	na	propagaci	a	formování	
veřejného	mínění.	Vzhledem	k	identifikovanému	potenciálu	sledovaných	regionů,	co	se	týká	využívání	
alternativních	zdrojů	energie,	se	jako	vhodné	téma	jeví	společné	nalézání	a	odstraňování	překážek,	kte-
ré	zatím	využívání	alternativních	zdrojů	energie	v	regionech	brání.

Potenciální	oblastí,	ve	které	by	mohlo	dojít	k	předávání	zkušeností,	je	pak	například	oblast	energe-
tických	úspor	ve	veřejných	budovách	i	v	bytových	domech.

Významným	tématem,	ve	kterém	je	koordinace	aktivit	žádoucí,	je	připravovaný	projekt	Krajského	
integrovaného	centra	likvidace	odpadů.	Ten	má	svůj	význam	i	v	oblasti	energetiky	–	vzhledem	k	jeho	
předpokládanému	umístění	tento	význam	potenciálně	může	být	i	přeshraniční.

V	Moravskoslezském	kraji	jsou	některými	subjekty	vyvíjeny	aktivity	v	oblasti	využívání	CNG	pro	
pohon	vozidel,	tato	problematika	rovněž	může	být	zajímavá	pro	všechny	řešené	regiony,	a	to	i	pro	svůj	
přesah	do	oblasti	ochrany	ovzduší.

V	oblasti	spolupráce	lze	identifikovat	také	klastrové	iniciativy	s	profilem	souvisejícím	s	energetikou.	
Nebyly	však	zjištěny	žádné	formy	spolupráce	těchto	klastrových	iniciativ	mezi	jednotlivými	regiony.

Životní prostředí

Je	zapotření	zdůraznit,	že	s	ohledem	na	silné	zatížení	životního	prostředí	související	s	výrobou	ener-
gie	a	přítomností	energeticky	náročných	průmyslových	odvětví,	a	to	zvláště	na	území	Moravskoslez-
ského	kraje	a	Slezského	vojvodství,	a	dále	pak	v	poněkud	menší	míře	na	území	okresu	Kędzierzyn-Koźle	
a	Žilinského	kraje,	má	zásadní	význam	poměr	široce	chápaného	energetického	odvětví	k	 iniciativám	
spojeným	s	ochranou	životního	prostředí.

Dne	29.	září	2011	bylo	v	Praze	podepsáno	Česko-polské	memorandum	ke	zlepšení	kvality	ovzduší	
v	česko-polském	příhraničním	regionu,	 jehož	cílem	je	podpořit	společné	využití	prostředků	z	progra-
mů	Evropské	unie	na	ochranu	ovzduší,	zintenzívnit	vzájemnou	informovanost	a	součinnosti	při	řešení	
neuspokojivé	kvality	ovzduší	na	obou	stranách	hranice	a	přispět	tak	ke	zlepšení	stávající	situace.	Toto	
memorandum	se	týká	zejména	oblasti	ležící	na	území	Slezské	páne,	tedy	zejména	území	mezi	ostravsko-
-karvinskou	a	katowickou	aglomerací.	

V	současnost	je	velmi	lidnatá	oblast	Slezské	pánve	postižena	stigmatem	oblasti	s	významným	po-
škozením	životního	prostředí,	zejména	pak	ovzduší.	Vyřešení	tohoto	problému	je	podmínkou	nezbyt-
nou	k	dlouhodobé	atraktivitě	území	ESÚS	TRITIA,zejména	pakj	eho	nejlidnatějších	oblastí	v	katowické 
a	ostravsko-karvinské	aglomeraci.	

3.5.6.	Klíčová	zjištění:

•	 území	mezi	největšími	městy	území	celého	ESÚS	a	v	celé	ostravské	a	katowické	aglomeraci	je	po-
znamenáno	významným	poškozením	životního	prostředí,	zejména	pak	ovzduší;

•	 vysoká	energetická	náročnost	výroby	vzhledem	k	ekonomické	struktuře	řešených	regionů,	přede-
vším	Slezského	vojvodství	a	Moravskoslezského	kraje;

•	 subjekty	lokalizované	v	řešených	regionech	patří	k	největším	evropským	producentům	kamenného	uhlí;
•	 potenciál	energetického	využití	důlních	plynů	a	případně	také	geotermální	energie;
•	 potenciální	oblastí,	ve	které	by	mohlo	dojít	k	předávání	zkušeností,	je	oblast	energetických	úspor	ve	
veřejných	budovách	i	v	bytových	domech;

•	 významným	tématem,	ve	kterém	je	koordinace	aktivit	žádoucí,	je	oblast	likvidace	odpadů,	s	přesahy	
do	oblasti	energetiky;

•	 vysoký	potenciál	využívání	biomasy	k	výrobě	elektrické	energie;
•	 nízký	potenciál	využívání	větrné	energie,	s	výjimkou	Opolského	vojvodství;
•	 neexistence	forem	spolupráce	klastrových	iniciativ	jednotlivých	regionů.



4. SWOT ANALÝZA 

SWOT	analýza	 (z	anglického	Strong	points	–	silné	stránky,	Weak	points	–	slabé	stránky,	Oppor-
tunities	–	příležitosti,	Threats	–	ohrožení)	 je	standardní	metoda	používaná	k	prezentaci	analytických	
poznatků	o	nejrůznějších	objektech	zkoumání.	Jejím	principem	je	jednoduchá,	avšak	výstižná	a	pokud	
možno	vyčerpávající	a	objektivní	charakteristika	silných	a	slabých	stránek	zkoumaného	objektu	a	jeho	
možných	příležitostí	a	ohrožení.	Akcentováním	silných	stránek	a	naopak	důrazem	na	odstraňování	nebo	
alespoň	omezování	slabých	stránek	roste	pravděpodobnost	využití	nabízejících	se	příležitostí	a	omezuje	
se	dopad	identifikovaných	ohrožení.

Umožňuje,	aby	ve	stejně	přehledné	struktuře,	v	jaké	je	provedena	analýza,	byla	formulována	strate-
gická	vize	usměrnění	budoucího	vývoje	analyzovaného	území:

•	 jak	zachovat	resp.	rozvíjet	jeho	silné	stránky;
•	 jak	odstraňovat	resp.	eliminovat	jeho	slabé	stránky;
•	 které	z	budoucích	příležitostí	lze	využít	pro	jeho	další	rozvoj	a	jak	je	využít;
•	 jakými	cestami	(prostředky,	postupy)	bude	čeleno	očekávaným	ohrožením	jeho	dalšího	rozvoje.

Silné	a	slabé	stránky	jsou	výsledkem	vnitřní	analýzy:

•	 silné	stránky	zahrnují	jakékoliv	komparativní	a	konkurenční	výhody	objektu	pro	jakékoliv	typy	roz-
vojových	aktivit;

•	 slabé	stránky	jsou	veškeré	faktory,	které	limitují	nebo	ohrožují	tyto	aktivity.

Příležitosti	a	ohrožení	jsou	výsledkem	analýzy	vnějšího	prostředí:

•	 je	důležité	porozumět	příležitostem	a	ohrožením	vnějšího	prostředí.	Mnoho	vnějších	vlivů	nebude	
moci	strategie	ovlivnit,	avšak	jejich	pravděpodobné	účinky	na	objekt	strategie	jsou	důležité	při	tvor-
bě	strategie;

•	 důležitým	aspektem	vnější	analýzy	je	posouzení,	které	okolnosti	a	tendence	jsou	pro	objekt	strate-
gie	důležité	a	jakou	vyžadují	reakci.

Na	základě	předchozí	analýzy	byly	identifikovány	následující	silné	a	slabé	stránky,	příležitosti	a	ohro-
žení	 v	 klíčových	 oblastech	 spolupráce	 partnerských	 regionů	 –	Moravskoslezského	 kraje,	 Slezského 
a	Opolského	vojvodství:a	Žilinského	kraje:

Silné stránky:

•	existence	řady	lokálních	projektů	zlepšování	přeshraniční	dopravní	dostupnosti;
•	stávající	lidský	a	infrastrukturální	potenciál	a	aktivity	v	oblasti	výzkumů	souvisejících	s	materiálovými	
technologiemi,	automobilovým	a	leteckým	průmyslem	tvoří	perspektivní	pole	pro	spolupráci;

•	zkušenosti	čtyř	euroregionů	při	realizaci	aktivit	podpory	cestovního	ruchu	v	česko-polském	příhraničí;
•	navázaná	partnerství	a	neformální	vazby	institucí,	zejména	na	lokální	a	subregionální	úrovni;
•	rozvíjející	se	systém	destinačního	managementu	turistických	oblastí;
•	široká	nabídka	atraktivit	pro	návštěvníky	regionu	–	příroda,	kulturní,	historické	a	technické	památky;
•	spolupráce	kulturních	 institucí	z	partnerských	regionů	při	pořádání	kulturních	akcí	a	 realizaci	dalších	
aktivit;

•	úzká	vědecká	spolupráce	mezi	vysokými	školami	působícími	v	oblasti;
•	existence	platforrem	pro	spolupráci	univerzit	–	konference	rektorů	slezských	univerzit	a	konsorcium	
Progres	3;

•	existence	dopravních	studií	souvisejících	s	dopravním	ruchem	v	příhraniční	oblasti.
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Příležitosti:

•	vedení	trasy	VI.	evropského	dopravního	koridoru,	spojujícího	Skandinávii	s	jihem	Evropy,	územím	
řešených	regionů;

•	územní	koncentrace	výrobců	nadnárodních	automobilových	koncernů	a	jejich	subdodavatelů/do-
davatelů;

•	klastrové	 iniciativy,	 koncentrující	 aktivitu	obchodních	 subjektů	na	kooperaci	uvnitř	 skupiny	a	na	
konkurenci	vůči	okolí	-	 letecký	a	automobilový	sektor,	ICT,	výroba	lékařských	zařízení	a	plastů	–	
oblasti	přinášející	příležitost	spolupráce,	přesahující	územní	hranice;

•	vznikající	snahy	o	vytvoření	přeshraničních	podpůrných	struktur	(projekt	7.	Rámcového	programu	
CERADA	–	Central	European	Research	and	Development	Area,	 iniciativa	euroregionů,	 iniciativa	
Těšínský	hrad	-	„Zamek	Cieszyn”);

•	partnerské	vztahy	mezi	regiony	mohou	mít	kladné	hospodářské	dopady	pod	podmínkou	zvýšení	
společné	angažovanosti	při	realizaci	konkrétních	infrastrukturálních	nebo	organizačních	řešení;

•	potenciál	pro	společné	projekty	rozvoje	infrastruktury	cestovního	ruchu	spojené	s	rozvojem	turi-
stických	stezek	a	tras,	cyklistických	stezek	a	tras,	hipostezek	a	hipotras,	doprovodné	infrastruktury	
a	dalšího	vybavení	pro	volnočasové	aktivity;

•	potenciál	pro	společné	marketingové	aktivity	v	oblasti	cestovního	ruchu;
•	vysoký	potenciál	využívání	biomasy	k	výrobě	elektrické	energie;
•	nezbytnost	zvyšování	mobility	mladých	lidí	(včetně	přeshraniční	mobility)	v	partnerských	regionech	
-	může	být	významným	faktorem	pro	budoucí	formování	potenciálního	přeshraničního	trhu	práce;

•	existence	společných	aktivit	při	zjišťování	podílů	jednotlivých	zdrojů	znečištění	ovzduší	–	nezbytný	
předpoklad	pro	identifikaci	a	realizaci	účinných	opatření,	řešících	situaci	v	kvalitě	ovzduší;

•	potenciál	energetického	využití	důlních	plynů	a	případně	také	geotermální	energie;
•	nutnost	výměny	zkušeností	při	využívání	obnovitelných	zdrojů	energie;
•	plán	zpracovat	společný	program	ochrany	ovzduší.

Slabé stránky:

•	neexistence	společného	strategického	postupu	při	rozvoji	trasy	VI.	evropského	dopravního	korido-
ru	(jen	částečně	–	existuje	dohoda	dotčených	polských	vojvodství);

•	nedostatečné	pokrytí	území	řešených	regionů	kvalitní	silniční	infrastrukturou,	zejména	dálničního	
typu;

•	chybějící	dopravní	napojení	letišť	na	kolejovou	dopravu	a	pozemní	komunikace	dálničního	typu;
•	neexistence	 kvalitního	 železniční	 spojení	 velkých	 měst	 řešených	 regionů,	 především	 Katowic 
a	Opole	s	Ostravou	a	Žilinou;

•	nedostatečná	návaznost	spojů	v	příhraničních	oblastech	s	negativním	dopadem	jak	pro	obyvatele,	
tak	pro	návštěvníky	regionu;

•	neexistence	iniciativ,	souvisejících	s	integrací	(tarifů,	jízdenek)	systémů	železniční	a	autobusové	ve-
řejné	dopravy	v	rámci	spolupracujících	regionů	-	hlavní	příčina	potíží	při	realizaci	přeshraniční	hro-
madné	(především	železniční)	dopravy;

•	vysoká	energetická	náročnost	výroby	vzhledem	k	ekonomické	struktuře	řešených	regionů,	přede-
vším	Slezského	vojvodství	a	Moravskoslezského	kraje;

•	neexistence	forem	přeshraniční	spolupráce	klastrových	iniciativ;
•	špatná	kvalita	ovzduší	způsobená	provozem	velkých	podniků,	lokálními	topeništi	a	dopravou,	jako	
nejvýznamnější	společný	problém	partnerských	regionů	v	oblasti	životního	prostředí;

•	neexistence	regionálních	energetických	koncepcí	polských	vojvodství.
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Hrozby

•	narůstající	 výkony	 silniční	 přepravy	bez	dostatečného	 zkapacitnění	 dopravní	 infrastruktury	 zna-
menají	snižování	prostupnosti	stávající	silniční	sítě	a	prodlužování	doby	přepravy,	ale	v	některých	
zvláště	přetížených	místech	také	časté	dopravní	zácpy;

•	neřešené	vedení	frekventovaných	komunikací	zástavbou	měst	a	obcí,	způsobující	významnou	zátěž	
pro	životní	prostředí	v	dotčených	lokalitách	(znečištění	ovzduší,	hluk);

•	konkurenční	boj	o	investory	a	možnost	vytváření	dodavatelských	sítí	kolem	mezinárodních	korpo-
rací	včetně	automobilových	firem	(např.	Kia/Hyundai)	je	jednou	z	nejzávažnějších	překážek	hospo-
dářské	spolupráce	regionů.



5. KOMPARATIVNÍ STUDIE

5.1. Cíl studie

Účelem	studie	je	srovnat	způsob,	jak	je	prováděna	přeshraniční	spolupráce	v	rámci	dvou	oblastí	na	
česko-polském	(Moravskoslezský	kraj,	Opolské	a	Slezské	vojvodství)	a	francouzsko-belgickém	příhrani-
čí	(ESÚS	Eurometropole	Lille-Kortrijk-Tournai).	Studie	tvoří	přílohu	analytické	části	Strategie	systémové	
spolupráce	mezi	Moravskoslezským	 krajem	 a	 Slezským	 a	Opolským	 vojvodstvím	 a	měla	 by	 formou	
komparace	 identifikovat	příklady	dobré	praxe,	které	 jsou	prováděny	v	rámci	Eurometropole	a	mohly	
by	být	využity	rovněž	na	území	seskupení	TRITIA.	Protože	všechny	tři	partnerské	regiony,	které	reali-
zují	projekt	Strategie	systémové	spolupráce,	v	současné	 fázi	dokončují	proces	konstituce	česko-pol-
sko-slovenského	Evropského	seskupení	územní	spolupráce	TRITIA,	bude	v	této	studii	tato	skutečnost	
zohledněna.	ESÚS	TRITIA	je	tvořeno	mimo	jiné	proto,	aby	bylo	ulehčeno	provádění	třístranné	česko-
-polsko-slovenské	přeshraniční	spolupráce,	což	byl	také	důvod	k	vytvoření	Eurometropole	Lille-Kortrijk-
-Tournai,	která	na	jejím	území	zastřešuje	francouzsko-valonsko-vlámskou	spolupráci.

Předmětem	zájmu	této	studie	budou	následující	srovnání:	

•	 Jak	se	vyvíjela	přeshraniční	spolupráce	v	obou	porovnávaných	oblastech?
•	 Kdo	jsou	rozhodující	aktéři	přeshraniční	spolupráce	v	obou	porovnávaných	oblastech?
•	 Jak	je	přeshraniční	spolupráce	v	obou	oblastech	institucionalizována	a	jaké	struktury	ji	řídí?
•	 Jaké	projekty	a	iniciativy	jsou	v	obou	porovnávaných	oblastech	prováděny?
•	 Z	jakých	zdrojů	je	přeshraniční	spolupráce	v	obou	oblastech	financována?

5.2.	Význam	Evropských	seskupení	územní	spolupráce
pro	přeshraniční	spolupráci	a	přehled	právních	forem	přeshraniční	spolupráce

Klíčovým	termínem,	který	bude	v	této	studii	opakovaně	zmiňován,	je	Evropské	seskupení	územní	
spolupráce,	které	bylo	k	usnadnění	provádění	přeshraniční	spolupráce	zaveden	do	evropské	legislativy	
Nařízením	1082/2006.	Prvním	přeshraničním	regionem,	který	této	možnosti	využil,	byla	právě	Euro-
metropole	Lille-Kortrijk-Tournai,	 jež	seskupení	založila	28.	1.	2008.	Vzhledem	ke	skutečnosti,	že	toto	
seskupení	 bylo	 založeno	 jak	 subjekty	 ze	 strany	 samosprávných	 orgánů,	 tak	 i	 zástupci	 státní	 správy, 
a	jeho	chod	ovlivňují	také	prostřednictvím	fóra	zástupci	občanské	společnosti,	můžeme	jej	považovat	za	
správně	uchopenou	příležitost	vedoucí	k	funkční	víceúrovňové	správě	příhraničního	regionu.	Eurome-
tropole	Lille-Kortrijk-Tournai	tak	hraje	roli	celoevropsky	uznávaného	etalonu.

Proč	bude	právě	problematika	ESÚS	v	této	studii	 jedním	ze	stěžejních	témat?	Zejména	proto,	že	
umožňuje	řídit	přeshraniční	spolupráci	z	jednoho	místa,	když	umožňuje	vznik	přeshraničních	subjektů	
s	jednou	právní	subjektivitou.	Jakkoli	se	může	fakt,	že	ESÚS	je	jednotkou	se	svou	vlastní,	unikátní	právní	
subjektivitou,	nemusí	jevit	jako	nějaká	zlomová	novinka,	je	skutečnost	zcela	odlišná.	Dosavadní,	v	textu	
níže	popsaná	přeshraniční	 spolupráce,	 která	probíhala	 zejména	na	půdorysech	Euroregionů,	byla	do	
velké	míry	o	spolupráci	dvou	či	více	subjektů	práva	té	které	členské	země	EU.	Ona	skutečnost	dvouko-
lejného	řízení	pochopitelně	snižovala	akceschopnost	realizátorů	přeshraniční	spolupráce,	např.	v	jejich	
schopnosti	využívat	evropské	dotační	tituly

Evropská	seskupení	územní	spolupráce	se	od	Euroregionů	liší	právě	předpokládanou	vyšší	mírou	
akceschopnosti,	která	je	umožněna	právě	existencí	jedné	právní	subjektivity.	Tato	společná	právní	sub-
jektivita	předpokládá	činnost	jednoho	společného	sekretariátu	a	s	tím	související	vyšší	akceschopno-
stí	seskupení.	V	zemích	západní	Evropy	a	zejména	v	ESÚS	s	 francouzskou	účastí	se	navíc	do	činno-
sti	ESÚS	zapojují	 různé	úrovně	veřejné	správy,	od	místní	až	po	centrální,	 což	pochopitelně	 rozšiřuje 
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akceschopnost	ESÚS,	zejména	ve	srovnání	s	Euroregiony,	které	jsou	ve	středoevropských	podmínkách	
zejména	záležitostí	místních	samospráv	(většinou	jsou	zakládány	obcemi	a	jejich	sdruženími)	a	element	
regionální	čí	centrální	veřejné	správy	v	nich	není	zastoupen.	Je	samozřejmé,	že	v	území,	které	je	pokryto	
činností	ESÚS,	musí	existovat	společná	nezlomná	vůle	k	přeshraniční	spolupráci,	jinak	ke	zlepšení	situace	
v	přeshraničním	území	pochopitelně	nedojde.	

Euroregiony ESÚS
Právní	subjektivita 2	a	více	(dle	počtu	zemí) 1
Sekretariát 2	a	více	(dle	počtu	zemí) 1
Zakládající	členové	v	podmínkách	
střední	Evropy

V	převážné	většině	obce,	resp.	jejich	
svazky

Všechny	úrovně	veřejné	správy

Možnost	čerpat	jiné	EU	fondy	
(než	Cíl	3)

minimální otevřená

Až	do	začátku	80.	let,	jak	již	bylo	zmíněno	v	odstavci	výše,	neexistoval	žádný	právní	nástroj	ani	me-
todická	opora,	která	by	místním	samosprávám	přeshraniční	spolupráci	pod	euroregionálním	pláštíkem	
usnadňovala.	 Přeshraniční	 spolupráce	 na	 euroregionální	 úrovni	 se	 tak	 řídily	 dvoustrannými	 dohoda-
mi	 zaangažovaných	 států	či	 jinými	dohodami,	 které	např.	upravovaly	podobu	konkrétních	 iniciativ	či	
grantových	programů.	Je	zjevné,	že	administrativní	organizace	francouzsko-belgické	přeshraniční	spo-
lupráce	narážela	na	zcela	odlišnou	organizaci	(tradičně	centralizované)	veřejné	správy	ve	Francii	v	poro-
vnání	s	belgickou	federací.	Až	začátek	80.	let	přinesl	aktivitu	mezinárodních	organizací,	které	poněkud	
ulehčily	uskutečňování	přeshraniční	spolupráce	iniciací	podpisu	mezinárodních	smluv.

V	této	souvislosti	stojí	za	zmínku	zejména	iniciativa	Rady	Evropy,	která	se	zasloužila	o	podpis	Ma-
dridské	úmluvy	o	přeshraniční	spolupráci	 (1980).	Tento	nástroj	vytyčil	mantinely	pro	uzavírání	mezi-
státních	smluv	či	smluv	mezi	místními	orgány	na	obou	stranách	hranice.	Jakkoli	byla	Madridská	dohoda	
pouhým	rámcem	s	mnoha	nedokonalostmi,	otevřela	prostor	pro	další	bilaterální	či	meziregionální	úm-
luvy,	 např.	 Přeshraniční	 konvenci	Beneluxu	 v	 roce	1989,	 německo-nizozemské	přeshraniční	 smlouvy 
z	roku	1991	nebo	nejvýznamnější	Dohody	z	Karlsruhe	(1996),	která	upravovala	podmínky	pro	franco-
uzsko-německou	přeshraniční	 spolupráci.	Dalším	bodem,	 který	měl	pozitivní	dopad	na	vznik	dalších	
euroregionů,	byla	formulace	Evropské	charty	hraničních	a	příhraničních	regionů	v	roce	1987,	která	se	
postarala	o	větší	tlak	na	reformulaci	evropské	regionální	politiky	ve	prospěch	přeshraničních	programů	
(INTERREG),	financovaných	Evropskou	komisí.

Vývoj	euroregionů	je	do	velké	míry	podobný	vývoji	celého	evropského	integračního	procesu.	Euro-
regiony	začaly	svoji	činnost	v	oblasti	hospodářské	spolupráce,	kterou	poté	začaly	přerůstat	do	určitých	
„političtějších“	forem	spolupráce.	Euroregiony	nemají	nějakou	jednotnou	„oficiální“	(úřední),	nebo	„cen-
trální“	(státní,	mezistátní)	definici,	tento	název	používají	společenství,	spolky	jak	ve	vyspělých	regionech	
Evropy,	tak	programy	na	rozvoj	jejích	méně	vyvinutých	oblastí.	Euroregiony	se	vyskytují	v	nejrůznějších	
právních	formách	a	podobách:

•	 veřejnoprávní	korporace,	jejichž	částmi	a	členy	jsou	země,	kraje,	okresy,	obce,
•	 soukromé,	občanskoprávní	právní	formy,
•	 smíšené	právní	formy	veřejných	a	soukromých	organizací.

Sociální	a	ekonomické	vazby	v	rámci	jednotlivých	euroregionů	však	nejsou	formovány	na	pevných	in-
stitucionálních	základech	a	jejich	intenzita	a	kvalita	plně	závisí	na	rozhodnutí	a	vůli	místních	aktérů.	Proto	
můžeme	sledovat	jak	v	rámci	celé	EU,	tak	i	ve	skromnějším	měřítku	České	republiky	jakési	„vícerychlostní	
rozdělení	Euroregionů“,	kdy	je	politická	vůle	některých	zástupců	zaangažovaných	samospráv	daleko	vyšší,	
nežli	je	tomu	jinde.	Na	východní	části	česko-polské	hranice	je	nutno	euroregionům	přiznat	klíčovou	úlohu	
v	posouvání	česko-polských	vztahů	na	kvalitativně	daleko	vyšší	úroveň,	nežli	tomu	bylo	kdykoli	předtím.
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Je	však	evidentní,	že	přeshraniční	spolupráce	v	zemích,	které	k	EU	přistoupily	v	posledních	desíti	
letech,	ještě	nemůže	dosahovat	toho	záběru,	jakého	jsou	schopny	regionu	v	zemích	„staré	EU“,	přičemž	
zejména	 je	 potřeba	 vypíchnou	 kooperaci	 v	 rámci	 šesti	 členských	 zemí,	 které	 Evropská	 společenství	
zakládaly.

5.3.	Srovnání	obou	přeshraničních	oblastí

5.3.1.	Geografický	popis	Eurometropole	Lille-Kortrijk-Tournai

Přeshraniční	 aglomerace	Lille	 leží	 na	pomezí	Francie	 a	belgického	Valonska	 i	 Flander.	V	 regionu	
o rozloze 3 550 km2	žijí	dva	miliony	obyvatel.	V	rámci	EU	se	jedná	o	unikát,	neboť	jde	opravdu	o	nepře-
rušenou	aglomeraci	(řekami,	horami	či	mořem).	Napojení	na	síť	rychlovlaků	TGV	a	blízkost	eurotunelu	
jen	podtrhly	výhodnou	polohu	Lille	v	centru	trojúhelníku	Paříž	–	Londýn	–	Brusel.	Výjimečnost	regionu	
tkví	ve	faktu	opravdu	přeshraniční	aglomerace,	přes	kterou	denně	proudí	lidé	i	zboží.

Zdroj: www.urbact.eu/egtc
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V	oblasti	přeshraniční	 spolupráce	 je	 tento	přeshraniční	 region	díky	 svým	 inovativním	přístupům	
k	 uskutečňování	 víceúrovňové	 správy	 celoevropsky	 uznávaným	 etalonem,	 což	 můžeme	 dokladovat	
například	jeho	prominentním	zmiňováním	v	příručkách	dobré	praxe,	vydávaných	Evropskou	komisí	či	
Výborem	regionů,	a	také	nejpropracovanějšími	funkčními	strukturami,	které	jsou	za	administraci	a	pro-
vádění	přeshraniční	spolupráce	v	Eurometropoli	zodpovědné.

Výhodou	 Eurometropole	 je	 zcela	 jednoznačně	 její	 geografická	 poloha,	 protože	 na	 rozdíl	 od	 vel-
kého	množství	jiných	přeshraničních	oblastí	není	ovlivněna	syndromem	vnitřní	periferie	a,	jak	již	bylo	
zmíněno,	 je	velmi	dobře	dostupná	ze	 tří	evropských	metropolí:	Bruselu,	Paříže	a	Londýna	–	na	 tuto	
skutečnost	poukazují	zástupci	eurometropole	při	každé	myslitelné	příležitosti	a	adekvátně	tomu	rovněž	
vypadají	propagační	materiály	Eurometropole.	Ostatně	propagace	Eurometropole	a	její	mediální	aktivi-
ta	jak	směrem	dovnitř,	do	vlastního	území,	tak	i	směrem	ven	přispívají	ke	skutečnosti,	že	požívá	nálepky	
jakéhosi	etalonu,	dle	kterého	se	poměřuje	úspěšnost	přeshraniční	spolupráce.

5.3.2.	Geografický	popis	regionů	tvořících	ESUS	TRITIA

Z	pohledu	fyzické	geografie	je	rozdíl	mezi	Eurometropolí	LILLE-KORTRIJK-TOURNAI	a	situací	na	
česko-polském	pohraničí	a	v	širším	kontextu	v	rámci	regionů	vytvářejících	ESÚS	TRITIA	očividný:	zatím-
co	Eurometropole	je	převážně	urbánní	prostor	s	relativně	vysokou	hustotou	obyvatelstva,	česko-polské	
pohraničí	 tvořené	Moravskoslezským	krajem	a	Slezským	a	Opolským	vojvodstvím	zaznamenává	ob-
dobnou	hustotu	obyvatelstva	pouze	v	rámci	katowické	aglomerace.	Proto	je	zcela	zjevné,	že	přeshra-
niční	správa	mnohem	většího	území	bude	podstatně	náročnější.	Přítomnost	čtvrtého	regionu	ze	třetí	
členské	země,	tedy	slovenského	Žilinského	samosprávného	kraje,	onen	fyzicko-geografický	rozdíl	ještě	
opticky	zvětšuje.	Rozloha	ESÚS	TRITIA	je	33	980	km2,	v	jeho	regionech	žije	cca	7	600	000	obyvatel.
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Dalším	aspektem,	který	situaci	na	česko-polském	pohraničí	výrazně	odlišuje	od	reality	v	rámci	Euro-
metropole	Lille,	je	vzdálenost	od	hlavních	měst.	Mnohé	části	3	partnerských	regionů	musí	řešit	syndrom	
vnitřní	periferie,	 tudíž	musí	používat	 zcela	odlišné	prvky	 teritoriálního	marketingu.	Zatímco	ve	 fran-
couzských	podmínkách	 je	region	Nord-Pas-de-Calais	 jedním	z	těch	rozvinutějších,	nepatří	minimálně	
Moravskoslezský	kraj	ani	Slezské	vojvodství	k	nejatraktivnějším	regionům	svých	zemí.

5.3.3.	Veřejná	správa	v	obou	srovnávaných	oblastech

5.3.3.1. Veřejná správa po obou stranách hranice v rámci Eurometropole LILLE-KORTRIJK-TOURNAI

Francie

Francie	 je	unitárním	 státem,	 který	 v	oblasti	veřejné	 správy	historicky	 aplikuje	model	 dvoukolej-
ný,	který	se	vyznačuje	souběžnou	existencí	orgánů	samosprávy	a	státní	správy	na	několika	úrovních.	
Základní	úrovně	francouzské	veřejné	správy	jsou	čtyři,	přičemž	se	jedná	o	úrovně	celostátní,	regionální,	
oblastní	a	obecní.	Ve	velice	hrubé	zkratce	můžeme	regiony,	kterých	je	26	(z	toho	4	zámořské),	označit	za	
element	regionální	samosprávy,	zatímco	100	departmentů	(z	toho	také	čtyři	zámořské)	můžeme	pova-
žovat	za	dekoncentrované	územní	jednotky	státu	a	decentralizované	články	veřejné	správy	

Dominantní	 zakladatelem	 ESÚS	 Eurometropole	 Lille-Kortrijk-Tournai	 z	 řad	 veřejné	 správy	 je	
Urbánní	metropole	Lille.	Úkolem	urbánní	metropole,	což	je	sdružení	o	samotném	městu	Lille	a	dalších 
84	obcích,	je	zabezpečování	městského	plánování,	veřejné	dopravy,	hospodářského	rozvoje	a	vodního	
a	odpadového	hospodářství.	Na	střední	úrovni	je	Lille	částí	departmentu	Nord,	který	je	zodpovědný	za	
kulturní	a	sociální	infrastrukturu,	údržbu	cest,	primární	vzdělávání	a	životní	prostředí.	Francouzské	de-
partmenty	jsou	vedeny	prefekty,	přičemž	se	jedná	o	dekoncentrovanou	státní	správu.	Na	vyšší	úrovni	je	
Lille	sídlem	samosprávného	regionu	Nord-pas-de-Calais,	přičemž	kompetence	samosprávných	regionů	
sahají	od	územního	plánování,	dopravy,	vzdělávání,	odborné	vzdělávání,	zřizování	středních	škol,	zdra-
votnictví	a	správa	Strukturálních	fondů	EU.

Belgie

Veřejná	správa	v	Belgii	 je	složitější	a	vícevrstevná.	V	posledních	 létech	zde	došlo	k	zásadním	 in-
stitucionálním	reformám.	Belgie	je	konstituční	a	parlamentní	monarchií,	jejíž	státní	zřízení	má	od	roku	
1970	formu	federace.	Federace	se	skládá	jednak	ze	tří	regionů	(Régions):	valonského	(3,3	mil.obyvatel),	
vlámského	 (5,9	mil.	 obyvatel)	 a	 bruselského	 (0,95	mil.obyvatel),	 jednak	 ze	 tří	 společenství	 (komunit,	
Communautés):	francouzského,	vlámského	a	německé	řeči.	

Ke	třem	regionům	a	třem	komunitám	(společenstvím)	třeba	dodat,	že	Belgie	obsahuje	čtyři	jazykové	
regiony:	region	francouzského	jazyka,	region	holandského	jazyka,	dvojjazyčný	region	oblasti	Brusel	–	
hlavní	město	a	region	jazyka	německého.	Každá	obec	belgického	království	patří	k	některému	z	těchto	
jazykových	regionů.	

Z	 hlediska	 územněsprávního	 členění	 se	 Belgie	 člení	 dále	 na	 10	 provincií	 a	 přibližně	 590	 obcí. 
Z	deseti	provincií	patří	polovina	k	valonskému	(Valonský	Brabant,	Hainaut,	Liege,	Luxembourg	a	Namur)	
a	polovina	k	vlámskému	(Antverpy,	Vlámský	Brabant,	Západní	Flandry,	Východní	Flandry	a	Limburg)	
regionu.

Na	belgické	straně	tvoří	území	Eurometropole	dvě	základní	intermunicipální	jednotky	(tedy	sdruže-
ní	měst),	které	jsou	v	Belgii	zodpovědné	za	hospodářský	rozvoj,	životní	prostředí,	cestovní	ruch,	mobilitu	
a	územní	plánování.	Tyto	intermunicipální	jednotky,	podobně	jako	je	tomu	ve	Francii,	leží	v	provinciích	
(západní	Flandry	a	Hainaut),	které	jsou	zodpovědné	za	kulturní	a	sociální	infrastrukturu,	dopravu,	byto-
vou	politiku	a	hospodářský	rozvoj.
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Západní	Flandry	spadají	do	federální	části	Belgie	Flandry,	Hainaut	zase	do	Valonska.	Obě	tyto	fe-
derální	 země	disponují	 zbývajícími	 částmi	 kompetencí	 (v	Belgii	 je	na	 federální	úrovni	ponechána	 jen	
bezpečnost,	zahraniční	a	měnová	politika	a	záležitosti	vnitřních	věcí).

Vzhledem	ke	skutečnosti,	že	míra	autonomie	Vlámů	i	Valonů	je	vysoká,	můžeme	místo	francouzsko-
-belgické	bilaterální	směle	hovořit	o	francouzsko-vlámsko-valonské	trilaterální	přeshraniční	spolupráci.

5.3.3.2. Veřejná správa v regionech ESÚS TRITIA

Polsko	je	obdobně	jako	Francie	unitárním	státem,	který	v	oblasti	veřejné	správy	momentálně	apli-
kuje	model	dvoukolejný,	který	se	vyznačuje	souběžnou	existencí	orgánů	samosprávy	a	státní	správy.	
ČR	je	také	unitárním	státem,	který	však	aplikuje	jednokolejný	model	veřejné	správy,	kdy	na	nižší	než	
centrální	úrovni	mají	vykonávat	funkce	a	úkoly	státní	správy	samosprávné	orgány	v	rámci	přenesené	
působnosti.

Zatímco	v	Česku	existuje	dvoustupňová	územní	samospráva	(obce	a	kraje),	polská	územní	samo-
správa	je	třístupňová.	Kromě	obcí	(gminy)	existují	v	Polsku	dále	samosprávné	okresy	(powiaty)	a	vojvod-
ství	(województwa).	To	je	asi	nejpodstatnějším	rozdílem	mezi	územní	samosprávou	v	Česku	a	Polsku.	
Ještě	je	třeba	připomenout,	že	přestože	každá	vyšší	jednotka	územní	samosprávy	zahrnuje	vždy	určitý	
počet	jednotek	nižších	(s	výjimkou	gmin	se	statusem	powiatu),	neexistuje	mezi	nimi	vztah	nadřízenosti	
a	podřízenosti.	Každá	úroveň	samosprávy	má	své	nezávislé	kompetence.

Slovenský	model	veřejné	správy	se	pohybuje	někde	mezi	českým	a	polským	modelem.	Tento	uni-
tární	stát	má	momentálně	rovněž	dvoukolejný	model,	postavený	na	souběžné	existenci	orgánů	územní	
samosprávy	a	státní	správy	na	krajské	úrovni.

Všechny	čtyři	regiony,	které	zakládají	ESÚS	TRITIA,	jsou	regiony	samosprávnými.	Nevýhodou	pro	
provádění	přeshraniční	spolupráce	je	však	rozdílnost	kompetencí,	kterými	jsou	v	různých	zemích	tyto	
regiony	 vybaveny,	 a	 od	 nichž	 se	 rovněž	 odvíjela	 formulace	 oblasti,	 které	 by	 pro	 nově	 vznikající	 se-
skupení	měly	být	 těmi	 jádrovými:	 čtyři	 vertikální	priority,	 jimiž	 jsou	doprava,	hospodářství,	 cestovní	
ruch,	energetika	a	životní	prostředí,	a	horizontální	priorita	–	inteligentní	implementace	projektů	a	pro-
gramů	přeshraniční	spolupráce.	Za	polskou	stranu	se	do	vyjednávání	vzniku	seskupení	na	začátku	za-
pojily	i	vojvodské	úřady	Opolského	a	Slezského	vojvodství	–	tedy	zástupci	státní	správy,	prodloužená	
ruka	Varšavy,	nicméně	na	základě	rozhodnutí	tamního	ministerstva	pro	regionální	rozvoj	se	nakonec	
spokojily	s	rolí	pozorovatelů	procesu	vzniku	ESÚS	a	nestaly	se	jeho	zakládajícími	členy.

5.3.4.	Vývoj	přeshraniční	spolupráce	v	obou	oblastech

5.3.4.1. Historie přeshraniční spolupráce v Eurometropoli LILLE-KORTRIJK-TOURNAI

Současná	podoba	přeshraniční	spolupráce	v	cílovém	regionu	je	výsledkem	kooperace	velkého	mno-
žství	municipálních	jednotek	s	různými	úrovněmi	národních	a	regionálních	vlád.	Územní	plánování	na	úro-
vni	francouzského	státu,	Flander	a	Valonska	nakonec	bylo	uzpůsobeno	specifické	povaze	tohoto	třínárod-
nostního	regionu,	kterému	do	velké	míry	dominuje	město	Lille.	Od	roku	1991	byla	přeshraniční	spolupráce	
v	okolí	Lille	organizována	stálou	konferencí	pro	přeshraniční	spolupráci	–	COPIT,	přičemž	tato	organizace	
byla	registrována	na	francouzské	straně	jako	svazek	obcí.	Tato	struktura	zastřešovala	spolupráci	urbánní	
metropole	Lille	(o	cca	1	100	000	obyvatelích)	a	čtyř	belgických	intermunicipálních	jednotek	(o	cca	700	000	
obyvatelích).	Výstupem	činnost	této	struktury	byl	v	roce	2002	návrh	strategie	vzniku	přeshraniční	metro-
pole,	která	byla	akceptována	na	obou	stranách	hranice	všemi	třemi	komunitami.	

V	roce	2002	rovněž	zahájila	činnost	společná	francouzsko-belgické	meziparlamentní	skupina,	jejímž	
úkolem	bylo	identifikovat	stávající	technické	a	legislativní	omezení	pro	zdařilé	uskutečňování	přeshraniční	
spolupráce	a	zároveň	navrhnout	opatření	k	eliminaci	zjištěných	nedostatků.	Jedním	z	výstupů	činnosti	
této	pracovní	 skupiny	byl	návrh	ke	 zřízení	 fóra	pro	politickou	debatu	a	výměnu	názorů	mezi	 zástupci	
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nejrůznějších	relevantních	aktérů,	kteří	se	mohli	do	přeshraniční	spolupráce	v	cílovém	regionu	zapojit.	Na	
základě	tohoto	návrhu	bylo	v	roce	2006	iniciováno	zřízení	„Eurodistriktu“.	Francouzský	stát	rovněž	přispěl	
k	uskutečňování	přeshraniční	spolupráce	finanční	pobídkou,	kdy	bylo	v	roce	2005	vyhlášeno	grantové	
schéma	sloužící	k	navazování	přeshraničních	kontaktů.

Cesta	k	jednotné	právní	formě,	která	byla	dovršena	ratifikací	smlouvy	o	založení	ESÚS	Eurometropole	
Lille	–	Tournai	–	Kortrijk	28.1	2008,	byla	učiněna	zejména	proto,	že	přeshraniční	projekty	implementované	
současně	ze	tří	míst	již	byly	technicky	příliš	komplikované,	někdy	až	nemožné.	Primární	úlohy	eurometro-
pole,	která	se	stala	de	facto	nástupcem	předchozí	Stálé	konference	pro	přeshraniční	spolupráci	–	onoho	
COPITu,	entity	založené	dle	francouzského	práva,	se	dají	shrnout	následujícími	body:

•	 zajistit	komunikaci,	dialog	a	politickou	debatu	mezi	všemi	institucemi,	které	ESÚS	založily	a	které	jej	
jakožto	subjekty	veřejné	správy	ovlivňují;

•	 pomoci	vytvořit	přeshraniční	shodu	v	celém	teritoriu	ESÚS;
•	 zajistit	realizaci	projektů,	které	byly	formulovány	v	době	procesu	tvorby	strategie	spolupráce;
•	 ulehčovat	každodenní	život	obyvatel	Eurometropole.

5.3.4.2 Historie přeshraniční spolupráce v regionech připravujících ESÚS TRITIA

Přeshraniční spolupráce na česko-polsko-slovenském pomezí do roku 2000 

Moravskoslezský	kraj	je	v	rámci	ČR	jistě	nejvíce	periferním	regionem,	měřeno	vzdáleností	od	me-
tropole.	Historicky	se	vždy	jednalo	o	velice	multikulturní	region,	což	i	přes	nezanedbatelnou	populační	
obměnu	po	2.	světové	válce	související	s	holocaustem	a	odsunem	německého	obyvatelstva	stále	platí.	
V	kraji	žije	významná	polská	menšina,	v	souvislosti	s	těžkým	průmyslem	přišlo	(především	na	Karvinsko)	
slovenské	obyvatelstvo,	významnou	roli	zejména	v	ekonomických	aktivitách	sehrává	i	menšina	řecká.

Po	pádu	železné	opony	došlo	k	uvolnění	režimu	zejména	na	česko-německých	a	česko-rakouských	
hranicích,	ale	kvalitativního	posunu	se	dočkala	 i	hranice	česko-polská.	Po	 rozdělení	 federace	vznikla	
na	východě	kraje	i	hranice	česko-slovenská,	která	však	celkem	pochopitelně	zejména	u	střední	a	starší	
generace	tvoří	ve	srovnání	s	ostatními	vnějšími	hranicemi	země	nejmenší	mentální	bariéru.

V	prvních	letech	transformačního	období	nebyla	v	rámci	celé	Československé,	později	České	repu-
bliky	přeshraniční	spolupráce	vůdčím	tématem.	Místy	až	přílišná	orientace	zahraniční	politiky	na	země	
západního	 světa	 a	 snaha	 o	 co	 nejrychlejší	 začlenění	 do	 euroatlantických	 struktur	 reprezentovaných	
zejména	NATO	a	Evropskými	společenstvími,	později	Evropskou	unií,	byla	sice	doprovázena	vytvořením	
visegrádské	trojky	(po	rozdělení	Československa	čtyřky),	té	však	zejména	česká	zahraniční	politika	vlády	
tehdejšího	ministerského	předsedy	Klause	zdaleka	nevěnovala	adekvátní	pozornost.	

Přeshraniční	 spolupráce	 byla	 v	 rámci	 ČR	 zaměřena	 zejména	 na	 navázání	 vztahů	 s	 rakouskými	
a	německými	regiony,	což	se	pochopitelně	odrazilo	i	na	jejich	připravenosti	spolupracovat	s	polskými 
a	 slovenskými	 sousedy.	 Koncepčnějšímu	 pojetí	 přeshraniční	 spolupráce	 výrazně	 chyběly	 regionální	
struktury	na	 vyšší	 nežli	 okresní	 úrovni.	 Proto	byla	 spolupráce	v	prvních	 transformačních	 letech	do-
ménou	nově	vznikajících	euroregionů,	které	začaly	i	díky	finanční	podpoře	EU	vznikat	na	česko-němec-
ké	a	česko-rakouské	hranici.

Na	území	současného	Moravskoslezského	kraje	začala	být	přeshraniční	spolupráce	ve	světle	výše	
popsaného	vývoje	uskutečňovaná	důsledně	zdola.	Poměrně	logicky	se,	a	zdaleka	nejen	díky	proaktivní	
roli	polské	menšiny,	vedoucí	iniciativy	chopilo	Těšínské	Slezsko	spolu	s	Euroregionem	Silesia	(na	české	
straně	se	sídlem	v	Opavě).	Klíčovou	roli	při	zakládání	euroregionů	hrály	samosprávy	z	obou	stran	hra-
nice,	čemuž	odpovídaly	 i	hlavní	aktivity	Euroregionu	vymezené	v	zakládající	smlouvě	 (jako	příklad	 je	
uvedena	zakládající	smlouva	Euroregionu	Těšínské	Slezsko):

•	 výměna	zkušeností	a	informací	při	rozvoji	regionu;
•	 výměna	zkušeností	a	informací	z	oblasti	trhu	práce;
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•	 spolupráce	při	územním	plánování;
•	 řešení	společných	zájmů	v	oblasti	dopravy,	komunikací,	spojů	a	bezpečnosti	obyvatel;
•	 řešení	společných	problémů	ekologie	a	životního	prostředí;
•	 spolupráce	při	prevenci	a	řešení	důsledků	živelných	pohrom;
•	 spolupráce	v	oblasti	hospodářské	a	obchodní;
•	 rozvoj	turismu	a	cestovního	ruchu	včetně	rozvoje	a	dalšího	zlepšování	hraničního	styku;	
•	 akce	podporující	rozvoj	kultury,	osvěty	a	sportu,	zejména	poskytování	informací	o	jednotlivých	ak-
tivitách;

•	 kulturní	výměny	a	péči	o	společné	kulturní	dědictví;
•	 vzájemná	spolupráce	záchranných	a	horských	služeb	na	území	Euroregionu;
•	 spolupráce	mezi	školami	a	mládeži	na	území	Euroregionu.

Česko-polské	Euroregiony	Těšínské	Slezsko,	Praděd	 i	Silesia	 již	krátce	po	svém	vzniku	prokázaly	
svoji	životaschopnost	a	staly	se	poměrně	důležitým	aktérem	zejména	z	hlediska	plánování	infrastruk-
turních	 akcí	 a	 podpory	hospodářské	 spolupráce	 a	 cestovního	 ruchu,	 Euroregion	Beskydy	 vznikl	 po-
zději	a	svou	činností	pokrývá	česko-polsko-slovenské	území	na	podkově	spojující	Frýdek-Místek,	Čadcu 
a	Bielsko-Bialou.	Čím	dál	tím	více	bylo	také	patrné,	že	euroregiony	mohou	hrát	významnou	roli	při	práci	
s	 evropskými	 dotačními	 prostředky,	 což	 vedlo	 k	 určitému	euroregionálnímu	boomu	v	 předvstupním	
období	a	vzniku	některých	z	logického	hlediska	velice	sporných	útvarů.

Přeshraniční spolupráce v mezi regiony tvořícími ESÚS TRITIA po roce 2000

I	v	souvislosti	s	dotačními	předvstupními	programy	EU	nabrala	přeshraniční	spolupráce	na	česko-
-polské	hranici	na	začátku	první	dekády	21.	století	na	intenzitě.	Reforma	veřejné	správy,	která	proběhla	
v	poměrně	krátkém	sledu	v	ČR,	na	Slovensku	i	Polsku,	přinesla	mezičlánky	mezi	metropolí	a	místními	
samosprávami	a	připravila	tak	příznivější	podmínky	pro	nové	pojetí	přeshraniční	regionální	spolupráce.

Historické	rozdíly	mezi	všemi	třemi	zeměmi	způsobily	pochopitelně	i	odlišnosti	v	organizaci	veřejné	
správy.	Tři	nově	vzniklé	sousedící	kraje	tak	mají	nejen	rozdílnou	velikost,	ale	i	kompetence	a	úroveň	ne-
závislosti	na	centru	(můžeme	konstatovat,	že	nejvyšší	míru	samosprávy	požívá	český	model).	

Po	konstituci	všech	krajů	až	do	rozšíření	EU	v	roce	2004	byly	všechny	regiony	zaneprázdněny	samy	
sebou	–	úřady	vznikaly	a	jejich	aktivity	se	tak	projevovaly	především	dovnitř.	Až	po	určité	době,	která	
může	být	pro	zjednodušení	vymezena	rokem	2004,	začaly	zejména	v	souvislosti	s	využíváním	prostřed-
ků	ze	strukturálních	fondů	pro	přeshraniční	spolupráci	s	přípravou	konkrétnějších	forem	spolupráce.

Přesto	však	musí	být	zhodnocení	kvalitativní	úrovně	spolupráce	Moravskoslezského	kraje	se	Slez-
ským	vojvodstvím	a	Žilinským	samosprávným	krajem	poměrně	zdrženlivé.	Vzájemná	spolupráce	trpěla	
nahodilostí	a	skutečností,	že	byla	opřena	zejména	pouze	o	podepsané	dohody	o	mezinárodní	spolupráci	
(se	Slezským	vojvodstvím	byla	uzavřena	2001	–	s	maršálkovským	úřadem,	tedy	orgánem	samosprávy	–	
resp.	2002	–	s	vojvodským	úřadem,	dekoncentrátem	státní	správy,	s	Žilinským	samosprávným	krajem	
v	roce	2003),	které	však	obsahovaly	pouze	obecné	formulace,	které	specifikovaly	pouze	oblasti	spolu-
práce.	V	rámci	prvního	programovacího	období	EU,	kdy	byly	do	čerpání	zapojeny	i	nové	členské	země,	
i	stávajícího	období	2007	až	2013,	se	spolupráce	projevovala	zejména	v	podobě	společných	zejména	
infrastrukturních	projektů,	občas	doplněných	o	aktivity	v	oblasti	krizového	řízení,	životního	prostředí	
a	cestovního	ruchu.	Konkrétně	se	jednalo	o	projekty	zaměřené	na	rekonstrukci	a	modernizaci	silnic	(na	
česko-slovenské	hranici	např.	Bílá-Klokočov-Turzovka	či	Čadca-Milošová-Mosty	u	Jablunkova,	na	če-
sko-polské	hranici	Třebom	–	Kietrz	či	Tworków	–	Děhylov)	či	třeba	pořízení	speciální	požární	techniky	
pro	zásahy	při	povodních	na	česko	–	polské	hranici,	k	němuž	došlo	ještě	v	rámci	programovacího	období	
2004	až	2006.	Užší	spolupráce	s	Opolským	vojvodstvím	byla	zahájena	až	později,	mezinárodní	dohoda	
je	z	roku	2008.
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Až	v	posledních	dvou	letech	lze	pozorovat	určitou	změnu:	všechny	tři	regiony	po	roce	2004	zažily	
období	ekonomického	boomu,	který	byl	pozastaven	až	stávající	globální	krizí.	Prudký	 růst	a	příchod	
globálních	hráčů	způsobil	jednak	jistou	emancipaci	v	přístupu	regionálních	politiků,	tak	i	potřebu,	aby	
veřejná	správa	v	rámci	všech	sousedících	krajů	dokázala	vytvořit	podnikům	takové	podmínky,	aby	byly	
schopny	kooperovat	v	rámci	širšího	prostoru	(např.	dodavatelské	řetězce	související	s	boomem	automo-
bilového	průmyslu;	viz	nové	továrny	stejného	koncernu	v	Žilinském	samosprávném	(KIA)	a	Moravsko-
slezském	kraji	(HYUNDAI).

Prudký	nárůst	ekonomické	aktivity	pochopitelně	provázela	vysoká	intenzita	dopravy,	která	zvýra-
znila	nedostatečnost	infrastruktury	ve	všech	třech	zemích.	Proto	se	zástupci	politického	vedení	krajů	
shodli	na	potřebě	užší	spolupráce	jak	v	oblasti	dopravy,	tak	i	v	souvisejících	oblastech	krizového	řízení,	
rozvoje	lidských	zdrojů	a	cestovního	ruchu.	Rozhodnutí	o	vyšší	kvalitě	této	spolupráce	úzce	souvise-
la	 s	možností,	která	byla	prostřednictvím	novelizace	zákona	o	podpoře	 regionálního	 rozvoje	otevře-
na	v	červnu	2009	i	pro	Českou	republiku:	zřídit	společné	česko-polsko-slovenské	Evropské	seskupení	
územní spolupráce.

5.3.5.	Struktury	a	rozpočet	obou	ESÚS

5.3.5.1	Struktury	ESÚS	Eurometropole	Lille-Kortrijk-Tournai

ESÚS	byl	založen	následujícími	14	organizacemi	veřejné	správy:

Země Francie Belgie
Zakladatel Francouzský	stát

(samosprávný)	region	Nord-Pas-De-
Calais
Departement	Nord
Urbánní	komunita	Lille

Federální	stát
Flandry
Valonie
Francouzsky	hovořící	komunita	Belgie
Provincie	Západní	Flandry
Provincie Hainaut
Intermunicipální	jednotky:
Leiedal
WVI
IDETA
LEG

Struktura	je	sama	o	sobě	velice	složitá,	protože	obsahuje	několik	zvláštností	francouzské	a	belgické	
veřejné	správy:	společnými	rysy	jsou	sdružení	obcí	(ve	Francii	označované	jakožto	urbánní	komunity,	
v	Belgii	jakožto	intermunicipální	jednotky)	a	pro	Středoevropany	i	složitá	konstituce	státní	správy	v	Bel-
gii	(kde	hrají	roli	federální	země,	jazykové	komunity	i	státem	řízené	provincie)	a	centralizovaný	franco-
uzský	model	veřejné	správy.

Valné shromáždění

Nejvyšším	orgánem	Eurométropole	Lille-Kortrijk-Tournai	je	valné	shromáždění,	složené	z	84	zástup-
ců,	které	hraje	roli	rozhodujícího	a	kontrolního	orgánu	ESÚS.	Valné	shromáždění	je	řízeno	předsedou	(či	
jedním	ze	tří	místopředsedů),	celé	předsednictvo	se	každý	rok	volí	znovu.	Valné	shromáždění	se	schází	
dvakrát	ročně.

Výkonná rada

32	členů	valného	shromáždění	tvoří	výkonnou	radu,	která	tvoří	spojnici	mezi	valným	shromážděním	
a	výkonnou	agenturou	Eurometropole.	Protože	zasedá	čtyřikrát	ročně,	je	poněkud	operativnější,	nežli	
je	Valné	shromáždění,	nicméně	každodenní	exekutivní	úlohy	jsou	svěřeny	Výkonné	agentuře	Eurome-
tropole.



81|  5. KOMPARATIVNÍ STUDIE

Výkonná agentura

Výkonná	agentura,	v	současnosti	šestičlenná	(ve	finální	podobě	optimálně	jedenáctičlenná),	je	or-
gánem,	který	 je	 zodpovědný	za	koordinaci	 a	každodenní	provoz.	Tato	výkonná	agentura	má	 jakožto	
svůj	jediný	předmět	činnost	právě	uskutečňování	přeshraniční	spolupráce	v	regionu,	což	je	ve	srovnání	
s	ostatními	seskupeními	unikum.	Od	ředitele	celé	agentury	je	vyžadována	úplná	francouzsko-nizozem-
ská	bilingvnost,	od	ostatních	členů	se	očekává	sekretariátu	aspoň	elementární	porozumění	druhému	
jazyku.	Právě	existence	výkonné	agentury,	jejímž	jediným	úkolem	je	samotné	uskutečňování	přeshrani-
ční	spolupráce,	odlišuje	situaci	v	eurometropoli	od	ostatních	evropských	přeshraničních	území,	kde	jsou	
většinou	takovéto	agentury	považovány	za	„zbytečný	luxus.“

Vznik	výkonné	agentury,	která	má	sídlo	v	belgickém	Kortrijku,	byl	významně	komplikován	skute-
čností,	že	je	celé	seskupení	registrováno	ve	Francii	a	tedy	na	základě	francouzského	právního	systému,	
nicméně	zaměstnanci	pracují	na	základě	belgického	práva.	Až	na	základě	jednání	prefekta	příslušného	
departmentu	a	předsedy	ESÚS	bylo	dohodnuto,	 že	při	 jakékoli	 nesrovnalosti	mezi	belgickou	a	 fran-
couzskou	legislativou	bude	použit	zvláštní	právní	režim,	při	němž	se	znění	Nařízení	1082/2006	i	z	něj	
vyplývající	 stanovy	 ESÚS	 nadřazují	 francouzským	 zákonům	o	 zaměstnanosti,	 dojde-li	 k	 jakémukoliv	
konfliktu	při	interpretaci	těchto	norem.

Fórum Eurometropole Lille-Kortrijk-Tournai

Fórum	bylo	ustaveno	jakožto	poradní	orgán	Eurometropole.	Má	za	úkol	poskytovat	výkonným	or-
gánům	ESÚS	zpětnou	vazbu	a	také	iniciovat	návrhy	pro	další	projekty	přeshraniční	spolupráce.	Konkrétně	
mohou	být	úkoly	členů	tohoto	Fóra	formulovány	následovně:

•	 zahrnout	pod	 jednu	 střechu	veškeré	aktéry	 s	potenciálem	uskutečňovat	přeshraniční	 spolupráci 
a	iniciovat	debatu	o	činnostech,	které	by	Eurometropole	mohla	vykonávat;

•	 navrhovat	projekty,	které	jsou	v	souladu	se	základní	strategií	přeshraniční	spolupráce	v	předmět-
ném	regionu;

•	 účastnit	se	předvídání	rozvojových	potřeb	Eurometropole,	společně	s	jejími	dalšími	orgány;
•	 přispět	k	průběžnému	hodnocení	činností	Eurometropole;
•	 propagovat	význam	Eurometropole	a	být	jejími	„neformálními	ambasadory“	jak	uvnitř,	tak	rovněž	
vně	jejího	území;

Obsahově	se	fórum	Eurometropole	zabývá	zejména	následujícími	agendami:

•	mobilita	osob	a	volný	pohyb	zboží;
•	 dostupnost	Eurometropole;
•	 plné	využití	potenciálu	celého	území	Eurometropole	a	zajištění	toho,	že	se	do	přeshraniční	spolu-
práce	budou	schopni	zapojit	veškeré	subjekty,	které	ji	mohou	provádět;

•	 kultura	a	vzájemné,	zejména	jazykové,	porozumění;
•	 zaměstnanost;
•	 územní	rozvojová	strategie;
•	 zdravotnictví a sociální otázky.

Fórum	Eurometropole	bylo	na	počátku	zřízeno	na	zkušební	dobu	dvou	let.	Po	tomto	období	dojde	
ke	zhodnocení	smysluplnosti	této	organizace	a	budou	učiněny	další	kroky.	Jakožto	dobrovolná	organi-
zace	neplatí	Fórum	svým	členům	žádné	odměny,	výkonná	agentura	ESÚS	pouze	kryje	část	logistických	
nákladů	spojených	se	zasedáními	Fóra.	
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Další orgány

Strukturu	organizací	ESÚS	doplňuje	6	pracovních	skupin	a	poradní	orgán,	fórum	147	starostů	obcí,	
které	tvoří	území	eurometropole.	Co	se	týče	pracovních	skupin,	předmětem	jejich	zájmu	je	těchto	6	oblastí:

•	mobilita	a	dopravní	dostupnost,	 zabývající	 se	otázkami	dopravy,	 rozvojem	 integrovaných	dopra-
vních	systémů	s	přeshraniční	dimenzí	a	také	tvrdé	otázky	typu	železničního	spojení	mezi	oběma	
zeměmi;	

•	 ekonomický	rozvoj	–	kdy	jde	zejména	o	otázky	spojené	s	problematikou	klastrů,	fóra	zaměstnanosti	
a	zdanění	podniků	a	rovněž	zaměstnanců	na	území	Eurometropole;	

•	 turismus	–	vývoj	turistické	mapy	a	sdílení	informací	důležitých	pro	rozvoj	turismu	na	obou	stranách	
hranice;

•	 služby	občanům	–	jedná	se	zejména	o	otázky	v	oblasti	zdravotnictví	a	koordinace	postupu	v	oblasti	
vyššího	vzdělávání;

•	 kultura	–	jde	zejména	o	spolupráci	v	oblasti	kulturních	akcí	nadregionálního	významu;
•	 teritoriální	strategie	a	územní	rozvoj	–	tato	pracovní	skupina	pracuje	v	současnosti	zejména	s	koncep-
tem	„trvale	udržitelného	sousedství“,	přičemž	hlavní	sférou	zájmu	jsou	obnovitelné	zdroje	energie.

Rozpočet ESÚS Eurometropole LILLE-KORTRIJK-TOURNAI

ESÚS	začínal	v	roce	2008	hospodařit	s	rozpočtem	989	900	€.	V	dalším	roce	rozpočet	narostl	na	
1	493	300	€,	pro	rok	2010	je	přiděleno	1	485	300	€.	Náklady	jsou	rovnoměrně	sdíleny	belgickou	i	fran-
couzskou	 stranou,	 přičemž	 finančně	 je	 zaangažován	 jak	 belgický,	 tak	 francouzský	 stát,	 oba	 členové	
ESÚS.

5.3.5.2 Plánovaná struktura ESÚS TRITIA 

ESÚS	TRITIA	je	zakládán	čtyřmi	subjekty	veřejné	správy	na	úrovni	samosprávných	regionů	(NUTS	
3),	přičemž	jeho	registrace	proběhne	podle	polského	práva.

Země ČR Polsko Slovensko
Zakladatel Moravskoslezský	kraj Opolské	vojvodství

Slezské	vojvodství
Žilinský	samosprávný	kraj

Valné shromáždění

Valné	shromáždění	bude	čtyřčlenné,	bude	mít	ve	svém	čele	předsedu	z	Moravskoslezského	kraje	
a	3	představitele	partnerských	regionů.	Zasedání	se	budou	konat	nejméně	dvakrát	do	roka.	

Ředitel ESÚS a výkonný sekretariát

Sídlo	sekretariátu	bude	v	Cieszyně.	Sekretariát	bude	zpočátku	tříčlenný	(ředitel,	finanční	manažer 
a	asistent),	bude	doplněn	detašovanými	pracovníky,	kteří	v	něm	budou	působit	(čtyři	osoby,	za	každého	
ze	zakladatelů	1	osoba).	

Pracovní skupiny

Prvním	úkolem	sdružení	bude	po	jeho	vzniku	zpracování	Strategie	systémové	spolupráci	nově	vzni-
kajícího	ESÚS	TRITIA,	které	 je	sdílenou	zodpovědností	sekretariátu	seskupení	a	partnerských	regionů.	
Pro	zpracování	strategie	budou	zatím	zřízeny	4	pracovní	skupiny,	které	se	budou	obsahově	orientovat	na	
klíčové	oblasti	budoucí	spolupráce:	doprava,	hospodářství,	cestovní	ruch,	energetika	a	životní	prostředí.
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Dozorčí rada

Na	řádné	fungování	seskupení	bude	dohlížet	dozorčí	rada,	tvořená	zástupci	všech	regionů,	které	
ESÚS	TRITIA	zakládají.

Rozpočet ESÚS TRITIA

Zakladatelé	ESÚS	se	rozhodli,	že	budou	na	chod	sdružení	každoročně	přispívat	částkou	22	000	EUR	
(každý	zakladatel).	Kromě	toho	se	pro	zahájení	činnosti	podařilo	získat	finanční	podporu	z	operačních	
programů	přeshraniční	spolupráce	ČR	–	Polsko	a	ČR	–	Slovensko,	což	výrazně	usnadní	rozjezd	aktivit	
seskupení.

5.4.	Současná	činnost	Eurometropole	Lille-Kortrijk-Tournai

Společné projekty a společná koncepční práce v rámci Eurometropole Lille-Kortrijk-Tournai

Společná	přeshraniční	rozvojová	strategie	z	roku	2002	navrhla	40	projektových	námětů,	z	nichž	se	jich	
realizace	dočkala	menší	část.	V	oblasti	vzájemné	komunikace	je	možné	zmínit	přeshraniční	televizi	se	4	bi-
lingvními	programy,	v	oblasti	veřejných	služeb	přeshraniční	autobusové	linky	nebo	přeshraniční	kremační	
službu,	v	oblasti	kultury	byla	spolupráce	velmi	patrná	v	roce	2004,	kdy	bylo	Lille	Evropským	městem	kultury,	
přičemž	více	než	60%	aktivit	proběhlo	mimo	Lille	samotné,	podstatná	část	i	v	Belgii,	v	oblasti	zaměstnanosti	
je	potřeba	zmínit	spolupráci	na	bázi	Fóra	zaměstnanosti	Eurometropole,	v	oblasti	životního	prostředí	a	vod-
ního	hospodářství	mohu	uvést	společné	čističky	odpadních	vod	či	přeshraniční	kampaně	na	podporu	třídění	
odpadu.

Místní akční plán Eurometropole Lille-Kortrijk-Tournai

Proces	tvorby	první	společné	přeshraniční	strategie	Eurometropole	po	založení	ESÚS	byl	zajištěn	
účelově	zřízenou	místní	podpůrnou	skupinou	(Local	Action	Group),	která	byla	tvořena	zástupci	všech	
14	zakladatelů	ESÚS.	Ve	všech	případech	se	jednalo	o	úředníky	(tedy	nikoli	volené	zástupce).	Političtí	
zástupci	všech	14	zakládajících	partnerů	rozhodli	o	obecnější	povaze	vznikající	strategie.

Důvody pro vznik společné strategie

Můžeme	najít	více	důvodů	pro	víceúrovňový	dialog	a	vznik	kolaborativních	strategií	v	přeshrani-
čních	územích.	Na	základě	rozhovoru	s	Christianem	Lamourem,	konzultantem	tvorby	ESÚS	Eurome-
tropole	 Lille	 a	 předním	 politickým	 geografem	 lucemburského	 Centra	 pro	 evropská	 politická	 studia, 
si	dovoluji	předložit	následující:

•	 Přeshraniční	spolupráce	vždy	zahrnuje	aspoň	dva	aktéry.	Proto	řešení	problémů	v	těchto	oblastech	
vždy	vyžaduje	komplexní	přístup.

•	 Jakkoli	ne	všechny	oblasti	spolupráce	nutně	zahrnují	 tři	 základní	články	přeshraniční	 spolupráce	
v	regionu,	tedy	Francii,	Flandry	a	Valonsko,	potřeba	vybudovat	společnou	Eurometropoli	založenou	
na	společné	identitě	vytváří	potřebu	vzniku	velkého	množství	projektů.

•	Velká	část	jádrového	urbánního	území	metropole	opravdu	jde	napříč	všemi	třemi	hlavními	regiony.
•	Neexistuje	symetrie.	Stejně	jako	u	naprosté	většiny	ostatních	hranic	také	na	té	francouzsko-belgic-
ké	vyžaduje	vyřešení	konkrétních	problémů	zahrnutí	rozdílného	počtu	aktérů,	dle	povahy	řešeného	
problému.

•	 Sdílení	společného	teritoria.	Eurometropole	je	z	geografického	pohledu	z	hlediska	„tvrdých“	ukaza-
telů	jedním	teritoriem	(otázky	územního	plánování,	životního	prostředí).	Nejsou	zde	zásadní	geogra-
fické	rozdíly	mezi	jednotlivými	regiony	Eurometropole.



84 ANALÝZA  |

•	V	oblasti	tzv.	„měkkých“	témat,	jakými	jsou	zejména	vzdělávání,	kultury,	výzkum,	turismus,	existuje	
velké	množství	aktérů,	jejichž	činnost	by	měla	být	lépe	koordinována.

•	 Eurometropole	je	transitním	územím,	kdy	některé	zásadní	cesty	evropského	významu	již	protínají	
její	území	a	jiné	jsou	již	naplánovány.	Je	potřebí	zvýšené	koordinace,	aby	bylo	možno	jednak	elimi-
novat	některé	negativní	důsledky	tohoto	stavu	(zejména	environmentální	zátěž	v	údolí	řeky	Lys), 
a	zejména	pak	z	této	situace	profitovat,	protože	takto	rozvinutá	infrastruktura	pochopitelně	přita-
huje	pozornost	na	regionální,	národní	a	mezinárodní	úrovni.	

V	Eurometropoli	Lille	–	Kortrijk	–	Tournai	měl	první	společný	akční	plán	pro	ESÚS	málo	ambició-
zní	cíle,	které	byly	pracovní	skupinou	formulovány	ve	velice	jednoduché	a	obecné	rovině.	Hlavní	body	
akčního	plánu	činností	lze	shrnout	do	následujících	tabulek:

Cíl 1: Zahájení činnosti ESÚS

Druh	činnosti Popis	činnosti Zamýšlený	výstup Finanční	zdroje
Vytvoření	výkonné	
agentury ESÚS

Dokončit	nábor	pracovníků Jedenáctičlenný	tým	
Úspěch	ESÚS

Rozpočet	
Eurometropole

Vytvoření	vazeb	k	dalším	
aktérům	přeshraniční	
spolupráce v Eurometropoli

Nastolení	vzájemných	vazeb	
mezi	výkonnou	agenturou	a	
ostatními	hráči

Úspěšná	spolupráce	v	
teritoriu

Členové	ESÚS

Cíl 2a) Zapojení komunit

Druh	činnosti Popis	činnosti Zamýšlený	výstup Finanční	zdroje
Vytvoření	Fóra Vytvoření	poradního	orgánu,	

kde	bude	zapojena	občanská	
společnost

Zastoupení	širší	komunity,	
další	impulsy	pro	činnost	
ESÚS

Rozpočet	
Eurometropole

Vytvoření	vazeb	
k	dalším	aktérům	
přeshraniční	spolupráce	v	
Eurometropoli

Nastolení	vzájemných	vazeb	
mezi	fórem	a	ostatními	hráči

Zlepšený	proces	
rozhodování

–

Organizace	otevřeného	
semináře

Uskutečnění	otevřeného	
semináře	pro	všechny	
relevantní partnery

Výměna	názorů	mezi	
všemi	potenciálními	
aktéry	spolupráce

Kofinancováno	
evropskými	zdroji

Cíl 2b) Identifikovatelnost ESÚS občanskou společností

Druh	činnosti Popis	činnosti Zamýšlený	výstup Finanční	zdroje
Vytvoření	www	stránek	
ESÚS

Funkční	a	dostupná	
informační	služba

Zapojení	obyvatelstva
Více	„legitimity“
Lepší	výměna	informací

Rozpočet	
Eurometropole

Vytvoření	loga	a	grafické	
podoby

Informovanost	a	komunikace Být	vidět
Mít	identitu

Rozpočet	
Eurometropole



85|  5. KOMPARATIVNÍ STUDIE

Cíl 3) Navrhnout konkrétní zlepšení pro občany

Druh	činnosti Popis	činnosti Zamýšlený	výstup Finanční	zdroje
Zlepšit	vlakovou	dopravu	
mezi	Francií	a	Belgií	(nejen	
mezi	Lille	a	Kortrijkem)

Zvýšit	frekvenci	spojů
Snížit	cenu	lístků

Více	propojit	obě	
železniční	společnosti
Levnější	jízdné	pro	občany	
obou	stran	ESÚS

Vytvoření	turistické	mapy	
teritoria Eurometropole

Tvorba	mapy
Vznik	virtuálního	
turistického	centra

Lepší	orientace	na	obou	
stranách	Eurometropole	
jak	pro	občany,	tak	
i turisty

Rozpočet	
Eurometropole

Aktuální činnost Eurometropole Lille-Kortrijk-Tournai (LKT)

Na	začátku	 je	potřeba	zmínit,	 že	primární	úlohou	výkonné	agentury	není	vývoj	ani	administrace	
projektů.	Úkolem	agentury	je	koordinovat	využívání	potenciálu	celého	ESÚS,	zejména	jeho	zakládajících	
členů	a	všech	potenciálních	aktérů	přeshraniční	spolupráce	v	rámci	Eurometropole	LKT.	Projekty,	které	
samotná	výkonná	agentura	ESÚS	vede,	se	zaměřují	spíše	na	oblast	propagace	a	zviditelňování	Eurome-
tropole. 

Jak	již	bylo	zmíněno	v	popisu	administrativní	struktury,	koordinuje	agentura	Eurometropole	LKT	čin-
nost	pracovních	skupin,	které	jsou	složeny	právě	ze	samotných	aktérů	přeshraniční	spolupráce	v	rámci	
Eurometropole	 LKT.	V	 současnosti	 se	 výkonná	 agentura	 spolu	 s	 jednotlivými	 pracovními	 skupinami	
zabývá	nastartováním	následujících	šesti	klíčových	aktivit:

•	V	oblasti	ekonomického	rozvoje	asistuje	výkonná	agentura	při	zpracování	strategie	a	společného	
marketingu	klastrů,	které	v	Eurometropoli	působí.	Jedná	se	zejména	o	oblasti	textilního	průmyslu,	
logistiky,	 energie	 a	 zemědělství.	 Kromě	 tohoto	 organizuje	 výkonná	 agentura	 každoročně	 Fórum	
zaměstnanosti	Eurometropole.

•	V	oblasti	průmyslového	dědictví	chce	Eurometropole	LKT	následovat	případu	Porúří	a	přeměnit	
industriální	památky	na	část	kulturního	dědictví.

•	V	oblasti	dopravy	a	mobility	ESÚS	Eurometropole	LKT	usiluje	o	vytvoření	účinného	systému	ve-
řejné	 dopravy,	 který	 by	 propojil	 tři	 největší	 sídla	 Eurometropole	 –	 tedy	 Lille,	 Kortrijk	 a	 Tournai 
a	 pomohl	 integrovat	 lokální,	 národní	 i	 regionální	 dopravní	 strategie	 ve	 prospěch	 cílového	 území	
Eurometropole	LKT.

•	 Služby	zajišťující	každodenní	život	v	Eurometropoli	LKT	podporuje	Výkonná	agentura	formou	tvor-
by	strategie	rovnoměrné	distribuce	veřejných	služeb	na	obou	stranách	Eurometropole	(tj.	přístup	ke	
službám	pro	seniory,	přístup	k	terciárnímu	vzdělávání	apod.).

•	Výkonná	agentura	a	další	orgány	ESÚS	rovněž	tvoří	souhrnnou	trvale	udržitelnou	strategii	územ-
ního	rozvoje	Eurometropole	LKT.

•	Výkonná	agentura	rovněž	zajišťuje	tvorbu	turistických	map	Eurometropole,	společného	webového	
serveru	a	společného	systému	vzdělávání	pracovníků	v	oblasti	cestovního	ruchu.

5.5.	Zhodnocení	ESÚS	Eurometropole	Lille-Kortrijk-Tournai

Toto	sdružení	bylo	prvním,	které	v	rámci	EU	vzniklo,	a	je	hodnoceno	jako	jedno	z	nejvíce	funkčních	
a	úspěšných.	Hnacím	motorem	k	založení	ESÚS	bylo	překonat	problémy	typické	pro	přeshraniční	regio-
ny	pomocí	nové	vícestupňové	struktury	řízení,	stejně	jako	explicitní	ambice	stát	se	modelovým	regio-
nem	evropské	integrace.	Zaměřuje	se	na	oblast	zaměstnanosti,	dopravy,	územního	rozvoje	a	podpory	
kultury. 
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Zakladatelé	od	samotného	ESÚS	očekávají	roli	iniciátora	společných	přeshraničních	projektů	a	re-
alizátora	cílů,	které	byly	při	začátku	vzniku	ESÚS	definovány	ve	společné	strategii.	ESÚS	se	řídí	franco-
uzským	právem,	výkonná	agentura	je	na	belgickém	území1.

Základní	očekávání,	 která	 zakládající	 členové	 s	ESÚS	a	 jeho	výkonnou	agenturou	 spojují,	 se	dají	
shrnout	do	následujících	okruhů:

•	 příprava	nového	způsoby	správy	příhraniční	konurbace;
•	 příprava	strategických	projektů	a	akcí;
•	 reprezentace Eurometropole navenek.

Zakladatelé	ESÚS	si	od	této	instituce	slibují	zejména	zlepšení	koordinačních	procesů	formou	zřízení	
stálé	struktury	–	tedy	sekretariátu	v	Kortrijku,	která	bude	zajišťovat	rozvoj	příhraničního	území	a	vta-
hovat	 do	něj	 všechny	 zakládající	 členy	ESÚS.	Na	 základě	 rozhovorů	 s	 klíčovými	 aktéry	přeshraniční	
spolupráce	v	rámci	Eurometropole	LKT	lze	vyvodit	následující	závěr:	většina	zakladatelů	Eurometropole	
LKT	vnímá	jako	zásadní	přidanou	hodnotu	pouhý	fakt,	že	se	podařilo	zřídit	strukturu,	která	bude	spo-
luzajišťovat	rozvoj	Eurometropole.	Výstupy	však	očekávají	až	v	dlouhodobém	horizontu,	přičemž	jako	
možnou	hrozbu	vnímají	poměrně	štíhlou	strukturu	stálého	sekretariátu.

Vzhledem	ke	skutečnosti,	že	toto	seskupení	bylo	založeno	jak	subjekty	ze	strany	samosprávných	
orgánů,	tak	i	zástupci	státní	správy,	a	jeho	chod	ovlivňují	také	prostřednictvím	fóra	zástupci	občanské	
společnosti,	můžeme	jej	považovat	za	správně	uchopenou	příležitost	vedoucí	k	funkční	víceúrovňové	
správě	příhraničního	regionu.

5.6.	Zhodnocení	přeshraniční	spolupráce	v	rámci	obou	srovnávaných	přeshraničních
oblastí	a	doporučení	na	základě	zkušeností	učiněných	v	rámci	Eurometropole

Základní srovnání

Ukazatel Eurometropole LKT ESÚS TRITIA
Počet	obyvatel	(zaokrouhleno) 2 000 000 7	600	000
Rozloha	(v	km2) 3 550 33	980
Počet	zakládajících	členů 14 4
Rozpočet	ESÚS	ročně	(v	EURO) 1	485	300	(za	rok	2010) 88	000	(návrh	dle	stanov)
Plánovaný	počet	zaměstnanců	sekretariátu 11 4

ESÚS	TRITIA	je	iniciativou,	která	oproti	jiným,	včetně	Eurometropole	Lille-Kortrijk-Tournai,	vznikla	
shora,	 z	 iniciativy	politických	zástupců	4	partnerských	krajů,	 které	obývá	 téměř	8	milionů	obyvatel.	
Zakladatelé	ESÚS	cítí	příležitost	zejména	ve	skutečnosti,	že	se	 jedná	o	území	handicapované	vzdále-
ností	od	metropolí	ČR,	Polska	a	do	menší	míry	také	Slovenska.	Zároveň	se	jedná	o	region	s	obrovským 
a	dosud	nevytěženým	potenciálem	ke	vzájemné	spolupráci.	V	rámci	25	nejlidnatějších	oblastí	celé	EU	
(a	Švýcarska)	je	katowicko-ostravská	aglomerace	s	obyvatelstvem	5.3	milionů	spolu	s	oblastí	Madridu	
na	šestém	místě,	poněkud	rurálnější	Opolské	vojvodství	a	zejména	Žilinský	samosprávný	kraj	poskytují	
mj.	skvělé	rekreační	zázemí.	Motivací	k	založení	ESÚS	TRITIA	na	takto	velkém	území	byla	rovněž	v	so-
učasnosti	(březen	2013)	již	takřka	nereálná	možnost	disponovat	v	programovacím	období	2014–2020	
vlastním	operačním	programem	přeshraniční	spolupráce,	po	vzoru	Evropského	seskupení	územní	spo-
lupráce	Grande	Region2,	viz	poznámka	pod	čarou.	

1	Kolektiv	autorů,	Expertising	Governance	for	Transfrontier	Conurbations,	Paříž	2010.
2	Toto	seskupení	bylo	prohloubením	dřívější	úspěšné	spolupráce,	která	vyvrcholila	do	společného	progra-

mu	 INTERREG	 IV	A.	Vytvoření	 ESÚS	bylo	 primárně	motivováno	právě	 ambicí	 vykonávat	 roli	 řídícího	 orgánu 
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Programy	v	rámci	stávajícího	Cíle	3	–	tedy	přeshraniční	spolupráce	–	jsou	v	současnosti	v	porovnání	
s	podporou	pro	regiony	Cíle	1	(všechny	regiony	ČR	a	SR	s	výjimkou	hlavních	měst	a	okolí)	méně	zajíma-
vé,	nicméně	v	rámci	programovacího	období	po	roce	2014	nabude	přeshraniční	spolupráce	na	zajíma-
vosti	i	pro	současné	konvergenční	regiony.	Potřeba	koncepčnějšího	přístupu	k	přeshraniční	spolupráci	
bude	i	ve	světle	očekávaného	snížení	míry	podpory	z	ERDF	palčivější.	

Jednoznačným	negativem	ESÚS	TRITIA	je	úzká	a	plochá	struktura	jeho	zakládajících	členů,	která	do	
velké	míry	může	–	a	také	se	tak	již	stalo	–	vyvolat	protichůdné	tendence	ze	strany	existujících	čtyř	Euro-
regionů	na	česko-polské	hranice	mezi	Moravskoslezským	krajem	a	Slezským	a	Opolským	vojvodstvím,	
které	nebyly	ke	spolupráci	v	počáteční	fázi	přizvány.	Tento	objektivní	nedostatek	však	již	byl	napraven	
a	česko-polské	Euroregiony	se	již	zapojují	do	celého	procesu	přípravy	a	notifikace	ESÚS.	Doporučení,	
které	nabízí	praxe	v	Eurometropoli	LKT,	zní	zahrnout	do	spolupráce	v	rámci	ESÚS	TRITIA	větší	vertikální	
škálu	aktérů.

Ze	struktury	Eurometropole	je	totiž	patrné,	že	na	rozdíl	např.	od	(municipálně	kontrolovaných)	če-
sko-polských	euroregionů	či	na	druhou	stranu	výsostně	regionálního	seskupení	TRITIA	(zakládajícími	
subjekty	jsou	Slezské	a	Opolské	vojvodství,	Moravskoslezský	a	Žilinský	samosprávný	kraj)	jsou	do	spo-
lupráce	zapojeny	veškeré	myslitelné	subjekty	veřejné	správy,	kdy	logicky	více	zaangažované	příhraniční	
samosprávné	jednotky	měst	a	obcí	doplňují	zástupci	státní	správy,	což	dává	optimální	výchozí	bod	pro	
komunikační	platformu	s	cílem	uskutečnit	opravdu	víceúrovňovou	správu	předmětného	území.	ESÚS	
Eurometropole	je	tedy	charakteristický	velice	vysokou	mírou	politického	zapojení,	poněvadž	byl	šit	na	
míru	prostředí	charakterizovanému	polycentrickou	metropolí	v	oblasti	zahrnující	dva	členské	státy	EU3.

Dalším	podstatným	rozdílem,	který	můžeme	na	základě	srovnání	již	existujícího	seskupení	Lille-Kor-
trijk-Tournai	a	připravovaného	ESÚS	TRITIA	pojmenovat,	je	odlišné	zapojení	ústředních	orgánů	státní	
správy	do	tvorby	seskupení:	zatímco	jak	francouzský,	tak	 i	belgický	stát	 (a	v	případě	Belgie	dokonce 
i	dvě	ze	tří	částí	belgické	federace,	vlámsky	hovořící	komunita	i	Valonsko)	jsou	zakládajícími	členy	se-
skupení	a	výrazně	se	podílí	na	financování	chodu	ESÚS,	tak	můžeme	konstatovat,	že	přístup	českého 
i	polského	státu	k	podílu	na	práci	na	seskupení	jeví	výrazně	rezervovanější	rysy.	

Důkazem	odlišného	přístupu	českého	a	francouzského	státu	může	být	i	rozdílná	rychlost	v	imple-
mentaci	 samotného	 nařízení	 Evropského	 parlamentu	 a	 Rady	 (ES)	 č.	 1082/2006	 ze	 dne	 5.	 července	
2006	o	Evropském	seskupení	pro	územní	 spolupráci	 (ESÚS)	 je	v	kontextu	 relativně	dlouhé	podpory	
EU	přeshraniční	spolupráci	novinkou,	která	reaguje	právě	na	nutnost	nějakým	způsobem	optimalizovat	
provádění	přeshraniční	spolupráce.	Zatímco	většina	evropských	zemí,	včetně	Francie,	Belgie,	Slovenska	
a	Polska,	implementovala	zmíněné	Nařízení	do	národní	legislativy	poměrně	záhy,	byla	Česká	republika	
jednou	ze	zemí,	které	toto	Nařízení	do	své	legislativy	promítly	až	v	době	svého	předsednictví	v	první	po-
lovině	roku	2009.	Navíc	neproběhla	potřebná	koordinace	se	sousedními	zeměmi,	tudíž	dle	současných	
právních	úprav	není	možné	založit	ESÚS	s	účastí	českých	a	polských	samosprávných	subjektů	dle	české	
právní úpravy.

Cílem	těchto	evropských	seskupení	pro	územní	spolupráci	(dále	ESÚS)	je	přitom	usnadňovat	a	pod-
porovat	přeshraniční,	mezinárodní	a	meziregionální	spolupráci,	protože	předkladatelé	návrhu,	vesměs	

uvedeného	programu,	čímž	je	také	do	velké	míry	determinována	horizontální	povaha	spolupráce	v	rámci	sdružení,	
které	se	(stejně	jako	Eurometropole)	řídí	francouzským	právem.	

Předsedou	sdružení	 je	 lotrinský	prefekt,	přičemž	v	Métách	 je	 také	sídlo	sdružení. Místopředsedové/vice-
prezidenti	 se	po	půlroce	 střídají	 a	 reprezentují	 všechny	 regiony.	Valné	 shromáždění	 je	 složeno	 z	10	 zástupců 
a	 rozhoduje	 jednomyslně.	 Jde	 o	 jakýsi	 řídící	 výbor	 určující	 strategické	 směřování	 spolupráce.	 Administrativní	
rada	–	výkonný	tým	–	je	jakýmsi	mezičlánkem	mezi	Valným	shromážděním	a	technickým	sekretariátem	sdružení.

Společný	technický	sekretariát	má	své	zaměstnance,	sídlí	v	Lucemburku	(nejsou	tam	tedy	delegace	ze	strany	
jednotlivých	členských	regionů,	např.	na	rozdíl	od	JTS	programu	česko-polské	spolupráce	v	Olomouci).

Grand	Region	rozděluje	v	rámci	programu	INTERREG	IV	A	105.996.517	EUR	z	ERDF,	přičemž	jednotliví	čle-
nové	jsou	povinni	zajistit	stejnou	sumu	na	spolufinancování.

3	Kolektiv	autorů,	Expertising	Governance	for	Transfrontier	Conurbations,	Paříž	2010.
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europoslanci	 z	příhraničních	oblastí,	např.	bývalý	 starosta	polského	Těšína	 Jan	Olbrycht,	 na	 základě	
svých	zkušeností	s	uskutečňováním	přeshraniční	spolupráce	cítili	potřebu	poskytnout	přeshraničním	
územím	nástroj	pro	pozvednutí	této	spolupráce	na	vyšší	úroveň.	Na	rozdíl	od	struktur,	v	jejichž	rámci	se	
tato	spolupráce	odehrávala	do	roku	2007,	mají	ESÚS	právní	subjektivitu	a	kladou	si	ambice	uskutečňovat	
víceúrovňovou	správu	území,	na	kterém	probíhá	přeshraniční	spolupráce.	Evropská	seskupení	územní	
spolupráce	tak	v	současnosti	představuje	z	formálního	hlediska	„nejvyšší	ligu“	přeshraniční	spolupráce.	
Úspěšnost	Eurometropole	Lille-Kortrijk-Tournai	vyplývá	rovněž	z	aktivní	spolupráce	s	ústředními	or-
gány	státní	správy,	což	můžeme	také	přičíst	odlišné	a	zejména	dlouhodobějšímu	pozitivnímu	přijímání	
přeshraniční	spolupráce	francouzským	i	belgickým	státem.	Doporučení	pro	provozování	přeshraniční	
spolupráce	v	rámci	ESÚS	TRITIA	pak	mohou	být	následující:

•	 Jako	značný	nedostatek	stávající	organizace	přeshraniční	spolupráce	mezi	čtyřmi	regiony	můžeme	
vnímat	plochou	strukturu	zakládajících	členů	ESÚS.	Pro	eliminaci	tohoto	nedostatku	a	možné	za-
pojení	největšího	množství	aktérů	do	aktivního	uskutečňování	či	podpory	přeshraniční	spolupráce	
doporučuji	 zřízení	 kombinace	Fóra	Eurometropole	 s	 fórem	starostů,	 které	by	v	 rámci	podmínek	
česko-polské	spolupráce,	resp.	česko-polsko-slovenské	spolupráce	zapojilo	do	aktivit	 i	významné	
představitele	z	řad	starostů,	byznysu,	vysokých	škol	a	občanské	společnosti.

•	Dalším	doporučeným	krokem	je	zapojení	státní	úrovně	všech	států	do	přípravy	a	následného	chodu	
ESÚS	TRITIA.	Optimální	formou	by	např.	mohlo	být	pravidelné	přizývání	pozorovatelů	z	řad	mini-
sterstev	na	zasedání	orgánů	ESÚS.

•	Chod	sekretariátu	ESÚS	by	měl	sestávat	minimálně	ze	šesti	osob,	přičemž	rolí	sekretariátu	ESÚS	
TRITIA	by	měla	být	iniciace	společných	projektů	a	aktivit	spolupráce,	nikoliv	jejich	primární	realizace	
pracovníky	sekretariátu,	Pro	dosažení	nejlepších	výsledků	je	potřebné	zahájit	činnost	sekretariátu	
co	nejdříve.	

•	Celé	ESÚS	TRITIA	by	se	měl	pokusit	o	zviditelnění	své	existence	formou	tvorby	 jakési	společné	
identity	 a	 značky	 TRITIA.	 Společný	marketing	 všech	 regionů	 se	 zdá	 být	 nezbytností	 a	mělo	 by	
k	němu	být	přikročeno	co	nejdříve.	
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STRATEGICKÉ INICIATIVY

Dýcháme!

Životní	 prostředí	 obecně	 a	 znečištění	 vzduchu	nezná	 státní	 hranice.	 Zástupci	 čtyř	 partnerských	
regionů	podniknou	veškeré	kroky	potřebné	ke	zlepšení	životního	prostředí,	zvláště	pak	ovzduší,	v	re-
gionech	 tvořících	ESÚS	TRITIA,	 zejména	na	ose	Ostrava-Katowice-Kiedzeryń-Kozle.	V	 rámci	 tohoto	
úsilí	budou	připravovat	a	realizovat	vlastní	projekty	v	rámci	své	působnosti,	stejně	jako	budou	úzce	spo-
lupracovat	s	relevantními	veřejnými	i	korporátními	partnery	na	evropské,	republikové	a	místní	úrovni.

Jezdíme!

Budování	společného	přeshraničního	hospodářského	regionu	bude	plně	využívat	čtyř	základních	
svobod,	na	nichž	je	založen	Jednotný	vnitřní	trh	EU,	tedy	volného	pohybu	osob,	služeb	kapitálu	a	zboží.	
Proto,	aby	mohli	občané	všech	čtyř	partnerských	krajů	naplno	 těchto	svobod	využívat,	 je	 zapotřebí	
dobudovat	dopravní	infrastrukturu	a	koordinovat	vzájemně	investiční	i	neinvestiční	akce	v	oblasti	trans-
portní	infrastruktury.	Partnerské	regiony	budou	kromě	vzájemné	koordinace	spolupracovat	i	s	evrop-
skými	 institucemi	a	národními	ministerstvy	tak,	aby	mohlo	takřka	8	milionů	obyvatel	přeshraničního	
regionu	naplno	využívat	možností	nabízených	jednotným	vnitřním	trhem	EU.

Společně prosperujeme!

Ve	čtyřech	regionech	tří	zemí	vytvářejících	ESÚS	TRITIA	žije	necelých	8	milionů	obyvatel.	Partner-
ské	regiony	se	zavazují	k	tomu,	že	se	budou	snažit	o	vysokou	životní	úroveň	svých	obyvatel	budováním	
vysoké	atraktivity	území	pro	stávající	a	potenciální	 investory	a	zaměstnavatele,	podporovat	podnika-
vost	a	inovace	a	všemožně	podporovat	koncept	celoživotního	vzdělávání	tak,	aby	možnosti	nabízené	
trhem	práce	tohoto	lidnatého	přeshraničního	území	mohly	být	naplno	využity	obyvateli	všech	partner-
ských	regionů.

Budujeme společně možnosti cestovného ruchu!

Teritorium	celého	ESÚS	TRITIA	mé	velký	potenciál	saturovat	jak	rekreační	potřeby	jeho	vlastních	
obyvatel,	tak	i	dalších	návštěvníků.	Čtyři	partnerské	regiony	nabízejí	pestrou	škálu	možností	pro	aktivní 
i	pasivní	trávení	volného	času.	Koordinovaným	rozvojem	cestovního	ruchu	tak	lze	dosáhnout	jak	navýše-
ní	počtu	návštěvníků	území	seskupení,	tak	rovněž	i	zvýšení	zaměstnanosti	v	tomto	klíčovém	odvětví.



1. ÚVOD

Metodika a postup zpracování díla

Strategie	 systémové	spolupráce	 regionů	připravujících	ESÚS	TRITIA	pro	 léta	2014	až	2020	byla	
zpracována	jako	základní	strategický	dokument	pro	budoucí	spolupráci	daných	přeshraničních	regionů,	
které	vytvářejí	Evropské	uskupení	územní	spolupráce	v	souladu	s	Nařízením	Evropského	parlamentu 
a	Rady	(ES)	č.	1082/2006	ze	dne	5.	července	2006	o	evropském	uskupení	pro	územní	spolupráci	(ESÚS).	
Tato	strategie	jednak	analyzuje	jednotlivé	aspekty	přeshraniční	spolupráce,	identifikuje	témata	vhodná	
pro	společný	rozvoj	partnerských	regionů,	a	následně	formuluje	cíle	a	možné	projektové	záměry,	které	
povedou	k	naplnění	strategie.	Strategie	je	syntézou	tří	bilaterálních	strategií,	které	byly	v	průběhu	let	
2010	až	2012	zpracovány	čtyřmi	partnerskými	regiony,	kterými	jsou:

•	Žilinský	samosprávný	kraj
•	Moravskoslezský	kraj
•	Opolské	vojvodství
•	Slezské	vojvodství

Strategie	systémové	spolupráce	se	skládá	ze	dvou	částí:	
Analytická	část,	která	mapuje	situaci	v	obecném	měřítku	dosavadní	přeshraniční	spolupráce	part-

nerských	regionů	v	následující	struktuře:

•	mapovací	studie	zaměřená	na	všechny	aspekty	přeshraniční	spolupráce	s	důrazem	na	hlavní	oblasti,	
kterými	jsou	doprava,	hospodářská	spolupráce,	cestovní	ruch	a	energetika	a	životní	prostředí;

•	SWOT	analýza;	
•	komparativní	 studie,	 zaměřená	 na	 situaci	 ve	 francouzsko-belgické	 Eurometropoli.	 Francouzsko	
–	 belgická	 Eurometropole	 je	 vzorovým	 příkladem	 vytvoření	 prvního	 Evropského	 seskupení	 pro	
územní	spolupráci,	které	má	mimo	jiné	již	vypracovaný	strategický	dokument	pro	rozvoj	přeshrani-
ční	spolupráce.	

Návrhová	část	strategie	je	koncipována	jako	komplexní	plán	rozvoje	přeshraniční	spolupráce.	Obsahuje:

•	formulaci	rozvojové	vize	spolupráce	partnerských	regionů;
•	identifikaci	konkrétních	opatření	a	na	ně	navazujících	projektů	vedoucích	k	naplnění	strategie;	při-
čemž	základní	struktura	odpovídá	čtyřem	stanoveným	klíčovým	oblastem	spolupráce;

•	detailní	rozpracování	4	projektových	záměrů,	jeden	pro	každou	klíčovou	oblast	spolupráce.

Strategie	je	zpracovávána	v	období	květen	2012	až	duben	2015	s	tím,	že	pracuje	se	třemi	výše	uve-
denými	bilaterálními	strategiemi.	Syntézu	strategií	provedla	Regionální	rada	regionu	soudržnosti	NUTS	
2 Moravskoslezsko.



2.	VIZE	SPOLUPRÁCE,	STRUKTURA	NÁVRHOVÉ	ČÁSTI

2.1.	Rozvojová	vize	spolupráce

„Moravskoslezský	kraj,	Slezské	a	Opolské	vojvodství	a	Žilinský	kraj	vytvářejí	díky	 institucionální	
spolupráci	funkční	sociálně,	hospodářsky	a	infrastrukturně	propojený	prosperující	přeshraniční	region,	
ve	kterém	se	daří	eliminovat	negativní	bariérové	efekty	hranic	a	společným	úsilím	využívat	vzájemných	
komplementarit.“

Rozvojová	vize	se	zaměřuje	na	využití	významného	kooperačního	potenciálu,	kterým	disponují	všech-
ny	spolupracující	regiony,	tj.	Moravskoslezský	kraj,	Slezské	a	Opolské	vojvodství	a	Žilinský	kraj,	pomocí	
tvorby	funkčních	struktur	governance	přeshraniční	spolupráce	a	s	využitím	projektů,	které	byly	v	průběhu	
tvorby	strategie	a	tří	bilaterálních	strategií	identifikovány.	Aby	bylo	možné	naplnit	cíle,	které	jsou	ve	stra-
tegii	formulovány,	jsou	do	přeshraniční	spolupráce	zapojeni	všichni	potenciální	relevantní	aktéři.	Tvorba 
a	rozvoj	přeshraničního	regionu	jsou	opřeny	o	jádrovou	spolupráci	v	následujících	čtyřech	oblastech:

1.	Doprava	a	infrastruktura,
2.	Hospodářská	spolupráce,
3.	Cestovní	ruch,
4.	Energetika	a	životní	prostředí.

Za	 pomoci	 výše	 uvedených	 čtyř	 oblastí	 spolupráce	 je	možné	 institucionalizovanou	 přeshraniční	
spoluprací	dosáhnout	dalšího	rozvoje	všech	zainteresovaných	regionů.

Hodnoty	popsané	vevizi	rozvojepřeshraničního	regionu	jsou	chápány	následujícím	způsobem:	

−	Území	vymezené	v	evropském	prostoru.	Tím,	čím	se	bude	v	evropském	meřítku	odlišovatpřesh-
raniční	region	ESÚS	TRITIA,	musí	být	dobré	partnerské	vztahy	na	úrovni	veřejných	institucí,	pod-
niků	a	také	vzájemná	otevřenost,	a	pohostinnost	 jeho	obyvatel.	Vytváření	atmosféry	důvěry	 jak	
v	profesních,	tak	ve	společenských	kontaktech,	je	základní	podmínkou	úspěchu	integračního	úsilí	
spojeného	s	evropskými	seskupeními	územní	spolupráce.	Spolupráce	tohoto	druhu	vyžaduje	zaan-
gažování	mnoha	subjektů,	jejich	úspěch	je	podmíněný	spíše	měkkými,	kulturními	faktory,	než	tím	
např.	nejlépe	připraveným	infrastrukturálním	projektem	a	finančními	prostředky.

−	Sociální,	ekonomická	a	infrastrukturální	soudržnost.	Sociálnísoudržnost	v	rozměrupřeshraničního	
regionu	je	chápaná	v	kategoriích	integrace	směřující	k	dosažení	společně	stanovených	cílů	rozvoje.	
Charakterizuje	 ji	 stálá	spolupráce	 i	v	strukturálním	rozměru	a	sdílený	systém	hodnot,	vyvozova-
ný	 z	kultury	a	 tradice.Ekonomická	 soudržnost	partnerských	 regionů	 se	projevuje	v	dynamickém	
a	harmonickém	rozvoji	celého	území	ESÚS.	Jedná	se	o	koordinaci	 regionálních	politik	a	projektů	
hospodářského	 rozvoje	 za	 účelem	minimalizace	 disproporcí	mezi	 jednotlivými	 územními	 jednot-
kami.	Dále	se	jedná	o	redukci	konfliktního	chování	podniků	ve	prospěch	vytvoření	hospodářských	
sítí,	úspěšně	konkurujících	okolí.	Infrastrukturálnísoudržnostpřeshraničního	regionu	se	projevuje	ve	
fungovánízařízení	a	objektů	infrastruktury,	představujících	prostředek	zajišťující	vysokou	mobilitu	
obyvatel,	podnikatelů,	turistů,	dostupnost	a	výměnu	informací.	Jejich	vysoká	účinnost	a	efektivita	
podmiňuje	z	jedné	strany	vytvoření	výhodných	podmínek	pro	život	a	realizaci	ekonomických	a	kul-
turních	záměrů,	z	druhé	strany	podporuje	úctu	k	přírodnímu	bohatství	území	ESÚS.	

−	Společná	zkušenost	historických	změn,	včetně	hospodářských.	Společné	zkušenosti	všech	regionů,	
především	v	období	druhé	poloviny	20.	století	a	podstoupení	systémové	transformace	a	s	ní	spojených	
krizových	jevů	na	začátku	21.	století,	se	staly	cennou	lekcí	pro	společnosti	obou	regionů.	Napovídají,	
jakým	způsobem	mobilizovat	síly	a	prostředky	v	době	ohrožení	plynoucího	z	okolí,	jakým	způsobem	
zhodnotit	lidský	kapitál	a	jak	vybudovat	nový	ekonomický	profil.	Pohled	„vpřed”	reflektuje	pokrok,	
ke	kterému	v	přeshraničním	regionu	dochází,	ale	současně	odkrývá	problémy,	pro	které	je	neustále	
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nutné	hledat	účinná	řešení.	Zkušenost	podobné	historie,	události,	osobnosti,	to	jsou	hodnoty,	které	
sdílí	většina	obyvatel	partnerských	regionů,	to	je	základ,	který	podporuje	proces	integracie.	

−	 Inspirace	pro	udržitelné	využívání	cenných	vnitřních	zdrojů	jak	ve	prospěch	obyvatel,	tak	zájemců	
o	bohatství	oblasti.	Směřování	k	územní	 jednotě	v	sociálním,	ekonomickém	a	 infrastrukturálním	
rozměru	a	společně	sdílené	hodnoty	spojené	s	minulostí	musí	vytvářet	impulsy	pro	vytváření	no-
vého	směrování.	Jedná	se	ale	o	takové	změny,	které	jsou	sice	založeny	na	zdrojích	přeshraničního	
regionu,	ale	nesmí	vést	k	jejich	ztenčení.	Zlepšení	vzdělání,	schopností	a	kvalifikace	obyvatel,	pod-
tržení	přírodního	bohatství	mimo	jiné	ve	prospěch	turistiky,	proekologické	hospodářství	realizova-
né	ve	shodě	s	přírodou	a	jejími	hodnotami	musí	vést	k	inovacím	a	podnikání.

2.2.	Struktura	návrhové	části	strategie

Strategie	systémové	spolupráce	regionů	připravujících	ESÚS	TRITIA	pro	léta	2014	až	2020	definuje	
rozvojovou	vizi	spolupráce	a	4	globální	strategické	cíle,	které	jsou	dále	rozpracovány	do	specifických	
strategických	cílů.	Naplňování	specifických	strategických	cílů	bude	řešeno	konkrétními	aktivitami	a	pro-
jekty.	Tuto	strukturu	strategie	zobrazujenásledující	schéma.

Oblast	spolupráce	1.	 
DOPRAVA A 
INFRASTRUKTURA

Oblast	spolupráce	2.	 
HOSPODÁŘSKÁ	
SPOLUPRÁCE

Oblast	spolupráce	3. 
CESTOVNÍ RUCH

Oblast	spolupráce	4 
ENERGETIKA 
A	ŽIVOTNÍ	
PROSTŘEDÍ

Globální	cíl	1: 
Maximalizace	využití	
geografické	polohy	
partnerských	regionů	pro	
jejich	ekonomický	rozvoj	
podpořená	vhodným	rozvojem	
přeshraniční	dopravní	
infrastruktury	a	dopravy	
využívající	endogenního	
potenciálu	spolupracujících	
regionů	a	zohledňující	potřeby	
dopravní	dostupnosti	a	
bezpečnosti	při	respektování	
šetrného	přístupu	k	životnímu	
prostředí

Globální	cíl	2:  
Vytvoření	prostředí	pro	tvorbu	
společného	pro	podnikání	
atraktivního	přeshraničního	
hospodářského	prostoru	
založeného	na	využívání	
inovací,	podpoře	podnikavosti	
a	podnikání,	který	bude	
schopen	v	maximální	možné	
míře	využívat	své	geografické	
polohy,	dostupnosti	a	
kvalifikovanosti	místních	
lidských	zdrojů,	společné	
historie	a	vzájemných	
komplementarit	všech	
regionů	a	zajistí	vysokou	míru	
zaměstnanosti	svých	obyvatel

Globální	cíl	3:	
Maximalizace	využití	
geografické	polohy	
a	historického,	
kulturního	a	
přírodního	bohatství	
partnerských	regionů	
pro	rozvoj	cestovního	
ruchu

Globální	cíl	4: 
Snížení	
environmentální 
zátěže	
spolupracujících	
regionů	a	zvýšení	
kvality	životního	
prostředí	
v	přeshraničním	
regionu	s	využitím	
energeticky	
úsporných	řešení

Specifický	cíl	1.1: 
Založit	a	provozovat	expertní	
platformu	trvale	schopnou	
identifikovat	společné	priority	
v	oblasti	infrastrukturních,	
dopravních	a	logistických	
řešení

Specifický	cíl	2.1: 
Vytvářet	podmínky	pro	rozvoj 
a	institucionalizaci	stávajících 
a	vznik	dalších	kooperativních	
prvků	vedoucích	ke	vzniku	
hospodářského	přeshraničního	
prostoru

Specifický	cíl	3.1: 
Budovat 
a modernizovat 
infrastrukturu	pro	
cestovní	ruch

Specifický	cíl	4.1: 
Zlepšovat	kvalitu	
životního	prostředí	
v	přeshraničních	
regionech

Specifický	cíl	1.2: 
Zlepšit	dopravní	dostupnost	a	
bezpečnost	silničního	provozu

Specifický	cíl	2.2: 
Podpora	rozvoje	lidských	
zdrojů	a	administrativních/
institucionálních	kapacit	
přeshraničního	regionu

Specifický	cíl	3.2: 
Provádět	cílený	
marketing	
a propagaci 
cestovního	ruchu	
a spolupracovat 
v	oblasti	destinačního	
managementu

Specifický	cíl	4.2: 
Spolupracovat v 
hledání	energeticky	
výhodných	řešení,	
zejména	v	oblasti	
nakládání s odpady
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Specifický	cíl	1.3:  
Podpora	nízkoemisních	forem	
dopravy	a	větší	efektivity	
veřejné	dopravy

Specifický	cíl	2.3:	 
Podporovat	přeshraniční	
iniciativy	v	oblasti	výzkumu,	
vývoje	a	inovací

Specifický	cíl	3.3: 
Rozvíjet	cestovní	
ruch	založený	na	
využívání	místních	
produktů

Specifický	cíl	4.3:	 
Podporovat 
využívání	
obnovitelných	zdrojů	
energie

Specifický	cíl	3.4: 
Zvýšit	kvality	služeb	v	
cestovním	ruchu

Globální	cíle	a	specifické	strategické	cíle	v	jednotlivých	oblastech	spolupráce	byly	definovány	čle-
ny	 tematických	pracovních	 skupin	 na	 jejich	 společných	 setkáních	 k	 přípravě	3	 bilaterálních	 strategií	
v	období	od	července	do	listopadu	2011.	V	rámci	identifikovaných	specifických	strategických	cílů	byly	
rovněž	navrženy	projekty,	prostřednictvím	kterých	by	tyto	cíle	měly	být	naplňovány.	Zpracovatel	synte-
tické	strategie	pak	použil	tyto	vstupy	a	navrhl	syntetizované	znění	globálních	i	strategického	cíle,	které	
pak	prošly	připomínkovým	řízením	v	období	červenec	2012	–	duben	2015.	



3. GLOBÁLNÍ CÍLE

3.1.	Globální	cíl	1

Maximalizace	využití	geografické	polohy	partnerských	regionů	pro	jejich	ekonomický	rozvoj	pod-
pořená	vhodným	rozvojem	přeshraniční	dopravní	infrastruktury	a	dopravy	využívající	endogenního	
potenciálu	 spolupracujících	 regionů	 a	 zohledňující	 potřeby	dopravní	 dostupnosti	 a	 bezpečnosti	při	
respektování	šetrného	přístupu	k	životnímu	prostředí.

Doprava	rozhoduje	o	atraktivitě	daného	území	tím,	že	zaručuje	jeho	dostupnost	a	spojení	ve	význa-
mu	geografickém	a	především	hospodářském.	Vytváření	 řešení	v	oblasti	dopravy	 znamená	něco	víc	
než	jen	modernizaci	a	stavbu	nové	infrastruktury.	Vyžaduje	činnosti	zohledňující	myšlenku	teritoriál-
ního	spojení,	které	se	projevuje	jak	v	plné	funkčnosti	systému,	tak	i	bezpečnosti	pro	životní	prostředí.	
V	meziregionální	dopravě	se	sází	na	nové	technologie	využívané	k	rozvoji	a	zlepšení	komfortu	užívání	
dopravních	sítí	a	jejich	nízkou	invazivitou	vůči	životnímu	prostředí.	Tyto	procesy	mají	jak	nadregionální	
charakter	 (mezinárodní,	tranzitní	doprava),	tak	se	 i	odehrávají	na	 lokální	úrovni	 (funkční	oblasti	míst).	
Tento	systém	musí	také	splňovat	klíčovou	roli	v	turistickém	ruchu	a	na	trhu	práce.	To	znamená	plnou	
integraci	(spojení)	lokálního	dopravního	systému	s	nadregionálními	koridory	dopravní	infrastruktury.

Oblast	 Moravskoslezského	 kraje,	 Slezského	 i	 Opolského	 vojvodství	 a	 Žilinského	 kraje	 je	 (až	 
na	 posledn	 íjmenovaný	 kraj)silněurbanizovanýmúzemím	 s	 velkou	 hustotou	 obyvatelstva	 a	 místem,	
v	němž	se	sbíhají	hlavní	silniční	a	železniční	tahy.	Jedná	se	o	tranzitní	území	jak	na	východo-západní,	tak	
i	severojižní	ose.

	 „Páteřní	 část”	 silniční	 dopravy	 tvoří	 protínající	 se	 dálnice	 A1/D1,	 které	 spojují	 Polsko	 a	 Česko	
a	dále	dálnice	A4	 ležící	na	polském	území	blízko	hranic	PL-CZ	a	PL-SK	a	spojující	oblast	 s	Ukrajinou	 
a	Německem.	Také	na	severojižní	ose	(Itálie	–	Rakousko	–	ČR	–	Polsko	–	Skandinávie)	probíhá	v	regionu	
aktivní	tranzit,	kdy	koridory	S1-R48,	E462	a	E75	hrají	důležitou	roli	v	dopravě	a	logistice,	přičemž	trasa	
A1/D1	spojí	 již	brzy	dvě	letiště:	Katovice	Pyrzowice	a	Ostravu	Mošnov.	Obě	letiště	považují	za	svoji	
prioritu	zvyšování	dynamiky	nákladní	dopravy	a	budování	logistických	zón.	

Významnou	příležitostí	pro	přeshraniční	region	je	také	vedení	trasy	VI.	evropského	dopravního	ko-
ridoru,	spojujícího	sever	a	jih	Evropy	jeho	územím,	k	tomu	je	však	zapotřebí	koordinovanějšího	přístupu	
partnerských	regionů.

Podobně	 jako	 A1	 patří	 i	 železniční	 tratě	 E65	 (PL-CZ)	 a	 C-E65	 (PL-SK)	 do	 sítě	 TEN-T,	 kte-
rá	 spojuje	 Skandinávii	 s	 jižní	 Evropou.	 Díky	 průmyslovému	 dědictví	 je	 železniční	 infrastruktura	 
v	regionu	dobře	rozvinutá	a	nabízí	velké	možnosti	pro	přepravu	zboží.	Kromě	toho	nákladní	překladiště	
tzv.	širokorozchodné	železnice	(vybudované	v	souladu	se	standardy	platnými	v	bývalém	Sovětském	sva-
zu)	ve	Slavkově	(25	km	od	Katovic)	přinese	pravděpodobně	nové	perspektivy	v	oblasti	obchodu	s	Asií 
a	Ruskem	a	jeho	přístavními	městy.	

Vzhledem	k	výše	popsaným	podmínkám	fungují	v	této	oblasti	početné	dopravní	a	logistické	firmy,	
jejichž	vlastní	inovační	zázemíje	neuspokojivé,	a	to	především	z	hlediska	potřeby	infrastrukturních	mo-
žností	zajišťujících	v	prvé	řadě	intermodalitu	a	komplexní	logistická	řešení	pro	zákazníky.	Technologie	
řetězce	dodávek	mají	obrovský	tržní	potenciál	a	velmi	rychle	se	rozvíjejí	díky	ICT,	zvláště	díky	techno-
logii	geolokalizace,	RFID	a	širokopásmového	internetu.	Stejně	široký	rozsah	možností	existuje	v	obla-
stech	spojených	se	vzděláváním	pro	potřeby	sektoru	v	návaznosti	na	uspokojení	personálním	poptávky 
v	budoucích	letech.

Pro	rostoucí	dynamiku	trhu	práce	(zvláště	v	oborech,	které	se	vyznačují	nižší	úrovní	mezd)	je	klíčové	
zlepšování	organizace	veřejné	dopravy	a	propojení	možností	kombinovat	 individuální	dopravu	s	hro-
madnou	dopravou,	mezi	jinými	formou	zajištění	dostatečného	množství	parkovacích	kapacit.	V	souča-
snosti	však	dokonce	 i	 spojení	mezi	velkými	městskými	centry	 jako	 jsou	Katovice	nebo	Bielsko-Biała	
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a	např.	Ostrava/Žilina	z	hlediska	rychlosti	spojení	i	jiných	kvalitativních	parametrů	hluboce	zaostávají	
za	 jinými	evropskými	 silně	urbanizovanými	 regiony.	 Je	 známo,	 že	existuje	 řada	 funkčních	a	právních	
omezení	v	oblasti	budování	železničních	spojení	přeshraničního	charakteru,	stejně	jako	v	oblasti	správy	
takovýchto	spojení	ze	strany	subjektů	regionální	samosprávy.	Podobné	problémy	se	řeší	i	u	autobusové	
dopravy,	kterou	rovněž	provozují	 lokální	samosprávy.	Stále	však	existuje	řada	možností	souvisejících 
s	lepší	tarifní	koordinací	(včetně	společných	jízdenek),	jízdními	řády	nebo	podporou	veřejných	či	soukro-
mých	provozovatelů	přeshraničních	linek.

Oblast	 Moravskoslezského	 kraje,	 Slezského	 i	 Opolského	 vojvodství	 a	 Žilinského	 kraje	 je	 nut-
no	charakterizovat	z	hlediska	polských,	českých	popř.	 i	slovenských	zemí	i	určitým	„mimocentrálním“	
vedením	 dopravních	 koridorů,	 které	 by	 se	mohlo	 negativně	 projevit	 omezeným	 zájmem	 ústředních	
národních	 reprezentací	 v	 oblasti	 dobudování	 páteřních	 dopravních	 sítí	 –	 v	 oblasti	 vymezování	 sítě	
TEN-T	 je	proto	nutné	 soustředit	 pozornost	na	 kategorizaci	 dopravních	koridorů	 spolupracujících	 re-
gionů	a	 jejich	 stabilizaci	 v	připravovaném	Návrhu	nové	politiky	TEN-T1	a	dále	na	 trvalou	pozornost	 
a	 aktivní	 lobbing	 na	 úrovni	 jednotlivých	 národních	 reprezentací	 za	 dostavbu	 prvků	 dopravní	 in-
frastruktury	 tzv.	 základní	 sítě	 TEN-T	 do	 r.	 2030	 a	 globální	 sítě	 TEN-T	 do	 r.	 2050.	 Aktuálním	 úko-
lem	 spolupracujících	 regionů	 proto	 je	 sledovat	 stabilizaci	 koridoru	 Wien	 –	 (Ostrava)	 –	 Katowice	 
v	 základní	 síti	TEN-T;	prosadit	 rozšíření	 základní	 sítě	TEN-T	 i	 na	 koridor	Ostrava	 (Katowice)	–	Žilina	 
a	prosadit	rozšíření	globální	sítě	TEN-T	pro	koridor	Ostrava	–	(Opava)	–	Opole.

Kromě	 nutnosti	 optimalizovat	 a	 dobudovat	 prvky	 páteřní	 infrastruktury,	 které	 vycházejí	 ze	 sy-
stému	 Transevropských	 sítí	 (TEN),	 je	 rovněž	 klíčovým	 předpokladem	 vzniku	 funkčního	 přeshrani-
čního	 regionu,	 s	potenciálně	 funkční	přeshraniční	veřejnou	dopravou,	 zlepšení	dopravní	dostupnosti	 
na lokální a regionální úrovni.

V	partnerských	regionech	se	sice	dlouhodobě	daří	snižovat	počet	dopravních	nehod	se	smrtelnými	
následky,	nicméně	nedostatečná	kapacita	dopravní	sítě	spojená	s	její	vysokou	zátěží	stále	vede	k	vyso-
kému	číslu	dopravních	nehod,	včetně	těch	s	tragickými	následky.	Této	skutečnosti	by	měly	jt	vstříc	další	
společné	snahy	v	oblasti	dobudovávání	přeshraniční	dopravní	infrastruktury

Silniční	 doprava	 má	 v	 rámci	 sektoru	 dopravy	 dominantní	 podíl	 na	 tvorbě	 CO2	 a	 tuhých	 emisí	 
a	v	partnerských	regionech	přispívá	k	tomu,	že	patří	mezi	nejvíce	environmentálně	znečištěné	regio-
ny	svých	zemí.	Další	klíčovou	 iniciativou	by	 tedy	měla	být,	 zejména	v	první	 fázi	 ze	 strany	veřejných	
subjektů,	propagace	a	podpora	nízkoemisních	forem	dopravy,	včetně	aktivit	typu	výstavby	stanic	pro	
vozidla	s	alternativním	pohonem	(CNG,	elektromobily),	většího	propojení	železniční	a	individuální	do-
pravy	včetně	rozšíření	sítě	cyklostezek	umožňující	používat	kolo	jako	dopravní	prostředek	při	cestě	do	
ekonomických	center	regionů.	

Významné	možnosti	nabízí	rovněž	vodní	doprava,	konkrétně	využití	řeky	Odry,	na	níž	jsou	zejména	
na	území	Opolského	vojvodství	plánovány	významné	investiční	akce	v	Ratiboři	a	Kotlarni,	Gliwického	
kanálu	a	také	plánované	výstavby	Slezského	kanálu.	

•	Tento	globální	cíl	je	dále	rozpracován	do	následujících	specifických	strategických	cílů:
Specifický	strategický	cíl	1.1	 Založit	 a	 provozovat	 expertní	 platformu	 trvale	 schopnou	 identifikovat	

společné	 priority	 v	 oblasti	 infrastrukturních,	 dopravních	 a	 logistických	
řešení

Specifický	strategický	cíl	1.2	 Zlepšit	lokální	a	regionální	dopravní	dostupnost
Specifický	strategický	cíl	1.3	 Podpora	nízkoemisních	forem	dopravy	a	větší	efektivity	veřejné	dopravy.

1	(Proposal	for	a	regulation	of	the	European	Parliament	and	of	the	Council:	„on	Union	guidelines	for	the	de-
velopment	of	the	trans-European	transport	network“)



97|  3. GLOBÁLNÍ CÍLE

3.2.	Globální	cíl	2

Vytvoření	 prostředí	 pro	 tvorbu	 společného	 pro	 podnikání	 atraktivního	 přeshraničního	 hospo-
dářského	 prostoru	 založeného	 na	 využívání	 inovací,	 podpoře	 podnikavosti	 a	 podnikání,	 který	 bude	
schopen	v	maximální	možné	míře	využívat	své	geografické	polohy,	dostupnosti	a	kvalifikovanosti	míst-
ních	 lidských	zdrojů,	společné	historie	a	vzájemných	komplementarit	všech	regionů	a	zajistí	vysokou	
míru	zaměstnanosti	svých	obyvatel.

Silné	hospodářství	tvoří	základ	rozvoje	regionu.	Budování	vysoké	atraktivity	teritoria	pro	firmy	se	
především	koncentruje	na	proces	jejich	zakořenění.	To	se	týká	především	domácích	a	mezinárodních	fi-
rem,	které	aktuálně	investovaly	prostředky	do	výzkumu	a	vývoje	těch	subjektů,	které	stabilizují	dobrou	
kondici	pracovního	trhu	tím,	že	zajišťují	možnost	rozvoje	kvalifikací	a	schopností	lokálních	pracovníků.	
Směr	vzdělávání,	zajímavý	pro	moderní	obchod,	využívá	koncept	samostudia	a	profesní	mobility	mláde-
že	a	současných	pracovníků,	zdokonalujících	se	v	systému	celoživotního	učení.

Ve	všech	regionech	došlo	k	podstatné	restrukturalizaci	ekonomiky,	charakterizované	mj.	útlumem	
těžkého	 průmyslu	 a	 dramatickému	poklesu	 zaměstnanosti	 v	 sektoru	 zemědělství.	Do	 regionů	 přišla	
nová	odvětví,	což	platí	zejména	o	automobilovém	průmyslu.	Etapu,	kdy	si	regiony	vzájemně	konkurovaly	
při	 lákání	 investorů,	 by	měla	 vystřídat	 etapa	 společného	 budování	 takového	 přeshraničního	 hospo-
dářského	 prostředí,	 které	 bude	 schopno	 využít	 inovací,	 synergických	 potenciálů	 a	 velkého	 přeshra-
ničního	hospodářského	prostoru	pro	společný	 růst.	Nicméně	nová	kultura	podnikání	a	 inovativnosti 
v	přeshraničním	regionu	je	založena	na	hospodářských	tradicích	regionu	a	nových	vzorech	propagova-
ných	prostředím	globálních	a	inovativních	firem,	včetně	těch	z	oboru	automotive.

Podstatou	nové	ekonomiky	nebo	také	znalostního	hospodářství	jsou	vztahy	mezi	subjekty	různých	
sfér	a	sektorů.	Klastry	nebo	klastrové	iniciativy	představují	jednu	z	forem	organizace	takovýchto	vzta-
hů.	Jak	Moravskoslezský	kraj,	tak	Slezské	i	Opolské	vojvodství	a	Žilinský	kraj	ve	svých	zemích	patří	mezi	
lídry	či	aspoň	aktivní	hráče	klastrových	iniciativ.	Proto	je	nanejvýš	vhodné	tvořit	společné	hospodářské	
prostředí	také	formou	přeshraničních	klastrových	iniciativ.

Dalším	vhodným	nástrojem	podporujícím	inovační	kulturu	ve	společném	přeshraničním	prostoru	je	
aplikace	principů	technologického	foresightingu	a	průběžná	identifikace	změn	na	trhu	práce	se	zvlášt-
ním	důrazem	na	jeho	přeshraniční	a	nadnárodní	rozměr.	

Funkční	přeshraniční	hospodářský	prostor	je	spojen	s	funkčním	přeshraničním	trhem	práce,	který	
by	měl	být	v	partnerských	 regionech	posilován	a	budován.	Tento	proces	musí	být	doprovázen	opa-
třeními	posilujícími	branding	společného	přeshraničního	regionu	a	komunikací	jak	směrem	k	občanům	
přeshraničního	regionu,	tak	rovněž	mimo	něj.	

Trvale	 udržitelná	 vysoká	míra	 konkurenceschopnosti	 přeshraničního	 hospodářského	 prostoru	 je	
úzce	spjata	s	místní	vědecko-výzkumnou	základnou	a	kvalitou	vzdělávání	na	všech	úrovních	škol.	Na	
úrovni	terciárního	vzdělávání	je	potřebné	více	benefitovat	ze	široké	škály	oborů,	které	jsou	ve	spolu-
pracujících	 regionech	nabízeny,	a	po	vzoru	 jiných	přeshraničních	západoevropských	 regionů	propojit	
nabídku	poskytovatelů	terciárního	vzdělávání.	Další	výzvou	před	univerzitami	spolupracujících	regionů	
je	nutnost	hledat	větší	možnosti	spolupráce	se	soukromou	sférou.

Současnému	průmyslu	chybí	podpora	v	podobě	pozitivní	odezvy	vyplývající	ze	vzdělávacího	sy-
stému,	což	se	týká	především	praktických	a	technických	kompetencí,	které	nenalézají	uznání	mezi	žáky	
základních	 a	 středních	 škol,	 přičemž	 po	 technicky	 vzdělaných	 zaměstnancích	 je	 poptávka	 ve	 všech	
spolupracujících	 regionech.	Společná	historie	a	podobné	hospodářské	zázemí	 regionů	v	přeshraniční	
oblasti	 navíc	 nejsou	 chápány	 jako	 zdroj	 příležitosti	 k	 poznání	 kořenů	 obchodní	 spolupráce.	 Proto	 je	
potřebné	 již	na	úrovni	počátečního	vzdělávání	přijmout	 taková	opatření,	 která	umožní	pozdější	 pra-
covní	 síle	 využít	 výhod	 přeshraničního	 trhu	 práce,	 a	 to	 jak	 v	 oblasti	 odborných,	 tak	 i	 průřezových	 
a	jazykových	kompetencí,	s	akcentem	na	výuku	jazyka	sousedů.
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Dlouhodobá	prosperita	spolupracujících	přeshraničních	regionů	bude	do	velké	míry	závislá	na	je-
jich	schopnosti	vytvořit	prostředí	pro	rozvoj	činnosti	malých	a	středních	podnikatelů,	kteří	vytvářejí	
podstatnou	část	pracovních	míst.	Právě	pro	malé	a	střední	podnikatele	může	být	vytvoření	společného	
přeshraničního	hospodářského	prostoru	příležitostí	k	dalšímu	rozvoji.

•	Tento	globální	cíl	je	dále	rozpracován	do	následujících	specifických	strategických	cílů:
Specifický	strategický	cíl	2.1	 Vytvářet	podmínky	pro	rozvoj	a	institucionalizaci	stávajících	a	vznik	dalších	

kooperativních	prvků	vedoucích	ke	vzniku	hospodářského	přeshraničního	
prostoru

Specifický	 strategický	 cíl	 2.2	 Podpora	 rozvoje	 lidských	 zdrojů	 a	 administrativních/institucionálních	
kapacit	přeshraničního	regionu

Specifický	strategický	cíl	2.3	 Podporovat	přeshraniční	iniciativy	v	oblasti	výzkumu,	vývoje	a	inovací

3.3.	Globální	cíl	3

Maximalizace	využití	geografické	polohy	a	historického,	kulturního	a	přírodního	bohatství	part-
nerských	regionů	pro	rozvoj	cestovního	ruchu.

Kultura,	tradice,	historie	a	turistická	nabídka	jsou	bez	jakýchkoliv	pochybností	základem	tvořícím	
image	regionu.	Pro	moderní	region	jsou	samozřejmě	i	endogenní	silou,	především	v	situacích	přizpůso-
bování	 poptávky	 vyvíjené	 odběrateli.	 V	 krátkodobé	 perspektivě	 dochází	 čím	dál	 častěji	 k	 vytváření	
poptávky	díky	moderním	 technologiím,	včetně	 interaktivních	 systémů.	Bez	významu	nejsou	ani	 tzv.	
sociální	média.	To	vše	umožňuje	optimalizovat	obsluhu	poptávky	a	 její	dostupnost	na	úrovni	specia-
lizované	 turistiky	 (konkrétní	 segment	 tzv.	 nemasových	 příjemců).	 Avšak	 vlajkové	 produkty	 (které	 si	
obvykle	zachovávají	své	velké	měřítko)	generují	násobný	efekt,	týkající	se	pozitivní	image	a	informací 
o	atraktivitě	přeshraniční	oblasti	v	mezinárodním	měřítku.	Integrace	turistických	produktů	není	v	rozporu 
s	možností	získání	komparativních	výhod	pro	všechny	regiony.	Přeshraniční	spolupráce	institucí	zahr-
nuje	především	střediska	soustředěné	u	subjektů	poskytujících	turistické	služby,	turistických	organizací,	
klastrových	iniciativ	nebo	klastrů.	Výhody,	získávané	přeshraniční	spoluprací,	zahrnují	stejnou	měrou	
novou	infrastrukturu	(nové	budovy	a	zařízení)	i	nové	hodnoty	mediálního	významu	(nové	značky,	nové	
aktivity).

Spolupracující	regiony	leží	na	jedné	z	evropských	křižovatek.	Této	polohy	je	zapotřebí	využít	a	do-
budovat	infrastrukturu	pro	cestovní	ruch	a	s	ní	související	nabídku	služeb.	Při	vzniku	nové	infrastruktury	
budou	upřednostňována	řešení	s	co	nejmenší	zátěží	pro	životní	prostředí.

Představený	potenciál	partnerských	regionů	v	oblasti	nabídky	turistických	atraktivit	a	infrastruk-
tury	 by	měl	 být	 co	možná	 nejefektivněji	 využit	 v	 koordinaci	 a	 realizaci	 společných	 aktivit	 v	 oblasti	
rozvoje	 cestovního	 ruchu.	 Proto	 se	 jeví	 být	 nezbytná	 spolupráce	 v	 oblasti	 koordinace	 destinačního	
managementu,	přičemž	termínem	turistické	destinace	se	zde	myslí	všechny	partnerské	regiony.	Potřeba	
podpory	rozvoje	cestovního	ruchu	v	řešeném	území,	včetně	venkovské	turistiky,	je	významná,	protože	
je	spojena	se	vznikem	drobných,	malých	a	středních	podniků,	kde	mohou	vznikat	nová	a	stálá	pracovní	
místa.	Cílem	by	mělo	být	především	přilákat	nové	návštěvníky	z	oblastí	mimo	řešené	regiony,	ale	ne-
zbytné	je	také	zvýšení	intenzity	tzv.	příhraničního	cestovního	ruchu,	realizovaného	obyvateli	soused-
ních	regionů.	To	je	důležité	nejen	z	hlediska	ekonomických	přínosů	přeshraničního	cestovního	ruchu,	
ale	také	z	hlediska	zvyšování	povědomí	o	sousedních	regionech	a	vytváření	neformálních	pozitivních	
vazeb.	Tím	bude	možné	dosáhnut	toho,	že	se	obyvatelé	začnou	identifikovat	s	územím,	zahrnutým	do	
vznikajícího	Evropského	uskupení	územní	spolupráce	jako	se	společným	životním	prostorem,	který	ne-
zná	formální	státní	hranice.	Takto	vytvořená	územní	identita	pak	bude	zárukou	udržitelnosti	projektu	
ESÚS	i	nad	rámec	aktivit,	vyvíjených	veřejnou	správou	a	politickou	reprezentací	v	rámci	nabízejících	se	
finančních	zdrojů	na	jejich	realizaci.
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Na	území	spolupracujících	regionů	již	ostatně	přeshraniční	cestovní	ruch	čile	probíhá,	přičemž	se	
jedná	zejména	horská	území,	které	leží	zejména	na	území	Žilinského	a	v	menší	(rozlohou	i	nadmořskou	
výškou)	míře	i	Moravskoslezského	kraje	a	Slezského	vojvodství.	Významnou	cílovou	skupinou	v	oblasti	
přeshraničního	cestovního	ruchu	je	necelých	5	milionů	obyvatel	Slezského	vojvodství,	kteří	mají	kromě	
hor	na	jihu	svého	regionu	rovněž	tendenci	navštěvovat	hory	v	Moravskoslezském	a	Žilinském	kraji,	na-
bídku	související	s	možností	rekreace	u	vody	v	Opolském	vojvodství	(tamní	jezera	a	řeka	Odra).	Zejména	
geografická	charakteristika	Žilinského	kraje	jej	pak	předurčuje	k	tomu,	aby	zejména	saturoval	rekreační	
funkce	v	rámci	přeshraničního	partnerství.

Nabídka	 určená	 pro	 turisty	 má	 klíčový	 význam	 při	 vytváření	 obrazu	 regionu	 jako	 místa	 vhod-
ného	 pro	 trávení	 volného	 času.	 Šíře	 nabídky	 a	 zároveň	 její	 stálá	 modernizace	 z	 infrastrukturního	 
a	obrazového	hlediska	 zahrnuje	 jak	 komerční	 aktivity,	 tak	produkty	 (obecně	prospěšné)	podporova-
né	z	veřejných	prostředků.	Atraktivita	 turistické	nabídky	vyplývá	z	kvality	 služeb,	blízkosti	 (lokaliza-
ce),	historie	(tradice	regionu)	a	společenských	trendů	(módnost	určitého	typu	aktivity/	místa).	Zvláště	 
s	ohledem	na	posledně	uvedený	faktor	je	důležitá	stálá	přítomnost	dostupných	a	aktuálních	informací	
o	nabídce,	které	 jsou	prostřednictvím	různých	kanálů	přizpůsobené	potřebám	různých	cílových	sku-
pin.	Tyto	informace	by	také	měly	být	aktivně	formované	v	souvislosti	se	zpětnou	reakcí	trhu.	Moderní	
nástroje	k	vytváření	 síťového	 informačního	systému	umožňují	diverzifikaci	a	zaměření	nabídky	např.	 
v	 rámci	 společenských	 servisů,	 nových	 médií	 a	 obrazových	 sdělení	 vytvářených	 v	 souvislosti	 
s	určitými	událostmi.	Balíčky	služeb	by	měly	být	něčím	víc	než	jen	spojením	mnoha	nabídek,	což	zname-
ná	především	vytváření	širšího	produktu	vyšší	kvality,	který	lze	snadno	identifikovat	a	dále	ovlivňování	
jeho	dosahu,	a	to	včetně	efektů,	jež	z	něj	vyplývají.

Předpokladem	nutným	k	využití	potenciálu,	kterým	spolupracující	regiony	v	oblasti	cestovního	ru-
chu	disponují,	je	úzká	spolupráce	v	oblasti	destinačního	managementu,	přičemž	je	možné,	že	bude	za-
potřebí	tuto	kooperaci	institucionalizovat.

Tento	globální	cíl	je	dále	rozpracován	do	následujících	specifických	strategických	cílů:
Specifický	strategický	cíl	3.1.	Budovat	a	modernizovat	infrastrukturu	pro	cestovní	ruch
Specifický	strategický	cíl	3.2.	Realizovat	cílený	marketing	a	propagaci	přeshraničního	cestovního	ruchu	

a	spolupracovat	v	oblasti	destinačního	managementu
Specifický	strategický	cíl	3.3.	Rozvíjet	cestovní	ruch	založený	na	využívání	místních	produktů
Specifický	strategický	cíl	3.4.	Zvýšit	kvalitu	služeb	v	cestovním	ruchu

3.4.	Globální	cíl	4

Snížení	 environmentální	 zátěže	 spolupracujících	 regionů	 a	 zvýšení	 kvality	 životního	 prostředí	
v	přeshraničním	regionu	s	využitím	energeticky	úsporných	řešení

Část	přeshraničního	regionu	je	významně	poznamenána	těžkým	průmyslem,	tedy	zejména	aktivi-
tami	v	oblasti	energetiky	–	těžbou	uhlí,	dále	pak	hutnickým	a	chemickým	průmyslem,	což	se	negativně	
odrazilo	na	stavu	životního	prostředí	zejména	na	ose	Ostrava-Katovice	–	Kędzierzyń-Koźle.	Přeshrani-
ční	region	tak	získává	pověst	jedné	z	environmentálně	nejzatíženějších	oblastí	Evropy.	Je	potřeba	koor-
dinovaného	úsilí,	které	povede	ke	zlepšení	současného	stavu.

Předmětem	pozornosti	spolupracujících	regionů	by	měla	být	opatření	vedoucí	ke	zlepšení	kvality	
ovzduší	a	intenzivní	kooperace	v	řízení	kvality	ovzduší.	Tyto	iniciativy	by	měly	být	doplněny	o	propagaci	
alternativních	ekologických	pohonných	hmot,	neboť	rovněž	velice	intenzivní	automobilová	doprava	při-
spívá	k	současnému	nepříznivému	stavu	životního	prostředí	ve	spolupracujících	regionech.

Energetika	tvoří	jednu	z	nejdůležitějších	součástí	infrastruktury	měst	a	regionů	současného	přeur-
banizovaného	 světa.	 Pro	 odběratele	 energetických	 produktů,	 tj.	 domácnosti,	 veřejné	 subjekty	 a	 fir-
my,	se	požadovaná	řešení	z	oblasti	energetiky	vztahují	především	na	možnost	redukování	 jejich	cen. 
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Pro	 subjekty	 z	oboru	energetiky	 (a	nejen	 z	 tohoto	 sektoru)	 je	 to	výzva	hledat	nové,	 lepší	 a	k	 život-
nímu	prostředí	příznivější	produkty	a	technologie.	Kvůli	tomu	je	potřeba	i	zaplnění	kompetenční	mezery 
v	oblasti	nových	schopností	a	kvalifikace	pro	vytváření	proekologických	a	ekonomicky	efektivních	ře-
šení	v	oblasti	energetiky.	Znamená	to	nutnost	bádání	nad	 lepším	využitím	zbývajících	zásob,	hledání	
alternativních	zdrojů	energie	a	také	nutnost	posílení	proekologické	výchovy.

Otázky	energetiky	mají	s	ohledem	na	využití	nerostného	bohatství	a	působení	na	životní	prostředí	
závažné	dopady	na	ekosystémy	a	to	iv	přeshraničním	rozměru.	Vzrůstající	poptávka	po	energiích	vede	
k	potencionálnímu	zvýšení	emisí	znečišťujících	látek.	Postupující	urbanizace,	včetně	urbansprawl,	a	zvy-
šování	emisí	mají	negativní	dopad	na	biodiverzitu	a	vyžadují	preventivní	činnosti.	Územní	samosprávy	
a	operátoři	komunálního	hospodářství,	jako	významní	odběratelé	energie,	mají	zájem	na	hledání	řešení	
zlepšujících	energetickou	efektivitu	a	na	zavádění	inteligentních	řešení	šetrných	k	životnímu	prostředí.	
Proto	je	důležitého	vzájemná	koordinace	energetických	koncepcí	regionů	az	ní	vyplývající	spolupráce 
v	oblasti	nakládání	s	odpady.	Důležitý	prostor	pro	spolupráci	rovněž	vytvářejí	nové	standardy	ve	sta-
vebnictví,	které	vedou	k	masivnímu	zavádění	prvků	energeticky	úsporné	a	pasivní	výstavby.

Evropské	trendy	v	energetice	jsou	do	velké	míry	ovlivněny	masivním	příklonem	k	využívání	obno-
vitelných	zdrojů	energie	a	hledáním	řešení	ke	sladění	potřeby	prosperujícího	průmyslu	spolupracujících	
regionů	s	principy	udržitelného	rozvoje.	Předmětem	spolupráce	partnerských	regionů	by	měla	být	tedy	
také	masivní	podpora	využívání	obnovitelných	zdrojů	energie	ve	všech	typech	zařízení	a	budov.	

•	Tento	globální	cíl	je	dále	rozpracován	do	následujících	specifických	strategických	cílů:
Specifický	strategický	cíl	4.1	 Zlepšovat	kvalitu	životního	prostředí	v	přeshraničních

regionech
Specifický	strategický	cíl	4.2	 Spolupracovat	v	hledání	energeticky	výhodných	řešení,	zejména

v	oblasti	nakládání	s	odpady
Specifický	strategický	cíl	4.3	 Podporovat	využívání	obnovitelných	zdrojů	energie



4. SPECIFICKÉ STRATEGICKÉ CÍLE OBLASTI SPOLUPRÁCE
„DOPRAVA A INFRASTRUKTURA“

4.1.	Specifické	strategické	cíle	Globálního	cíle	1

SSC 1.1 Založit	a	provozovat	platformu	trvale	schopnou	identifikovat	priority	v	oblasti	
infrastrukturních,	dopravních	a	logistických	řešení

Zdůvodnění	specifického	cíle:
Zejména	v	oblasti	dopravy	často	dochází	k	tomu,	že	se	priority	jednotlivých,	do	přeshraniční	spolupráce	za-
pojených	regionů,	velmi	míjí	a	nedochází	tak	k	žádoucím	synergiím,	které	pomáhají	šetřit	veřejné	prostředky 
a	zlepšovat	podmínky	pro	kvalitní	život	v	přeshraničních	regionech.	Proto	je	nezbytné	vytvořit	společnou	per-
manentní	 přeshraniční	 platformu	 expertů,	 kteří	 budou	 v	 oblasti	 dopravy,	 infrastruktury	 a	 logistiky	 schopni	
navrhovat	opatření	a	projekty,	které	budou	řešit	společný	koncepční	rozvoj	přeshraniční	infrastruktury	a	sy-
stémů,	které	budou	tuto	infrastrukturu	naplňovat	konkrétním	obsahem.	

Aktivity podporující naplnění cíle:
–	Koncepce rozvoje nadřazené dopravní infrastruktury /studie – nástroj aktivního lobbingu pro obhajobu zájmů 

regionů v oblasti dálnic a vybraných státních silnic, vysokorychlostních  
a koridorových železnic/

–	Příležitosti dopravního propojení regionů/podklad pro projekty krajů, vojvodství a obcí v oblasti zvýšení pro-
pustnosti hranic na regionální a lokálníúrovni – studie na podkladu Border Crossingu/

–	Příležitosti dopravní integrace regionů/studie propojení území regionů veřejnou dopravou/
–	Spolupráce v oblasti letecké dopravy

SSC 1.2 Zlepšit	dopravní	dostupnost	a	bezpečnost	silničního	provozu

Zdůvodnění	specifického	cíle:
Pro	plné	využití	možností,	které	nabízí	jednotný	vnitřní	trh	a	konkrétní	přeshraniční	území,	je	nezbytné	obča-
nům	přeshraničních	obcí	a	v	širším	kontextu	i	regionů	nabídnout	usnadnění	transhraniční	mobility	konkrétními	
akcemi	vedoucími	ke	zlepšení	dopravní	dostupnosti.	Větší	bezpečnosti	silničního	provozu	je	zapotřebí	dosáh-
nout	mj.	i	úpravou	silniční	infrastruktury	tak,	aby	odpovídala	objemu	dopravy.

Aktivity podporující naplnění cíle:
–	Tvorba podmínek pro vznik a rozvoj multimodálních dopravních koridorů v území ESÚS
–	Výstavba, rekonstrukce a modernizace lokální a regionální příhraniční dopravní infrastruktury, také s ohledem na 

zvýšení bezpečnosti silničního provozu /projekty obcí, svazků obcí a regionů v oblasti obnovy a výstavby prvků 
přeshraniční dopravní infrastruktury – např. hraničních mostů vč. přístupových komunikací apod./

–	Zajištění techniky na zlepšení údržby cest
–	Posílení regionální mobility prostřednictvím propojení sekundárních a terciárních uzlů s infrastrukturou TEN-T
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SSC 1.3 Podpora	nízkoemisních	forem	dopravy	a	větší	efektivity	veřejné	dopravy

Zdůvodnění	specifického	cíle:
Silniční	doprava	a	její	vysoká	intenzita	v	partnerských	regionech	způsobují	špatnou	kvalitu	ovzduší.	Proto	je	
zapotřebí	přijmout	opatření	vedoucí	k	podpoře	nízkoemisních	forem	dopravy	a	větší	efektivitě	hromadné	do-
pravy. 

Aktivity podporující naplnění cíle:
– Tvorba a aktualizace plánů dopravní obslužnosti území ve smyslu zharmonizování grafů a kapacit různých forem 

přepravy osob
– Modernizace vozového parku pro přeshraniční veřejnou dopravu
– Tvorba studií, strategií a akčních plánů na zavedení nízkouhlíkových forem dopravy
– Využívání moderních technologií na optimalizaci obslužnosti území
– Modernizace prostředků veřejné přepravy osob ve smyslu zvyšování jejich ekologičnosti, komfortu, efektivity 

a atraktivity pro cestující, včetně cestujících s různými formami zdravotního postižení
– Realizace kampaní na podporu alternativních forem dopravy
– Budování cyklistických propojení předměstí, menších měst a obcí v širším okolí center ve formě zpevněných cy-

klistických cest oddělených od vozovek cest pro motorová vozidla, příp. v rámci rozšířeného profilu těchto cest 
včetně vlastního dopravního značení a dopravních prvků zvyšujících bezpečnost cyklistů

– Podpora budování infrastruktury pro dopravu využívající alternativní zdroje energie (např. nabíjecí stanice elek-
tromobilů)

– Budování parkovacích kapacit při autobusových a železničních stanicích využívaných na dojíždění do městských 
oblastí

– Vývoj ekologicky příznivých a nízkouhlíkových dopravních systémů a propagace trvale udržitelné městské mobility
– Vývoj komplexního, interoperability železničního systému vysoké kvality



5. SPECIFICKÉ STRATEGICKÉ CÍLE OBLASTI SPOLUPRÁCE
„HOSPODÁŘSKÁ	SPOLUPRÁCE“

5.1.	Specifické	strategické	cíle	Globálního	cíle	2

SSC 2.1 Vytvářet	podmínky	pro	rozvoj	a	institucionalizaci	stávajících	a	vznik	dalších	kooperativních	
prvků	vedoucích	ke	vzniku	hospodářského	přeshraničního	prostoru	

Zdůvodnění	specifického	cíle:
Předpokladem	k	vytvoření	úspěšného	společného	přeshraničního	hospodářského	prostoru	je	podpora	platfo-
rem,	v	jejichž	rámci	se	budou	potkávat	hospodářští	aktéři	ze	všech	tří	stran	hranice,	a	které	budou	mít	potenciál	
vytvořit	nová	výhodná	partnerství	využívající	vzájemných	komplementarit.	Tento	potenciální	společný	prostor	
hospodářské	spolupráce	otevírá	větší	příležitosti	pro	hospodářské	aktéry	ze	všech	stran	hranice,	podtržený	
geografickou	blízkostí	a	relativně	malou	jazykovou	bariérou.	Pro	budoucí	udržitelný	rozvoj	všech	regionů	do	
přeshraniční	spolupráce	zapojených	je	vznik	takovéhoto	prostoru	nezbytností

Aktivity podporující naplnění cíle:
– Iniciativa propojování a přeshraniční spolupráce klastrů
– Aktivizace mladých lidí ke spolupráci
– Spolupráce vysokých škol
– Podpora podnikavosti
– Institucionalizace vzájemného setkávání relevantních hospodářských aktérů spolupracujících regionů – brokera-

ge event
– Vznik přeshraničního hospodářského fóra ESÚS TRITIA – podpora rozvoje podnikatelského prostředí v rámci 

území regionů tvořících ESÚS
– Efektivní zpřístupnění služeb pro podnikání
– Podpora aplikace jazyka sousedů
– Finančnínástroje na podporu MSP a institucí podporujících podnikání
– Systematický monitoring trhu práce a uzpůsobení vzdělávací nabídky všech regionů potřebám trhu práce ESÚS 

jakožto celku
– Rozvoj přeshraničního trhu práce včetně podpory přeshraniční mobility pracovní síly
– Koordinace spolupráce subjektů podporujících podnikání
– Infoservis MSP
– Realizace přeshraničních průzkumů, tvorba analýz podnikatelského prostředí a rozvojových plánů spolupráce 

podnikatelů 
– Tvorba společných produktů pro získávání investicí do území (katalogy a databáze investičních příležitostí, web 

stránky, účast na veletrzích a konferencích, budování regionální značky území příznivého pro podnikání apod.) 
– Spolupráce v oblasti investičních pobídek
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SSC 2.2 Podpora	rozvoje	lidských	zdrojů	a	administrativních/institucionálních	kapacit	
přeshraničního	regionu

Zdůvodnění	specifického	cíle:
Společný	hospodářský	prostor	otevře	pro	obyvatele	přeshraničního	regionu	dveře	k	zajímavým	praco-
vním	příležitostem	na	druhé	straně	hranice.	Aby	k	tomuto	mohlo	dojít	a	aby	tento	stav	mohl	být	udržen,	
je	 zapotřebí	 podporovat	 rozvoj	 lidských	 zdrojů	 tak,	 aby	 byly	 uplatnitelné	 i	 na	 druhé	 straně	 hranice, 
a	také	vytvořit	dostatečné	administrativní/institucionální	kapacity	schopné	reagovat	na	skutečnost,	že	
společný	přeshraniční	hospodářský	prostor	je	komplikovanější	nežli	národní	hospodářský	prostor.

Aktivity podporující naplnění cíle:
– Aktivity přeshraniční spolupráce zaměřené na zvyšování uplatnitelnosti nezaměstnaných, mládeže 

a ostatních rizikových skupin na trhu práce a podporu přeshraniční pracovní mobility (burzy práce, pře-
shraniční portály pracovních míst, spolupráce subjektů působících v oblasti zprostředkování práce, apod.) 

– Aktivity přeshraniční spolupráce podnikatelského sektoru, veřejné správy a vzdělávacích institucí za-
měřené na uplatnitelnost absolventů na trhu práce včetně inovací vzdělávání, zvyšování prostoru pro 
získání praktických zkušeností, apod.

– Aktivity vzdělávacích institucí zaměřené na přeshraniční propojení vzdělávacích programů a tvorbu spo-
lečných přeshraničních vzdělávacích produktů (stáže, distanční vzdělání, tvorba vzdělávacích produktů, 
které umožní absolvovat část vzdělávání na druhé straně příhraničního území, tvorba přeshraničních 
vzdělávacích portálů, e-learningových produktů, databáze vzdělávacích materiálů, apod.)

– Aktivity přeshraniční spolupráce subjektů výzkumu a vývoje a podnikatelského sektoru zaměřených na 
rozvoj inovačního prostředí

– Aktivity podporující rovné příležitosti a přeshraniční sociální inkluzi
– Aktivity na podporu právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi včetně 

eGovernemntu, eInkluze, eParticipace a eDemokrace. 

SSC 2.3 Podporovat	přeshraniční	iniciativy	v	oblasti	výzkumu,	vývoje	a	inovací	

Zdůvodnění	specifického	cíle:	
Konkurenceschopnost	 evropských	 regionů	 v	 dlouhodobém	 horizontu	 záleží	 na	 jejich	 schopnostech	
podporovat	výzkum,	vývoj	a	 inovace.	Společný	přeshraniční	hospodářský	prostor	k	 tomu	nabízí	uni-
kátní	příležitosti	spočívající	v	možnostech	synergického	využívání	existujících	komplementarit	aktérů	
v	oblasti	výzkumu,	vývoje	a	inovací	z	obou	stran	hranice	a	také	při	implementaci	regionálních	inovačních	
strategií	v	souladu	s	konceptem	inteligentní	specializace	Evropské	komise

Aktivity podporující naplnění cíle:
– Koordinace přípravy a implementace regionálních inovačních strategií v partnerských regionech v soula-

du s konceptem inteligentní specializace (S3) Evropské komise
– Realizace společných aktivit při rozvoji meziodvětvové spolupráce v rámci partnerských regionů
– Spolupráce regionálních aktérů v oblasti podpory inovací při tvorbě společných přeshraničních produk-

tů na podporu inovační kultury v příhraničním území (vzdělávací aktivity, přeshraniční inovační portály, 
ocenění, konference, nosné schéma pro inovující subjekty z prostředí MSP, společné aktivity na naplnění 
inovačních strategií, apod.) 

– Rozvoj zeleného podnikání, služeb, technologií a pracovních míst u MSP formou podpory přeshraničních 
aktivit snižujících negativní dopady podnikání na životní prostředí 

– Investice do veřejné infrastruktury nutné pro rozvoj podnikání a inovací (vědecko-technologické parky, 
podnikatelské inkubátory, průmyslové parky, inovační centra apod.)

– Přeshraniční spolupráce při inovacích ve veřejné správě zaměřené na zvýšení atraktivity podnikatelského 
prostředí a inovační kultury včetně zvyšování kvality služeb veřejné správy ve vztahu k podnikatelskému 
prostředí

– Zaměření se na elektromobilitu a CNG systémy, (pro české a polské MSP, zaangažování do výroby 
– Kompozitní materiály pro letecký průmysl
– Spolupráce v dalších oblastech VaV včetně podpory propojování akademické a komerční sféry
– Rozvoj platformy Progres 3



6. SPECIFICKÉ STRATEGICKÉ CÍLE OBLASTI SPOLUPRÁCE
„CESTOVNÍ RUCH“

6.1.	Specifické	strategické	cíle	Globálního	cíle	3

SSC 3.1 Budovat	a	modernizovat	infrastrukturu	pro	cestovní	ruch
Zdůvodnění	specifického	cíle:
Významným	faktorem	ovlivňujícím	kvalitu	života	obyvatel	a	návštěvníků	 je	vybavenost	území	kvalitní	 infra-
strukturou	pro	cestovní	ruch.	K	rozvoji	přeshraničního	cestovního	ruchu	je	zapotřebí	stavět	jak	novou	infra-
strukturu	pro	cestovní	 ruch,	 tak	revitalizovat,	modernizovat	a	obnovovat	stávající	 infrastrukturu	včetně	do-
provodné	infrastruktury	(např.	parkoviště	apod.).	Tato	infrastruktura	má	vysoký	potenciál	stát	se	lákadlem	pro	
turisty	jak	z	přeshraničních	spolupracujících	regionů,	tak	i	dalších.

Aktivity podporující naplnění cíle:
– Výstavba infrastruktury pro cestovní ruch, včetně infrastruktury pro zdravotně postižené turisty
– Revitalizace, modernizace a obnova infrastruktury pro cestovní ruch, vč. zařízení stávající infrastruktury
– Budování a modernizace doprovodné infrastruktury podporující cestovní ruch
– Modernizace, inovace a budování expozičních a informačních kapacit s využitím informačních a komunikačních 

technologií ve smyslu zvýšení zážitkového vnímání vystavených exponátů, přizpůsobení expozicí různým cílovým 
skupinám a vyšší dostupnosti, kvality a komplexnosti poskytovaných informací 

SSC 3.2 Realizovat	cílený	marketing	a	propagaci	cestovního	ruchu	a	spolupracovat	v	oblasti	
destinačního	managementu

Zdůvodnění	specifického	cíle:
Cílem	je	obeznámit	širokou	veřejnost	s	turistickými	atraktivitami	v	jednotlivých	regionech,	zaměřit	zde	jejich	
pozornost	a	tím	také	zvýšit	návštěvnost	těchto	atraktivit	za	pomoci	kvalitního	marketingu	a	propagace	ať	už	
samotných	atraktivit	či	různých	forem	turistiky	(např.	bezbariérové).	Tohoto	není	možné	dosáhnout	bez	úzké	
spolupráce	subjekt	zodpovědných	za	destinační	management	partnerských	regionů.

Aktivity podporující naplnění cíle:
– Zřízení stálé pracovní skupiny/jednoho koordinačního místa zajišťující funkční spolupráci v oblasti destinačního 

managementu
– Spolupráce při tvorbě informačních a propagačních produktů cestovního ruchu
– Realizace společných marketingových kampaní
– Přeshraniční síťování klastrů a jiných subjektů cestovního ruchu
– Marketing a propagace atraktivit, aktivit a produktů cestovního ruchu
– Marketing a propagace dalších forem turistiky
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SSC 3.3 Rozvíjet	cestovní	ruch	založený	na	využívání	místních	produktů

Zdůvodnění	specifického	cíle:
Všechny	spolupracující	 regiony	mají	dlouhodobou	 tradici	 celoevropsky	unikátních	místních	produktů.	Právě	
jedinečnost	těchto	produktů	a	jejich	náležitá	propagace	může	být	impulsem	pro	příjezd	nových	turistů	jak	ze	
spolupracujících	regionů,	tak	i	odjinud.

Aktivity podporující naplnění cíle:
– Tvorba studií, strategií a akčních plánů zaměřených na uplatnění komplexních produktů cestovního ruchu a ba-

líčků služeb v území s využitím jeho specifikací 
– Tvorba a realizace komplexních produktů cestovního ruchu a balíků služeb v území s využitím jeho specifik 
– Tvorba a implementace společných přeshraničních vzdělávacích produktů zaměřených na rozvoj lidských zdrojů 

v cestovním ruchu
– Inovace a rozšíření služeb turistických informačních kanceláří

SSC 3.4 Zvýšit	kvalitu	služeb	v	cestovním	ruchu

Zdůvodnění	specifického	cíle:
Nutnost	zavedení	jednotného	systému	poskytování	informací	turistickým	organizacím,	vzdělávání	pracovníků	
v	cestovním	ruchu	 (cestovních	kancelářích,	 informačních	centrech	apod.)	a	vyrovnávání	standardu	poskyto-
vaných	služeb	v	cestovním	ruchu.	K	naplnění	tohoto	cíle	je	nutná	podpora	všech	činností,	které	jsou	spojeny	
s	 tvorbou	nástrojů	 na	 podporu	 cestovního	 ruchu	 a	 systému	 výměny	 informací.	 Tyto	 činnosti	by	měly	 vést	
k	rozšíření	služeb	v	cestovním	ruchu	a	posílit	lidské	zdroje	v	této	oblasti.	Důležitou	roli	hraje	také	standardizace	
cestovního	ruchu	a	to	jak	v	oblasti	úrovně	poskytovaných	služeb,	tak	turistického	značení	apod.

Aktivity podporující naplnění cíle:
– Jednotný systém poskytování informací turistickým organizacím
– Vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu/cestovní kanceláře, informační centra apod./
– Standardizace služeb v cestovním ruchu
– Ostatní činnosti zaměřené na rozvoj přeshraničního cestovního ruchu /tvorba nástrojů pro
– podporu přeshraničního cestovního ruchu a systému výměny informací/



7.	SPECIFICKÉ	STRATEGICKÉ	CÍLE	OBLASTI	SPOLUPRÁCE
„ENERGETIKA	A	ŽIVOTNÍ	PROSTŘEDÍ“

7.1.	Specifické	strategické	cíle	Globálního	cíle	4

SSC 4.1 Zlepšovat	kvalitu	životního	prostření	v	přeshraničních	regionech

Zdůvodnění	specifického	cíle:
Kvalita	ovzduší	na	ose	Ostrava	–	Katowice	–	Kiedzeryń	–	Koźle	patří	k	nejhorším	v	celé	EU.	Protože	tato	sku-
tečnost	této	oblasti	přisuzuje	nežádoucí	stigma,	které	se	na	české	straně	projevuje	např.	v	celkových	úbytcích	
počtu	obyvatel,	je	potřeba	kvalitu	ovzduší	výrazně	zlepšit.
K	dosažení	takového	cíle	je	nutné	vytvořit	společnou	strategii	řízení	kvality	ovzduší.	Strategie	resp.	Program	
řízení	kvality	ovzduší	bude	vycházet	z	jednotných	podkladů,	vytvořených	stejnou	metodikou	(tedy	zejména	ze	
společné	imisní	a	emisní	databáze,	emisní	bilance	a	hodnocení	emisně-imisních	vztahů	včetně	modelování).	Hla-
vním	přínosem	(výstupem)	společného	programu	bude	nalezení	nejvhodnější	kombinace	nástrojů	pro	dosažení	
požadované	vyhovující	kvality	ovzduší	v	celé	příhraniční	oblasti	se	zhoršenou	kvalitou	ovzduší	při	zachování	
její	konkurenceschopnosti.

Aktivity podporující naplnění cíle:
– Program řízení kvality ovzduší spolupracujících regionů
– Výměna dat o zdrojích znečišťování ovzduší
– Iniciace uzavření mezinárodní dohody o jednotném přístupu k udělování podmínek provozu zdrojů znečištění ovzduší 

Ekologizace dopravy /např. propagace nízkoemisních a alternativních pohonných hmot (CNG)/ a propagace veřejné 
dopravy a udržitelných forem dopravy a zavádění principů udržitelné mobility ve městech

– Tvorba společných programů ekologického vzdělávání
– Tvorba fondú ochrany a revitalizace ohrožených ekosystémů spolufinancovaných sektorem energetiky

SSC 4.2 Spolupracovat	v	hledání	energeticky	výhodných	řešení,	zejména	v	oblasti	nakládání	s	odpady

Zdůvodnění	specifického	cíle:
Geografická	blízkost	spolupracujících	hustě	zalidněných	regionů	vyžaduje	užší	kooperaci	v	oblasti	energeticky	
a	nakládání	s	odpady,	přičemž	současné	světové	trendy	ukazují	vysoké	možnosti	vzájemných	propojení	mezi	
energetickou	a	oblastí	odpadového	hospodářství.	

Aktivity podporující naplnění cíle:
– Společné vytváření energetických koncepcí /diagnostika/
– Výměna zkušeností v oblasti energetiky a nakládání s odpady
– Podpora energeticky úsporného stavebnictví
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SSC 4.3 Podporovat	využívání	obnovitelných	zdrojů	energie

Zdůvodnění	specifického	cíle:	
V	celoevropském	měřítku	zažívají	obnovitelné	zdroje	energie	výrazný	boom.	V	dlouhodobém	horizontu	je	pro	
spolupracující	regiony	nezbytné	propagovat	a	podporovat	rozvoj	obnovitelných	zdrojů	energie.	

Aktivity podporující naplnění cíle:
– Realizace opatření na zvyšování energetické efektivnosti obvodového pláště a střech budov (zateplení, výměna oken 

apod.)
– Aktivity na zvýšení kvality regulace tepelného systému veřejných budov, termostatizace a měření 
– Implementace inovativních řešení na snížení spotřeby elektrické energie 
– Implementace progresivních technologií kombinované výroby elektrické energie, tepla a chladu
– Implementace inovativních řešení vytápění veřejných budov
– Zavedení obnovitelných zdrojů energie do infrastruktury veřejného sektoru (malé vodní elektrárny, fotovoltaické články, 

apod.)
– Rekonstrukce veřejného osvětlení s cílem snižování spotřeby elektrické energie
– Informační aktivity zaměřené na zvýšení povědomí o možnostech snížení energetické náročnosti budov a využívání 

obnovitelných zdrojů
– Realizace aktivit na zhodnocení stavu energetické efektivnosti veřejné infrastruktury a zpracování návrhů řešení 
– Tvorba informačních databází veřejné infrastruktury zaměřené na energetickou efektivnost 



8.	VAZBA	NÁVRHOVÉ	ČÁSTI	STRATEGIE	NA	ČÁST	ANALYTICKOU

Strategická	(návrhová)	část	dokumentu	se	opírá	o	zjištění	návrhových	částí	tří	bilaterálních	strategií,	
analytickou	část	této	strategie	a	komparativní	studii,	která	tuto	analytickou	část	doplňuje,	a	zohledňuje	
především	výsledky	práce	tematických	pracovních	skupin,	tvořených	zástupci	veřejné	správy	na	úrovni	
regionů,	univerzit,	zástupců	měst	a	obcí,	euroregionů,	i	další	informace,	získané	během	zpracování	tří	
bilaterálních	strategií.	

V	 průběhu	 prací	 se	 ukázal	 rozdíl	 mezi	 zpracováním	 strategie	 určené	 pro	 jeden	 region	 či	 obec	 
a	zpracování	takovéhoto	dokumentu	pro	více	regionů	z	více	členských	zemí	EU,	což	je	i	tento	případ.	
Odlišnosti	ve	struktuře	veřejné	správy	a	způsobu	myšlení	zástupců	všech	regionů	učinila	ze	zpracování	
této	strategie	obzvláště	zajímavé	zadání.

Základní	 logika	 tvorby	 strategické	 části	 dokumentu	 spočívá	 v	 návrhu	 takových	 globálních	 
a	specifických	strategických	cílů,	jejichž	naplňování	povede	k	pozitivní	kvalitativní	změně	v	oblasti	zji-
štění	analýzy.	Při	tvorbě	návrhové	části	byly	však	zohledněny	i	dílčí	analytické	závěry	a	konkrétní	stati-
stická	data,	na	základě	kterých	mohly	být	identifikovány	hlavní	navrhované	oblasti	intervencí.
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Hlavním	garantem,	který	by	měl	zajistit	 implementaci	 této	strategie,	 je	sekretariát	ESÚS	TRITIA,	
který	vznikne	po	registraci	ESÚS	polskými	autoritami.	Spolupracujícími	subjekty	budou	zejména	kraj-
ské/maršálkovské	úřady	partnerských	regionů.

9.1.	Realizace	a	monitoring	naplňování	strategie

Klíčovou	roli	pro	naplňování	strategie	bude	mít	realizace	projektů,	které	byly	v	průběhu	její	i	tvorby	
tří	bilaterálních	strategií	realizačním	týmem	a	tematickými	pracovními	skupinami	identifikovány,	a	které	
naplňuj	íglobální	i	specifické	cíle	strategií	formulované.	Tyto	projekty	budou	primárně	realizovány	partner-
skými	samosprávnými	kraji	a	jejich	příspěvkovými	organizacemi,	do	značné	míry	se	však	do	spolupráce	
budou	zapojovat	také	ostatní	druhy	organizací,	jako	jsou	vysoké	školy,	klastry,	euroregiony	a	neziskové	
organizace.

Klíčovým	aspektem,	který	bude	rozhodovat	o	úspěchu	této	strategie,	bude	schopnost	partnerských	
organizací	ze	všech	partnerských	regionů	vytvářet	a	udržet	projektová	partnerství,	která	budou	společné	
projekty	implementovat.	Na	tomto	místě	bude	hrát	zásadní	úlohu	sekretariát	ESÚS	TRITIA,	který	by	po	re-
gistraci	seskupení	polskými	autoritami	měl	vzniknout	v	Těšíně	v	průběhu	roku	2012.	Zaměstnanci	sekre-
tariátu	ESÚS	TRITIA	budou	společně	s	pracovníky,	které	do	sekretariátu	detašují	krajské	a	maršálkovské	
úřady	regionů	zakládající	seskupení,	monitorovat	naplňování	strategie	a	vytvářet	podmínky	pro	optimální	
průběh	její	implementace.

Sekretariát	ESÚS	TRITIA	bude	společně	se	zaměstnanci	zakládajících	regionů	sledovat	zejména	na-
plňování	strategie	na	úrovni	globálních	a	specifických	cílů.	Sekretariát	může	Valnému	shromáždění	ESÚS	
rovněž	navrhovat	modifikaci	globálních	či	specifických	cílů	jak	na	úrovni	komplexní	strategie	celého	území	
ESÚS	TRITA,	tak	i	změny	navrhované	v	rámci	tří	dílčích	bilaterálních	strategií,	tedy	i	této	česko-polské.	

Pro	monitoring	průběhu	realizace	všech	strategií,	tedy	i	této	bilaterální,	byla	navržena	soustava	mo-
nitorovacích	 indikátorů,	 představená	 v	 další	 kapitole.	 Naplňování	 komplexní	 strategie,	 dílčích	 strategií 
a	v	nich	uvedených	monitorovací	indikátorů	bude	sekretariát	ESÚS	TRITIA	zajišťovat	formou	zpracování	
roční	monitorovací	zprávy,	která	bude	spolu	s	případnými	změnovými	návrhy	v	ročních	intervalech	před-
kládána	Valnému	shromáždění	seskupení,	které	ji	bude	schvalovat.

9.1.1. Monitorovací indikátory

1.	Oblast	spolupráce	„DOPRAVA	A	INFRASTRUKTURA“:

Ukazatele	monitorování	(M)	a	hodnocení	(E)
M1.	Délka	přestavěných	nebo	modernizovaných	železničních	tratí	(km)
E1.	Dynamika	délky	přestavěnýchnebo	modernizovaných	železničních	tratí	(%)
M2.	Délka	nových	cest,	včetně	rychlostníchkomunikací	a	dálnic	(km)
E2.	Dynamika	délky	nových	cest,	včetně	rychlostních	komunikací	a	dálnic	(%)
M3	Délka	přestavěných	nebo	modernizovaných	cest(km)
E3.	Dynamika	délky	přestavěných	nebo	modernizovaných	cest	(%)
M4.	Počet	přepravených	cestujících	v	městské	dopravě	(osoby)
E4.	Dynamika	počtu	přepravených	cestujících	v	městské	dopravě	(%)
M5	Počet	přepravených	cestujících	v	meziregionální	dopravě	SV-ZSK	(osoby)
E5.	Dynamika	počtu	přepravených	cestujících	v	meziregionální	dopravě	SV-ZSK	(%)
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2.	Oblast	spolupráce	„HOSPODÁŘSKÁ	SPOLUPRÁCE“:

Ukazatele	monitorování	(M)	a	hodnocení	(E)
M1.	Počet	hospodářských	subjektů	v	privátním	sektoru	(firmy)	
E1.	Dynamika	počtu	hospodářských	subjektů	v	privátním	sektoru	(%)
M2.	Počet	fyzických	osob	věnujících	se	hospodářské	činnosti	(osoby)
E2.	Dynamika	počtu	fyzických	osob	věnujících	se	hospodářské	činnosti	(%)	
M3.	Počet	zaměstnaných	osob	(osoby)	
E3.	Dynamika	počtu	zaměstnaných	osob	(%)
M4.	Počet	výzkumně-vývojových	projektů	(projekty)
E4.	Dynamika	počtu	výzkumně-vývojových	projektů	(%)
M5.	Počet	podniků	zúčastněných	na	výzkumně-vývojových	projektech	(firmy)
E5.	Dynamika	počtu	podniků	zúčastněných	na	výzkumně-vývojových	projektech	(%)
M6.	Soukromé	investice	doplňující	veřejnou	podporu	projektů	oblasti	inovací	nebo	V+V	(EUR)
E6.	Dynamika	soukromých	investic	doplňujícíchveřejnou	podporu	projektů	v	oblasti	inovací	nebo	V+V	(%)
M7.	Počet	osob	využívajících	objekty	veřejné	infrastruktury,	včetně	podporovaných	vzdělávacích	(osoby)
E7.	Dynamika	počtu	osob	využívajících	objekty	veřejné	infrastruktury,	včetně	podporovaných	vzdělávacích	(%)	
M8.	Počet	účastníků	iniciativ	přezhraniční	mobility,	společných	lokálních	iniciativ	v	oblasti	zaměstnanosti 
a	společného	vzdělávání(osoby)
E8.	Dynamika	počtu	účastníků	iniciativ	přezhraniční	mobility,	společných	lokálních	iniciatív	v	oblasti	
zaměstnanosti	a	společného	vzdělávání	(%)

3.	Oblast	spolupráce	„CESTOVNÍ	RUCH“:

Ukazatele	monitorování	(M)	a	hodnocení	(E)
M1.počet	hospodářských	subjektů	v	sektoru	turistiky	(firmy)
E1.	Dynamika	počtu	hospodářských	subjektů	v	sektoru	turistiky	(%)
M2.	Počet	osob	zaměstnaných	v	sektoru	turistiky	(osoby)	
E2.	Dynamika	počtu	osob	zaměstnaných	v	sektoru	turistiky	(%)
M3.	Počet	osob	navštevujících	turistické	atrakce,	na	kterých	se	vybírá	vstupné	(osoby)	
E3.	Dynamika	počtu	osob	navštevujících	turistické	atrakce,	na	kterých	se	vybírá	vstupné	(%)
M4.	Počet	osob	navštevujících	dotované	turistické	atrakce	(osoby)
E4.	Dynamika	počtu	osob	navštevujících	dotované	turistické	atrakce	(%)
M5.	Počet	návštevníků	kultúrních	objektů,	včetně	těch	s	charakterem	kulturního	dědictví
E5.	Dynamika	počtu	návštevníků	kulturních	objektů,	včetně	těch	s	charakterem	kulturního	dědictví
M6.	Počet	nocí	strávených	v	objektech	hromadného	ubytování	(osoby)
E6.	Dynamika	počtu	nocí	strávených	v	objektech	hromadného	ubytování	(%)
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4.	Oblast	spolupráce	„ENERGETIKA	A	ŽIVOTNÍ	PROSTŘEDÍ“:

Ukazatele	monitorování	(M)	a	hodnocení	(E)
M1.	Dodatečná	kapacita	obnovitelných	zdrojů	energie	(MW)
E1.	Dynamika	v	oblasti	dodatečné	kapacity	obnovitelných	zdrojů	energie	(%)
M2.	Počet	výzkumně-vývojových	projektů	v	oblasti	energetiky	(projekty)
E2.	Dynamika	počtu	výzkumne-vývojových	projektů	v	oblasti	energetiky	(%)
M3.	Počet	podniků,	zúčastněných	na	výzkumně-vývojových	projektech	v	oblasti	energetiky	(firmy)
E3.	Dynamika	počtu	podniků,	zúčastněných	na	výzkumně-vývojových	projektech	v	oblasti	energetiky	(%)
M4.	Počet	domácností	s	lepší	třídou	využívání	energie
E4.	Dynamika	počtu	domácností	s	lepší	třídou	využívání	energie
M5.	Snižování	spotřeby	primární	energie	ve	veřejných	budovách	
E5.	Dynamika	snižování	spotřeby	primární	energie	ve	veřejných	budovách
M6.	Počet	dalších	užívatelů	energie	připojených	k	inteligentním	sítím
E6.	Dynamika	počtu	dalších	uživatelů	energie	připojených	k	inteligentním	síťím
M7.	Povrch	stanovišť	s	lepším	ochranným	statutem
E7.	Dynamika	povrchu	stanovišť	s	lepším	ochranným	statutem

9.2. Finanční	zdroje	pro	realizaci	strategie

Dlouhodobý	úspěch	strategie	bude	založen	na	míře,	v	jaké	se	podaří	propojit	navrhované	iniciativy	
uvedené	v	 implementační	části	strategie	s	dostupnými	finančními	zdroji.	Předkládaná	strategie	bude	
důležitým	materiálem	pro	propojení	 příští	podoby	programů	přeshraniční	 spolupráce	mezi	 Polskem,	
Slovenskem	a	Českou	republikou	s	potřebami	území	regionů	tvořících	ESÚS	TRITIA.

Veřejné	zdroje
EU

Strukturální fondy EU Nejvýznamnějšími	zdroji	financujícími	tuto	strategii	budou	program	či	programy	pro	
podporu	přeshraniční	spolupráce	na	území	ESÚS	TRITIA	pro	období	2014	až	2020.	
Pravděpodobně	 tedy	 půjde	 o	OP	přeshraniční	 spolupráce	ČR–PL,	 SK-CZ	 a	 PL-SK	
financované	z	ERDF.
Ve	 zbytku	 programovacího	 období	 2007–2013	 budou	 principiálním	 zdrojem	
financování	implementace	strategie	OP	přeshraniční	spolupráce	ČR–PL,	SK-CZ	a	PL-
SK,	a	to	jak	prostřednictvím	využívání	mikroprojektů,	tak	i	zbylé	alokaci	v	ostatních	
opatřeních	programu,	zejména	pro	oblast	hospodářské	spolupráce.	

Další	finanční	zdroje	EU Financování	 konkrétních	 projektů	 v	 této	 strategii	 identifikovaných	 nebude	 spočívat	
pouze	na	financích	dostupných	v	rámci	cíle	evropské	územní	spolupráce.	Pro	financování	
projektů	 v	 této	 strategii	 totiž	 bude	 možno	 použít	 také	 široké	 škály	 komunitárních	
programů,	ať	již	půjde	o	programy	v	oblasti	rozvoje	lidských	zdrojů	(Program	celoživotního	
učení),	oblasti	životního	prostředí	(LIFE+),	oblasti	energetiky	a	podpory	podnikání	(CIP)	
či	vědy	a	výzkumu	(zejména	7.	a	později	8.	rámcový	program	výzkumu	a	vývoje).	Pro	
implantaci	projektů	lze	také	použít	dotačních	titulů	v	rámci	programů	Cíle	1,	jako	příklad	
můžeme	 uvést	 projekty	 v	 oblasti	 mezinárodní	 spolupráce	 v	 rámci	 OP	 Lidské	 zdroje 
a	zaměstnanost.
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Národní	úrovně
Státní	rozpočty Je	možné,	že	pro	podporu	projektů	vyčlení	část	prostředků	také	jednotlivá	národní	

ministerstva.	 Tuto	 podporu	 lze	 minimálně	 očekávat	 na	 úrovni	 spolufinancování	
programů,	je	také	možné	postupem	času	očekávat	další	případné	finanční	vstupy.

Krajské	úrovně Na	krajské	úrovni	se	budou	regiony	na	implementaci	strategií	podílet	trojím	způsobem:
1. Formou	každoročního	příspěvku	do	společného	rozpočtu	seskupení	

(byl	schválen	příspěvek	v	roční	výši	22	000	EUR	od	všech	zakládajících	
partnerů	seskupení).

2. Formou	 spolufinancování	 projektů,	 které	 budou	 v	 rámci	 strategií	
realizovány	samotnými	kraji.

3. Formou	vlastního	financování	vlastních	projektů	z	 rozpočtu	kraje/
vojvodství.	

Municipální	úroveň Municipality	 budou	mít	 možnost	 do	 strategie	 vstoupit	 spolufinancování	 vlastních	
projektů,	na	nichž	se	budou	podílet,	stejně	jako	formou	další	finanční	podpory	jimi	
zakládaných	Euroregionů.	

Soukromé	a	další	zdroje
Soukromé	firmy Soukromé	 firmy	 se	 budou	 do	 implementace	 strategie	 zapojovat	 zejména	 formou	

jejich	 členství	 v	 nejrůznějších	 síťových	 strukturách,	 které	 se	 budou	 starat 
o	 část	 implementace	 strategie	 –	 např.	 klastry	 v	 oblasti	 hospodářské	 spolupráce,	
energetiky	a	životního	prostředí.	Tyto	firmy	budou	muset	zabezpečit	míru	vlastního	
spolufinancování.	

Vysoké	školy Vysoké	školy	mají	v	identifikovaných	projektech	prominentní	roli.	Již	v	současnosti	
jsou	nositeli	mnoha	projektů	přeshraniční	spolupráce,	které	spolufinancují	z	vlastních	
prostředků,	 tato	 jejich	 úloha	 se	 do	 budoucna	 zřejmě	 ještě	 zvýrazní	 založením	
seskupení	Progres	3,	které	má	za	cíl	více	propojit	činnost	veřejných	vysokých	škol	
z	území	regionů	tvořících	ESÚS	TRITIA.

Neziskové	organizace Vzhledem	k	současnému	nastavení	programů	přeshraniční	spolupráce	jsou	neziskové	
organizace	 jedním	z	častých	beneficiantů,	což	 je	nutí	spolufinancovat	přeshraniční	
spolupráci	z	vlastních	zdrojů.

9.3. Soulad se Strategií Evropa 2020

Základním	strategickým	dokumentem	na	úrovni	EU	důležitým	pro	tvorbu	rozvojových	priorit	politi-
ky	soudržnosti	po	roce	2013	je	Strategie	Evropa	2020	(schválená	Evropskou	radou	v	roce	2010),	která	
je	růstovou	strategií	EU	pro	nadcházející	desetiletí.	Zaměřuje	se	na	další	směřování	EU	v	hospodářské	
oblasti,	zvyšování	konkurenceschopnosti,	nalezení	sociální	stability	a	respektování	životního	prostředí,	
a	opírá	se	o	tři	vzájemně	se	podporující	priority:	

1)	Inteligentní	růst	–	rozvíjet	ekonomiku	založenou	na	znalostech	a	inovacích.
2)	Udržitelný	růst	–	podporovat	konkurenceschopnější	a	ekologičtější	ekonomiku	méně	náročnou	

na	zdroje.
3)	Růst	podporující	začlenění	–	podporovat	ekonomiku	s	vysokou	zaměstnaností,	jež	se	bude	vyzna-

čovat	sociální	a	územní	soudržností.

Tyto	priority	pak	Evropská	komise	formulovala	do	následujících	11	tematických	cílů,	které	by	měly	
v	programovacím	období	po	roce	2014	zejména	naplňovány:

1)	posílení	výzkumu,	technologického	rozvoje	a	inovací;
2)	zlepšení	přístupu	k	informačním	a	komunikačním	technologiím,	jejich	využití	a	kvality;
3)	 zvýšení	 konkurenceschopnosti	 malých	 a	 středních	 podniků,	 odvětví	 zemědělství	 a	 rybářství 

a	akvakultury;
4)	podpora	přechodu	na	nízkouhlíkové	hospodářství	ve	všech	odvětvích;
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5)	podpora	přizpůsobení	se	změně	klimatu,	předcházení	rizikům	a	řízení	rizik;
6)	ochrana	životního	prostředí	a	podpora	účinného	využívání	zdrojů;
7)	podpora	udržitelné	dopravy	a	odstraňování	překážek	v	klíčových	síťových	infrastrukturách;
8)	podpora	zaměstnanosti	a	podpora	mobility	pracovních	sil;
9)	podpora	sociálního	začleňování	a	boj	proti	chudobě;
10)	investice	do	vzdělávání,	dovedností	a	celoživotního	učení;
11)	posilování	institucionální	kapacity	a	účinné	veřejné	správy.

Můžeme	 konstatovat,	 že	 návrh	 Strategie	 systémové	 spolupráce	Moravskoslezského	 kraje,	 Slez-
ského	a	Opolského	vojvodství	na	léta	2010	až	2020	naplňuje	jak	všechny	priority	formulované	ve	Stra-
tegii	2020,	tak	všech	11	tematických	cílů.



10. SEZNAM ZKRATEK

zkratka vysvětlení
apod. a	podobně
CZ Česká	republika
ESÚS Evropské	seskupení	územní	spolupráce
EU Evropská unie
EVVO Environmentální	vzdělávání,	výchova	a	osvěta
ICT informační	a	komunikační	technologie
mil.	Kč milion	Korun	českých
MSK Moravskoslezský	kraj
MSP malé	a	střední	podniky
např. například
OZE obnovitelný	zdroj	energie
OP	PS	 operační	program	přeshraniční	spolupráce
OV Opolské	vojvodství
PL Polsko
RFID radio	frequency	identification	(identifikace	na	rádiové	frekvenci)
ROP Regionální	operační	program

S3 Smart	Specialization	Strategy	(koncept	inteligentní	specializace	Evropské	komise,	
uplatňovaný	pro	přípravu	a	implementaci	regionálních	inovačních	strategií)

SK Slovensko
SSC specifický	strategický	cíl
SV Slezské	vojvodství
Sv. svatý
TEN-T Transevropské	dopravní	sítě
tzn. to znamená

tzv. takzvaný

VaV věda	a	výzkum

vč. včetně
ŽSK Žilinský	samosprávný	kraj


