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Úvod

Předmět zakázky
Přeshraniční spolupráce mezi sousedícími regiony má podporovat integrovaný rozvoj
regionů v programovém území (dle článku 3 návrhu nařízení Evropského parlamentu a
Rady) a sledovat koherentní strategie podpory a rozvoje, stejně jako
socioekonomickou a územní integraci daných regionů.
Spolupráce by přitom měla přispívat k vybraným 5 politickým a 21 specifickým cílům
stanoveným v (ještě neschváleném) právním rámci EU, stejně jako ke specifickým
cílům Interreg (dle článku 4 návrhu obecného nařízení, článku 2 návrhu nařízení
EFRR, článku 14 návrhu nařízení o evropské územní spolupráci). Právní rámec EU se
v současnosti nachází ve stádiu návrhu a může u něj docházet k dalším změnám.
5 politických cílů zní (v návrhu):
 PC 1 – Inteligentní Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní proměny
hospodářství
 PC 2 – zelenější Evropa s nižším objemem emisí CO2 díky podpoře čistých
energií a férové energetické transformaci, zeleným a modrým investicím,
recyklaci, přizpůsobení se klimatickým změnám, předcházení rizik a řízení rizik
 PC 3 – Lepší propojení Evropy zvýšením mobility a regionální konektivity IKT
 PC 4 – Sociálnější Evropa díky realizaci evropského pilíře sociálních práv
 PC 5 – Evropa bližší občanům díky podpoře udržitelného a integrovaného
rozvoje městských, venkovských a pobřežních území a lokálních iniciativ
 Dále byly definovány cíle pro „lepší správu Interreg“ (Zlepšení institucionálních
kapacit, odstranění právních a dalších překážek v pohraničí).
V rámci každého programu Interreg je stanovena společná strategie, k jakým
politickým a specifickým cílům má program přispívat. Od programů se vyžaduje, aby
prostředky, které mají k dispozici, soustředily na omezený počet politických a
specifických cílů. Minimálně 60 % prostředků může být přiděleno maximálně 3
politickým cílům. Dalších 15 % prostředků má být použito na „lepší správu Interreg“.
Aby bylo možné v letech 2021 až 2027 dále posílit spolupráci, měly by přeshraniční
programy zohlednit opatření navrhovaná ve sdělení Komise „Podpora růstu a
soudržnosti v příhraničních regionech EU“1 a soustředit se v programech na opatření,
která jsou v bezprostředním zájmu lidí a podniků v pohraničí (odůvodnění návrhu
nařízení k ETS, bod 3, str. 6 dole).
Aby bylo možné vyvinout pro budoucí Program spolupráce Česká republika –
Svobodný stát Sasko vhodnou intervenční logiku, která povede v programovém období
ke konkrétním výsledkům, je nezbytná socioekonomická analýza (SEA) ve smyslu
analýzy potřeb. SEA tvoří základ pro odůvodněný výběr politických a specifických cílů
a definic odpovídajících poli působení. SEA tedy není žádná statistická zpráva
v běžném slova smyslu, ale silně se zaměřuje na výběr témat. SEA staví na
předcházejících analýzách a na zkušenostech s účinností intervenčních opatření
získaných během realizace. Potřeby se rovněž odvozují od nadřazených stanovisek a
strategií pro regionální rozvoj v programovém území.

1

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech
EU (COM(2017) 534 finální znění z 0.9.2017).
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V SEA budou rozlišovány dva zásadní kroky, které musí být popsány také
v Programovém dokumentu:
 Nejprve budou analyzovány nejdůležitější obecné a společné výzvy ve vztahu
ke každému z politických a specifických cílů, stejně jako potenciální pole
působení pro spolupráci.
 Na tomto podkladě následuje výběr těch politických a specifických cílů a oblastí
působení redakční skupinou, které by měl Program spolupráce na základě
určitých uvážení konkrétně realizovat.
Zatímco první krok je technické povahy, výběr je založen na (odůvodněných)
politických rozhodnutích.
SEA je v dalším kroku také podkladem pro podrobný popis cílového systému, opatření,
cílových skupin a ukazatelů v Programovém dokumentu.
Tento úkol zahrnuje krok 1 (viz následující grafika).
Grafika 1.

Role socioekonomické analýzy při tvorbě intervenční logiky
Programu spolupráce

Krok 1

Krok 2

Krok 3

Analýza výzev a
potenciálů pro
spolupráci v
programovém území

Socioekonomická analýza

Výběr politických a
specifických cílů

Detailní popis cílového
systému, opatření,
cílových skupin a
ukazatelů
Zdroj: Metis

Členění zprávy
Po úvodním popisu charakteristiky programového území budou pro každý politický cíl
vypracovány následující body:
 Datové podklady
V tomto bodě budou uvedeny veškeré statistické zdroje, strategie, studie,
výsledky diskusních skupin a rozhovorů, které jsou pro danou tematickou oblast
relevantní. Analýza bude poukazovat také na eventuální nedostatky údajů.
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 Struktura, vývojové trendy, iniciativy
Tato část bude analyzovat zásadní předpoklady a vývojové trendy regionálního
rozvoje od roku 2014 (od začátku minulého dotačního období). Pokud to bude
možné, bude se analýza věnovat také tématům specifických cílů.
Analýza se vztahuje k regionům NUTS 3 v programovém území. Regionální
údaje z Eurostatu budou používány, budou-li k dispozici. Tyto údaje přinášejí
konzistentní soubory dat pro německou a českou část území.
Aby bylo možné překlenout mezery v údajích, musí být využívány také
regionalizované státní údaje, u nichž ovšem může být problém s konzistentností.
Pokud to bude možné, budou využívány údaje pro celé programové území.
Regionální statistiky pro programy Interreg ovšem ještě nejsou příliš rozvinuté,
proto je možné popsat mnoho změn a trendů pouze kvalitativně. Důležitou
informaci představují iniciativy programů spolupráce s účastí partnerů
z programového území v dané tematické oblasti. Tyto údaje budou získány
z dopadové evaluace (Metis, 2019) a z analýzy databáze Keep programu
Interact.
 Výzvy a potenciály přeshraniční spolupráce
Na základě předcházející analýzy budou shrnuty nejdůležitější společné výzvy
ve vztahu ke každému specifickému cíli a bude zjišťována potřeba kooperačních
opatření.
Prvním pracovním krokem bylo vypracování SWOT analýzy, která formou
tabulky popisuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby pro rozvoj. Tabulky
se SWOT analýzou jsou součástí přílohy.
V druhém kroku byly výstupy SWOT analýzy shrnuty do podoby společných
výzev.
Cílem bylo získat širší přehled o tom, zda Program spolupráce může řešit
společné výzvy, či zda se jeví jako vhodnější jiné politické nástroje. Právní
rámec EU zdůrazňuje, že se programy Interreg a další evropské a národní
politické nástroje vzájemně doplňují a měly by být lépe koordinovány, aby bylo
možné výzvy v příhraniční oblasti zvládat.
Výsledkem analýzy potřeb je identifikace těch specifických cílů, na něž se
Program spolupráce zaměřuje.
Dále budou pro každý relevantní specifický cíl navržena pole působení, která je
možné v podmínkách programu Interreg řešit. Uvedené body jsou nezávislé na
tom, zda budou nakonec do programu přijaty. Jedná se tedy o „potenciály“ ve
smyslu „širšího výběru“, které budou seřazeny, a bude nutné z nich vybrat, aby
tak vznikl „užší výběr“.
 Shrnutí potenciálních oblastí působení podle specifických cílů
Oblasti činnosti budou přiřazeny ke specifickým cílům, aby se tím ulehčilo
pozdější řazení a výběr. Přiřazení je předběžné a může podléhat případným
změnám.
Skutečná realizovatelnost aktivit v oblastech působení („Reality Check“) bude
posuzována v rámci následného procesu výběru, který není součástí SEA.

Strana 13

1 Charakteristika programového území

1.1 Vymezení území a správní členění
Zdrojem údajů je Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 2020.
Geografické vymezení programového území a klíčové údaje
Ve společném Prohlášení o pokračování přeshraniční spolupráce se partneři (Saské
státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství a Ministerstvo pro místní rozvoj
České republiky) shodli na tom, že Program spolupráce bude v programovém období
2021 – 2027 pokračovat v osvědčené struktuře a náplni i ve stávajícím programovém
území. Území zahrnuje na saské straně zemské okresy Vogtlandkreis, Zwickau,
Erzgebirgskreis, Mittelsachsen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen a Görlitz,
dále městské okresy Drážďany a Chemnitz. Kromě toho k programovému území patří
také durynské zemské okresy Greiz a Saale-Orla.
Na české straně k programovému území náleží Karlovarský kraj, Ústecký kraj a
Liberecký kraj.
Území odpovídají statistické úrovni NUTS 3. Společné programové území se rozkládá
na celkové ploše 26 796 km².
Grafika 2.

Programové území Svobodný stát Sasko – Česká republika

Zdroj: Program spolupráce Česká republika – Sasko

Svobodný stát Sasko a ČR sdílí 454 km společné hranice. Česko-saské pohraničí se
vyznačuje kromě své okrajové polohy na hranicích členských států EU také přírodními
bariérami, jako jsou Krušné hory a Českosaské Švýcarsko, stejně jako přetrvávajícími
jazykovými bariérami a rozdíly v právním a správním systému atd.
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Výměna a spolupráce v pohraničí již mají ovšem dlouholetou tradici a ve výsledku
vedou k postupnému prohlubování vztahů v mnoha oblastech. V tomto procesu se má
nadále pokračovat.
Programové území, které je předmětem této sociologicko-ekonomické analýzy,
zahrnuje následující územní jednotky podle systematiky NUTS:
Grafika 3.

Územní jednotky programového území

NUTS 3

NUTS 2

Ve Svobodném státě Sasko
DED21 – městský okres Drážďany
DED2C - Bautzen
DED2D - Görlitz

DED2 Drážďany

DED2E – Meißen (mimo programové území)

Saská část
území
(vyjma
Meißen)

DED2F - Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
DED41 - Chemnitz, Kreisfreie Stadt
DED42 - Erzgebirgskreis
DED43 - Mittelsachsen

DED4 Chemnitz

Německá
část území
(vyjma
Meißen)

DED44 - Vogtlandkreis
DED45 - Zwickau
Ve Svobodném státě Durynsko (Thüringen)
DEG0K - Saale-Orla-Kreis
DEG0L - Greiz
V České republice
CZ041 - Karlovarský kraj
CZ042 - Ústecký kraj

CZ04 Severozápad

Česká část území

CZ051 - Liberecký kraj
Mimo programové území
CZ052 - Královéhradecký kraj

CZ05 Severovýchod

CZ053 - Pardubický kraj
Zdroj: grafika Metis

Údaje týkající se zkoumaných témat jsou ve statistikách EU (Eurostat) na úrovni NUTS
3 jen částečně k dispozici. Pouze pokud jsou k dispozici údaje pro tuto územní úroveň,
mohou být data pro programové území přesně agregována. K dispozici jsou někdy
pouze údaje Eurostatu na úrovni NUTS 2. V některých případech, kdy v Eurostatu
nebyly k dispozici žádné (aktuální) údaje, byly použity národní a regionální statistiky.
Zdroje budou uváděny vždy společně s příslušnými údaji.
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1.2 Struktura osídlení – Venkovské a městské regiony
Hustota zalidnění je v programovém území 161 obyvatel na km2. Vzhledem k hustotě
zalidnění a struktuře osídlení lze programové území charakterizovat jako venkovský
region.
V německé části území jsou 4 hlavní centra: Drážďany s přibližným počtem 561 000
obyvatel, Chemnitz s 247 000 obyvateli, město Zwickau s necelými 91 000 obyvateli
(Zwickau jako hlavní centrum je spádovou oblastí pro cca 480 000 lidí) a město Plauen
v okrese Vogtlandkreis se 65 000 obyvatel (2018), stejně jako hlavní centrální (tzv.
„Oberzentrum“) svaz měst Görlitz-Bautzen-Hoyerswerda.
V české části území jsou města výrazně menší. Nejdůležitějšími městy v české části
programového území jsou Liberec s přibližně 104 000 obyvatel, Ústí nad Labem s cca
100 000 obyvateli a Karlovy Vary s téměř 49 000 obyvateli.
Tabulka
s hustotou
zalidnění
vjednotlivých
částech
území
a
mapa
znázorňující prostorovou strukturu Saska jsou součástí přílohy (tabulka 41 a grafika
15).
Rozdílná struktura center je výzvou pro vyvážené složení partnerství s institucemi,
které primárně sídlí ve velkých centrech (např. výzkumné instituce).
Grafika 4.

Hustota osídlení

Zdroj: Eurostat, Grafika Metis
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1.3 Obyvatelstvo a demografické změny
Stav obyvatelstva a demografické změny
V programovém území žilo k 1. lednu 2018 cca 4,5 mil. obyvatel, z toho 3,0 mil. (66 %)
v německé části území a 1,6 mil. (34 %) v české části území. Tabulka s podrobnými
informacemi o obyvatelstvu v jednotlivých částech území se nalézá v příloze (tabulka
41).
Mezi lety 2014 až 2018 poklesl počet obyvatel v programovém území o 26 518 osob,
tedy o 1 %. Úbytkem obyvatelstva je postižena zejména německá část území. Na
české části území počet obyvatel stagnuje.
V programovém území probíhal demografický vývoj oproti celostátnímu průměru ve
Spolkové republice Německo (+3 %) a celostátnímu průměru v České republice (+1%)
výrazně méně pozitivně.
Grafika 5.

Vývoj počtu obyvatel v letech 2014-2018

Zdroj: Eurostat, výpočty a grafika Metis

Nárůst počtu obyvatelstva zaznamenávají v německé části území pouze městské
okresy Drážďany a Chemnitz. Úbytek počtu obyvatel v Sasku je způsoben zejména
nižší mírou přirozeného přírůstku. Počet živě narozených dětí v Sasku na počátku
devadesátých let klesl na polovinu a od té doby opět výrazně stoupá.2 Klesá ovšem
podíl žen v obyvatelstvu. Ve věkové kategorii 36 až 50 let klesl podíl žen z 50 % v roce
1990 na 47,2 % v roce 2015. Ani vyšší porodnost nedokáže úbytek žen vyrovnat.3

2
3

Statistisches Landesamt Sachsen (o.J.), Bevölkerung. https://www.statistik.sachsen.de/html/369.htm.
SMS (o.J.), Geburten in Sachsen. https://www.sozialbericht.sachsen.de/geburten-in-sachsen-4113.html.
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Na české straně je úbytkem obyvatel nejvíce zasažen Karlovarský kraj. V Libereckém
kraji naproti tomu počet obyvatel mírně vzrostl.
Migrace
Migrační bilance mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých osob je v programovém
území od roku 2013 celkově pozitivní. Rozhodující jsou počty přistěhovalých na
německé části území (především v Drážďanech a Chemnitzu).
Do roku 2011 vykazovala německá část území ještě odliv obyvatelstva, tedy minimálně
v hlavních centrech došlo k obratu trendu. Je třeba vzít v úvahu, že statistika zahrnuje
uprchlíky a uchazeče o azyl, u nichž není známo, jak dlouho v Sasku zůstanou. Počet
uprchlíků a žadatelů o azyl se ze statistiky nedá vypočítat, ale lze vycházet z toho, že
zejména mezi lety 2014 až 2016 představovali dominantní skupinu4.
Odliv mladých lidí, zejména mladých žen, v mnoha saských regionech ještě více zesílil
nedostatek potenciálních rodičů. Pouze městská území s širokou nabídkou vzdělávání
a pracovních míst profitují z přílivu obyvatel z vnitrozemí i z ciziny a to v relativně
mladé struktuře obyvatelstva.5
Z české části území naopak obyvatelstvo odchází. Výjimkou je pouze Liberecký kraj,
do nějž se občané stěhují. Lze to vysvětlit nedostatkem atraktivních příjmů a životních
poměrů v Karlovarském a Ústeckém kraji.
Věková struktura
Věk obyvatel německé části programového území je podstatně vyšší, než je národní
průměr. V roce 2018 činil věkový medián6 v německé části programového území 50,6
let ve srovnání s celonárodním průměrem, který je 45,8 let. Věková struktura v české
části programového území je naproti tomu podstatně mladší (42,5 let) a pohybuje se
jen nepatrně nad celonárodním průměrem (42,3 let). Tabulka s věkovými mediány z let
2014 až 2018 pro jednotlivé části území a pyramidy obyvatelstva Saska a České
republiky jsou k dispozici v příloze (viz tabulka 44 a grafika 16).
Z globálního pohledu jsou v obou částech území rozdílné podmínky, o něco lepší
situace je na české straně:
 v české části území je populace navzdory vystěhovávání ještě převážně stabilní
díky mladší věkové struktuře obyvatel.
 v německé části území dochází navzdory přílivu obyvatel kvůli starší věkové
struktuře k úbytku obyvatelstva.
Demografická prognóza
V Sasku by mělo žít v roce 2060 podle aktuálních prognóz mezi 3,4 mil. a 3,7 mil. osob
(2018: 4,1 mil.). To znamená, že by měl ve srovnání s rokem 2018 klesnout počet
obyvatel o 9 % až 16 %. Do roku 2032 pravděpodobně klesne počet obyvatel Saska
pod 4 mil. Ruku v ruce s tím půjde také pokračující stárnutí saské populace. Průměrný
věk7 se zvýší z 46,8 v roce 2018 až na 48 let v roce 2060. Úbytek obyvatelstva bude i

4
5
6
7
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Leibert T., Leibnitz-Institut für Länderkunde (2019), telefonický rozhovor dne 03.09.2019.
Statistisches Landesamt Sachsen (o.J.), Bevölkerung. https://www.statistik.sachsen.de/html/369.htm.
Věkový medián rozděluje obyvatelstvo podle věku na dvě stejně velké skupiny: 50 % mladších a 50 % je
starších, než je věkový medián.
Průměrný věk je aritmetický průměr věku všech osob.
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nadále určován deficitem nově narozených dětí, neboť se očekává, že bude docházet
k přistěhování občanů jak z území Spolkové republiky, tak i ze zahraničí.8
V České republice by se podle aktuálních prognóz počty obyvatel neměly až do
poloviny 21. století zásadně měnit. V České republice bude v roce 2050 žít
pravděpodobně 10,7 mil. obyvatel, což je o něco více než v roce 2018 (10,6 mil.).
K větším změnám ovšem dojde také ve věkové struktuře populace. Podle prognózy
bude průměrný věk obyvatel dále stoupat a do roku 2050 se prodlouží o 4,1 roku na
46,3 let.
Demografické změny jako výzva
Programové území je silně negativně postiženo demografickými změnami. Do
budoucna lze očekávat i nadále nadprůměrný úbytek obyvatelstva stejně jako růst
průměrného věku populace. Snížení hustoty zalidnění povede k zostření rozdílu ve
vývoji mezi ještě stále rostoucími, resp. stabilními městskými centry a řídnoucími
venkovskými a periferními oblastmi.
U demografických změn se jedná o dlouhodobý, nikoli přechodný fenomén, který se
promítá téměř do všech oblastí života. Proto bude představovat zajištění veřejných
služeb, zejména v regionech venkovského charakteru, značnou výzvu. U všech
státních veřejných služeb – počínaje vybavením technickou infrastrukturou, přes
zdravotní péči až po nabídky vzdělávání a kulturní nabídky – bude docházet při
stejné nabídce služeb k nárůstu veřejných výdajů na hlavu. Tím se dostává zajišťování
veřejných služeb pod tlak.
Zvládání demografických změn je komplexní průřezový úkol, který vyžaduje
přizpůsobení ve všech politických oblastech9. Program spolupráce se může zapojit
v různých oblastech tak, aby se dařilo demografické změny řešit. Potenciály pro
přeshraniční spolupráci se týkají různých politických a specifických cílů a budou
zohledněny v následujících kapitolách, které se budou týkat jednotlivých odborných
témat.

8

9

Statistisches Landesamt Sachsen (2019), Medieninformation. Neue Vorausberechnung: Sachsens Bevölkerung zwischen dem Jahr 2029 und 2032 unter 4 Millionen.
https://www.statistik.sachsen.de/download/200_MI-2019/MI-108-2019.pdf.
Vgl. Expertenkommission Demografischer Wandel Sachsen (2006), Empfehlungen zur Bewältigung des
demografischen Wandels im Freistaat Sachsen.
https://www.demografie.sachsen.de/demografiegipfel2_expertenbericht.pdf.
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2 Výzkum, digitalizace, ekonomika a konkurenceschopnost

Tato kapitola se vztahuje k politickému cíli 1 – inteligentnější Evropa díky podpoře
inovativní a inteligentní ekonomické transformace a k následujícím specifickým
cílům (SC):
i)
ii)
iii)
iv)

Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií;
Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády;
Posílení růstu a konkurenceschopnosti MSP;
Rozvoje dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci
a podnikání.

2.1 Podklady
Dostupnost podkladů pro tuto kapitolu se liší podle tematických oblastí.
 Na úrovni NUTS 3 existuje dostatek ukazatelů k výkonu ekonomiky a
hospodářské struktuře.
 K dispozici jsou aktuální údaje Zemského statistického úřadu Sasko týkající se
obchodních vztahů. Regionální údaje pro jednotlivé části Saska a České
republiky ovšem k dispozici nejsou.
 Podnikatelský sektor je v české i německé části území dobře pokryt regionálními
statistikami. Aktuální údaje týkající se nově založených podniků jsou k dispozici
jen ojediněle.
 Tradiční ukazatele týkající se výzkumu a vývoje jsou k dispozici pouze na úrovni
NUTS 2. Prozatím neexistují žádné vhodné indikátory pro měření netechnických
inovací.
 Statistické údaje týkající se přenosu technologií, spolupráce a sítí, stejně jako
inteligentní specializace, nejsou k dispozici. Tyto oblasti budou pokryty zejména
kvalitativními informacemi z různých studií a strategických dokumentů.
Důležitým pramenem týkajícím se projektů spolupráce programu Interreg je
databáze Keep10 a SWOT-Analýza (TRANS3NET, 2017) „Concerning
knowledge and technology transfer in Saxony, Lower Silesia and Ústi Region“11.

2.2 Struktura, vývojové trendy, iniciativy
Ekonomický výkon na obyvatele
Úroveň HDP na obyvatele byla v programovém území v roce 2016 na 78 % průměru
28 států EU. Mezi saskou a českou částí území je značný rozdíl.
Zatímco německá část území dosahuje 96 % průměru 28 států EU, úroveň HDP v
české části území dosahuje pouze 42 % průměru EU. Takto značný rozdíl ve vývoji je
minimálně na vnitřních hranicích členských států EU spíše neobvyklý a ukazuje na
určité problémy.

10
11
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Výkon ekonomiky a hospodářský růst
Výkon ekonomiky (HDP k aktuálním cenám) činil v roce 2016 v německé části území
přibližně 85 miliard EUR. Česká část programového území je s 19 miliardami EUR
hospodářsky výrazně slabší.
Programové území zaznamenalo mezi lety 2014 a 2016 silný hospodářský růst ve výši
8,5 %. V české části území je hospodářský růst – vycházející z počáteční nižší úrovně
– mírně silnější než v německé části území.
Grafika 6.

Hrubý domácí produkt na obyvatele v EUR (2016)

Zdroj: Eurostat, grafika Metis

Faktory konkurenceschopnosti
Rozdíl mezi saskou a českou částí programového území se projevuje také na indexu
regionální konkurenceschopnosti, u nějž jsou k dispozici aktuální údaje pro rok 2019.
Čím více faktorů konkurenceschopnosti je v regionech NUTS 2 výrazně
podprůměrných (viz pravý sloupec následující tabulky), tím horší je ranking regionu.
Společnými opatřeními může být dosaženo cílené zlepšení jednotlivých faktorů
konkurenceschopnosti. Ty následně celkově přispívají k lepší konkurenceschopnosti
celého regionu.
Společným znakem všech regionů NUTS 2 je rozvinutá makroekonomická stabilita,
která spolupráci usnadňuje.
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Tabulka 1. „Regional Competitiveness Index“ 2019
Pořadí v
žebříčku
regionální
konkureceschopnosti (z
268 Regionů)

Region
NUTS 2

Charakteristika faktorů konkurenceschopnosti
Výrazně nadprůměrné

Přibližně průměrné

Výrazně podprůměrné

Drážďany
(DED2)

56

 Makroekonomická
stabilita
 Inovace
 Pracovní trh

 Technologické
předpoklady
 Vyšší a celoživotní
vzdělávání
 Struktura podnikání
 Velikost trhu
 Základní vzdělávání
 Zdravotní péče
 Instituce
 Infrastruktura

Chemnitz
(DED4)

93

 Makroekonomická
stabilita
 Zdravotní péče

 Technologické
předpoklady
 Vyšší a celoživotní
vzdělávání
 Struktura podnikání
 Velikost trhu
 Instituce

 Inovace
 Infrastruktura

Severovýchod
(CZ05)

150

 Makroekonomická
stabilita
 Základní vzdělávání

 Technologické
předpoklady
 Inovace
 Vyšší a celoživotní
vzdělávání
 Velikost trhu
 Instituce

 Infrastruktura
 Zdravotní péče
 Struktura podnikání

Severozápad
(CZ04)

178

 Makroekonomická
stabilita
 Základní vzdělávání

 Technologické
předpoklady
 Pracovní trh
 Velikost trhu








Zdravotní péče
Infrastruktura
Instituce
Struktura podnikání
Inovace
Vyšší a celoživotní
vzdělávání

Zdroj: European Regional Competitiveness Index 2019, Scorcards 2019,
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness

Struktura hospodářských odvětví
Programové území patří k nejprůmyslovějším regionům Evropy.
26 % výdělečně činných osob v programovém území pracuje v průmyslu, přičemž
průměr EU činí pouze 15 %. Naproti tomu je v programovém území – ve srovnání s 28
státy EU – poměrně nízký podíl osob pracujících v oblasti zemědělství a lesnictví či
v oblasti služeb.
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Při srovnání regionů vyniknou značné rozdíly ve struktuře hospodářských odvětví. Je
třeba zdůraznit velkou důležitost průmyslového sektoru v české části území. Oproti
tomu je mnohem více rozvinutá oblast hodnotných služeb (finanční služby, realitní
služby, veřejná správa) v saské části území než na české straně. Struktura
zaměstnanosti v programovém území podle sektorů je představena v kapitole 5.2 (viz
grafika 11). Tabulka znázorňující rozdílnou situaci na úrovni NUTS 3 je součástí
přílohy (tabulka 49).
Nejsilnějšími odvětvími průmyslu jsou automobilový průmysl, strojírenství a stavby
zařízení, dále také oblast mikroelektroniky / IKT. Kromě těchto určujících odvětví
existuje mnoho dalších odvětví s vývojovým potenciálem. Také tradiční odvětví jako
hornictví a textilní průmysl mají stejně jako dříve svůj význam.
Například Sasko s podílem na Lužickém a Středoněmeckém hnědouhelném revíru
patří k zemím s významným podílem těžby hnědého uhlí v Německu. Také v české
části území, v Severočeské a Sokolovské pánvi, se hnědé uhlí ještě těží.
Socioekonomická transformace tradičního hornického průmyslu a zejména útlum těžby
uhlí v Sasku představují zvláštní výzvu.
Sasko-české obchodní vztahy
Programové území leží na křižovatce tradičních obchodních cest a je součástí
tradičního sasko-slezsko-českého hospodářského prostoru.
Díky tomu se navzdory přetrvávajícímu výraznému rozdílu ve výkonu ekonomik
vyvinuly mezi Saskem a Českou republikou úzké obchodní vztahy.
S 5% podílem na zahraničním obchodu je Česká republika po Číně, USA, Velké
Británii a Francii pro Sasko pátým nejdůležitějším exportním partnerem. V roce 2018
vyvezly saské podniky podle předběžných údajů Zemského statistického úřadu Sasko
(Statistisches Landesamt Sachsen) do České republiky zboží v hodnotě 2,10 miliardy
EUR. To bylo o 2 % více než v předchozím roce, zatímco export Saska celkově o 2 %
poklesl.
Objem českého exportu do Saska v roce 2018 obnášel 4,54 miliard EUR a dosáhl tak
19% podílu na celkovém dovozu do Saska. Navzdory malému poklesu ve výši 1 %
oproti roku 2017 je Česká republika stejně jako doposud nejdůležitějším importérem do
Saska.
Vzájemný obchod se zbožím je značně vyvážený. V obou směrech pohybu zboží jsou
nejdůležitější hotové výrobky a koncové produkty, zejména pak zařízení pro výrobu a
rozvod elektřiny a výroba vozidel (osobní vozy, obytné vozy, podvozky, karoserie,
motory a příslušenství).12
Podnikatelský prostor
V programovém území je aktivní velký počet hospodářských aktérů. V německé části
území bylo v roce 2017 aktivních13 přibližně 122 000 podnikatelských subjektů včetně
12

Statistisches Landesamt Sachsen (2019), Statistischer Bericht. Außenhandel des Freistaates Sachsen.
Vorläufige Ergebnisse 2018. G III 1 – j/18. https://www.statistik.sachsen.de/download/100_BerichteG/G_III_1_j18_SN.pdf.
13 Statistisches Landesamt Sachsen (2018), Statistischer Bericht. Auswertung aus dem sächsischen Unternehmensregister. D II 1 – j/18. https://www.statistik.sachsen.de/download/100_BerichteD/D_II_1_j18_SN.pdf.
TLS (2018), Unternehmen und Betriebe und deren Sozialversicherungsbeschäftigte nach Kreisen in Thüringen. https://statistik.thueringen.de/datenbank/TabAnzeige.asp?tabelle=kr000456%7C%7C.
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osob samostatně výdělečně činných 14. Počet podniků v české části programového
území byl v roce 2017 přibližně 169 000.15
Pro podnikatelský prostor jsou ve velké míře charakteristické malé podniky. V saské
části programového území se jedná z 89 % o malé podniky s maximálním počtem 9
zaměstnanců. Pouze 0,4 % podniků má 250 zaměstnanců či více. V české části území
je hospodářská struktura obdobná. Také zde dominují se 77,4 % malé podniky s 0 až 9
zaměstnanci. Podíl podniků s 50 nebo více zaměstnanci je pouhých 0,1 %.
Ve vědecko-výzkumných hospodářských odvětvích bylo v Sasku v roce 2016
registrováno přibližně 700 nově založených podniků. Ukazuje se, že po mnoho let
bylo zakládání high-tech a vědecky orientovaných služeb silnou stránkou Saska.
Sasko vykazovalo ve všech pozorovaných odvětvích vždy vyšší počty nově
založených podniků než ostatní státy. V oblasti high-tech průmyslu mělo navíc Sasko
po mnoho let, mezi lety 2000 až 2012, nejvyšší míru nově založených podniků.
V posledních 4 letech ovšem Sasko zaznamenává pokles intenzity zakládání nových
podniků v oblasti high-tech průmyslu.16
Pro českou část programového území nejsou k dispozici žádná aktuální data o počtu
nově založených podniků.
Spolupráce podniků
Na úrovni podniků existují hospodářské vazby mezi Saskem a Českou republikou, to
se ovšem týká pouze menšího podílu podniků. Na jednu stranu je cca 1,5 % saských
podniků aktivních v České republice, na druhé straně existují přímé investice českých
podniků v Sasku.
Z 96 000 podniků v Sasku (všech velikostí a odvětví) je cca 1 400 přímo aktivních
v České republice (přibližně 1,5 %). V Sasku jsou tyto údaje k dispozici díky
komorovému systému. V České republice žádné srovnatelné údaje k dispozici nejsou.
V obvodu IHK Drážďany bylo zaznamenáno přibližně 200 investic českých podniků
(nejen pouze z programového území), a to zejména v Drážďanech a Žitavě.17
V oblasti hospodářství a inovací již existují různé výměnné formáty a jsou realizovány
projekty spolupráce.
Instituce jako Průmyslová a obchodní komora (Industrie- und Handelskammer; IHK),
Komora řemeslníků (Handwerkskammer; HWK) a agentura Wirtschaftsförderung
Sachsen (WFS) přinášejí důležité impulzy k posílení přeshraničních hospodářských
vztahů. Například WFS pravidelně realizuje úspěšné projekty s partnery z České
republiky. Organizují se výjezdy podnikatelů, burzy spolupráce a odborné akce
s cílem podpořit saský odbyt do České republiky a přeshraniční spolupráci mezi
podniky a sítěmi v rámci odvětví.
IHK Drážďany organizuje v rámci „Česko-saského klubu podnikatelů“ dvakrát ročně
diskusi mezi českými a saskými zúčastněnými podniky s účastí dalších aktérů, jako
jsou vysoké školy, ministerstva, turistické podniky a agentury. Dalším výměnným
formátem je „Wirtschaftskonferenz Tschechien“ („Hospodářská konference Česko“),
14

Ke dni 30.09.2018: Podniky a živnostníci se zaměstnanci s povinným sociálním pojištěním v roce 2017 a
živnostníci bez zaměstnanců s povinným sociálním pojištěním, ale se zdanitelným plněním v roce 2017
ČSÚ
SMWA (o.J.), Innovationsstrategie. Exzellente Wissenschaft.
http://innovationsstrategie.sachsen.de/innovationsstandort-sachsen-lebensraum.html.
17 Zahradník J., IHK Dresden (2019), Telefonický rozhovor am 30.08.2019.
15
16
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která je organizována IHK Drážďany, IHK Chemnitz a Generálním konzulátem České
republiky Drážďany.
V regionu Trojzemí Sasko, Ústí a Dolní Slezsko (polsky: Dolny Śląsk) probíhá od roku
2017 v rámci Interreg Central Europe realizace nadnárodního projektu TRANS³Net.
Projektem spolupráce mají být zlepšeny podmínky pro dobré fungování inovačního
systému v regionu Trojzemí. Tohoto cíle má být dosaženo posílením spolupráce mezi
agenturami pro inovace a aktéry z oblasti vědy, hospodářství a veřejné správy.
V oblasti inovací existují ještě další nadnárodní projekty v rámci Interreg 2014–2020,
na nichž se podílejí čeští a saští partneři, např. projekty „Expert Network on Textile
Recycling“ (Saxon Textile Research Institute, CTPT – Česká technologická platforma
pro textil), Alliance for Advanced Manufacturing in Central Europe (TU Chemnitz a
Liberec), Responsible and Innovative SMEs in Central Europe (Czech Centre for
Science and Society, Bautzen Innovation Centre), Delivery and deployment of
innovative solutions for Home Care (DEX Innovation Centre v Liberci, Dresden
University Hospital), abychom zmínili jen některé. Jedním z projektů programového
období 2007–2013 programu Cíl 3 je: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém
příhraničí / Vernetzte Forschung und Entwicklung (FuE) für KMU in der sächsischtschechischen Grenzregion (Ústecký kraj, Wirtschaftsförderung Erzgebirge, ICMChemnitz).18
V oblasti výzkumu a inovací (priorita 1) bylo podle databáze Keep19 v obou
programových obdobích 2007–2013 a 2014–2020 ve všech programech Interreg
realizováno celkem 24 projektů s účastí kooperačních partnerů (LP+PP)
z programového území (uzavřené i ještě probíhající projekty).
Inovační projekty převážně pro malé a střední podniky s přeshraničním potenciálem
jsou podporovány programem „WIR!“ – Wandel durch Innovation in der Region“20
německého Spolkového ministerstva pro výzkum (Bundesforschungsministerium;
BMBF) s účastí Wirtschaftsförderung Erzgebirge (www.wfe-erzgebirge.de/)21. Tyto
projekty jsou sice financovány z národních zdrojů, spolupráce s kooperačními partnery
ze sousedních zemí, Polska a České republiky je výslovně vítána. Těmito projekty má
být posílena přeshraniční inovační kapacita v přeshraničním Montánním regionu –
Erzgebirge / Krušnohoří chráněném jako kulturní dědictví UNESCO na obou stranách
hranice.
Výzkum, věda, technologický rozvoj, inovace
Výzkum a vývoj stejně jako inovace jsou zásadní pro rozvoj regionu. Technické
inovace (inovace produktů a procesů) i netechnické inovace (například nové pracovní
postupy, systémy řízení nebo komunikační struktury) představují přínos k urychlení
strukturní proměny, zajištění konkurenceschopnosti podniků a přispívají k vytváření
pracovních míst založených na znalostech v regionu.

18
19
20

https://www.keep.eu/
https://www.keep.eu/
BMBF (o.J.), WIR! – Wandel durch Innovation in der Region. https://www.unternehmen-region.de/de/wir--wandel-durch-innovation-in-der-region-2185.html.
21 Smart Rail Connectivity Campus – www.smart-rail.cc – autonomes Fahren und alternative Fahrzeugantriebe bei der Bahn; Smart Composites Erzgebirge – https://www.smarterz.de – intelligente Faserverbundwerkstoffe und rECOmine – www.recomine.net – Umwelt- und Ressourcentechnologien im 21. Jahrhundert.
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Sasko má v evropském srovnání dobrou pozici a mezi regiony EU je zařazeno jako
„Strong Innovator“22. Indikátory, které jsou k dispozici, ukazují na velké rozdíly ve
vztahu k vybavení a nasazení prostředků pro výzkum a vývoj. V saské části území je
podíl výdajů na výzkum a vývoj na HDP výrazně vyšší než v české části území. Česká
část území je vzhledem k inovačnímu výkonu zařazena do kategorie „Moderate
Innovator“.
Na saské straně vypadá situace nejlépe v regionu Drážďany, který byl v roce 2015
s 3,96 % výrazně nad celostátním průměrem Spolkové republiky Německo i průměrem
EU. Celkově se Sasko nachází mírně pod celostátním průměrem Spolkové republiky
Německo, ovšem nad úrovní 28 států EU.
Oba české dílčí regiony Severozápad a Severovýchod leží výrazně pod národním
průměrem EU, přičemž podíl výdajů na vědu a rozvoj je v regionu Severozápad
(Karlovarský kraj a Ústecký kraj) výrazně nižší než v regionu Severovýchod. Od roku
2014 navíc dochází v České republice k poklesu poměru výdajů na vědu a vývoj
k HDP, zatímco hodnoty v EU a Německu zůstávají konstantní nebo lehce rostou.
Tabulka 2. Podíl výdajů na vědu a vývoj (všechny sektory) na HDP (v %)
2014
EU28
DE - Německo

2015

2016

2,02

2,03

2,88

2017
2,04

2,07

2,93

2,94

3,07

2,71

chybí
údaje

2,78

DED - Sasko

chybí
údaje
chybí
údaje

3,96

chybí
údaje

4,10

DED2 - Drážďany

chybí
údaje.

1,77

chybí
údaje

1,83

DED4 - Chemnitz
CZ – Česká republika

1,97

1,93

1,68

1,79

CZ04 - Severozápad

0,40

0,36

0,29

0,30

CZ05 - Severovýchod

1,45

1,33

1,24

1,29

Zdroj: Eurostat

Údaje dále ukazují na to, že jsou zdroje na výzkum a vývoj v saské části
programového území vyšší měrou financovány z veřejných zdrojů a méně podniky.
Z celkového podílu výdajů na výzkum a vývoj na HDP připadlo v Sasku v roce 2015
(2,71 %) přibližně 44 % (resp. 1,18 % HDP) na podnikatelský sektor. Vysoké veřejné
výdaje na výzkum a vývoj přispívají k vyrovnání výzkumných a finančních slabin
podniků a k celkovému zlepšení rámcových podmínek pro výzkum a vývoj.
V české části programového území jsou naproti tomu výdaje na výzkum a vývoj –
jejichž objem je spíše malý – financovány v podstatě podnikatelským sektorem, v roce
2015 to bylo v regionu Severozápad přibližně z 86 % (tj. 0,31 % HDP). Na veřejně
financované aktivity v oblasti výzkumu a vývoje byly v posledních letech vynaloženy
pouze zanedbatelné prostředky (0,01 až 0,03 % HDP).
Ve vztahu k personálu se ukazuje obdobný obraz jako u výdajů. V saské části
programového území je podíl zaměstnanců ve výzkumu a vývoji měřený jako podíl
22
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EU-COM (2019), Regional Innovation Scoreboard. https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/factsfigures/regional_en.
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na pracující populaci blízký celostátnímu průměru a výrazně nad průměrem EU. V
české části území je podíl zaměstnanců ve výzkumu a vývoji výrazně pod tímto
průměrem.
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Tabulka 3. Podíl osob pracujících ve výzkumu a vývoji a vědců (ve všech
sektorech) na pracující populaci (v %)
2013

2014

2015

2016

2017

EU28

1,76

chybí údaje

1,85

chybí údaje

1,98

DE - Německo

2,11

chybí údaje

2,23

chybí údaje

2,31

DED - Sasko

2,16

chybí údaje

2,21

chybí údaje

2,33

DED2 - Drážďany

1,92

chybí údaje

2,77

chybí údaje

2,97

DED4 - Chemnitz

2,55

chybí údaje

1,63

chybí údaje

1,96

CZ - Česko

1,78

1,87

1,93

1,91

2,05

CZ04 - Severozápad

0,37

0,43

0,39

0,37

0,42

CZ05 - Severovýchod

1,29

1,30

1,32

1,33

1,39

Zdroj: Eurostat

Saská část území je oblastí s výkonnou vysokoškolskou a výzkumnou sférou s
bohatou tradicí. Patří sem mj. technické univerzity (Drážďany, Chemnitz a Freiberg),
Internationale Hochschulinstitut Zittau/Görlitz, celá řada odborných vysokých škol a
dalších výzkumných institucí, institucí provádějících externí průmyslový výzkum či
výzkum a vývoj samotných podniků. Pokud jde o aktivity výzkumu a vývoje, převyšují
saské podniky celoněmecký průměr. V roce 2017 vyvíjelo 22 % všech saských
podniků činnost ve výzkumu a vývoji.23
Navzdory pozitivnímu vývoji v posledních letech je na české straně programového
území méně univerzit a výzkumných institucí. Významnou roli hrají Technická
univerzita v Liberci a Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, která se také podílí
v rámci aktuálního programu spolupráce na množství projektů. V Libereckém kraji
existuje několik institucí většího významu, například technologické centrum, výzkumný
ústav pro textilní stroje, inovační centrum pro výzkum membrán. Dále existuje mnoho
malých a středních podniků, které se angažují s vlastními inovačními centry v oblasti
vývoje a inovací (včetně přeshraničních aktivit). Velmi aktivní je také hospodářská
komora v Libereckém kraji. Karlovarský kraj má ve vědě a výzkumu relativně malý
potenciál.
Aktéři orientovaní na výzkum (univerzity, vysoké školy, výzkumné instituce) jsou
přeshraničně vzájemně již velmi silně propojeni. V aktuálním Programu spolupráce
Česká republika – Sasko (stav ke konci 2018) se u pěti projektů jedná o spolupráci
vysokých škol. Vědecká výměna znalostí mezi univerzitami by měla být v určitých
tematických oblastech (jako je životní prostředí, stavební výzkum) posílena, tím by
mělo dojít ke zlepšení kvalifikace absolventů. Do těchto oblastí přichází 4,4 mil. EUR.
Kromě toho se univerzity účastní dalších projektů s různými tématy. Subjekty realizující
více projektů jsou zejména TU Drážďany se 13 projekty, TU Liberec s 10 projekty, TU
Bergakademie Freiberg se 7 projekty a Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se 6
projekty.
Inteligentní specializace
Svobodný stát Sasko chce zastávat proaktivní roli a přinášet pomocí inteligentní
specializace konkrétní impulzy, které podnítí inovační dění. V Inovační strategii (2019)
23
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jsou definována témata pro budoucnost – životní prostředí, suroviny, digitalizace,
energie, mobilita a zdraví. Dalšími těžišti jsou mikroelektronika, softwarové a webové
technologie, pokročilé výrobní technologie, nové materiály, fotonika, nanotechnologie a
biotechnologie. Systémově relevantní inovace je možné očekávat zejména u
tematických oblastí, které se nachází na styčných bodech mezi oblastmi relevantními
pro budoucnost a klíčovými technologiemi. Vedle specializace je v Sasku kladen důraz
také na inteligentní diverzifikaci.24
Karlovarský kraj, Ústecký kraj a Liberecký kraj mají vypracované regionální inovační
strategie, které jsou součástí přílohy Národní výzkumné a inovační strategie pro
inteligentní specializaci ČR. Inteligentní specializace se v jednotlivých krajích soustředí
na místní potenciál a specifické podmínky regionu. Těžištěm specializace
v Karlovarském kraji je strojírenství a zakázková kovodělná výroba, elektrotechnika,
automobilový průmysl a další.25 V Libereckém kraji se specializace soustředí na oblast
optiky, sklářství, strojírenství a textilního průmyslu26. Ústecký kraj se soustředí na
energetiku, organickou a anorganickou chemii či IT27. V současnosti není známo, zda
existuje systematické zkoumání společných těžišť specializace.
Transfer technologií, klastr a sítě
Saské instituty spolu vzájemně úzce spolupracují – ať už jsou vázané na konkrétní
lokalitu (např. DRESDEN-concept) nebo mají regionální přesah (např. saský institut
Leichtbau-Allianz). Svobodný stát Sasko podporuje saské vědecké instituce při
realizaci interdisciplinárních a mezinárodních výzkumných projektů.
Také vysoké školy a neuniverzitní výzkumná zařízení spolupracují s partnery
z hospodářské oblasti či s veřejnými a sociálními zařízeními a podporují tím procesy
přenosu vědomostí a technologií zejména v jejich regionu. Ústředními tématy
výzkumu jsou např. biovědy a zdraví, demografie, vývoj materiálů, životní prostředí,
zdroje, energetický výzkum, mikroelektronika / nanoelektronika, biotechnologie a
sociokulturní podmínky. Pětina všech podniků v Sasku spolupracuje s vědeckými
institucemi. Nejtypičtější je přitom neformální způsob spolupráce.
Sasko bude i nadále podporovat propojení studia a hospodářství, aby tím dále
podpořilo venkovské oblasti. Za tímto účelem mají být vytvořeny relevantní
akademické nabídky dalšího vzdělávání přesahující lokality s vysokými školami.
Zvláštní význam tu mají TU Bergakademie Freiberg (jako jediná univerzita mimo velká
městská centra), vysoké školy zabývající se aplikovanými vědami s tradičně silným
vztahem k danému regionu.
Sasko je již od rané fáze industrializace pro průmysl a špičkové technologie
výjimečnou lokalitou. Díky výzkumným a vzdělávacím institucím, které byly vytvořeny a
rozvíjeny tak, aby doplňovaly hospodářskou sílu, vzniklo zásadní množství inovátorů.
Ti vytvářejí klastry a sítě s celoevropským dosahem, zejména v oblasti
mikroelektroniky (Silicon Saxony se špičkovým klastrem „Cool Silicon“), dále je zde
také výkonný automobilový a dodavatelský průmysl, výrobci strojních zařízení a
24
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vybavení, také odvětví budoucnosti, jako je například biotechnologie, strojírenské
vybavení a zařízení. Svobodný stát Sasko cíleně podporuje tvorbu sítí v odvětvích
budoucnosti, jako je biotechnologie, materiály lehkých konstrukcí, dále také inteligentní
textilie pro zdravotnictví.28 Klastrové iniciativy se osvědčily jako dobré platformy, které
ulehčují subjektům z oblasti vědy a hospodářství společné inovace. Přesto existuje u
mnohých klastrových iniciativ vysoký potenciál, aby se ještě intenzivněji zabývaly
tématem inovace a vývoj produktů. Klastrová strategie (2016) potvrzuje záměr
podporovat sítě nesené podnikatelskou sférou s ambiciozními projekty budoucnosti a
jasnou orientací na tvorbu hodnot. Vedle tradičních klastrů a sítí existuje v Sasku také
silná inovační komunita kreativních laboratoří.
Také v české části programového území existují spolupráce, sítě, instituce a regionální
inovační strategie, které podporují proces přenosu vědění a technologií. Důležitým
aktérem je Technická univerzita v Liberci s četnými projekty. Velký přínos pro přenos
vědomostí a technologií představují také podniky a neziskové organizace.
V Ústeckém kraji podporuje místní podniky inovační centrum při rozbíhání
obchodního plánu a expanzi za hranice. Spojuje partnery z oblasti hospodářství,
výzkumu a vzdělávání a posiluje zároveň atraktivitu regionu pro investory.
V Libereckém kraji se zabývá Inovační centrum DEX digitálními inovacemi a
výzkumem v oblasti chytrého zdravotnictví, chytré energetiky a chytré dopravy.
Technologické centrum (DEXIC μFabLab) pracuje s malými a středními podniky,
startupy, univerzitami a výzkumnými centry i veřejnou správou29. Vedle toho existuje
také Inovační centrum – podnikatelský inkubátor Libereckého kraje (Lipo.ink),
který se zaměřuje na poskytování podpory startupům při vývoji inovací a podporuje
jejich nápady. Nabízí také poradenství a školení etablovaným malým a středním
podnikům30. Hlavním cílem Centra přenosu technologií VÚTS je podpora spolupráce
univerzit s podniky, které nejsou zaměřeny pouze na přenos technologií, ale také na
specifické služby (testování, měření) nebo použití specifických nástrojů a laboratorních
zařízení univerzit. Centrum se také snaží vytvářet a prohlubovat strategická partnerství
v oblasti výzkumu a vývoje.31
Karlovarská agentura rozvoje podnikání (KARP) je jedinou agenturou v
Karlovarském kraji, která podporuje a realizuje aktivity na podporu místního potenciálu.
Aktivity jsou zaměřeny na podporu výzkumu, vývoje a inovací, nových spoluprací,
podporu vzdělávání a podporu při tvorbě lepších rámcových podmínek pro podniky.
Agentura podporuje spolupráci místních podniků s výzkumnými organizacemi a
středními a vysokými školami a usiluje o rozvoj měst a obcí v regionu.32
V české části programového území existuje relevantní klastr (CLUTEX – Klastr
technických textilií) v oblasti textilního průmyslu. Těžiště klastru tkví ve vývoji a
inovacích na národní i mezinárodní úrovni, vývoji nových testovacích metod a
prototypů či adaptaci procesů a produktů.33 Český textilní svaz ATOK již spolupracuje s
německým svazem Verband der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie
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e. V. (vti) z Chemnitz. Také textilní a módní průmysl v Sasku a Durynsku je
celosvětově známým high-tech odvětvím s velkou tradicí.
Klastr Nanoprogress se orientuje na výzkum a vývoj funkčních struktur nanovláken a
jejich využití v průmyslu a v oblasti biomedicíny. Nanoprogress patří mezi výjimečné
evropské klastry a je spoluzakladatelem evropského strategického klastrového
partnerství „AdPack“. Klastr Nanoprogress sídlí v Pardubicích a je aktivní celkem ve
čtyřech městech České republiky. Zařízení v Liberci se zaměřuje na technologický
výzkum. 34
Region Horní Lužice – Liberec usiluje o rozvoj přeshraniční sítě zpracování plastů,
která by podporovala propojení podniků, vysokých škol a studujících z obou států. Za
tímto účelem vznikl v rámci přeshraniční výuky projekt kooperativní výuky technologií
zpracování plastů Zittau – Liberec (GreK), který je financován z aktuálně probíhajícího
Programu spolupráce.
Digitalizace
Digitální transformace je proces proměny, který se dotýká celé společnosti, a v oblasti
hospodářství se zvlášť dotýká podnikání. Digitalizace je více než zavádění
širokopásmové infrastruktury a má jako průřezové téma pro mnoho oblastí činnosti
značný význam.
Na evropské úrovni je digitální agenda považována za jednu ze 7 hlavních iniciativ
Strategie Evropa 2020. V roce 2016 byl zveřejněn „Akční plán pro eGovernment 2016–
2020 Urychlování digitální transformace veřejné správy“.
Saská státní vláda aktivně spoluvytváří rámcové podmínky digitalizace. Příručkou
k tomuto tématu je strategie digitalizace s meziresortním přesahem „Sachsen Digital“35,
která byla v roce 2019 představena společně s příslušným katalogem opatření
v kompletně přepracovaném znění. K novým opatřením náleží mezi jinými také
podpora blockchainového vzorového regionu Mittweida Spolkovým ministerstvem pro
vzdělávání a výzkum (BMBF) ve formě projektu WIR!, opatření na podporu digitalizace
podnikatelských subjektů v sasko-polském pohraničí prostřednictvím projektu
DigiNetPolSax či podpora projektu KIKiS (Künstliche Intelligenz - Kompetenzen und
Innovationspotenzial in Sachsen), jehož cílem je vytvořit odpovídající kompetenční
atlas36.
Díky Smart Systems HUB vyrůstá v Drážďanech kompetenční a inovační centrum
zabývající se digitalizací průmyslu, které by se mělo stát prvním evropským místem s
výrobou komponentů pro chytré systémy. Na základě mikroelektroniky jako výchozího
odvětví a integrace tří základních pilířů – hardwaru, softwaru a konektivity platforem –
jsou při využití technologie IoT vytvářeny nové produkty a obchodní modely a jejich
společný vývoj je důsledně posouván dál. V Lipsku se rozvíjí díky Smart Infrastructure
Hub digitální ekosystém pro oblasti energetiky, chytrých měst a zdravotnictví, který
stále více propojuje etablované podniky se startupy a výzkumem. Zkoumá a rozvíjí
inteligentní propojení a digitalizaci procesů a infrastruktury města. Přispívá tím k tomu,
aby byly veřejné služby v oblastech s vyšším veřejným zájmem lepší, efektivnější,
digitální, a tím pádem připravenější na budoucnost.
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Také v Česku byla vypracována strategie pro koordinovanou a komplexní digitalizaci.
Strategie „Digitální Česko 2018+“ obsahuje celou řadu konceptů a realizačních plánů,
jejichž účelem je zajistit s ohledem na pokračující digitalizaci dlouhodobý blahobyt.
Česká strategie digitalizace sestává ze tří pilířů:
1) Česko v digitální Evropě: základní vládní koncept, který se koncentruje na
evropský vnitřní trh a stanoví cíle v oblasti digitální agendy.
2) Informační koncept: základní dokument, který stanoví obecné principy pro
získávání, zřizování, správu a provozování informačních systémů veřejné správy
pro dobu 5 let.
3) Koncept digitálního hospodářství a společnosti má zajistit koordinaci programů
v oblasti digitálního hospodářství a společnosti.37
V rámci projektů spolupráce s českou a německou účastí je prověřováno poskytování
veřejných služeb na základě inteligentních řešení založených na datech. Města
například spolupracují v rámci projektu SCORE (Smart Cities Open data Re-use,
s německou účastí), aby mj. optimalizovala trasy pro svoz komunálního odpadu na
základě údajů o rozmístění odpadu. V rámci česko-slovenského projektu (Informační
most III) spolupracují místní vlády na přezkoumání použitelnosti konceptu chytrého
města. Také v oblasti škol již existují společné iniciativy zaměřené na digitalizaci.
Středoevropský projekt 4STEP zkoumá, jak může být koncept Průmysl 4.0 pro digitální
průmyslovou výrobu využit v průmyslových odvětvích zúčastněných regionů.

2.3 Výzvy a potenciály přeshraniční spolupráce
2.3.1 Výzkum, věda, technologický vývoj
Výzvy
V programovém území existuje vynikající infrastruktura výzkumu s těžištěm v Sasku.
Aktéři orientovaní na výzkum (univerzity, vysoké školy, výzkumné instituty) a také
inovační centra ji vytváří vzájemně silně propojené sítě. Existuje dobrá infrastruktura
inovačních center, která podporují výzkum a vývoj a inovace. Existují také národní a
regionální inovační strategie. Spolupráce mezi vědou a podniky (technologický
transfer) je na národní úrovni silně podporován (např. v rámci národních clusterů).
Mezi německým a českým hospodářským prostorem nicméně existuje značný rozdíl ve
vývoji výdajů na výzkum, což je strukturní slabina, kterou je možné vyrovnat pouze
v dlouhodobém horizontu. Rovněž potenciály spolupráce oblasti vědy a výzkumu jsou
v programovém území velmi nevyrovnaně rozděleny a jsou soustředěny do několika
málo center. Dále je v programovém území nedostatečné povědomí o tom, jaké
přístrojové vybavení pro výzkumné účely, je k dispozici. To omezuje jeho společné
využívání výzkumnými institucemi a zejména pro malé výzkumné instituce ležící mimo
centra to představuje konkurenční nevýhodu.
Potenciály
Z pohledu SEA není přeshraniční spolupráce v rámci Interreg vhodným nástrojem pro
infrastrukturní rozvíjení výzkumných a inovačních kapacit, pro navýšení výdajů na
výzkum zejména na české straně a pro zavádění pokrokových technologií. U
komplexnějších projektů orientovaných na výzkum je třeba uvážit, že kontrolor
37
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například u kooperačních projektů nebude schopen po odborné stránce sám posoudit
pokrok projektu. Pro hodnocení by bylo vhodné implementovat dodatečný
mechanismus, který by musel být financován z prostředků programu. Projekty
orientované na výzkum obvykle potřebují financování v řádu několika milionů EUR,
které Program spolupráce nedokáže zajistit. K plnění těchto úkolů jsou vhodnější
mainstreamové programy EFRR, program Horizon Europe Programm a státní
programy.
Následující potenciály v oblasti vědy a výzkumu relevantní pro Interreg budou probrány
v rámci jiných specifických cílů:
 Potenciál podpořit mobilitu výzkumných pracovníků bude diskutován v rámci
specifického cíle 3b (viz bod 5.4).
 Potenciál ke zlepšení společného využívání výzkumné infrastruktury a
výzkumných zařízení bude diskutován v rámci inteligentní specializace (viz bod
2.3.4).
 Celkové pozorování výzkumných a inovačních řetězců v oblasti činnosti vedoucí
k posílení inovativních schopností malých a středních i začínajících podniků by
mělo zůstat pro jednotlivá odvětví otevřené, například díky odpovídajícímu
složení partnerů, mezi nimiž budou aktéři z výzkumu, poradenství a realizátoři.
 Neinvestiční a aplikované výzkumné aktivity v menším měřítku a se silným
regionálním zaměřením mohou být pokryty – jako součást balíčků opatření –
v rámci různých tematických oblastí činnosti.
2.3.2 Digitalizace jako průřezový úkol
Výzvy
Stávající strategie na evropské úrovni, v Sasku i České republice připisují
průřezovému tématu digitalizace vysokou prioritu.
V oblasti průmyslu jsou potenciály digitalizace již intenzivně zkoumány a také
realizovány. Plynulý rozvoj širokopásmové infrastruktury je přitom základním
předpokladem digitalizace.
Ve veřejném sektoru je využití potenciálů digitalizace ještě stále příliš malé. Existují
značné možnosti, jak na obou stranách hranice zlepšit elektronické veřejné služby
(srov. Border Orientation Paper Germany-Czech Republic, S. 12). Tím jsou společným
iniciativám pro rozvoj digitální inovační kultury ve veřejném sektoru dány možnosti pro
rozvoj, které by měl program Interreg uchopit.
Potenciály
Jako potenciální oblasti činnosti jsou navrhovány společné iniciativy pro rozvoj digitální
inovační kultury.
Potřebu lze spatřit zejména ve veřejném sektoru. Na základě stávajících strategií
digitalizace může program spolupráce přispět k podpoře digitální inovační kultury
veřejnoprávních subjektů (např. místní správa) a institucí, aby se tím zlepšilo
poskytování veřejných služeb (např. v oblasti životního prostředí, vody, parkování,
udržitelné mobility) na základě inteligentních řešení založených na datech. Tato oblast
činnosti zahrnuje také společné iniciativy týkající se digitalizace škol (např. posílení
digitálních kompetencí, využití digitálních výukových platforem).
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Kromě výměny vědomostí je cílem společné plánování a realizace pilotních projektů,
které by mohly dát impuls k převedení do praxe.
Digitalizace v podnikání by měla být zahrnuta v rámci inovační strategie mezioborově
do oblasti činnosti posílení inovační schopnosti malých a středních i mladých podniků.
2.3.3 Růst a konkurenceschopnost MSP
Výzvy
Programové území je tradičně společným hospodářským prostorem s těsnými vazbami
a charakteristickou kompetentností průmyslu. Přesto existuje mezi českou a německou
částí značný vývojový rozdíl. Vzhledem k rozdílnému hospodářskému potenciálu je na
provozní úrovni vzájemně přímo propojena jen malá část podniků. Také obecné
překážky jako jazykové bariéry a administrativní překážky patří stejně jako předtím
k výzvám a brání rozvoji spolupráce v podnikatelském sektoru. Různé postavení
hospodářských komor (povinné členství na německé straně a dobrovolné členství na
straně české a s tím související rozdílnost rozpočtů) ztěžuje rozvoj spolupráce v celé
šíři podpory podniků. Ačkoli již existují různé přeshraniční a nadnárodní formáty
výměny a realizují se projekty spolupráce, existuje potřeba zlepšit poradenství,
podporu a spolupráci zejména malých podniků v pohraničí tak, aby byla koherentní.
Velkou překážkou je zejména v České republice silná závislost podniků na
zahraničních mateřských společnostech, které neposkytují dostatečnou autonomii pro
výzkumnou činnost a vývoj38. Dále bojují zejména malé podniky na obou stranách
hranice s nízkým stavem zaměstnanců a s malou finanční kapacitou a kapacitou pro
výzkum a vývoj, aby bylo možné převzít vědecké poznatky a proměnit je v inovace.
Nízkoprahový přístup k podpoře inovací je nezbytný, aby bylo možné rozvinout
inovační potenciály.
Potenciály
Z celkového pohledu existuje potřeba rozvíjet pomocí zesílené spolupráce
zainteresovaných subjektů a agentur společná řešení pro posílení schopnosti malých a
středních podniků, stejně jako mladých podniků (bez omezení odvětví) rozvíjet
odpovídající iniciativy a struktury. Jako oblast činnosti jsou proto navrhována společná
řešení posilující inovační schopnosti malých a středních i mladých podniků.
Tato oblast činnosti se zaměřuje na posílení schopnosti regionálních podniků inovovat
– zejména u malých a středních podniků i mladých podniků, dále také na zajištění
dostatečné kvalifikační a kompetenční základny v programovém území pomocí
kvalifikace nebo získávání personálu a nových pracovních sil.
Cílem je posílení přeshraničních podpůrných struktur, tzn. primární cílovou skupinou
jsou zprostředkovávající organizace (přímá podpora podnikání se nejeví jako účinná).
Témata pro inovace nejsou omezena podle odvětví a měla by být zpracovávána
interdisciplinárně s účastí různých relevantních aktérů. Měla by existovat možnost
přibrat k projektům spolupráce také odborné a manažerské síly z oblastí mimo
programové území, aby se bylo možné vyhnout izolovanému pohledu z jedné
perspektivy.

38
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Karlovarský kraj (2018), Regionální inovační strategie Karlovarského kraje,
http://www.ris3kvk.cz/download/documents/RIS3_KK_verze_2018_05_31.pdf.
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Ve vztahu k obecným formátům výměny by měla být potřeba již celkově pokryta
národními subjekty zastupujícími zájmy a nadnárodními programy spolupráce. Proto
by měly být podporovány projekty, které se od dosavadních výměnných aktivit odlišují.
Posílení přeshraničních podpůrných struktur může být součástí strategie pro podporu
inteligentní specializace.
2.3.4 Inteligentní specializace
Výzvy
Inteligentní specializace a diverzifikace je politicky silně podporována a inovační
agentury i vědecké instituce jsou značně ochotné spolupracovat.
Hospodářská spolupráce a sítě mohou posílit pozitivní image a zviditelnit určitá odvětví
a lokality. Pozitivní image je základním předpokladem pro mezinárodní vnímání a pro
to, aby bylo možné přitáhnout kvalifikované pracovní síly a podniky z celého světa.
Spolupráce relevantních aktérů může vést také k posílení schopnosti inovovat,
zejména u malých a středních nebo mladých podniků.
V programovém území existují výchozí body pro společná těžiště specializace, např. u
přeshraničních sítí v textilním průmyslu a ve zpracování plastů, v oblasti
nanomateriálů, pokročilých technologií třídění a sanace, spojovacího materiálu,
strojírenství apod.
Program spolupráce by se měl této příležitosti rozvoje chopit a přispívat v rámci
specifického cíle k rozvoji viditelných přeshraničních sítí jednotlivých odvětví.
Program může podporovat vyvážený vývoj pouze v jednotlivých oblastech, které mají
potenciál, či u jednotlivých tematických oblastí, kde je možné docílit během
omezeného času praktických výsledků. Pro stanovení priorit se jeví jako vhodný
přístup členění podle odvětví včetně hodnotových řetězců. Specifický přístup členění
podle odvětví by měl být doplněn podporou inovací bez omezení podle odvětví.
Potenciály
Jako potenciální oblast činností je navrhováno posílení společných sítí odvětví
(specifických pro jednotlivá odvětví).
Kooperační program by měl využít stávající potenciál pro hospodářskou spolupráci a
posilovat společné propojení odvětví v relevantních polích potenciálu.
Měly by být vybírány oblasti s potenciálem, u nich již programové území disponuje
hospodářskými, vědeckými, technologickými nebo společenskými kompetencemi a
vykazuje inovační potenciál.
Program může navázat na stávající aktivity a výkonné sítě zainteresovaných subjektů
specifické pro jednotlivá odvětví, inovační agentury, inkubátory, poskytovatele služeb a
napojených institucí. V rámci sítí specifických pro jednotlivá odvětví mohou být
zpracovávána témata jako např. vzdělávací strategie, podnikání, převzetí podniků,
strategie pro výzkum, technologie a inovace, digitalizace, logistika, možnosti
financování či strategie zahraničního obchodu. Odvětvové sítě by přitom měly vytvářet
tematický rámec při zpracování jednotlivých aspektů.
Sítě by měly být viditelné a přinášet (přímo či nepřímo) zúčastněným podněty
k inovacím a růstu.
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Inteligentní specializace v technologických odvětvích je závislá na vybavení
specifickými výkonnými a výzkumnými infrastrukturami a výzkumným aparátem.
Zvláště výzkumné instituce sídlící v méně urbanizovaných územích mají konkurenční
nevýhodu, pokud nemohou využít existující výzkumnou infrastrukturu fungující na obou
stranách hranice. Proto je cílem společné využití odpovídající infrastruktury.
2.3.5 Shrnutí
V následující tabulce jsou shrnuty specifické cíle a potenciální oblasti činnosti, u nichž
byla prověřována potřeba. (označeno šedě).
Tabulka 4. Navrhované specifické cíle a oblasti činnosti pro politický cíl 1
Specifické cíle

Potenciální oblasti činnosti

i) Posílení výzkumných a inovačních kapacit a
zavádění pokročilých technologií
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ii) Využití přínosů digitalizace pro občany,
podniky a vlády

 Společné iniciativy podporující rozvoj
digitální inovační kultury ve veřejném
sektoru a v oblasti vzdělávání

iii) Posílení růstu a konkurenceschopnosti
malých a středních podniků

 Společná řešení pro posílení inovačních
schopností malých a středních podniků
(bez omezení odvětví)

iv) Rozvoj dovedností pro inteligentní
specializaci, průmyslovou transformaci a
podnikání

 Posílení společných sítí v rámci odvětví
(specifické pro odvětví)
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3 Životní prostředí, klimatické změny a efektivní využívání energií

Tato kapitola se vztahuje k politickému cíli 2 – Zelenější, nízkouhlíková Evropa
díky podpoře přechodu na čistou a spravedlivou energii, zelených a modrých
investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení se změnám klimatu a prevence
a řízení rizik a následujícím specifickým cílům (SC):
Podpora opatření pro zvýšení energetické účinnosti;
Podpora energie z obnovitelných zdrojů;
Rozvoj inteligentních energetických systémů, sítí a skladování na místní úrovni;
Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči
katastrofám;
v) Podpora udržitelného hospodaření s vodou;
vi) Podpora přechodu k oběhovému hospodářství;
vii) Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a
snížení znečištění.
i)
ii)
iii)
iv)

3.1 Podklady
Politický cíl 2 je tematicky velice obsáhlý. Srovnatelné statistické údaje
s přeshraničním přesahem pro hodnocení opírající se o ukazatele nejsou pro tyto
tematické oblasti k dispozici. Proto zde budou využity údaje ze státních, resp.
regionálních statistik i další informace uveřejněné různými úřady a ministerstvy.
Regionální údaje pro jednotlivé části Saska a České republiky nejsou v mnoha
případech k dispozici.

3.2 Struktura, vývojové trendy, iniciativy
Přírodní oblasti a chráněná území
Saská a česká část území je charakteristická rozmanitostí přírodních prostorů
typických pro daný region, jejichž nejcennější části byly vyhlášeny chráněnými
územími. Patří sem:
 Národní parky: Saské Švýcarsko je jediným národním parkem Saska. Na české
straně hraničí od 1. ledna 2000 s Národním parkem České Švýcarsko, takže je
ochrana přírody zajištěna přeshraničně. V Libereckém kraji leží také část Krkonošského národního parku39.
 Chráněné krajinné oblasti: V saské části programového území existuje 145
chráněných krajinných oblastí (mezi nimi např. Westlausitz, Oberlausitzer
Bergland, Osterzgebirge, Oberes Vogtland a další). V české části území: České
středohoří, Český ráj, Jizerské hory, Kokořínsko – Máchův kraj, Labské
pískovce, Lužické hory, Slavkovský les.
 Biosférické rezervace: Počítá se mezi ně Oberlausitzer Heide- und
Teichlandschaft (Hornolužická krajina vřesovišť a rybníků) v Sasku. V české
části území se nenacházejí žádné biosférické rezervace.
 Přírodní parky: V Sasku se mezi ně řadí Erzgebirge/Vogtland (Krušné
hory/Vogtland) a Zittauer Gebirge (Žitavské hory). V české části území leží
přírodní parky Ještěd, Maloskalsko, Peklo, Bezručovo údolí, Dolní Poohří,
Doupovská pahorkatina, Džbán, Klínovecká hornatina, Údolí Prunéřovského
39

MZP (2019), Národní parky. https://www.mzp.cz/cz/narodni_parky.
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potoka, Východní Krušné hory, Český les (částečně), Elster, Horní Střela, Jelení
vrch, Kamenec, Leopoldovy Hamry, Přebuz, Smrčiny, Stráž nad Ohří a Zlatý
kopec40.
 Chráněná krajinná oblast (v Sasku) a národní přírodní rezervace (v Česku):
Königsbrücker Heide v Sasku. Břehyně – Pecopala, Jezerka, Jezevčí vrch,
Jizerskohorské bučiny, Kaňon Labe, Karlovské bučiny, Kladské rašeliny, Lovoš,
Malý a Velký štít, Milešovka, Novodomské rašeliniště, Novozámecký rybník,
Pluhův bor, Oblík, Raná, Rašeliniště Jizerky, Rašeliniště Jizery, Rolavská
vrchoviště, Růžový vrch, Sedlo, Soos, Úhošť, Velký a Malý Bezděz a Zlatník
v České republice41.
Sasko má 270 přírodních stanovišť (území FFH) a 77 evropských ptačích rezervací,
které jsou součástí celoevropské sítě chráněných území NATURA 2000. Rozkládají se
na 292 777 hektarech, které zabírají přibližně 15,9 % plochy území.42 V Sasku se
nachází celkem 47 typů stanovišť FFH. Opatření zaměřená na ochranu přírody mají
v nabídce podpory Svobodného státu Sasko vysokou prioritu. Přesto je pouze u 25 %
druhů a 32 % typů stanovišť, které jsou chráněny NATUROU 2000, v prokazatelně
dobrém stavu pro jejich zachování.
Na české straně je součástí sítě chráněných území NATURA 2000 celkem 225 území
s celkovou rozlohou 156 702 hektarů. Podle směrnice FFH je 215 území významných
pro Společenství (Karlovarský kraj 55, Liberecký kraj 51, Ústecký kraj 109) s 10
ptačími rezervacemi (Karlovarský kraj 2, Liberecký kraj 3, Ústecký kraj 5). Téměř
všechna území patřící do sítě NATURA 2000 v české části území patří k chráněným
krajinným oblastem a národním parkům (Krkonoše), přičemž jsou podle českého práva
lépe chráněna.43 Informace o stavu chráněných území nejsou v České republice
k dispozici.
Zachování biologické rozmanitosti (biodiverzity)
Svět zvířat a rostlin Saska je velmi bohatý. Na saském území se přirozeně vyskytuje
přibližně 30 000 druhů zvířat, 6 500 druhů hub a lišejníků a 3 300 druhů rostlin včetně
vyšších řas (bez nepůvodních druhů a mikroorganismů). Přesto je mnoho druhů
ohrožených nebo jim hrozí vymření. Zvlášť silně ohrožené jsou různé skupiny řas,
divokých včel, tesaříků, denních motýlů, obojživelníků a plazů. Na druhé straně
dochází také k pozitivnímu vývoji, jako jsou např. první důkazy o výskytu netopýrů
alkathoe, nebo nálezy druhů, jako je kočka divoká. Mezi rostlinnými druhy se jedná o
čistec německý, smělek sivý či ostružiník stažený. Dále se v posledních letech zlepšila
kvalita vody mnoha vodních toků, díky tomu se zde mohly usídlit náročnější druhy.

40

Liberecký kraj (o.J.), Přírodní parky, https://zivotni-prostredi.krajlbc.cz/page2561?fbclid=IwAR2U2m1dm2_NsJKCLL3F8Ka0yMnKo0PLb3ypYWBRs0K_GFRjQZdq04U5w;
Karlovarsky kraj (2005), Příloha č.2. Zhodnocení krajinného rázu na území Karlovarského kraje,
http://webmap.krkarlovarsky.cz/download/vuc/sea/Priloha_2_krajinny_raz/Krajinny_raz_text_P2.pdf?fbclid=IwAR3MbjzG3tRM
6Bimy4UTVF17AsaXNoV5OFbzpB-Wr1cTw-IfzColhSX5ng4;
Ústecký kraj (2013), Národní parky, chráněné krajinné oblasti a přírodní parky, https://ustecky-kraj-2013b.webnode.cz/informace/prirodni-pomery2/narodni-parky-chranene-krajinne-oblasti-a-prirodni-parky/.
41 AOPK ČR (2019), http://www.ochranaprirody.cz/.
42 SMUL (o.J.), NATURA 2000 – ein Überblick. https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/8063.htm.
43 AOPK ČR (2019), http://www.ochranaprirody.cz/; MZP (2019), https://www.mzp.cz/.
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Zlepšením kvality ovzduší se mohou opět uchycovat a šířit mechy a lišejníky rostoucí
na kůře stromů.44
Strategie Saské státní vlády pro venkovská území z roku 2018 přiřazuje kulturní krajině
a ochraně přírody významnou úlohu, například pro zachování biologické rozmanitosti a
uchování přírodního kapitálu.
Také Česká republika vyniká navzdory své relativně malé rozloze velkým bohatstvím
rostlinných a živočišných druhů. Důvodem je zejména její poloha na rozhraní více
biogeografických území45, ale také její historický a kulturní vývoj. Celkem zde bylo
zaznamenáno více než 2 700 druhů vyšších rostlin, 2 400 druhů nižších rostlin, 50 000
druhů bezobratlých a přibližně 380 druhů obratlovců. 34 % savců, 52 % ptáků
hnízdících v Česku, 50 % druhů plazů, 43 % druhů obojživelníků, 43 % druhů ryb,
60 % druhů vyšších rostlin a 43 % mechů je v současnosti ohrožených46.
Zároveň existují také náznaky znovuosídlení populacemi vzácných a ohrožených
druhů, například vlka či veverky obecné. Mezi rostlinami lze vyzdvihnout zejména
orchidejovité rostliny. Výskyt těchto druhů je podmíněn zavedením vhodné správy
chráněných území. Investice do rekultivace podporují opětovné osidlování hald
například vzácnými druhy obojživelníků, které již nikde jinde žít nemohou.47
V rámci aktuálního Programu spolupráce Česká republika – Sasko se zabývá
zachováním a podporou biologické rozmanitosti 14 projektů a přispívají tím
k zachování a obnově biodiverzity, posílení povědomí veřejnosti o životním prostředí a
k zachování krajinného a přírodního prostoru. Například projekt „Moorevital 2018“
pokračuje v revitalizaci poškozených rašelinných biotopů v Krušných horách a
obnovuje přírodní naučnou stezku rašeliništěm.
V oblasti biodiverzity je v záznamech databáze Keep48 za obě programová období
2007–2013 a 2014–2020 ve všech programech Interreg 18 projektů s účastí
kooperačních partnerů (LP+PP) z programového území (uzavřené i aktuálně
probíhající projekty).
Kvalita vod
Vzhledem k velkému významu pro zvířata, rostliny i lidi staví Rámcová směrnice o
vodách (RSV) vodu jako substanci pod zvláštní ochranu. Ústředním cílem RSV je
„dobrý stav“ podzemních a povrchových vod do roku 2015 s prodloužením lhůty do
roku 2021 nebo 2027. Povrchová vodstva musí splňovat určitá chemická a ekologická
kritéria, aby byl jejich stav dobrý. Stav podzemní vody je určován na základě
chemických a množstevních kritérií.49
Stav saských povrchových vod se v posledních letech dále zlepšoval. Přesto byla
v roce 2015 pouze 3 % potoků a řek a 43 % jezer v dobrém ekologickém stavu.
Kontaminace vod živinami ze zemědělství, opatření pro rozšíření toků, ochranné
stavby a vodní díla či kontaminace škodlivinami brání dosažení cíle.
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SMUL (2018), Umweltdaten 2018.
Gebiete mit relativ homogenen ökologischen Bedingungen und gemeinsamen Merkmalen
MoE (2019), https://www.mzp.cz/en/priroda_krajina.
AOPK ČR (2019), http://www.ochranaprirody.cz/.
https://www.keep.eu/
LfULG (o.J.), Wasser, Wasserwirtschaft. Inhalte.
https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/5726.htm.
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Stav chemického složení povrchových vod je hodnocen jako „nedobrý“. V první řadě
jsou příčinou škodliviny, které jsou EU definovány jako všudypřítomné (ubikvitární
škodliviny). Zde jmenujme zejména rtuť, která se uvolňuje při spalování uhlí, ale již je
obsažena také především v sedimentech a je těžce odbouratelná. Dále bylo v řekách a
jezerech prokázáno znečištění dalšími těžkými kovy, živinami a přípravky na ochranu
rostlin.
U podzemních vod v Sasku je 93 % v dobrém stavu s ohledem na množství a 50 %
podzemních vod je v dobrém chemickém stavu. Znečištění dusičnany pocházejícími ze
zemědělství, zátěž plynoucí z aktivní i utlumené důlní činnosti a kontaminace
škodlivinami ze skládek jedovatých odpadů brání dobrému stavu zbývajících 50 %.50
V České republice se kvalita povrchových vod v Karlovarském kraji v poslední době
(2017) mírně zhoršila. Příčinou je těžba v regionu, celkové znečištění zemědělstvím a
v menší míře komunální znečištění.51
Kvalita vody v řekách se v Libereckém kraji mírně zlepšila. Nedostatečná kanalizace a
čištění komunálních odpadních vod v menších obcích, různé zdroje znečištění a
zemědělská činnost mají však na kvalitu vody v Libereckém kraji značný dopad.52
V Ústeckém kraji se v roce 2017 kvalita vody zhoršila. Kvalita vody v regionu je
zásadně ovlivňována průmyslovou a důlní činností. Kromě toho je podstatnou příčinou
špatné kvality vod znečištění způsobené obcemi.53
Kvalitu vod a podzemní vody je v české části programového území možné
klasifikovat jako relativně dobrou. Liberecký kraj má největší zásoby spodní vody
v České republice. Některé podzemní prameny, zejména v blízkosti Jáchymova
(Karlovarský kraj), mají ovšem kvůli radioaktivitě a berylliu zhoršenou kvalitu. Území
postižené důlní těžbou mají narušený vodní režim. Některé prameny je nutné ošetřit
chemicky, jinak jsou jako zdroje pitné vody zcela nevhodné (Krušné hory – Abertamy,
Sokolovská pánev atd.).54
Mnoho toků protéká přes hranici z Česka do Saska – přitom vyvstávají konkrétní
praktické otázky, například, zda opatření na jedné straně hranice mají dopad na straně
druhé. Aby bylo možné tyto otázky prodiskutovat a najít společná řešení, funguje
bilaterální komise pro vody mezi Německem a Českou republikou.55 Dále existuje
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LfULG (2017), Für saubere Gewässer in Sachsen. https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/29975.
MZP (2017), Zpráva o životním prostředí v Karlovarském kraji 2017.
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zpravy_zivotni_prostredi_kraje_2017/$FILE/OPZPURKarlovarsky_kraj-20190116.pdf.
52 MZP (2017), Zpráva o životním prostředí v Libereckém kraji 2017.
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zpravy_zivotni_prostredi_kraje_2017/$FILE/OPZPURLiberecky_kraj-20190116.pdf.
53 MZP (2017), Zpráva o životním prostředí v Ústeckém kraji 2017.
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zpravy_zivotni_prostredi_kraje_2017/$FILE/OPZPURUstecky%20kraj-20190116.pdf.
54 Karlovarský kraj (2017), Územně analytické podklady Karlovarského kraje 2017. http://webmap.krkarlovarsky.cz/download/vuc/UAP_2017/UAP_KK_2017_podklady.pdf.
Liberecký kraj (2017), PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. https://oupsr.krajlbc.cz/getFile/id:630354/lastUpdateDate:2017-08-15%2013%3A19%3A57.
Ústecký kraj (2017), Územně analytické podklady Ústeckého kraje. 4. úplná aktualizace -2017.
https://geoportal.kr-ustecky.cz/gs/data/uploads/UAP/kraj/4_uplna_aktualizace/4_aktualizace_uap_uk.pdf.
55 BMU (2014), Flussgebietskommissionen, Grenzgewässerkommissionen und Flussgebietsgemeinschaften. https://www.bmu.de/themen/wasser-abfall-boden/binnengewaesser/fluesse-undseen/flussgebietskommissionen/.
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také Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL)56, která se intenzivně zabývá
implementací RSV. Tyto subjekty společně vypracovaly „Mezinárodní plán oblasti
povodí Labe“ / „Internationalen Bewirtschaftungsplan für die Flussgebietseinheit Elbe“
a odpovídajícím způsobem jej podle požadavků RSV aktualizovaly. Tento plán
obsahuje vedle vyhodnocení stavu vodního tělesa také hospodářské analýzy využití
vody (např. ve vztahu ke klimatickým změnám, vodní energii, lodní dopravě, ochraně
proti povodním, těžbě hnědého uhlí apod.) a plány opatření 57.
V rámci probíhajícího Programu spolupráce Česká republika–Sasko se zabývají
přeshraniční ochranou vod za účelem zvýšení jejich kvality dva ze tří projektů
(VODAMIN II a Vita-Min), které se zaměřují na ochranu vod před škodlivinami z důlní
činnosti. Třetí projekt (ResiBil) se zabývá odolností vodních zdrojů a zásobováním
vodou během období extrémního počasí (zejm. sucha). Další projekty z oblasti
ochrany vod (6b) nejsou v databázi Keep58 zaznamenány.
Program spolupráce již dobře pokrývá oblast metodiky, shromažďování údajů, analýzy,
výměny informací a realizace exkurzí a akcí. Konkrétního zlepšení zatím nebylo
možné dosáhnout. Do konce roku 2018 se nepodařilo zvýšit podíl povrchových vod se
zlepšenou kvalitou vody.
Zásobování vodou, odvádění odpadních vod
Připojení obyvatelstva k veřejné vodovodní síti je v programovém území z velké části
zajištěno. V saské části území i na české straně v Karlovarském a Ústeckém kraji jsou
téměř všichni obyvatelé připojeni k veřejné vodovodní síti. V regionu Severovýchod
(s Libereckým krajem) se ještě objevují nedostatky. K veřejné vodovodní síti zde bylo
v roce 2013 připojeno pouze 92 % obyvatelstva.
Průměrná spotřeba pitné vody na obyvatele v Sasku v posledních letech mírně
vzrostla a v roce 2016 činila cca 90 litrů na den. Ve srovnání se spolkovým průměrem
(přibližně 121 litrů na obyvatele) je to ještě stále nízká hodnota. Průměrná spotřeba
pitné vody je 89 litrů vody na hlavu a den.
V roce 2016 měla kanalizační síť ke sběru a odvádění odpadní vody celkovou délku
28 118,8 km. V uplynulých letech byla cíleně dále rozvíjena oddílná kanalizace
(oddělené odvádění odpadní a srážkové vody). Do roku 2016 se zvýšil podíl oddílné
kanalizace na 65 %. Připojení obyvatelstva k veřejné kanalizaci vzrostlo do roku 2016
na 92,5 %.59 Celkem byla v roce 2018 ošetřena podle stavu techniky odpadní voda od
přibližně 98 % obyvatelstva. 60
Na české straně roste rok od roku podíl obyvatelstva v domech, které jsou připojeni ke
kanalizaci s čističkou odpadních vod. Nejmenší podíl má Liberecký kraj, kde je
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BMU (2018), Internationale Kommission zum Schutz der Elbe (IKSE).
https://www.bmu.de/themen/wasser-abfall-boden/binnengewaesser/fluesse-undseen/flussgebietskommissionen/ikse/.
57 IKSE (2015), Internationaler Bewirtschaftungsplan für die Flussgebietseinheit Elbe. https://www.iksemkol.org/fileadmin/media/user_upload/D/06_Publikationen/01_Wasserrahmenrichtlinie/2015_IKSEIntBewiPlan_2016-2021_Web.pdf.
58 https://www.keep.eu/
59 Statistisches Landesamt Sachsen (o.J.), Wasser und Abwasser.
https://www.statistik.sachsen.de/html/837.htm.
60 SMUL (2019), Lagebericht 2018 zur kommunalen Abwasserbeseitigung und zur Klärschlammentsorgung
im Freistaat Sachsen. https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/33200.
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ke kanalizačnímu systému připojeno pouze 69 % obyvatel. V Karlovarském a
Ústeckém kraji je ke kanalizačnímu systému připojeno cca 90 % obyvatel.61
Hospodaření s odpady a oběhové hospodářství
Směrnice 2008/98/ES o odpadech tvoří právní rámec pro zacházení s odpady v EU.
Dle této směrnice je cílem eliminovat nebo omezit škodlivé dopady produkce a
hospodaření s odpady, redukovat celkové dopady využívání zdrojů a zlepšit efektivitu
jejich využívání. Rámcová směrnice o odpadech stanoví pětistupňovou hierarchii pro
nakládání s odpadem, která členským státům udává pořadí priorit, v jakém mají být
opatření prováděna: 1) zabránění vzniku, 2) příprava k opětovnému zhodnocení, 3)
recyklace, 4) ostatní zhodnocení, 5) odstranění.
V Sasku bylo v roce 2017 vyprodukováno přibližně 1,73 mil. tun komunálního odpadu,
přičemž domácnosti vyprodukovaly 1,38 mil. tun odpadu, který s ohledem na množství
tvořil největší podíl. Zbývající odpad pochází z živností a průmyslu, stavební a
demoliční činnosti, třídíren, zpracovatelských zařízení a veřejných ploch.
Domácí odpad se skládá z 37 % z tříděných sběrných surovin (např. papíru, skla,
lehkých obalů), z 36 % ze zbytkového odpadu. Bioodpad tvořil 17 % a objemný odpad
8 %.
V Sasku dosáhla v roce 2017 produkce odpadu na obyvatele přibližně 339 kg.
Zejména u zbytkového odpadu z domácností se podařilo dosáhnout výrazného
poklesu v dlouholetém srovnání. V roce 2017 převýšilo poprvé množství tříděného
odpadu množství odpadu smíšeného. Samostatně evidovaná produkce bioodpadu a
zeleného odpadu opět oproti předchozímu roku vzrostla a dosáhla 62 kg na
obyvatele.62
V uplynulých letech se hospodaření s odpady v Sasku posunulo směrem
k hospodaření s recyklovatelnými materiály a surovinami. Tříděné druhotné suroviny
se používají pro výrobu oceli, kovů, skla či papíru. Komunální odpad se využívá
energeticky. Transformace na oběhové a surovinové hospodářství ovšem ještě stále
není ani zdaleka dokončena.63
Na české straně programového území každoročně roste podíl odpadů produkovaných
podniky. V roce 2017 vyprodukovaly 2,25 mil. tun odpadu. Největší podíl produkce
odpadů přitom připadá na sektor průmyslu (kovovýroba, výroba plastů, papíru, textilu
apod.).
Množství komunálního odpadu ze soukromých domácností dosáhlo 518 380 tun.
Z toho bylo 12,9 % recyklováno v kontejnerech na třídění odpadu (sklo, papír, plasty,
kov). Podobný podíl ve výši 13,1 % připadal na sběr objemného odpadu.
Množství vyprodukovaného odpadu bylo v roce 2017 cca 324 kg na obyvatele. Objem
odpadu na obyvatele ve zkoumaném území oproti předchozímu roku poklesl.64
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LfULG (o.J.), Wertstoffe, Abfallwirtschaft. Aufkommen von Siedlungsabfällen.
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64 ČSÚ (2018), Statistical Yearbook of the Liberecký Region 2018.
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V Česku je smíšený odpad ukládán převážně na skládky. Menší část odpadů je
spalována ve spalovnách. Od roku 2024 by měla vstoupit v platnost novela českého
zákona o odpadech, která zakazuje svoz smíšeného komunálního odpadu na skládky.
V oblasti hospodaření s odpady a oběhové ekonomiky registruje databáze Keep za
obě programová období 2007–2013 a 2014–2020 přibližně 10 projektů Interreg
s účastí kooperačních partnerů z programového území (na uzavřených i probíhajících
projektech). Například „Předcházení vzniku odpadů v Libereckém kraji a okrese
Görlitz“, „‘Green Infrastructure‘-Maßnahmen aus Klärschlamm-Kaskadennutzung“,
„Expert
Network
on
Textile
Recycling“,
„Rekultivierung
großflächig
schwermetallbelasteter Areale und Bergbaufolgelandschaften“ a „Sensibilisierung des
Umweltbewusstseins im Abfallverhalten der Bevölkerung“.
Aby bylo možné mobilizovat ještě zdaleka nevyčerpaný potenciál využívání biomasy a
odpadů v členských státech a regionech, je na evropské úrovni implementována
Bioekonomická strategie, která byla v roce 2018 aktualizována 65. Bioekonomika je
nedílnou součástí oběhového hospodářství.
Kvalita ovzduší a emise
Kvalita ovzduší se v Sasku v posledních 15 letech postupně zlepšovala. V městském
prostředí – mimo hlavní ulice – klesají koncentrace oxidu dusičitého (NO2).66 Díky
zavádění opatření v souladu s plány na udržení čistého ovzduší, dále díky zlepšení
kvality ovzduší za hranicemi Saska nebyly poprvé v roce 2017 vůbec překročeny limity
škodlivin v ovzduší.67
Zatížení ozonem zůstává na poměrně vysoké úrovni. V roce 2017 byly v Sasku na 4
z celkem 17 měřících stanic překročeny cílové hodnoty. Nejvíce jsou zatíženy okrajové
části měst, venkovská území a středohoří. Všechny měřící stanice, kde byly limity
překročeny, se nacházejí na hřebeni Krušných hor.68
Mezi skleníkovými plyny dominují emise CO2. Podíly nejvýznamnějších skleníkových
plynů na celkových emisích zůstaly od roku 1990 téměř totožné: oxid uhličitý (CO2)
93 %, metan (CH4) 4 % a oxid dusný (N2O) 3 %. Emise skleníkových plynů poklesly ve
srovnání s rokem 1990 do roku 2016 na 47 % (55,5 mil. tun). Hlavními důvody byl
přechod na energetické zdroje šetrnější k životnímu prostředí a zastavení výroby
v nerentabilních průmyslových zařízeních, resp. budování nových s modernějšími
technologiemi. Od roku 2001 zůstávají v Sasku emise skleníkových plynů na stejné
úrovni. Hlavními zdroji emisí (referenční rok 2016) jsou velké spalovny (60 %), doprava
(17 %), malá spalovací zařízení (9 %) a zařízení s povinností emisního prohlášení
(7 %). Zemědělství a další zdroje (deponie a staré skládky, kompostování, čištění
odpadních vod, těžba hnědého uhlí a distribuce zemního plynu) přispívají 5 %, resp.

a2a990ab18a2?version=1.7.
ČSÚ (2018), Statistical Yearbook of the Ústecký Region 2018.
https://www.czso.cz/documents/10180/61165702/33008518.pdf/44dc0af7-406c-4266-bfa78b3f169d23f8?version=1.15.
65https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy_strategy_2018.pdf#view=fit&pagemode=no
ne
66 SMUL (2018), Umweltdaten 2018.
67 LfULG (2018), Luftqualität in Sachsen. Jahresbericht 2017.
https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/30895.
68 Sächsische Staatskanzlei (2018), Ozon-Belastung. https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/4720.asp.
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celkově 2 %.69 Grafika k vývoji emisí skleníkových plynů od roku 1990 do roku 2016 je
součástí přílohy (grafika 18).
Těžiště saské energetické politiky a politiky na ochranu klimatu tkví ve zlepšování
energetické účinnosti a v udržitelném snižování emisí CO₂. V roce 2012 byl saskou
státní vládou schválen Energetický a klimatický program Saska. Cílem je, aby emise
CO₂ v oblastech živnosti, obchodu, služeb, soukromých domácností a dopravy
poklesly do roku 2020 o 25 % oproti roku 2009. Aby bylo možné tohoto cíle dosáhnout,
musí být přijata zesílená opatření pro omezení emisí CO₂. Podle Koaliční smlouvy
2019 – 2024 by měl být do léta roku 2020 Energetický a klimatický program (EKP)
aktualizován a v témže roce by měly být do léta vytvořeny v jednotlivých státech právní
podmínky pro jeho implementaci.
Sasko je dále silně zasaženo výskytem zvýšených koncentrací radonu, na jedné
straně jsou důvodem geologické poměry, na straně druhé hlavně plošná hornická
činnost. S novým zákonem na ochranu proti záření ze dne 27. června 2017 zavedlo
Německo v rámci implementace směrnice 59/13/EURATOM nejprve referenční
hodnotu (300 Bq/m³). Překročí-li koncentrace radonu na územích, na nichž lze
zvýšené koncentrace radonu očekávat, tuto hodnotu, potom je nutné okamžitě přijmout
opatření ke snížení koncentrací radonu. Podle odhadu a zkušeností získaných v rámci
příslušných měřících programů je v Sasku přibližně 190 000 provozů, kterých se
povinnost měřit koncentrace týká a cca 30 000 bude referenční hodnotu překračovat.
Kromě toho se vychází z předpokladu, že by mohlo být cca 2 000 komunálních
nemovitostí a budov zemských okresů zasaženo výše zmíněnými opatřeními.
Na české straně, s níž již mnoho let funguje dobře výměna informací, byla výše
jmenovaná směrnice EUROATOM také implementována do národního práva. Zátěž je
zcela srovnatelná se situací v Sasku zejména v oblasti společné státní hranice. Na
tomto pozadí je přeshraniční spolupráce v oblasti ochranných protiradonových opatření
považována za smysluplnou. (např. v oblasti správy).
V české části programového území se vývoj kvality vzduchu a emisí v jednotlivých
krajích liší. Grafika k vývoji emisí skleníkových plynů v České republice mezi lety 1990
až 2015 je součástí přílohy (Grafika 18).
V Karlovarském kraji byla kvalita vzduchu dlouhodobě ovlivňována zejména vývojem
v průmyslovém sektoru, dále také topením a dopravou zdejších domácností. V roce
2017 byly limity minimálně jedné ze škodlivin překročeny na 0,4 % kraje. V roce 2017
došlo k nárůstu přízemního ozonu na 74,1 % plochy kraje.
Emise škodlivin v období mezi lety 2008 až 2017 kolísaly. K největšímu poklesu ve
výši 42,5 % došlo v analyzovaném období u emisí NOx (oxidy dusíku NO a NO2), ve
stejném období ale došlo k nárůstu emisí NH3 (amoniak) o 9,6 %. Celkově je zatížení
emisemi na plošnou jednotku v Karlovarském kraji průměrné.70
Kvalita vzduchu v Libereckém kraji byla dlouhou dobu ovlivňována zejména vývojem
v dopravním sektoru a také vytápěním domácností. V roce 2017 byl překročen limit
minimálně u jedné ze škodlivin na 10,2 % území. V roce 2017 vzrostly hodnoty
přízemního ozonu na 26,1 % území.
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V období let 2008 až 2017 došlo v Libereckém kraji k poklesu emisí škodlivin. Největší
pokles byl zaznamenán u emisí SO2 (oxid siřičitý) (o 48,9 %). Rovněž u emisí NOx
došlo k významnému poklesu o 26,9 %. Celkově je zátěž emisemi v Libereckém kraji
lepší, než je celorepublikový průměr.71
Kvalitu vzduchu v Ústeckém kraji poškozují průmyslové a energetické podniky,
vytápění domácností a místní provoz. Koncentrace škodlivin jsou ovlivněny také
samotnými podmínkami technického měření. V roce 2017 byly překročeny limity
minimálně u jedné škodliviny na 24,5% území Ústeckého kraje. V roce 2017
se hodnoty přízemního ozonu zvýšily na 47,1% území.
V období mezi lety 2008 až 2017 hodnoty emisí v Ústeckém kraji celkově poklesly.
Nejvyšší pokles byl zaznamenán u emisí NOx, a sice o 54,1 %. Celkově vykazuje tento
kraj ve srovnání s celonárodním průměrem nadprůměrné zatížení emisemi na plošnou
jednotku. U emisí SO2 je zatížení emisemi čtyřikrát vyšší, což je možné připsat
průmyslovému charakteru tohoto regionu.72
K tématu škodlivin v ovzduší byl v rámci Programu spolupráce Česká republika –
Sasko 2014–2020 realizován projekt „OdCom“. Cílem projektu byla dokumentace
stížností na zápach a měření škodlivin v ovzduší a z toho odvozený odhad škodlivého
dopadu zápachu a škodlivin v ovzduší na zdraví v Sasku a České republice. Společně
zřízená databáze škodlivin v ovzduší by měla být vedena i v budoucnu. Projekt
nedošel k jednoznačným výsledkům ohledně příčiny stížností na zápach.
Mnohé z projektů Interreg se v Německu i Česku zabývají dopravními systémy
šetrnými k životnímu prostředí, obnovitelnými zdroji energie a opatřeními
k efektivnějšímu využití energie, které mají dát podněty pro snížení emisí CO₂ (např.
mobilita ve městech šetrná k životnímu prostředí, dopravní strategie se zodpovědným
přístupem k emisím CO2; implementace metod pro úsporu energií programu pro
energeticky efektivní či energeticky pasivní školy, rozvoj hlubinné geotermální
energetiky, rozvoj decentralizovaných hybridních energetických systémů).
Spotřeba energie a energie z obnovitelných zdrojů
Podle zprávy „Energiedaten 2016“, která bude v roce 2019 uveřejněna Saským
státním ministerstvem hospodářství, práce a dopravy, se primární spotřeba energií
s ročními výkyvy pohybuje na podobné úrovni. 73 Sasko tedy nepřispívá k cíli EU 2020
omezení spotřeby energie o 20 % oproti předpokládaným hodnotám spotřeby energie
pro rok 2020. Koncová spotřeba energie se v EU pohybovala v roce 2017 3,3 % nad
cílovou hodnotou pro rok 2020 a 5,3 % nad cílovou hodnotou primární spotřeby
energie pro rok 2020.
Stejně jako dříve dominuje v Sasku používání hnědého uhlí, následované použitím
minerálních olejů zemního plynu (viz grafika 7).
Podíl obnovitelných zdrojů energie na primární spotřebě do roku 2015 průběžně
stoupal. V roce 2004 byl tento podíl pouze 2,5 %, v roce 2007 již činil 6 %, v roce 2010
7,4 % a v roce 2015 dosáhl 9,4 %. V roce 2016 došlo poprvé k poklesu podílu
71

MZP (2017), Zpráva o životním prostředí v Libereckém kraji 2017.
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zpravy_zivotni_prostredi_kraje_2017/$FILE/OPZPURLiberecky_kraj-20190116.pdf.
72 MZP (2017), Zpráva o životním prostředí v Ústeckém kraji 2017.
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zpravy_zivotni_prostredi_kraje_2017/$FILE/OPZPURUstecky%20kraj-20190116.pdf.
73 SMWA (2019), Energiedaten 2016. https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/32939.
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obnovitelných energií, který činil 9,1 %.74 Biomasa je se 79% podílem dominantním
zdrojem obnovitelné energie. Dalšími zdroji jsou bioplyn, sluneční energie a
fotovoltaika či větrná energie. Význam tradiční vodní energie je jen velmi malý.75
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AEE (o.J.), Bundesländer-Übersicht zu Erneuerbaren Energien. https://www.foederalerneuerbar.de/uebersicht/bundeslaender/.
75 Statistisches Landesamt Sachsen (2018), Statistisch betrachtet. Erneuerbare Energien in Sachsen – Ausgabe 2018. https://www.statistik.sachsen.de/download/300_VoeFaltblatt/SB_Erneuerbare_Energien_2018.pdf.
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Grafika 7.

Vývoj primární spotřeby energie v Sasku podle zdrojů energie
(v PJ)

Zdroj: SMWA (2019), Údaje o energiích 2016.

Hrubá výroba elektřiny v Sasku překročila v roce 2013 poprvé od roku 1990 výši
40 miliard kWh a od té doby se pohybuje nad touto úrovní (viz grafika 8). Důvodem
tohoto nárůstu bylo uvedení nových kapacit elektráren do plného provozu.
Nejdůležitějším zdrojem energie v Sasku s přibližně tříčtvrtinovým podílem na celkové
hrubé výrobě energie je hnědé uhlí.76
Podíl obnovitelných zdrojů energie na výrobě elektrického proudu v Sasku stoupal
nepřetržitě do roku 2015. V roce 2016 došlo k poklesu, v roce 2017 došlo
k opětovnému zvýšení, kdy byla zaznamenána zatím nejvyšší hodnota. V roce 2017
bylo vyrobeno 5 872 GWh z obnovitelných zdrojů energie.77 Výkyvy v míře růstu často
souvisí s větrnou energií (např. méně větru v roce 2016). Energetický mix Saska se u
obnovitelných zdrojů energie skládá z biomasy (35 %), větrné energie (34 %),
fotovoltaiky (26 %) a vodní energie (přibližně 5 %) (průměr v letech 2012 až 2016).78

76
77
78

Statistisches Landesamt Sachsen (2017), Medieninformation. Stromerzeugung und Stromverbrauch in
Sachsen. https://www.statistik.sachsen.de/download/200_MI-2017/MI-75-2017.pdf.
Statistisches Landesamt Sachsen (2019), Energie. https://www.statistik.sachsen.de/html/503.htm.
Statistisches Landesamt Sachsen (2018), Statistisch betrachtet. Erneuerbare Energien in Sachsen – Ausgabe 2018. https://www.statistik.sachsen.de/download/300_VoeFaltblatt/SB_Erneuerbare_Energien_2018.pdf.
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Grafika 8.

Vývoj hrubé výroby energie v Sasku podle zdrojů (v GWh)

Zdroj: SMWA (2019), Údaje o energiích 2016.

S Lužickým a Středoněmeckým hnědouhelným revírem je Sasko jedním z největších
nalezišť hnědého uhlí. Lužice je také druhým největším německým hnědouhelným
revírem, na kterém je závislých přibližně 24 000 pracovních míst.79. LEAG (Lausitz
Energie Bergbau AG und Lausitz Energie Kraftwerke AG) těží v obou saských
povrchových dolech, Nochten a Reichwalde, dále také v braniborských povrchových
dolech Jänschwalde a Welzow-Süd ročně dohromady přibližně 60 mil. tun hnědého
uhlí. Jím jsou zásobovány zejména elektrárny Jänschwalde, Schwarze Pumpe a
Boxberg i teplárny Berlin-Klingenberg a Chemnitz.80
V současnosti se Spolková republika Německo připravuje na postupný útlum těžby
hnědého uhlí do roku 2038. Odpovídající zákon má být schválen do konce roku 2019.
Spolková vláda vyčlenila na strukturní pomoc postiženým regionům 40 miliard EUR,
z toho má jít 26 miliard EUR na infrastrukturní opatření a přibližně 14 miliard EUR
dostanou k dispozici země na místní projekty. Sasko má obdržet 3,5 miliardy EUR.
Podle zpráv v médiích mají být vystavěny zejména dálnice, rychlostní komunikace a
železniční tratě. Plánováno je ale také usídlení úřadů a výzkumných institucí. Na
regionální úrovni je myslitelné například usídlení firem nebo projekty v oblasti
turistického ruchu a kultury. Pomoc ve výši miliard bude mít na programové území vliv.
Také v České republice byla zřízena Ministerstvem životního prostředí v roce 2019
komise pro strukturální změny a útlum těžby uhlí.
V České republice, stejně jako v Sasku, je dosažení cíle EU 2020 snížit spotřebu
energie nepravděpodobné. Mezi lety 2010 až 2016 poklesla primární spotřeba energie
v Česku pouze mírně (viz grafika 9).
Stejně jako dříve převažuje použití hnědého uhlí, plynu a ropy.
Podíl obnovitelné energie na primární spotřebě rok za rokem rostl. Zatímco v roce
2010 byl tento podíl 8 %, v roce 2016 již dosáhl 11 %. Biomasa je zdroj energie
s největším vývojovým potenciálem. V budoucnosti by měly být díky cílenému
79

Sächsische Staatskanzlei (o.J.), Strukturwandel in den sächsischen Braunkohleregionen.
https://www.staatsregierung.sachsen.de/entwicklung-der-industrieregion-lausitz-4459.html.
80 MDR (2019), Der Braunkohleabbau im Mitteldeutschen und Lausitzer Revier.
https://www.mdr.de/zeitreise/braunkohleabbau-mitteldeutschland-lausitz-100.html.
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pěstování využívány maximálně dostupné zdroje. Postupné zvyšování produkce
biomasy je významné pro zhodnocování odpadu. V budoucnu by měla být dále
rozvíjena větrná energie.
Regionální údaje týkající se primární spotřeby energie v České republice nejsou
k dispozici.
Grafika 9.

Vývoj primární spotřeby energie v České republice podle zdrojů
(v PJ)

Zdroj: Informační systém statistiky a reportingu 2019

Celková výroba energie v České republice překročila v roce 2018 88 TWh, což
odpovídá zvýšení o přibližně 1,1 % oproti roku 2017. Největší změnou byla hrubá
výroba energie z paliv (+5,6 %). Také výroba energie z hnědého uhlí vzrostla (+2,0 %).
Mírného poklesu bylo dosaženo u tepelných elektráren, kombinovaných paroplynových
elektráren či plynových zařízení a spaloven (vždy -0,8 %).
Hrubá výroba energie z obnovitelných zdrojů oproti tomu ve srovnání s předchozím
rokem o 2,2 % poklesla. Výroba energie z biologicky odbouratelného komunálního
odpadu zvlášť silně poklesla (-12,3 %). K největšímu růstu u obnovitelných zdrojů
došlo u fotovoltaických elektráren (+6,7 %).81
V Karlovarském kraji a Ústeckém kraji se pro výrobu energie stejně jako dříve nejvíce
používá hnědé uhlí. V Libereckém kraji je největší část energie vyráběna
fotovoltaickými elektrárnami.
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ERÚ (2019), Roční zpráva o provozu ES ČR 2018.
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Grafika 10.

Hrubá výroba energie podle zdrojů na české části území (GWh)

Hnědé uhlí
Zemní plyn
Ostatní plyny
Bioplyn
Fotovoltaika
Biomasa

Vodní energie
Větrná energie
BRKO
Ostatní pevná paliva (z BRKO)
Topný olej

Zdroj: ERÚ (2019), Roční zpráva o provozu ES ČR 2018.

Tématem projektů Interreg v Německu i České republice je přechod od fosilních zdrojů
energie a využití obnovitelných energií (např. cesta k nezávislému regionálnímu
zásobování energií na základě udržitelných energetických konceptů a obnovitelných
zdrojů energie; podpora využívání obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti ve
venkovských oblastech; zlepšit nástroje pro udržitelnou energetickou politiku obcí).
Přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizik a odolnost vůči katastrofám
Změna klimatu má celou řadu dopadů na životní prostředí, lidi a společnost a zvyšuje
např. pravděpodobnost extrémních povětrnostních jevů.
Přizpůsobení se následkům klimatických změn se stalo velkou výzvou. Sasko má
díky akčnímu plánu „Klima und Energie“ od roku 2008 program konkrétních opatření,
jak se může přizpůsobit klimatickým změnám, který byl aktualizován dokumentem
„Energie- und Klimaprogramm Sachsen 2012“ (EKP). Česká republika schválila v roce
2015 národní strategii pro přizpůsobení se změně klimatu.
Aktivity týkající se přizpůsobení se klimatickým změnám ve venkovských oblastech
jsou podporovány prostřednictvím nástrojů pro rozvoj venkova (EZFRV). Některá
území podporují ve svých strategiích rozvoje například opatření k ochraně proti
povodním a erozi 82. Nebezpečím plynoucím z klimatických změn jsou ale vystavena
také města a obce, například povětrnostním jevům, povodním či vlnám horka.
Například pro region Drážďany je předpovídán nárůst teploty o 1,4 až 3,2 stupně do
roku 2100. Dochází ke zvyšování zátěže způsobené letním horkem, roste riziko letních
82
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bouřek s krupobitím a nebezpečí lokálních záplav. Následky těchto změn se dotýkají
mnoha oblastí, například městské infrastruktury (např. vyšší škody způsobené
záplavami a s tím související hygienické problémy způsobené vodou z kanalizace)
nebo výstavby budov.83
Aby mohly komuny vytvářet funkční struktury pro budoucnost, měly by se již nyní
připravovat na následky klimatických změn. Údaje o klimatu, předpovědi a projekce pro
Sasko jsou k dispozici na stránkách Regionálního klimatického informačního systému
ReKIS (www.rekis.org). V rámci projektu REGKLAM (Entwicklung und Erprobung
eines integrierten Regionalen Klimaanpassungsprogramms für die Modellregion
Dresden) byly vyhodnoceny klimatické trendy, vytvořeny možné scénáře pro
budoucnost a byla navržena opatření, jak se změnám přizpůsobit 84.
Také přeshraniční přístupy k přizpůsobování se klimatickým změnám již existují. LIFE
projekt LOCAL ADAPT (2016-2021) se například zabývá integrací tématu přizpůsobení
se klimatickým změnám do komunální správy. Vedle Technické univerzity Drážďany a
Zemského úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii (LfULG) se zapojují také
další partneři z Německa, České republiky, Rakouska a Lotyšska.85
V rámci přeshraniční ochrany proti katastrofám byla mezi Saskem a Českou
republikou uzavřena dohoda o vzájemné pomoci k provádění Smlouvy o vzájemné
pomoci při katastrofách a těžkých nehodách mezi Spolkovou republikou Německo a
Českou republikou z roku 2000. Tato smlouva upravuje podmínky dobrovolné pomoci
při katastrofách a těžkých nehodách na území sousedního státu.
V aktuálním programovém období bylo schváleno 12 projektů spadajících pod
specifický cíl zintenzivnění přeshraniční akceschopnosti a výkonnosti (stav ke konci
roku 2018). Většina projektů se týká spolupráce v oblasti protipožární ochrany,
záchranných služeb a ochrany proti katastrofám. Vedle toho existují dva projekty
týkající se koncepční ochrany proti povodním.
Mnoho saských obcí a okresů má s českými partnery uzavřené smlouvy o přeshraniční
pomoci a spolupráci na protipožární ochraně. Saské státní ministerstvo vnitra (SMI)
vytvořilo vzorový text dohody pro komuny, aby tím dále podpořilo spolupráci v oblasti
protipožární ochrany.86
Mezi Saským státním ministerstvem vnitra a třemi českými kraji ležícími v
programovém území existuje dohoda o spolupráci pro ulehčení přeshraniční záchrany
v případě nouzových situací. Cílem této dohody je praktická implementace rámcové
dohody mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo týkající se
přeshraniční spolupráce v oblasti záchranných služeb, která byla podepsána v roce
2013. Téma záchranné služby je podrobněji zpracováno v kapitole 5 „Pracovní trh,
vzdělávání a sociální věci“ (viz „Zdraví a péče“ a SWOT analýza).
Vzhledem k předpovídanému přibývání extrémních povětrnostních jevů v
programovém území mají velmi vysokou prioritu zejména preventivní opatření
protipovodňové ochrany. Směrnice EU o povodních zavazuje členské státy, aby
vytvořily plány protipovodňového řízení rizik pro ta povodí, u nichž hrozí vysoké riziko
83
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povodní. Na základě těchto plánů se připravují a realizují cíle a opatření integrovaného
managementu protipovodňových rizik. Směrnice EU o povodních souvisí úzce
s rámcovou směrnicí EU o vodě.
Spolupráce s Českou republikou v oblasti protipovodňové ochrany je pro Sasko
důležitá zejména z toho důvodu, že 75 % povodí Labe relevantních pro Sasko a 16 %
povodí Lužické Nisy leží na českém území, což silně ovlivňuje povodňovou situaci v
Sasku.
V posledních dvou desetiletích došlo v programovém území k několika závažným
případům povodní. K velkým záplavám došlo v srpnu 2002, březnu a dubnu 2006,
srpnu a září 2010, lednu 2011 a červnu 2013.87
V reakci na stoletou povodeň z roku 2002 byly v Sasku například vypracovány
koncepce protipovodňové ochrany, byly vytvořeny mapy území ohrožených povodní,
byl zdokonalen systém varování a bylo zřízeno zemské povodňové centrum –
Landeshochwasserzentrum (LHWZ). K dispozici je také online interaktivní mapa území
ohrožených povodní.88.
LHWZ nepřetržitě monitoruje údaje o stavu vody a průtocích ze zemské sítě měřících
stanic i zprostředkované údaje ze sousedních zemí a států a v souvislosti
s předpověďmi srážek či tání vyhodnocuje možnost vzniku povodní. Díky tomu je
možné včas rozpoznat riziko povodní a okamžitě o něm ohrožené informovat.89
LHWZ se účastní také přeshraničních projektů podporovaných Programem spolupráce
Česká republika – Sasko. Příkladem jsou projekty STRIMA a STRIMA II, které se
zabývají spoluprací v oblasti řízení povodňových rizik, vývojem strategií pro
předcházení povodňovým škodám, jejich prověřování na povodích v pohraničí Saska a
České republiky. Mezi projekty LHWZ zabývajícími se protipovodňovou ochranou patří
rovněž projekt Cross-Data, přeshraniční datový management pro územní plánování
(česko-saský informační systém územního plánování).
U dalších plánovaných opatření protipovodňové ochrany se jedná mezi jinými o
rozšiřování koryt, stavbu či přestavbu hrází a protipovodňových zábran či budování
vodních retenčních nádrží a zřizování povodňových poldrů. Úplná realizace koncepce
protipovodňové ochrany je generačním úkolem, který potrvá desetiletí.
Také Mezinárodní komise pro ochranu Labe (IKSE) se již od druhé poloviny 90. let
zabývá tématem protipovodňové ochrany. Poznatky a zkušenosti z extrémní povodně
v srpnu 2002 byly začleněny do Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe.
Realizace doporučení akčního plánu vedla k omezení povodňových škod zejména
během jarní povodně v roce 2006, ale také při povodni v červnu 2013.90
Interaktivní mapa IKSE, která umožňuje centrální přístup k mapám povodňových rizik a
nebezpečí, jež byly vypracovány na národní úrovni pro mezinárodní řečiště Labe, byla
zpřístupněna veřejnosti v březnu 2014. V roce 2015 byl schválen společný
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LfULG (o.J.), Wasser, Wasserwirtschaft. Berichte und Analyse.
https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/2316.htm.
88 LfULG (o.J.), Wasser, Wasserwirtschaft. Hochwassergefahrenkarte.
https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/8843.htm.
89 LfULG (o.J.), Wasser, Wasserwirtschaft. Allgemeine Hinweise.
https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/15986.htm.
90 BMU (2018), Mezinárodní komise na ochranu Labe (IKSE). https://www.bmu.de/themen/wasser-abfallboden/binnengewaesser/fluesse-und-seen/flussgebietskommissionen/ikse/.
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přeshraniční plán řízení povodňových rizik na valném shromáždění IKSE v
Drážďanech a delegacemi uveden v platnost.
Vzhledem k tomu, že povodí řek zasahují přes hranice, je koordinované jednání všech
dotčených stran v této oblasti nezbytné. Saský zemský rozvojový plán explicitně
odkazuje na přeshraniční koordinaci. Spolupráce mezi Českou republikou a Saskem je
v oblasti řízení povodňových rizik na vysoké úrovni, zejména díky práci v rámci IKSE,
ale také díky společným projektům EU, mezi něž patří například ELLA, LABEL,
FLOODWISE nebo STRIMA. Je třeba usilovat o zlepšení zejména budováním přímých
regionálních kontaktů v pohraničí.

3.3 Výzvy a potenciály pro přeshraniční spolupráci
3.3.1 Spotřeba energie a obnovitelná energie
Výzvy
V rámci národní strategie energetické politiky a politiky na ochranu klimatu má zlepšení
energetické účinnosti a podpora obnovitelných zdrojů energie vysokou prioritu.
Ve výrobě energie dominuje v programovém území stejně jako doposud použití
hnědého uhlí, následují minerální oleje a zemní plyn. Podíl energií z obnovitelných
zdrojů sice plynule roste, není ovšem ještě stále dostatečný. Výrazné omezení
primární spotřeby energie se doposud nezdařilo. Zlepšení energetické účinnosti budov
zatím postupuje pouze nízkým tempem. Navzdory velkému počtu možností efektivního
využití a výroby energie se zatím mnohé subjekty zříkají realizace opatření pro zvýšení
energetické účinnosti. Často je příčinou nedostatečná věcná znalost, chybějící právní
předpisy a problémy s financováním těchto projektů.
Nezbytné investice do energetického sektoru jsou ovšem velmi nákladné a zdaleka
převyšují finanční možnosti programu spolupráce.
Potenciály
Celkově se zdá být možný přínos Programu spolupráce ke snížení spotřeby energie a
k podpoře obnovitelných zdrojů energie velmi omezený. Možná potřeba je spatřována
v posílení spolupráce na vývoji inteligentních lokálních energetických systémů
v pohraničí, které jsou založeny na obnovitelných zdrojích energie a efektivním
využívání energie.
Jako potenciální oblast činnosti tedy navrhujeme spolupráci na vývoji inteligentních
energetických systémů, obnovitelných zdrojích energie a efektivním využití energie.
Existující potenciály pro úsporu energie, obnovitelné zdroje energie a inteligentní
propojení výroby a spotřeby energie zatím nejsou efektivně využívány. Projekty
spolupráce mohou přinášet podněty tím, že se budou zabývat praktickými přístupy
k řešení přechodu od využívání fosilních zdrojů energie, využíváním obnovitelných
zdrojů energie a inteligentním propojením a mohou tak převést do praxe podněty pro
pozitivní změny.
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3.3.2 Přizpůsobení se klimatickým změnám, předcházení rizik, odolnost vůči
katastrofám
Výzvy
V oblasti přeshraniční záchranné služby, ochrany proti požárům a katastrofám (IZS)
funguje mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo dobrá spolupráce
na vzájemné pomoci při katastrofách a vážných nehodách.
Program spolupráce byl v uplynulém i v aktuálně probíhajícím programovém období
zásadně přínosný pro výměnu informací a zkušeností, společná cvičení a další
odborné a jazykové vzdělávání IZS. Do jaké míry tím byla pokryta největší část
investičních potřeb, není možné vzhledem k chybějící analýze potřeb zhodnotit. V
aktuálně probíhajícím dotačním období 2014 až 2020 byly pro oblast protipožární
ochrany, záchranné služby a ochrany proti katastrofám vyčerpány disponibilní
prostředky již v polovině dotačního období a muselo být pozastaveno přijímání žádostí.
Vzhledem k demografickému vývoji a ekonomicky podmíněnému odlivu obyvatel počet
dobrovolníků v oblasti ochrany proti požárům a katastrofám zejména ve venkovských
oblastech pohraničí již léta klesá. Ochrana proti požárům a katastrofám je tudíž
odkázána na spolupůsobení dalších dobrovolníků.91 Podpora práce s budoucí
dobrovolnickou generací je tedy i nadále nezbytná. Neinvestiční kooperační opatření
jako např. společné plány nasazení, společné další vzdělávání a cvičení, jazykové
kurzy nebo společná práce s veřejností jsou dobrým způsobem, jak přitáhnout
dobrovolníky a dále posílit akceschopnost v nebezpečných situacích.
Pomocí programu spolupráce byly dále zlepšeny koncepční podklady pro ochranu proti
povodním v pohraničí a byla podpořena výměna informací. Výsledků projektů
týkajících se koncepční protipovodňové ochrany zatím částečně nebylo využito.
Praktické využití je proto nutné postavit ještě více do popředí a posílit během trvání
projektů spolupráci projektových partnerů s potenciálními uživateli. Realizace
investičních protipovodňových opatření zase naproti tomu překračuje možnosti
programu spolupráce.
Přizpůsobení se následkům klimatických změn se stalo velkou výzvou. Sahá od
zajištění snesitelného mikroklimatu ve městech přes přizpůsobení lesnictví a
zemědělství a ekosystému po budoucnost turistického ruchu. Aktivity v rámci adaptace
na klimatické změny ve venkovských oblastech jsou podporovány převážně
prostřednictvím nástrojů pro rozvoj venkova (ELER). Nebezpečí způsobená
klimatickými změnami, jako jsou nebezpečné povětrnostní jevy, povodně a vlny horka,
se stále častěji týkají také měst a obcí. Aby mohly komuny vytvářet struktury funkční
pro budoucnost, měly by se již nyní připravovat na následky klimatických změn.
Potenciály
Jako potřebné vidíme další kvalitativní rozvíjení a prohlubování spolupráce v
přeshraničních záchranných službách, ochraně proti požárům a katastrofám.
Stejně tak považujeme za potřebnou spolupráci na praktické klimatické politice měst.
Projekty spolupráce by se měly zabývat otázkou, jak v hustě zastavěném městském
prostoru pomocí zelené infrastruktury a zadržování srážek dosáhnout snížení teplot a
zajistit příjemné mikroklima. Mohou například realizovat pilotní projekty, které ukazují,
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jak je možné zlepšit mikroklima v hustě zastavěném městském prostoru a mohou tím
podnítit další k následování příkladu.
3.3.3 Kvalita vod
Výzvy
Díky evropské rámcové směrnici o vodě (RSV) existuje dobře rozvinutý právní rámec
pro ochranu vod. Ústředním cílem RSV je „dobrý stav“ podzemních i povrchových vod,
kterého by mělo být dosaženo nejpozději do roku 2027.
Pokud jde o kvalitu vody, nachází se ale pouze malá část povrchových vod v
programovém území v dobrém ekologickém a chemickém stavu. U části podzemních
vod existuje zátěž dusičnany ze zemědělství. Snížení znečištění povrchových vod
škodlivinami specifickými pro region zůstává důležitým tématem. Postiženy jsou
zejména oblasti sanace těžby hnědého uhlí, například okyselením či hydroxidem
železa a oxidem manganu.
Program spolupráce může cíleně přispět v přeshraničním měřítku k urychlené
implementaci zákonných závazků plynoucích z RSV. Dosavadní spolupráce urychlila
výměnu zkušeností, získávání údajů, analýzy, výměnu informací, také organizování
exkurzí a akcí je již Programem spolupráce dobře pokryto. Realizační strategie se
nacházejí ve fázi prověřování.
Potenciály
Je patrná potřeba dále podporovat kooperační opatření, aby byly podpořeny a šířeny
zejména pilotní realizační strategie pro zlepšení kvality vod v pohraničí.
Jako doposud existuje značná potřeba zlepšovat přeshraniční ochranu vod, aby došlo
ke zvýšení kvality povrchové a podzemní vody. Program spolupráce by se při tom měl
soustředit na vodohospodářsky relevantní klíčová území a na přenos získaných
zkušeností. Podzemní a povrchová voda jsou součástí vodního ekosystému. Proto by
měl být v zájmových územích posuzován celý systém. Dále by se mělo usilovat o
integrované posuzování ochrany vod ve vztahu k ekologii.
Kromě dalších výzkumů (jako v minulosti) by se mělo také podařit podnítit realizační
opatření pomocí aktivit a doprovodné práce s veřejností, aby se tím přispělo k reálně
pozorovatelnému zlepšení ochrany vod v zájmových územích.
3.3.4 Hospodaření s odpady a oběhová ekonomika
Výzvy
Realizace evropské rámcové směrnice o odpadech představuje pro programové území
výzvu, protože i když objem odpadu na obyvatele v programovém území obecně klesá
a podíl opětovně používaných surovin roste, není transformace na oběhové a
surovinové hospodářství s optimalizovaným využitím zdrojů ani zdaleka ukončena.
Potenciál pro rozvoj bioekonomiky je využíván pouze v malé míře.
Transformace na oběhové a surovinové hospodářství s optimalizovaným využíváním
zdrojů je proto velkou výzvou a potřebuje další podněty, které mohou přinášet také
kooperační aktivity. Převedení poznatků v praxi je obtížné a mělo by být v rámci
pilotních opatření a práce s veřejností prováděno ofenzivně.
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Program spolupráce přitom může primárně podporovat neinvestiční opatření. Sanace
starých zátěží pro splnění zákonných požadavků je zpravidla velice finančně náročné a
v rámci Programu spolupráce je možné sanaci zvládat pouze v omezené míře –
formou pilotních projektů.
Potenciály
Pro Program spolupráce spatřujeme potřebu ve velice cílené podpoře spolupráce
v oblasti hospodaření s odpady a oběhové ekonomiky a bioekonomiky. Jako
potenciální oblasti činnosti jsou navrhovány výměna informací a společné pilotní
projekty v oblasti hospodaření s odpady a oběhového hospodářství. U projektů
spolupráce jsou možnými tematickými oblastmi například opatření pro budování
povědomí o eliminaci vzniku odpadu, opětovném používání či zhodnocování odpadů,
bioekonomika (inovativní způsoby, jak nahradit fosilní zdroje obnovitelnými
surovinami), podpora „green events“ (akce bez plastů) nebo podpora veřejných
zakázek orientovaných na životní prostředí.
Podpora „green events“ nebo veřejných zakázek orientovaných na životní prostředí
může být pojímána také jako průřezový cíl nebo se může stát kritériem pro hodnocení
projektů či kritériem pro přidělení dotací.
Aby bylo možné podpořit převedení výsledků do praxe, měla by být udržována úzká
spolupráce s obcemi a relevantními sdruženími.
3.3.5 Biodiverzita, znečištění životního prostředí92
Výzvy
V souvislosti se zachováním biologické rozmanitosti je silnou stránkou pohraničí velký
počet chráněných území různého zařazení na saské i české části území.
Stav chráněných území NATURA 2000 však převážně dobrý není, což představuje
zřejmou slabinu (Existují ale také náznaky návratu ohrožených druhů živočichů a
rostlin.).
Rozdílné struktury ztěžují sladění cílů ochrany a tvorbu společných organizačních a
realizačních nástrojů. Ochrana přírody často není na přeshraniční úrovni dostatečně
efektivní, protože vyhlášená chráněná území vzájemně nekorespondují. Zejména na
hranicích dochází ke konfliktům cílů, k nimž v ochraně přírody a životního prostředí
stejně dochází, například když jsou na jedné straně hranice vyhlášena území FFH a na
druhé straně ptačí rezervace. Dále je také těžké převádět vědecké poznatky do praxe,
chybí-li schválené nástroje pro implementaci.
Pro ochranu přírody představuje další problém šíření invazivních druhů. Kvůli změně
klimatu dochází k proměně fauny a flory, což představuje rostoucí nebezpečí. Některé
teplomilné druhy mohou z klimatických změn těžit a mohou se v programovém území
rozmnožit či ho nově osídlit. Pro ostatní druhy představují dodatečnou hrozbu extrémní
klimatické jevy, které se změnou klimatu souvisí (např. období sucha nebo silných
srážek).
Co se týče možností rozvoje, existuje již na projektové úrovni řada příkladů
spolupráce. Přeshraniční správa chráněných území a rekultivace přispívá k zachování
92
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ohrožených rostlinných a živočišných druhů a k jejich návratu na tato území. Výzvou
zůstává důsledná realizace koncepce NATURA 2000 .
Je ovšem také důležité přiřadit přiměřenou prioritu ochraně druhů a biotopů i mimo
chráněná území. Je třeba, aby byly tyto aktivity akceptovány také ve venkovských
oblastech, a je nutné zachovat a posílit spolupráci s místními subjekty.
Z celkového pohledu vyplývá pro Program spolupráce jasná potřeba přispívat
k zachování biologické rozmanitosti v pohraničí.
U kvality vzduchu a emisí je vývojový trend pozitivní. Emise škodlivin se převážně
snižují a kvalita vzduchu se v programovém území v posledních 15 letech průběžně
zlepšovala.
U některých škodlivin je ovšem kvalita vzduchu ještě stále zatížena průmyslovou
činností a energetikou. V některých regionech je velmi silné znečištění ozonem.
V hustě zastavěném městském prostoru je další výzvou, jak – kromě zachování čistoty
vzduchu – vytvořit navzdory rostoucím teplotám příjemné mikroklima.
Investice do zlepšování kvality ovzduší a do zlepšování klimatické politiky měst jsou
velice finančně náročné a nelze je pokrýt v rámci Programu spolupráce. Kromě toho
vyžadují jednotlivé investice přeshraniční kontext, který se dá v tomto případě těžko
ilustrovat.
Možnosti činností, kterými může Program spolupráce přispět ke zlepšení kvality
vzduchu, jsou tudíž velmi omezené. Program spolupráce sice přispěl k vyjasnění
stížností na zápach, ale efektivita tohoto příspěvku je sporná.
Vzhledem k těmto důvodům nebyla vyvozena potřeba, aby byl Program spolupráce
činný v oblasti kvality vzduchu a emisí.
Potenciály
Společná řešení a realizační opatření k zachování biologické rozmanitosti ve
venkovských oblastech by měla být i nadále podporována.
Vysoce potřebná jsou fyzická a nefyzická ochranná opatření, která by přispívala
k zachování biologické rozmanitosti. Patrných výsledků má být dosaženo výběrem
vzájemně provázaných klíčových území (propojená zelená infrastruktura). Ochranná
opatření pro habitaty budou ve smyslu programu efektivně realizována teprve tehdy,
když budou výsledky výzkumu v relevantní míře implementovány v praxi a dojde
k transferu vědomostí získaných z jednostranných aktivit. Dosažené výsledky by se
měly odrážet na ukazateli výsledků vztahujícímu se k ploše. Pro zvýšení potenciálu je
velmi důležitá kontrola výsledků plošných opatření v rámci projektů (to nelze zajistit
v rámci programu samotného). Jinak nelze učinit žádné závěry týkající se dlouhodoběji
dosažených účinků.
3.3.6 Shrnutí
V následující tabulce jsou shrnuty specifické cíle a potenciální oblasti činnosti, u nichž
byla zjišťována potřebnost (zvýrazněno šedě).
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Tabulka 5. Navrhované specifické cíle a oblasti činnosti v rámci politického cíle
2
Specifické cíle

Potenciální oblasti činnosti

i) Podpora opatření v oblasti
energetické účinnosti
ii) Podpora energie z
obnovitelných zdrojů
iii) Rozvoj inteligentních
energetických systémů, sítí a
skladování na místní úrovni

 Spolupráce při rozvoji inteligentních energetických
systémů, které jsou založeny na obnovitelných zdrojích
energie a efektivním využití energií

iv) Podpora přizpůsobení se
 Spolupráce při přeshraniční ochraně proti katastrofám,
změnám klimatu, prevence rizik a
spolupráce na protipožární ochraně a spolupráce
odolnosti vůči katastrofám
záchranné služby
 Spolupráce při přizpůsobování se klimatickým změnám
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v) Podpora udržitelného
hospodaření s vodou

 Realizační strategie zlepšení kvality vod ve
vodohospodářsky relevantních oblastech na obou
stranách hranice

vi) Podpora přechodu k
oběhovému hospodářství

 Výměna zkušeností a společné pilotní projekty v oblasti
odpadového a oběhového hospodářství a
bioekonomiky

vii) Posílení biologické
rozmanitosti, zelené
infrastruktury v městském
prostředí a omezení znečištění

 Společná řešení a realizační opatření pro zachování
biologické rozmanitosti ve venkovských oblastech
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4 Mobilita a regionální konektivita informačních a komunikačních
technologií
Tato kapitola se vztahuje k politickému cíli 3 – Propojenější Evropa díky zvyšování
mobility a regionálního propojení IKT a následující specifické cíle:
i) Zvýšení digitálního propojení;
ii) Rozvoj udržitelné, inteligentní, bezpečné a intermodální sítě TEN-T odolné vůči
změnám klimatu;
iii) Rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní
mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T
a přeshraniční mobility;
iv) Podpora udržitelné multimodální městské mobility.

4.1 Podklady
Statistické údaje pro tuto tematickou oblast jsou z větší části k dispozici na úrovni
NUTS 2. Navíc budou využity také různé strategie obou zemí.

4.2 Struktura, vývojové trendy, iniciativy
Dostupnost
Základním předpokladem pro rozvoj přeshraniční spolupráce, stejně jako pro
hospodářský a sociální rozvoj území, je dobře rozvinutá dopravní infrastruktura.
V programovém území existuje v zásadě hustá silniční a železniční síť, nicméně se
zde dá rozpoznat určitý nepoměr mezi jednotlivými částmi území a celkově je
dostupnost výrazně až mírně pod průměrem 28 států EU.
Ve vztahu k obyvatelstvu, k němuž je možné se v určité spádové oblasti a v určitém
čase dostat (dle RCI 2019), je dostupnost u silniční a železniční dopravy v saské části
území nadprůměrně dobrá ve srovnání s EU. V české části území je naproti tomu
rozvinuta podprůměrně. Dostupnost pro leteckou dopravu je naproti tomu u všech čtyř
regionů NUTS 2 srovnatelně nepříznivá. Nejlépe je na tom přitom region Severozápad.
Podíváme-li se na souhrnný index pro všechny tři způsoby dopravy (silniční, železniční
a leteckou), je dostupnost ve srovnání s 28 státy EU ve všech čtyřech regionech,
zejména pak ve dvou českých regionech, podprůměrně rozvinutá. Dostupnost regionu
Drážďany je mírně nadprůměrná.
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Tabulka 6. Dostupnost podle RCI 2019
Region NUTS 2

Referenční rok

Dostupnost po
silnicích

Dostupnost po
železnici

Osobní letecká
přeprava

Podíl obyvatelstva,
který je ve 120km
rádiu dosažitelný
během 1h 30 min po
silnici (v %)

Podíl obyvatelstva,
který je ve 120km rádiu
dosažitelný během 1h
30 min po železnici (v
%)

Denní počet letů
přepravujících
cestující, které jsou
dostupné během 90
min

2016

2014

Souhrnný index
dostupnosti
prostřednictvím
silnic, železnice a
letecké dopravy

2016

DED2

Drážďany

82,5

6,4

162,9

-0,22

DED4

Chemnitz

82,1

5,2

131,7

-0,32

CZ04

Severozápad

63,6

4,2

297,9

-0,58

CZ05

Severovýchod

52,1

4,0

167,7

-0,91

77,6

5,7

463,5

0,00

28 států EU

Zdroj: European Regional Competitiveness Index 2019, Infrastucture, Raw Data
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness

Přeshraniční dopravní spojení
Programové území je silně integrováno do transevropské dopravní sítě prostřednictvím
klíčového tranzitního koridoru TEN-T Orient / východo-středomořský
(z Hamburku/ Rostocku přes Sasko a Českou republiku do jižní Evropy). Koridor je
součástí transevropské dopravní sítě (TEN-T) a zahrnuje přes 5 900 km železničních
tratí, 5 600 kilometrů silniční sítě a 1 600 km vnitrozemských vodních cest, 10
vnitrozemských přístavů, 12 mořských přístavů, 15 klíčových letišť, 25
silničních/železničních terminálů a 15 městských klíčových dopravních uzlů.
Vybudování vysokorychlostního železničního spojení Drážďany – Praha je důležitým
projektem ve spojitosti s tímto koridorem.93
Prioritním cílem dopravní politiky je vybudování dopravního spojení v úseku Berlín –
Drážďany – Praha pro vysokorychlostní osobní dopravu a výkonnou nákladní
dopravu. Musí přitom být vybudována nová trať jižně od Drážďan, která by odlehčila
nákladní a dálkové dopravě na trati vedoucí z Drážďan na hranice s Českou republikou
(Elbtalstrecke), jejíž kapacita je již téměř vyčerpána.
Poté, co se v roce 2014 podařilo zprovoznit spojení mezi obcí Sebnitz a Dolní
Poustevnou, existuje již 10 přeshraničních železničních spojení mezi Saskem a
Českou republikou (viz seznam v příloze, tabulka 48). Nejdůležitějším hraničním
přechodem se silnou osobní a nákladní dopravou je přechod Bad Schandau – Dolní
Žleb na trati Drážďany – Praha. Tento přechod je jako jediný elektrifikovaný a
dvojkolejný.94

93

BMVI (2019), Korridormanagement. https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/transeuropaeischeverkehrsnetze-korridormanagement.html.
94 SMWA (o.J.), Grenzüberschreitende Schienenverbindungen.
http://www.verkehr.sachsen.de/download/14_07_21_Grenzueberschr_Verb-Erg-66.pdf.
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Výsledky studie zadané Evropskou komisí95 ke stávajícím přeshraničním železničním
spojením a chybějícím spojením na vnitřních hranicích EU uvádějí železniční trať
Seifhennersdorf (DE) – Rumburk (CZ) na seznamu potenciálně užitečných projektů.
Výstavbou 7 km dlouhé trati by mohly být propojeny dvě stávající železniční tratě.
Budování přeshraničních silničních spojení mezi Saskem a Českou republikou bylo od
roku 1990 neustále zlepšováno. Stav v roce 2018 byl, že bylo na 454 km dlouhé
hranici 33 přeshraničních silničních spojení.96
Pro nemotorizovanou dopravu je možné využít četné zpevněné i nezpevněné
přeshraniční cyklostezky. Patří mezi ně např. cesty Polabské cyklostezky v Českém
a Saském Švýcarsku, cyklostezka Bad Elster – Doubrava či Karlova stezka 97, jejímž
dalším rozvojem a prodloužením se zabývá jeden z projektů v rámci aktuálního
Programu spolupráce.
Dopravní infrastruktura v programovém území (silniční a železniční síť), stejně jako
přehled osobní příměstské i dálkové dopravy, budou představeny níže. Cyklostezkám
se podrobněji věnuje Kapitola 6 „Kulturní a přírodní dědictví, turistický ruch“.
Silniční síť
Hustota dálniční sítě je v obou částech programového území pod národními průměry.
U ostatních silnic jsou obě části území nad státním průměrem svých zemí. Celkově je
hustota silniční sítě v obou částech území na přibližně stejné úrovni, přičemž v Sasku
je hustší dálniční síť a v české části programového území existuje zase hustší síť
ostatních silnic.
Tabulka 7. Údaje o silniční síti 2017
Dálnice
Celkově v km
DE - Německo
DED - Sasko
CZ – Česká republika

Ostatní silnice
Celkově v km

km/1 000km²

km/1 000km²

13 009

36

216 894

607

567

31

12 860

697

1 240

16

54 517

691

CZ04 - Severozápad

128

15

6 147

711

CZ05 - Severovýchod

39

3

9 729

782

Zdroj: Eurostat, výpočty Metis

V Sasku se v posledních letech přesunulo těžiště aktivit od výstavby nových silnic
k zachování stávající silniční sítě. To se zdá být nezbytné, podíváme-li se na stav
silnic. Zejména státní silnice jsou ve špatném stavu. U přibližně 45 % silniční sítě
s délkou přes 4 750 km jsou vzhledem ke špatnému stavu žádoucí stavební opatření či
opatření omezující dopravu.98

95

EU-COM (2018), Comprehensive analysis of the existing cross-border rail transport connections and missing links on the internal EU borders.
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cb_rail_connections_en.pdf.
96 SMWA (2019), Mobilität für Sachsen. Landesverkehrsplan 2030. Entwurf.
https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/download/datei/1076726_0/LVP+2030.pdf.
97 https://www.karlsroute.eu/: „Karlova stezka“ spojuje přes Erzgebirgskamm města Aue a Karlovy Vary i
Muldavskou cyklostezku (Mulderadweg) s Cyklostezkou Ohře (Egerradweg).
98 SMWA (2018), Ausbau- und Erhaltungsstrategie Staatsstraßen 2030.
https://www.smwa.sachsen.de/download/21036_SMWA_Broschuere_Web.pdf.
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V české části programového území jsou kritizovány zejména chybějící obchvaty
mnoha měst a vesnic, nedostatečné směrové a výškové vedení silnic, stejně tak i jejich
špatný technický stav. Stav silnic je u silnic nižších tříd zvlášť problematický. V plánech
územního rozvoje krajů v programovém území byly definovány plány pro zlepšení
dostupnosti měst a obcí.99
Programy Interreg mohou k financování dopravní infrastruktury přispívat pouze
v ojedinělých případech. V rámci Programu spolupráce Česká republika – Sasko jsou
podporovány v investiční prioritě 6c (Zachování turistické atraktivity udržitelným
zhodnocováním společného přírodního a kulturního dědictví) 2 projekty obnovy
silničního spojení v historických kulturních krajinách. Prvním z nich je obnova
historického přeshraničního silničního spojení Plesná – Bad Brambach (– Aš) a
druhým je modernizace historického přeshraničního silničního spojení Bad Elster S306
– Hranice III/2172.
Železniční síť
V programovém území existuje hustá železniční síť. Hustota sítě leží na obou částech
programového území výrazně nad celostátními průměry. V české části území je
hustota sítě dokonce ještě vyšší než v saské části programového území.
Tabulka 8. Údaje o železniční síti 2017
Celkově v km
DE - Německo

km/1 000 km²

38 594

108

DED - Sasko

2 553

138

CZ – Česká republika

9 567

121

CZ04 - Severozápad

1 517

175

CZ05 - Severovýchod

1 807

145

Zdroj: Eurostat, výpočty Metis

Jeden z projektů (www.nbs-dresden-prag.eu) probíhajícího Programu spolupráce se
zabývá rozvojem železniční dopravy mezi Saskem a Českou republikou. Cílem
projektu je prohloubení spolupráce obcí za účelem rozvíjení přeshraniční železniční
dopravy mezi státy na obou stranách Krušných hor, zejména ve spojitosti
s plánovanou vysokorychlostní tratí z Drážďan přes Ústí nad Labem do Prahy.
Kooperační projekt dodává podklady pro socioekonomické a dopravní dopady a
provádí přeshraniční geologický průzkum v této oblasti.
Na podporu tohoto významného infrastrukturního projektu se dohodla Česká republika
a Sasko společně s Ústeckým krajem a zemským okresem Sächsische SchweizOsterzgebirge na založení projektové společnosti. Úmluva o založení Evropského
seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) „Nové železniční spojení Drážďany – Praha
ESÚS“ byla podepsána na konci dubna 2016100. EVTZ se účastní v rámci programu
99

Karlovarský kraj (2019), Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje. http://www.krkarlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Stranky/koncepce/oblast-region-rozvoje/UZ_A1_ZUR_KK.aspx.
Liberecký kraj (2018), Zásady územního rozvoje Libereckého kraje. https://oupsr.krajlbc.cz/page2416/Uzemne-planovaci-dokumenty-kraje/Zasady-uzemniho-rozvoje-Libereckehokraje/aktualizace-c-1-zasad-uzemniho-rozvoje-libereckeho-kraje-rozpracovana/4-novy-navrh-aktualizacec-1-zur-lk-pro-spolecne-jednani-2018
Ústeckého kraje (o.J.), Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, https://www.kr-ustecky.cz/zasadyuzemniho-rozvoje-usteckeho-kraje-dokumentace/ds-99030.
100 SMWA (o.J.), Eisenbahn-Neubaustrecke Dresden-Prag. https://www.nbs.sachsen.de/13670.html.
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Interreg Central Europe projektu CORCAP. CORCAP je projekt spolupráce podporující
regionální rozvoj a logistiku podél koridoru TEN-T Orient / East-Med, jehož součástí je
také nová stavba železniční trati Drážďany – Praha.101 Plánovací služby jsou
podporovány také v rámci programu TEN-T.
Veřejná osobní doprava
Navzdory velkému objemu investic do železniční infrastruktury docházelo v posledních
20 letech ze strany Německých drah (Deutsche Bahn) s poukazem na nedostatečnou
hospodárnost k omezování nabídky osobní železniční dopravy.
S novelizací Zákona o osobní dopravě v roce 2013 a s tím související liberalizací trhu
dálkové autobusové dopravy se etablovala alternativní nabídka dálkové osobní
přepravy. Zejména do městských aglomerací se dojíždí dálkovými autobusy. Kromě
toho nabízí tento systém obyvatelům měst bez dálkového železničního spojení
možnosti dálkového spojení s využitím veřejných dopravních prostředků (např.
Zwickau, Bautzen, Görlitz, Zittau).
Regionální veřejná doprava
Regionální veřejná hromadná doprava je v zásadě plošně dostupná, i když se
vyskytují značné lokální rozdíly s ohledem na kvalitu a kvantitu. Městské aglomerace
mají rozsáhlou a atraktivní nabídku veřejné dopravy. Jinak vypadá situace ve
venkovských oblastech. V saských venkovských oblastech se například nabídka
veřejné dopravy soustředí z velké části na dopravu žáků, kteří mají více než 70% podíl
na celkové poptávce. Naproti tomu existuje jen velmi omezená nabídka pro cestování
za prací, nákupy a v rámci volného času. O víkendech a během školních prázdnin
v mnoha obcích žádné autobusy nejezdí. Jako doplněk proto v některých regionech
fungují alternativní, resp. flexibilní formy dopravy, například linková taxislužba na
zavolání či autobusy na zavolání.
Přeshraniční spoje fungují v rámci regionální veřejné hromadné dopravy pouze
ojediněle.102 V oblasti přeshraničních tarifů a tarifních systémů lze zmínit následující:
 Jízdenka Elbe-Labe v oblasti dopravního svazu Verkehrsverbund Oberelbe
(VVO) v Sasku a s ním hraničícího regionu Ústí nad Labem
 Jízdenka Euro-Nisa-Ticket na území fungování účelového sdružení
Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien a sousedních regionů v Česku a
Polsku
 Systém regionální dopravy EgroNet vč. jízdenky EgroNet-Ticket v regionu
Vogtland a sousedních oblastech České republiky, Durynska a Bavorska.
V probíhajícím Programu spolupráce Česká republika – Sasko se jeden z projektů
zabývá dalším rozšířením jízdenky Euro-Nisa-Ticket. Další projekt zabývající se
dopravním plánováním podporuje městské správy Litoměřic a Drážďan v oblasti
udržitelné mobility.
Nadnárodní projekt v rámci programu Interreg Central Europe s názvem „Peripheral
Access“ s partnery ze Saska a České republiky se zabývá zlepšením veřejné dopravy
na periferiích a v přeshraničních regionech.
101

SMWA (2019), Eisenbahn-Neubaustrecke Dresden-Prag. Interreg VB CORCAP.
https://www.nbs.sachsen.de/14903.html.
102 SMWA (2019), Mobilität für Sachsen. Landesverkehrsplan 2030. Návrh.
https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/download/datei/1076726_0/LVP+2030.pdf.
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Také nadnárodní projekt CE „TRANS-BORDERS“ se saským lead partnerem a českou
účastí se snaží zlepšit železniční spojení a alternativní autobusové spojení
v periferních oblastech. Projekt je založen na třech pilířích: lepší řízení, společné
plánování a operativní realizace.
Koncepční rozvoj regionální hromadné dopravy v programovém území Sasko – Česká
republika je dobře pokryt tímto nadnárodním projektem, který ovšem nemůže provádět
žádné materiální investice.
Širokopásmová infrastruktura a využívání informačních a komunikačních
technologií (IKT)
Důležitost plošného pokrytí širokopásmovým internetovým připojením se v uplynulých
letech
stále
zvyšovala,
například
v souvislosti
s kvalitou
života
nebo
konkurenceschopností regionu.
Pro obyvatelstvo i pro podniky je rychlé internetové připojení důležitým prostředkem
komunikace a získávání informací.
Pokrytí programového území rychlým internetovým připojením je v zásadě zajištěno.
V Sasku má přístup k širokopásmovému internetu 87 % domácností. V české části
programového území bylo v posledních letech možné pozorovat vyrovnávání, v roce
2018 mělo 82 % domácností přístup k širokopásmovému internetu. Ve venkovských
regionech je stále potřeba stav dorovnat.
Tabulka 9. Podíl domácností na přístupu k širokopásmovému internetu (v %)
2014

2015

2016

2017

2018

DE – Německo

87

88

90

92

90

DED - Sasko

83

80

88

86

87

CZ – Česká republika

76

76

80

83

86

CZ04 - Severozápad

68

65

75

78

82

CZ05 - Severovýchod

70

78

79

80

82

Zdroj: Eurostat

Různé indikátory ukazují, že využívání internetu je v programovém území pod
národními průměry. Ukazuje se, že rozšíření používání internetu pokročilo obecně dále
na německé straně programového území než na české straně (viz tabulka níže).
Tabulka 10. Ukazatele používání internetu
2014

2015

2016

2017

2018

Podíl osob, které pravidelně používají internet (v %)
DE - Německo

82

84

87

87

90

DED - Sasko

77

74

82

82

86

CZ – Česká republika

76

77

79

81

84

CZ04 - Severozápad

66

69

71

74

78

CZ05 - Severovýchod

75

78

77

77

81

10

8

7

5

Podíl osob, které ještě nikdy internet nepoužily (v %)
DE - Německo
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2014

2015

2016

2017

2018

DED - Sasko

16

18

12

10

8

CZ - Česká republika

16

13

13

11

10

CZ04 - Severozápad

20

14

15

10

12

CZ05 - Severovýchod

17

14

15

14

12

Podíl osob, které využívají internet ke komunikaci se státními úřady (v %)
DE - Německo

53

53

55

53

57

DED - Sasko

48

50

52

52

55

CZ – Česká republika

37

32

36

46

53

CZ04 - Severozápad

34

27

33

45

48

CZ05 - Severovýchod

34

30

36

36

49

Zdroj: Eurostat

Budování širokopásmové infrastruktury je finančně velmi náročné, je celostátním
úkolem a leží mimo finanční možnosti programu spolupráce.
Zlepšené využití širokopásmové infrastruktury a informačních a komunikačních
technologií (IKT) je nicméně tématem projektů spolupráce s německou a českou účastí
(např. e-learning, e-government, využití pro chytré specializace a strategie pro chytrá
města, chytré energetické sítě, zvýšení podílů podniků na venkově využívajících IKT,
viz databáze Keep103). Tématu elektronické správy (E-Government) se analýza věnuje
v rámci politického cíle 1.
Důsledný rozvoj širokopásmové infrastruktury a odpovídající dostupnost dat jsou
předpoklady pro zavedení inteligentních dopravních systémů. Oblast dopravy se
nachází ve fázi hluboké transformace související s digitalizací. Inteligentní využívání
dopravní sítě se přitom dostává stále více do popředí. Zejména se sílící diskuzí o
nových pohonných systémech přicházejí komplexní požadavky na dopravní
infrastrukturu, která si žádá stále užší koordinaci operativní realizace dopravních,
hospodářských, resp. průmyslově politických řešení. Toto téma je celosvětově
zkoumáno a nejeví se jako vhodné téma pro samotný Program spolupráce.

4.3 Výzvy a potenciály pro přeshraniční spolupráci
4.3.1 Přeshraniční mobilita
Výzvy
V programovém území existuje v zásadě hustá síť silnic a železnic, nicméně je
zřetelný nepoměr mezi saskou částí území s nadprůměrně dobrou dostupností a
českou částí území s podprůměrnou dostupností. Celkově se pohybuje dostupnost
všech čtyř regionů NUTS 2104 výrazně nebo mírně pod průměrem 28 států EU.
Potřeba investic do posílení dopravní infrastruktury je stále ještě vysoká. Špatný stav
silnic a nedostatečný technický stav železničního spojení (nízká rychlost dopravy,
snížená prostupnost) patří mezi nejdůležitější problémy v této oblasti. Program
spolupráce může ovšem přispět pouze omezeně k vysoké potřebě financování.
103
104

https://www.keep.eu/
Daten auf NUTS-3-Ebene sind nicht vorhanden
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Vzhledem k negativnímu demografickému vývoji zejména ve venkovských oblastech a
s ním související poptávce po dopravě – lišící se v jednotlivých regionech – čelí
poskytovatelé služeb veřejné dopravy výzvě, jak zajistit nabídku veřejné osobní
dopravy, která bude odpovídat potřebám. To zahrnuje užší propojení a koordinaci
nabídek veřejné osobní dopravy se sítí ostatních dopravců zajišťujících příměstskou
dopravu v integrovaný dopravní systém, stejně jako rozvoj alternativních forem
obsluhy.
Koncepční rozvoj veřejné osobní dopravy v programovém území – zejména ve
venkovských regionech – je dobře pokryt nadnárodními projekty. Další potřebu vidíme
v podpoře udržitelné mobility ve spojitosti s turistickým ruchem, kulturním dědictvím,
národními parky a rozvojem okolí měst.
Potenciály
Možnosti činnosti Programu spolupráce jsou kvůli vysoké finanční náročnosti
infrastruktur omezené a měly by se soustředit na společné podněty pro přeshraniční
mobilitu. Sem spadají např.:
 Spolupráce při realizaci udržitelných konceptů mobility se silným důrazem na
rozšíření kapacit.
 Podpora studií proveditelnosti a plánovacích prací pro přeshraniční dopravní
spojení, která mohou dávat důležité podněty pro regionální hospodářství
v pohraničí (například pro železniční trať Seifhennersdorf – Rumburk).
4.3.2 Shrnutí
V následující tabulce jsou shrnuty specifické cíle a potenciální oblasti činnosti, které
byly vyhodnoceny jako potřebné. (zvýrazněno šedě).
Tabulka 11. Navrhované specifické cíle a oblasti činnosti v rámci politického cíle
3
Specifické cíle

Potenciální pole činnosti

i) Zvýšení digitálního propojení
ii) Rozvoj udržitelné, inteligentní,
bezpečné a intermodální sítě TENT odolné vůči změnám klimatu
iiI) Rozvoj udržitelné, inteligentní a
intermodální celostátní, regionální
a místní mobility odolné vůči
změnám klimatu, včetně lepšího
přístupu k síti TEN-T a
přeshraniční mobility
iv) Podpora udržitelné,
multimodální městské mobility
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5 Pracovní trh, vzdělávání a sociální otázky

Tato kapitola se vztahuje k politickému cíli 4 – Sociálnější Evropa díky provádění
evropského pilíře sociálních práv a k následujícím specifickým cílům dle návrhu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o evropské územní spolupráci, článek
14:
 3a) Zvýšení účinnosti trhů práce a zlepšení přeshraničního přístupu ke
kvalitnímu zaměstnání;
 3b) Zlepšení přístupu k přeshraničnímu vzdělávání, odborné přípravě a
celoživotnímu učení a jejich kvality s cílem zvýšení dosaženého vzdělání a
zlepšení dovedností na úroveň, jež umožňuje přeshraniční uznávání;
 3c) Zlepšení rovného a včasného přístupu ke kvalitním, udržitelným a cenově
dostupným přeshraničním službám zdravotní péče;
 3d) Zlepšení dostupnosti, účinnosti a odolnosti systémů přeshraniční zdravotní
péče a přeshraničních služeb dlouhodobé péče;
 3e) Podpora sociálního začleňování a boje proti chudobě, a to i prostřednictvím
posílení rovných příležitostí a boje proti přeshraniční diskriminaci.

5.1 Podklady
K většině oblastí této kapitoly (zejména zaměstnání, nezaměstnanost a vzdělání) jsou
k dispozici různé ukazatele na úrovních NUTS 2 nebo NUTS 3, stejně jako studie a
strategie na různých úrovních. Pokud jsou na české straně k dispozici pouze údaje na
úrovni NUTS 2, nemůže být programové území odpovídajícím způsobem popsáno.
Nedostatky v údajích se vyskytují zejména v oblasti mobility pracujících. Aktuální
informace týkající se mobility pracovních sil mezi Saskem a Českou republikou, dále
mobility studentů a žáků v programovém území, nejsou k dispozici. Chybí rovněž
vhodné ukazatele pro popis diskriminace a aktuální údaje týkající se spolupráce
předškolních zařízení a škol.

5.2 Struktura, vývojové trendy, iniciativy
Definice použitých ukazatelů z Eurostatu
Skupina výdělečně činného obyvatelstva, resp. výdělečně činných osob se skládá
z osob pracujících a nezaměstnaných, nepatří k nim osoby nezapojené do pracovního
procesu, mezi něž náleží děti v předškolním věku, děti školou povinné, studující a
důchodci.105
Skupina výdělečně činných osob se skládá z osob od 15 let věku, které
v referenčním týdnu pracují minimálně jednu hodinu za odměnu, za účelem zisku nebo
zvýšení rodinného příjmu. Mezi výdělečně činné osoby se počítají také osoby, které
nepracovaly, ale pracovní místo měly, kde ovšem na přechodnou dobu nebyly, např.,
kvůli nemoci, dovolené, stávce nebo vzdělávání či dalšímu vzdělávání.106
Pojmy práce a výdělečná činnost jsou ve statistice EU používány synonymně a
označují počet výdělečně činných osob, resp. míru zaměstnanosti, jako poměr
výdělečně činných k obyvatelstvu v produktivním věku.

105

EU-COM (2015), Glossar: Erwerbsbevölkerung. https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Glossary:Labour_force/de.
106 EU-COM (2015), Glossary: Employed person – LFS. https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Glossary:Employed_person_-_LFS.
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Pracovní síla
Jádro výdělečně činného obyvatelstva tvoří věková skupina mezi 25 až 64 lety. Mladší
lidé si ještě často dodělávají odborné vzdělání nebo studují nebo ještě z dalších
důvodů nejsou pro pracovní trh k dispozici.
V programovém území výdělečně činných osob mezi lety 2014 až 2018 ubývalo (s
výjimkou regionu Severovýchod). Trend byl tedy opačný než vývoj průměru EU nebo
vývoj celostátních trendů v Německu a České republice, kde počet výdělečně činných
osob přibýval. Region Chemnitz zaznamenal nevětší úbytek ve výši -5,4 %.
Tabulka 12. Počet výdělečně činných osob 25 až 64 let
Absolutní počet (1 000 osob)
2014
EU28

2015

Změna

2016

2017

2018

2014-2018

215 037,7

215 773,9

217 153,8

218 150,0

218 793,1

36 762,5

37 022,5

37 745,5

37 858,0

37 852,0

3,0%

1 879,0

1 883,8

1 891,2

1 870,2

1 847,1

-1,7%

DED2 - Drážďany

729,9

741,4

729,5

727,9

723,1

-0,9%

DED4 - Chemnitz

675,5

662,4

671,4

663,4

639,0

-5,4%

DE - Německo
DED - Sasko

CZ – Česká republika

1,7%

4 849,9

4 854,6

4 896,8

4 931,8

4 970,2

2,5%

CZ04 - Severozápad

507,0

497,2

503,9

502,0

504,0

-0,6%

CZ05 - Severovýchod

680,2

682,9

689,3

683,4

686,3

0,9%

Zdroj: Eurostat, výpočty Metis

Vývoj potenciálu mladších výdělečně činných osob ukazuje, jaké množství mladých
pracovních sil má region k dispozici. Počet mladých pracovních sil v programovém
území silně klesal, mnohem výrazněji, než je průměr EU. Regiony Drážďany (-18,8 %)
a Severovýchod (-21,5 %) zaznamenaly nejvýraznější úbytek.
Tabulka 13. Výdělečně činné osoby 15 až 24 let
Absolutní počet (1 000 osob)
2014
EU

2016

2017

2018

2014-2018

23 232,4

22 915,0

22 750,9

22 589,3

22 478,5

-3,2 %

4 227,2

4 094,4

4 186,1

4 235,6

4 242,0

0,4 %

162,3

143,5

141,2

148,9

147,5

-9,1 %

DED2 - Drážďany

66,1

57,6

55,6

60,6

53,7

-18,8 %

DED4 - Chemnitz

53,6

47,5

45,8

48,1

49,2

-8,2 %

DE - Německo
DED - Sasko

CZ – Česká
republika

356,0

346,6

329,5

316,4

296,9

-16,6 %

CZ04 Severozápad

39,9

43,2

41,2

39,1

36,7

-8,0 %

CZ05 Severovýchod

58,5

55,8

52,2

52,4

45,9

-21,5 %

Zdroj: Eurostat, Výpočty Metis
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Zaměstnanost
Počet výdělečně činných osob byl ve sledovaném období ve všech regionech
přibližně stabilní. V programovém území bylo v roce 2016 celkem 2,18 mil. výdělečně
činných osob, z toho větší část (68 %) v německé části programového území.
Tabulka 14. Výdělečně činné osoby (1 000 osob; všechna hospodářská odvětví)
2014
DE - Německo

2015

2016

42.671

43.071

43.642

DED21 - Drážďany, městský okres

319

321

325

DED2C - Bautzen

144

144

145

DED2D - Görlitz

114

114

115

DED2F - Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

101

101

102

DED41 - Chemnitz, městský okres

146

146

147

DED42 - Erzgebirgskreis

152

152

153

DED43 - Mittelsachsen

145

144

144

DED44 - Vogtlandkreis

106

106

106

DED45 - Zwickau

159

160

160

DEG0K - Saale-Orla-Kreis

40

39

39

DEG0L - Greiz

40

40

40

CZ – Česká republika

5 109

5 182

5 264

CZ041 - Karlovarský kraj

136

140

138

CZ042 - Ústecký kraj

355

351

361

CZ051 - Liberecký kraj

195

197

201

Programové území celkem

2 154

2 153

2 176

Německá část území

1 468

1 465

1 476

686

688

700

Česká část území
Zdroj: Eurostat

Míra zaměstnanosti v programovém území v posledních letech nepřetržitě a výrazně
rostla a pohybuje se nad průměrem EU. V Sasku byla míra zaměstnanosti osob ve
věku 20-64 let v roce 2018 81,7 %, v České republice to bylo 79,9 %. Průměr EU se
pohybuje pouze na 73,1 %. Cílová hodnota stanovená strategií Evropa 2020 udává, že
do roku 2020 má být zaměstnaných 75 % obyvatelstva v této věkové skupině, hodnota
již tedy byla v programovém území dosažena.
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Tabulka 15. Míra zaměstnanosti ve věkové skupině 20-64 let (v %)
2014

2015

2016

2017

2018

EU28

69,2

70,0

71,0

72,1

73,1

DE - Německo

77,7

78,0

78,6

79,2

79,9

DED - Sasko

77,8

78,4

79,7

81,0

81,7

DED2 - Drážďany

77,9

78,9

80,5

81,5

81,8

DED4 - Chemnitz

78,9

79,0

79,8

81,4

82,0

CZ – Česká republika

73,5

74,8

76,7

78,5

79,9

CZ04 - Severozápad

70,2

71,1

74,2

76,1

76,9

CZ05 - Severovýchod

73,3

75,2

77,2

78,4

79,4

Zdroj: Eurostat

Pro starší osoby je setrvání v pracovním procesu vzhledem k rychle postupujícím
strukturním změnám v hospodářství zvlášť obtížné. Nicméně vzhledem
k demografickým výzvám a zatížení sociálního systému je snaha, aby osoby zůstaly
v pracovním procesu, pokud možno až do řádného věku pro odchod do důchodu. EU
proto stanovila cílovou hodnotu pro zaměstnanost věkové skupiny 55 až 64 let na
60 %.
Tato cílová hodnota již byla v programovém území z větší části dosažena. V saské i
české části programového území zaměstnanost osob ve věkové skupině 55 až 64 let
během sledovaného období silně rostla a pohybuje se výrazně nad průměrem EU.
V Sasku se od roku 2017 pohybuje nad 70 %, v regionu Severozápad se v roce 2018
blížila těsně k 60 % a v regionu Severovýchod dosahovala 63 %.
Tabulka 16. Míra zaměstnanosti věkové skupiny 55-64 let (v %)
2014

2015

2016

2017

2018

EU 28

51,8

53,3

55,2

57,1

58,7

DE - Německo

65,6

66,2

68,6

70,1

71,4

DED - Sasko

65,5

67,2

68,1

70,9

71,7

DED2 - Drážďany

66,0

67,2

68,3

72,9

71,9

DED4 - Chemnitz

65,5

67,6

67,2

69,9

71,5

CZ – Česká republika

54,0

55,5

58,5

62,1

65,1

CZ04 - Severozápad

50,4

50,0

54,0

57,6

59,9

CZ05 - Severovýchod

50,9

54,0

57,7

61,2

63,4

Zdroj: Eurostat

Struktura zaměstnanosti podle odvětví je znázorněna v grafice 11. Ukazuje se, že v
české části programového území pracuje poměrně mnoho osob (36 %) v průmyslu.
Také v německé části území je průmysl stále silně zastoupen (21 %). Většina
zaměstnaných v německé části území pracuje ve veřejných službách s 31 %
zaměstnaných.
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Grafika 11.

Struktura zaměstnanosti v roce 2016 podle odvětví (v %)

1) Zemědělství a lesnictví, rybářství
2) Průmysl (vyjma stavebnictví)
3)

Stavebnictví/stavby

4) Obchod; údržba; doprava; pohostinství / ubytování a gastronomie;
informace a komunikace
5) Poskytování finančních a pojišťovnických služeb; realitní služby; výkon
volné činnosti, vědeckých a technických služeb; poskytování ostatních
hospodářských služeb
6) Veřejná správa, právní služby, sociální pojištění; výchova a výuka;
Zdravotnictví a sociální péče; umění; zábava a odpočinek; poskytování
ostatních služeb
Zdroj: Eurostat, výpočty a grafika Metis

Mobilita pracovních sil, přeshraniční pracovní trh
Pro udržitelný a vyvážený rozvoj pohraničí je také rozhodující integrace pracovních
trhů. Podpora mobility pracovních sil, která bude prospěšná na obou stranách hranice,
a tím také pro celé území, představuje přidanou hodnotu pro podniky, zaměstnané i
osoby, které práci hledají.
V rámci vnitřního trhu EU se usiluje o eliminaci diskriminujících překážek pracovní
mobility. Například Evropský rámec kvalifikací pro celoživotní učení slouží jako
dobrovolná pomůcka pro „překlad“ systémů kvalifikace jednotlivých států, aby byly pro
zaměstnance, občany a instituce úrovně dosaženého vzdělání srovnatelné a
srozumitelnější a zaměstnanci a vzdělávající se osoby by mohli svoji kvalifikaci využít
v ostatních zemích. Postup pro uznávání kvalifikací dosažených v zahraničí
(dosaženého vzdělání) upravuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES
o uznávání odborných kvalifikací (osvědčení o souladu, resp. osvědčení o úrovni
kvalifikace ve smyslu směrnice o uznávání odborných kvalifikací).
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Prostorová mobilita pracujících je v saské a české části programového území
rozdílná. V Sasku je s 0,4 % podprůměrně málo osob zaměstnaných v zahraničí, jak
vyplývá z pohybu pracovních sil přes hranice a z údajů služeb pro zaměstnanost.
Pokud jde o pohyb pracovních sil, je v Sasku pouze 0,4 % osob zaměstnaných
v zahraničí, tedy podprůměrně málo. V českém regionu Severozápad je 3,3 % osob
dojíždějících za prací do zahraničí, jejich počet se tedy pohybuje nad celostátním a
evropským průměrem.
Ze Saska dojíždí do jiného německého regionu 6,3 % pracujících. Tato hodnota je pod
celostátním i celoevropským průměrem, nicméně leží stále nad hodnotou české části
území, kde například v regionu Severozápad dojíždí za prací pouze 4,1 % osob.
Tabulka 17. Dojíždějící pracovníci 2018 (podíl dojíždějících na počtu pracujících v
%)
Zaměstnanost v
zahraničí

Zaměstnanost v jiném regionu

EU28

0,9 %

7,8 %

DE - Německo

0,7 %

9,5 %

DED - Sasko

0,4 %

6,3 %

DED2 - Drážďany

údaje nejsou k dispozici

4,6 %

DED4 - Chemnitz

údaje nejsou k dispozici

6,9 %

CZ – Česká republika

1,2 %

5,6 %

CZ04 - Severozápad

3,3 %

4,1 %

CZ05 - Severovýchod

0,5 %

4,4 %

Zdroj: Eurostat, výpočty Metis

Často jsou mobilní zejména absolventi. V roce 2016 ukončilo studium v Sasku celkem
přibližně 22 000 studentů. V průzkumu TU Dresden uvedlo přes 40 % saských
absolventů, že na své první pracovní místo nenastoupí v Sasku.107
Údaje týkající se přeshraniční mobility zaměstnanců mají k dispozici veřejné služby
zaměstnanosti. Počet osob vykonávajících činnost podléhající povinnosti platit
příspěvky sociálního pojištění, které jsou z České republiky a pracují v saské části
programového území, se mezi lety 2015 (4 967) až 2018 (10 097) více než
zdvojnásobil108. Počet osob vykonávajících činnost podléhající povinnosti platit
příspěvky sociálního pojištění, které pocházejí z Německa a jsou zaměstnány
v Královéhradeckém, Libereckém, Ústeckém a Karlovarském kraji činil naproti tomu
v roce 2018 pouze 612 osob a od roku 2015 stoupl jen zanedbatelně (+5,5 %).109
107

SMWA (2019), Fachkräftestrategie 2030 für den Freistaat Sachsen (Grundzüge).
https://www.smwa.sachsen.de/download/FKS2030_Grundzuege.pdf.
108 Bundesagentur für Arbeit (2019), „Unsere Region geht über Grenzen“. EURES – TriRegio. Arbeits- und
Ausbildungsmarkt kompakt. https://www.eurestriregio.eu/files/inhaltsgrafiken/downloads/Broschuere%20Arbeitsmarkt/Komp_191119_Broschuere_Eures_T
riRegio_D_web.pdf.
109 Bundesagentur für Arbeit et al (2019), „Unsere Region geht über Grenzen“. EURES – TriRegio. Arbeitsund Ausbildungsmarkt kompakt. https://www.eurestriregio.eu/files/inhaltsgrafiken/downloads/Broschuere%20Arbeitsmarkt/Komp_191119_Broschuere_Eures_T
riRegio_D_web.pdf.
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Největší podíl zaměstnanců dojíždějících z České republiky pracuje v těsné blízkosti
hranice jako tzv. „pendleři“, tedy osoby, které v jednom členském státu pracují nebo
zde vykonávají samostatnou výdělečnou činnost a bydlí v jiném členském státě, kam
se vracejí buď každodenně, nebo minimálně jednou za týden.110. Za povšimnutí stojí,
že 76 % zaměstnaných povinných k placení sociálního pojištění, kteří přicházejí
z České republiky, pracují v Sasku v zaměstnáních s nízkými mzdami. Jejich počet se
pohybuje výrazně nad podílem všech zaměstnaných v Sasku.111 Z toho lze vyvozovat
závěr, že pracovní síly z České republiky často pracují pod úrovní své kvalifikace a ve
špatných podmínkách. Zaměstnání pod úrovní dosažené kvalifikace vede zpravidla
k postupnému vytrácení kvalifikace. To je z dlouhodobého pohledu vzhledem k vývoji
pracovních sil jak pro podnikatele, tak i pro zaměstnance vysoce problematické.
Opatření jako uznávání dosaženého vzdělání a další vzdělávání by měla zajistit
nápravu.
Mobilita pracovních sil na pracovním trhu je ovlivněna zejména rozdílem platů
(rozdílem v příjmech) mezi Saskem a Českou republikou, stejně jako mezi Saskem a
západním Německem, který způsobuje proudění pracovních sil na západ. Přestože
české hospodářství v posledních letech zažilo vysoký průměrný růst platů, jsou české
platy stále ještě výrazně pod úrovní německých platů. Následkem je, že pracovní síly
primárně z české části území, ale také ze saského pracovního trhu, ubývají.
Pro podporu vyváženého vývoje a integrace přeshraničního pracovního trhu bylo
v roce 2007 založeno přeshraniční partnerství pracovních trhů EURES-TriRegio
(www.eures-triregio.eu), které se skládá z veřejných služeb zaměstnanosti, odborů a
zaměstnavatelů. Nabízí vícejazyčné informace, poradenství a zprostředkování nabídek
pro osoby hledající práci, zaměstnance pracující za hranicemi a zaměstnavatele, aby
posílilo integraci pracovního trhu v pohraničních oblastech Saska, severních Čech a
Dolního Slezska za spravedlivých podmínek. Toto partnerství je podporováno v období
2014-2020 EK v rámci Evropského programu pro zaměstnanost a sociální inovace
(EaSI). V tomto ohledu existuje v pohraničí etablovaná a dobře fungující síť.
Vidíme potřebu budovat přeshraniční partnerství se zaměřením na rozvoj
přeshraničního pracovního trhu, profesní orientaci a vzdělávání. Dále by měly být
zjednodušeny informace o možnostech a výhodách uznávání kvalifikací, jichž bylo
dosaženo v zahraničí, a měly by se zrychlit a zjednodušit postupy uznávání kvalifikací.
Nezaměstnanost a chudoba
Nezaměstnanost osob ve věku 25 let a starších v programovém území v posledních
letech nepřetržitě a výrazně klesala. V Sasku bylo v roce 2018 přibližně 72 300 osob
nezaměstnaných, to je o 46 % méně než v roce 2014. V České republice je pokles
ještě výraznější, například v regionu Severovýchod došlo ve stejném období k poklesu
o 68 %.

110
111

VO (EG) Nr. 883/ 2004
Bundesagentur für Arbeit (2019), Beschäftigte nach Staatsangehörigkeiten - Deutschland, Länder und
Kreise (Quartalszahlen) - Dezember 2018.
https://statistik.arbeitsagentur.de/nn_31966/SiteGlobals/Forms/Rubrikensuche/Rubrikensuche_Sucherge
bnis_Form.html?view=processForm&resourceId=210358&input_=&pageLocale=de&topicId=746984&reg
ion=&year_month=201812&year_month.GROUP=1&search=Suchen.
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Tabulka 18. Nezaměstnanost ve skupině osob ve věku 25 let a starších
Absolutní počty (1 000 osob)
2014
EU 28

2015

2016

Vývoj
2017

2018

2014-2018

19 684,7 18 254,6 16 703,7 14 993,2 13 501,2

DE - Německo

-31 %

1 762,4

1 653,3

1 478,9

1 334,9

1 205,0

-32 %

133,1

118,1

92,8

80,9

72,3

-46 %

DED2 - Drážďany

51,3

45,2

35,2

30,5

28,1

-45 %

DED4 - Chemnitz

43,1

35,9

28,6

27,0

21,8

-49 %

CZ – Česká republika

267,1

224,3

176,8

130,2

101,5

-62 %

CZ04 - Severozápad

39,0

32,7

24,7

15,0

14,5

-63 %

CZ05 - Severovýchod

38,1

32,9

23,2

17,1

12,2

-68 %

DED - Sasko

Zdroj: Eurostat, výpočty Metis

Míra nezaměstnanosti byla ve sledovaném období v celém programovém území
výrazně pod průměrem 28 států EU. Zatímco průměrná míra nezaměstnanosti v EU
v roce 2018 dosáhla 6 %, v Sasku to bylo pouze 3,8 % a v České republice jen 2 %.
V regionu Severovýchod je míra nezaměstnanosti s 1,7 % ještě nižší.
Tabulka 19. Míra nezaměstnanosti ve skupině osob ve věku 25 let a starších
(v %)
2014

2015

2016

2017

2018

EU28

8,9

8,3

7,5

6,7

6,0

DE - Německo

4,7

4,3

3,8

3,4

3,1

DED - Sasko

6,9

6,1

4,8

4,2

3,8

DED2 - Drážďany

6,9

6,0

4,7

4,1

3,8

DED4 - Chemnitz

6,2

5,3

4,2

4,0

3,3

CZ – Česká republika

5,4

4,5

3,5

2,6

2,0

CZ04 - Severozápad

7,6

6,5

4,8

2,9

2,8

CZ05 - Severovýchod

5,5

4,7

3,3

2,4

1,7

Zdroj: Eurostat

Také míra nezaměstnanosti mládeže v programovém území od roku 2014
nepřetržitě klesá a na konci roku 2017 dosáhla v průměru 7 % (Průměrná hodnota
odpovídajících regionů v Sasku, Durynsku a České republice). V absolutních číslech
klesl počet nezaměstnaných ve věku 15 až 24 let v roce 2017 v programovém území
přibližně na 12 000 osob.
Na české straně programového území byla míra nezaměstnanosti mládeže v roce
2017 s 9 % o něco vyšší než v německé části programového území, nicméně od roku
2014 velmi výrazně klesla (z 20 % na 9 %). Na německé straně klesla míra
nezaměstnanosti zmíněné cílové skupiny ve stejném období z 8 % na 6 %.
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Tabulka 20. Podíl nezaměstnaných ve věkové skupině 15-24 let (%)
2014

2015

2016

2018

2017

Regiony v České republice
Karlovarský kraj

21

19

13

11

údaje
nejsou
k dispozici

Ústecký kraj

24

17

10

10

údaje
nejsou
k dispozici

Liberecký kraj

15

12

13

7

údaje
nejsou
k dispozici

Drážďany, městský okres

6

5

6

6

6

Zemský okres Bautzen

7

7

7

4

7

13

údaje nejsou
k dispozici

10

8

9

Zemský okres Sächsische
Schweiz/Osterzgebirge

8

údaje nejsou
k dispozici

7

údaje
nejsou
k dispozici

údaje
nejsou
k dispozici

Chemnitz, městský okres

10

9

9

9

10

Zemský okres Erzgebirgskreis

8

7

7

6

5

Zemský okres Mittelsachsen

7

8

8

7

6

Zemský okres Vogtlandkreis

9

7

údaje
nejsou
k dispozici

údaje
nejsou
k dispozici

údaje
nejsou
k dispozici

Zemský okres Zwickau

8

8

7

6

5

Okres Saale-Orla-Kreis

6

5

6

5

6

Zemský okres Greiz

6

6

6

6

5

Průměrná hodnota v německé
části území (SN+TH)

8

7

7

6

6

Průměrná hodnota v české
části území

20

16

12

9

Průměrná hodnota v celém
programovém území

11

9

8

7

Regiony v Sasku

Zemský okres Görlitz

Regiony v Durynsku

Zdroj: CZ: ČSÚ, SN: Bundesagentur für Arbeit, TH: TLS

Dlouhodobá nezaměstnanost112 je ukazatelem zvýšených rizik včetně chudoby a
sociálního vyloučení. Problém dlouhodobé nezaměstnanosti v Sasku byl s více než
50 % všech registrovaných nezaměstnaných (2018) výraznější než celoněmecký
průměr (cca 41 %) a průměr EU (cca 43 %). Na rozdíl od celé Spolkové republiky
Německo a EU se v Sasku v posledních letech téměř nepodařilo docílit zlepšení. V
české části programového území naproti tomu podíl dlouhodobě nezaměstnaných
112

Délka nezaměstnanosti 1 rok či déle
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mezi nezaměstnanými mezi lety 2014-2015 celkově vzrostl, následně ovšem
nepřetržitě a výrazně klesal. V roce 2018 dosahoval podíl dlouhodobě
nezaměstnaných v České republice pouze 31 %, v regionu Severovýchod pouze 23 %.
Tabulka 21. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných mezi nezaměstnanými (v %)
2014

2015

2016

2017

2018

EU28

49,4

48,3

46,6

44,9

43,2

DE - Německo

44,0

43,6

40,8

41,7

40,9

DED - Sasko

52,6

52,9

51,6

50,5

51,0

DED2 - Drážďany

44,2

51,4

54,9

49,5

51,1

DED4 - Chemnitz

55,9

58,9

51,6

51,3

53,9

CZ – Česká republika

43,5

47,3

42,1

35,0

30,5

CZ04 - Severozápad

52,9

58,3

48,4

40,8

33,6

CZ05 - Severovýchod

39,4

44,0

36,2

28,5

23,1

Zdroj: Eurostat

V absolutních číslech dlouhodobá nezaměstnanost v celém programovém území
klesala, v české části programového území výrazněji než v Sasku. Největší podíl na
poklesu bylo možné sledovat opět v regionu Severovýchod, kde byl počet dlouhodobě
nezaměstnaných v roce 2014 přibližně 18 800 a do roku 2018 poklesl o 82 % na
3 400.
Tabulka 22. Vývoj dlouhodobé nezaměstnanosti (12 měsíců a delší)
Absolutní čísla (1 000 osob)
2014
EU28

2015

Změna

2016

2017

2018

2014-2018

12.270,5

11.064,8

9.766,6

8.448,8

7.312,5

-40 %

919,0

850,7

723,1

675,5

600,7

-35 %

DED - Sasko

79,3

69,1

53,8

46,4

41,9

-47 %

DED2 - Drážďany

26,5

26,0

21,6

17,3

16,5

-38 %

DED4 - Chemnitz

26,4

23,1

16,7

15,4

13,0

-51 %

CZ – Česká republika

140,7

126,7

88,9

54,3

37,1

-74 %

CZ04 - Severozápad

25,4

23,5

14,0

7,8

6,4

-75 %

CZ05 Severovýchod

18,8

17,3

11,1

6,1

3,4

-82 %

DE - Německo

Zdroj: Eurostat, výpočty Metis

Podíl obyvatelstva, které je ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením, je
vyčíslen u regionu Severozápad na 19 % a u regionu Severovýchod na 12 % (2018). V
německé části programového území jsou tyto hodnoty o něco vyšší, v regionu
Drážďany je to 20 % a v regionu Chemnitz 23 % (2017).113

113
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Rovnost příležitostí žen a mužů, nediskriminace
Klíčové ukazatele vztahující se k situaci žen a mužů na pracovním trhu ukazují na
přetrvávající nerovnost. Obecně se dá konstatovat, že jsou ženy v menší míře
integrovány do pracovního života než muži a častěji jsou zaměstnány na částečný
úvazek.
Ve srovnání s průměrem 28 států EU jsou rozdíly mezi muži a ženami v souvislosti
s účastí na pracovním procesu v saské části programového území spíše menší, v
české části programového území mnohem větší. Naproti tomu je v české části
programového území – také u žen – poměrně málo rozšířená práce na částečný
úvazek.
Míra nezaměstnanosti je u žen a mužů téměř vyrovnaná. V německé části
programového území je míra nezaměstnanosti u žen dokonce nižší než u mužů.
Tabulka 23. Ukazatele rovného postavení žen a mužů (rozdíl mezi podílem mužů
a žen, 2018)
Podíl
pracujících ve
věku 20 až 64
let
EU 28

Podíl osob
Podíl
pracující na
pracujících ve
částečný
věku 55 až 64 let
úvazek

Podíl
nezaměstnaných
(15letých a
starších)

-11,5

-13,0

22,1

0,5

DE - Německo

-8,1

-9,2

35,7

-0,9

DED - Sasko

-4,1

-5,6

29,5

-0,8

DED2 - Drážďany

-5,0

-5,1

30,0

-0,6

DED4 - Chemnitz

-4,7

-9,1

32,8

-1,0

CZ – Česká republika

-15,2

-17,4

8,5

1,0

CZ04 - Severozápad

-15,3

-17,0

5,9

0,5

CZ05 - Severovýchod

-15,2

-17,3

8,6

0,9

Zdroj: Eurostat, výpočet Metis

Průměrný hrubý výdělek žen byl v Sasku v roce 2017 o 10,5 % nižší než u mužů.
Hodnota je tedy stále výrazně pod celostátním průměrem ve Spolkové republice
Německo (21 %). Zatímco se ve většině spolkových zemí Německa mezi lety 2010 až
2017 rozdíly v platech zmenšovaly, v Sasku114 došlo ve stejném období k mírnému
zvýšení neupravené genderové mzdové mezery (Gender Pay Gap)115. Genderová
mzdová mezera je v České republice 21,8 %, průměr EU je 16,2 % (2016).116

114

Statistisches Landesamt Rheinland Pfalz (2019), Sonderveröffentlichung zum Equal Pay Day 2019.
https://www.statistik.rlp.de/fileadmin/dokumente/nach_themen/ver/kurz/Equal_Pay_Day_2019.pdf.
Rozlišuje se mezi „neupravenou“ a „upravenou“ genderovou mzdovou mezerou. U „neupravené“
genderové mzdové mezery se počítá rozdíl mezi průměrným hrubým výdělkem žen a mužů. Do tohoto
výpočtu jsou tak zahrnuty údaje o průměrných platech nejen u osob zaměstnaných na plný úvazek, ale
také výdělky osob pracujících na částečný úvazek, na zkrácený úvazek před odchodem do důchodu, nebo
osoby vykonávající zaměstnání, jehož rozsah je zanedbatelný, stejně jako učňů a praktikantů.
116 EU-COM (2018), The gender pay gap in the Czech Republic.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/equalpayday_fa
ctsheets_2018_country_files_czech_republic_en.pdf.
115
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Úroveň vzdělání
Úroveň vzdělání pracujícího obyvatelstva je v programovém území výrazně vyšší, než
je průměr EU. Podíl osob s nízkou kvalifikací je ve všech regionech výrazně nižší, než
je průměr 28 států EU (22 %).
Podíl osob s vyšší kvalifikací je v Sasku vyšší, než je celostátní průměr ve Spolkové
republice Německo, zatímco v české části programového území je podíl osob s vyšší
kvalifikací nižší, než je celostátní průměr. Nejméně vysoce kvalifikovaných osob je
v regionu Severozápad (14 %).
Obyvatelstvo ve věku 25-64 podle ukončeného vzdělání (2018)

Grafika 12.
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70%
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6%

70%

24%

Severozápad
Severovýchod

65%

30%

63%

32%

13%
7%

100%

73%
73%

Ukončení nižšího sekundárního vzdělávání

14%
21%

Ukončení vyššího sekundárního vzdělávání

Ukončení terciárního vzdělávání
Zdroj: Eurostat, grafika Metis

Počet studujících v terciárním vzdělávání117 v České republice v posledních letech
značně poklesl. Také Sasko zaznamenalo celkový pokles studujících, přičemž údaje
Zemského statistického úřadu ukazují na to, že počet studujících zahajujících studium
od roku 2016 opět roste118.
Rovněž v segmentu odborných škol se počet žáků v programovém území snížil.
V oblasti všeobecného vzdělání (druhý stupeň středoškolského vzdělání119) došlo
v Sasku k nárůstu žáků. V české části programového území i zde došlo k mírnému
úbytku.

117

Instituce a vzdělání, které UNESCO klasifikuje minimálně jako úroveň ISCED 5 (např. vysoké školy,
odborné akademie, odborné školy).
Statistisches Landesamt Sachsen (2019), Statistischer Bericht. Studierende an den Hochschulen im
Freistaat Sachsen 2018. https://www.statistik.sachsen.de/download/100_Berichte-B/B_III_1_j18_SN.pdf.
119 Druhý stupeň středoškolského vzdělání (Sekundarstufe II) (ISCED 3) je středoškolské vzdělání pro
mládež ve věku 12-19 let.
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Tabulka 24. Vývoj účastníků terciárního a sekundárního vzdělávání
2014

2015

2016

2017

Počet studujících v oblasti terciárního vzdělávání
žádné údaje

2 781 581

žádné
údaje

žádné
údaje

DED - Sasko

123 327

121 868

žádné
údaje

žádné
údaje

CZ – Česká republika

418 624

395 529

371 928

352 873

CZ04 - Severozápad

16 545

15 432

14 326

12 859

CZ05 - Severovýchod

35 822

33 389

30 055

27 715

1 202 449

1 183 083

1 136 356

DE - Německo

Počet žáků v oblasti sekundárního vzdělávání
Vyšší stupeň („Oberstufe“) – střední odborné školy
DE - Německo
DED - Sasko

1 232 771
40 162

39 341

38 171

39 849

CZ – Česká republika

304 211

292 892

284 692

281 177

CZ04 - Severozápad

34 714

32 862

31 538

30 959

CZ05 - Severovýchod

44 682

43 616

42 445

42 040

Počet žáků v oblasti sekundárního vzdělání II – školy se všeobecným zaměřením (vyšší
sekundární vzdělání)
DE - Německo
DED - Sasko

1 347 181

1 367 183

1 373 569

1 354 230

40 707

44 295

46 363

47 472

110 160

107 158

106 023

106 963

CZ04 - Severozápad

9 738

9 405

9 464

9 404

CZ05 - Severovýchod

15 071

14 847

14 548

14 495

CZ – Česká republika

Zdroj: Eurostat

Prognóza týkající se žáků a absolventů v Sasku předpokládá rostoucí počet žáků
na všeobecně vzdělávacích školách i na středních odborných školách mezi lety
2017/18 až 2025/26. Poté by měl do roku 2030/31 počet žáků na všeobecně
vzdělávacích školách mírně poklesnout, zatímco počet žáků na odborných školách
dále poroste.120
Přeshraniční spolupráce v oblasti předškolního vzdělávání
V česko-saském pohraničí již existují etablované vztahy spolupráce mezi mateřskými
školami. Podle šetření v roce 2011 udržovalo například jen v obcích okresu
Erzgebirgskreis 15 mateřských škol spolupráci se zařízeními na české straně.121.
V posledních dvou programových obdobích byla tato spolupráce dále rozvíjena.
Spolupráce obvykle zahrnuje výměnu zkušeností pečujícího personálu, jazykové
vzdělávání a vzájemné návštěvy na společných akcích.
V rámci aktuálního Programu spolupráce Česká republika – Sasko jsou realizovány 4
maloobjemové projekty, které se zabývají poznáváním kultur v sousedních zemích,
120

Statistisches Landesamt Sachsen (o.J.), Statistik. Schüler- und Absolventenprognose.
https://www.statistik.sachsen.de/html/461.htm.
121 ISW (2013), SÖA.
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stejně jako učením se jazykům u malých dětí. Případová studie k projektu „Společně si
hrát a navzájem se učit / Gemeinsam spielen, voneinander lernen“ ukázala, že v
oblasti předškolního vzdělávání je možné spoluprací mateřských škol dosáhnout
v jejich vlastním poli působení velmi konkrétních výsledků. Realizovalo se velké
množství programů a exkurzí do sousedních zemí.
Přeshraniční spolupráce všeobecně vzdělávacích škol a odborných škol
Česko-saská partnerství škol jsou již v programovém území etablována. Ve školním
roce 2018/19 existovalo 89 dlouhodobých spoluprací saských a českých vzdělávacích
zařízení, mezi nimi základních a vyšších středních škol, gymnázií, speciálních a
odborných škol. Důležitým podkladem je zde spolupráce mezi Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR a Saským státním ministerstvem kultury (Sächsischen
Staatsministerium für Kultus).
V aktuálně probíhajícím Programu spolupráce Česká republika – Sasko je realizováno
14 projektů v oblasti školní spolupráce. Školní projekty působí přímo na žáky,
například napomáhají zlepšit pracovní orientaci žáků ve věku 13-19 let. Další projekty
se zabývají odborným vzděláváním a dalším vzděláváním, spolupracují např. vyšší
střední školy, pedagogové a žáci si vyměňují zkušenosti, zlepšují jazykové znalosti,
realizují stáže, kurzy a workshopy.
Projekty představují velký přínos pro posílení interkulturního dialogu a ke zlepšení
kvality přeshraničních nabídek vzdělávání.
Přeshraniční spolupráce v oblasti sportu a volného času
Specifickou oblastí vzdělávací činnosti je spolupráce sportovních spolků, která má pro
děti a mládež vytvořit nabídky pro volný čas a rozvíjet práci s dorostem. V aktuálně
probíhajícím Programu spolupráce je realizováno 5 projektů. Vedle společných
přátelských utkání, soustředění a turnajů či výměny hráčů, hospitací a dalšího
vzdělávání ve sportovním odvětví je podporována také kulturní výměna.
Spolupráce vysokých škol
Jak již bylo popsáno v kapitole 2 „Výzkum, digitalizace, hospodářství a
konkurenceschopnost“, vysoké školy v programovém území spolu úzce spolupracují.
V aktuálně probíhajícím Programu spolupráce Česká republika – Sasko je 5 projektů
vysokých škol, jejichž cílem je vytvořit společné nabídky vzdělávání. Má dojít k posílení
vědecké výměny mezi univerzitami a ke zvýšení kvalifikace absolventů.
Projektem „Lernraum – Bibliothekarische Informationsplattform“/ „Prostor učení –
Knihovnická informační platforma“ (spolupráce 5 knihoven v česko-saském pohraničí
v rámci spolupráce vysokých škol) mají být zásadně zhodnoceny knihovny vysokých
škol jako komunikační centra a prostory k učení (ve smyslu místa k učení).
Od roku 2014 nabízejí Univerzita Lipsko a Karlova Univerzita v Praze ve spolupráci
studijní program Komunikace a překlad ČJ-NJ. V zimním semestru 2018/19 bylo
v tomto binacionálním bakalářském studijním programu 37 studujících.
Přeshraniční mobilita studujících v programovém území má rozvojový potenciál.
V zimním semestru 2018/19 bylo na saských vysokých školách celkem 287 studentů
z České republiky.
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Ekologická výchova a výuka jazyků, mezikulturní výměna
V aktuálně probíhajícím Programu spolupráce Česká republika – Sasko se celkem
8 projektů týká ekologické výchovy (vč. projektů týkajících se obnovitelných zdrojů
energie a předcházení vzniku odpadů). Tyto projekty jsou převážně zaměřené na děti
a mládež (např. projekt „Země-voda-vzduch“/„Erde-Wasser-Luft“ s divadelními
představeními pro školáky na téma ochrany životního prostředí).
Dalších 7 projektů podporuje zlepšení (mezi)kulturních a jazykových kompetencí
dětí a mládeže.
Právě opatření týkající se vzdělání mohou potenciálně vstupovat do interakce s dalšími
investičními prioritami, například ekologická výchova může přispět k zachování a
zlepšení biologické rozmanitosti, budou-li do sebe opatření odpovídajícím způsobem
zapadat.
Zdraví a péče
Přístup k sociálním službám zdravotní péče je pro obyvatelstvo v programovém území
zpravidla zajištěn, přesto je v některých pohraničních oblastech zajištění lékařské péče
nedostatečné.
Počet dostupných lůžek v nemocnicích na sto tisíc obyvatel je v programovém území
nad průměrem 28 států EU. Sasko je s 849 lůžky (na 100 000 obyvatel, 2017) lépe
vybaveno než česká část programového území.
Také počet lékařů na sto tisíc obyvatel je v Sasku nad průměrem EU. V české části
programového území bylo v roce 2013 poněkud méně lékařů, aktuálnější (srovnatelné)
údaje k tomuto tématu nejsou k dispozici.
Tabulka 25. Nemocniční lůžka a lékaři na 100 000 obyvatel
Lůžka v nemocnicích
2014

2015

2016

Lékaři
2017

2013

2016

2017

EU

520

513

509

204

349

360

364

DE - Německo

823

813

806

800

404

419

425

DED - Sasko

864

847

849

849

378

397

403

CZ - Česko

645

649

685

663

369

404*

409*

CZ04 - Severozápad

611

617

646

633

296

Chybí
údaje

Chybí
údaje

CZ05 - Severovýchod

647

656

675

635

325

Chybí
údaje

Chybí
údaje

Zdroj: Eurostat (údaje z Eurostatu byly použity z důvodů srovnatelnosti a odchylují se od národních údajů
pro Sasko a Českou republikou)
*Zdroj: http://apl.czso.cz/pll/eutab/html.h?ptabkod=tps00167 (omezená srovnatelnost)

V roce 2013 byly podpisem česko-německé Rámcové smlouvy o přeshraniční
spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby položeny základy pro
zesílenou spolupráci v oblasti zdravotní péče. Dohoda mezi Saským státním
ministerstvem vnitra (SMI) a třemi českými kraji programového území definuje právní
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rámec pro přeshraniční spolupráci v oblasti záchranné služby s cílem zajistit
v pohraničí nejlepší možné poskytování záchranné služby.122
Kvůli demografickým změnám je stále více lidí odkázáno na péči. Na konci roku 2017
123 žilo v Sasku téměř 205 000 osob vyžadujících péči. Téměř dvě třetiny z nich byly
ženy a věk každého třetího byl 85 let či více. Ze všech osob vyžadujících péči byla pro
75 % zajištěna domácí péče. Mezi lety 2013 a 2015 vzrostl počet lidí potřebujících péči
o 11,6 %. V prosinci 2015 využívala již více než 4 % obyvatel Saska služeb krytých
pojištěním pro případ potřeby dlouhodobé péče. Mezi lety 2015 a 2017 došlo k dalšímu
nárůstu příjemců těchto služeb o 22,8 %. V roce 2015 bylo zaznamenáno ještě 40,8
osob na 1 000 obyvatel vyžadujících péči, zatímco tato hodnota v roce 2017 vzrostla
na 50,2.124
V české části programového území bylo možné sledovat v posledních letech navzdory
nárůstu počtu seniorů a osob vyžadujících péči snížení lůžkové kapacity domů
s pečovatelskou službou. Zatímco v roce 2013 bylo k dispozici ještě 5 722 lůžek,
v roce 2018 už to bylo pouze 5 088. Počet nesplněných žádostí o ubytování v domově
s pečovatelskou službou se tím drasticky zvýšil.125
Podle databáze Keep126 existují programy spolupráce v rámci sousedních programů
Interreg s účastí partnerů z programového území, které se zabývají společným
vzděláváním v oblasti péče, rozvojem společné zdravotní péče a možnostmi
digitalizace v systému zdravotnictví.
Kooperační opatření v oblasti péče (v jednom sousedním programu Interreg127) se
například zaměřují na zvýšení kompetencí budoucích absolventů a zlepšení jejich
schopnosti pečovat o pacienty a klienty v pohraničí. Těchto cílů je dosahováno praxí
v zahraničí ve zdravotnických a sociálních zařízeních, výměnou inovativních řešení a
příklady osvědčené praxe či výukou jazyků.
Projekt Central Europe „digitalLIFE4CE“, na němž se podílí Sasko, hledá nová
technologická řešení v oblasti digitálních integrovaných systémů zdravotnictví (téma
telemedicína).
Po vzoru společné přeshraniční zdravotní péče Dolní Rakousko – jižní Čechy
("Healthacross", dle WHO vzorový evropský příklad, který dokázal citelně odbourat
hranice128) byl realizován ve městě Guben – Gubin projekt „Zdraví bez hranic“
(„Gesundheit ohne Grenzen“).129. Přeshraniční projekty v oblasti zdravotnictví zajišťují
zdravotní péči v blízkosti bydliště a podporují výměnu vědomostí mezi zeměmi.
Vytížení a náklady jsou optimalizovány společným využitím zdrojů, jako jsou
zdravotnické přístroje a personál. Rozšířením spádového území se zvyšuje poptávka
po nabídkách zdravotnických služeb, tím jsou zachována pracovní místa a tvorba
přidané hodnoty v regionu. Spolupráce se týká nemocniční i ambulantní oblasti.
122

BGBL 2015 II, č. 24. Vyhláška k Česko-německé rámcové smlouvě o přeshraniční spolupráci v oblasti
záchranné služby. Ze dne 4. Srpna 2015.
123 Na základě zavedení PSG II byl od roku 2017 pojem „osoba vyžadující péči“ definován šíře, což vedlo ke
zvýšení počtu příjemců služeb.
124 Statistisches Landesamt Sachsen (2019), Die Pflegesituation in Sachsen nach Einführung des Pflegestärkungsgesetzes II. https://www.statistik.sachsen.de/download/300_VoeFachbeitrage/Fachbeitrag_02_2019.pdf.
125 ČSÚ
126 https://www.keep.eu/
127 2014 - 2020 INTERREG V-A Czech Republic – Poland: Cross-border education of healthcare students
128 https://www.noegus.at/presse/uebersicht/presse-detail/presse/noe-ist-who-best-practice-region/
129 2014 - 2020 INTERREG V-A Germany / Brandenburg - Poland
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5.3 Výzvy a potenciály přeshraniční spolupráce
5.3.1 Mobilita pracovních sil, přeshraniční pracovní trh
Výzvy
Programové území se vyznačuje pozitivním vývojem pracovního trhu s ohledem na
stabilní počet zaměstnaných, stoupající účast na trhu práce a klesající
nezaměstnanost.
Zatímco byl ještě před několika lety ve středu zájmu boj s vysokou nezaměstnaností,
stojí aktuálně v popředí zvládnutí demografických změn, strukturních změn a
digitalizace. Demografické změny představují enormní výzvu. Počet výdělečně činných
osob, zejména mladších osob výdělečně činných (nastupující generace), klesá.
Nedostatek odborných pracovních sil a jazyková bariéra jsou velkou výzvou
společného programového území. Silný úbytek pracujících osob v produktivním věku
povede k dalšímu prohloubení nedostatku pracovních sil. Strukturní změny a
digitalizace posilují potřebu přizpůsobit kompetence.
Podpora prostorové mobility pracujících v programovém území za účelem zmírnění
nedostatku pracovních sil je v zásadě žádoucí, může mít ale také negativní dopady.
Prostorová mobilita pracujících je silnější zejména na české straně, kde je podmíněna
nevýhodnými pracovními podmínkami a rozdíly v platech a způsobuje obavy z dalšího
odchodu odborníků do Německa. Jednostranné zvyšování mobility pracovních sil není
žádoucí, aby nedošlo ke snížení vlastní nabídky odborných pracovních sil. Opatření
k zajištění pracovních sil mají být prospěšná na obou stranách hranice, a tím také pro
celé území.
Potenciály
Program spolupráce může stavět na etablované spolupráci aktérů pracovního trhu
(veřejné služby pro zaměstnanost, odbory, zaměstnavatelé) v rámci EURES-TriRegio
a může přispívat k vyváženému vývoji přeshraničního trhu práce, jednak k přeshraniční
efektivitě pracovních trhů, ale také zlepšovat přístup k hodnotné práci.
Existuje potřeba vyšší transparentnosti na pracovních trzích, iniciativ pro přeshraniční
strategie pro pracovní síly a opatření pro přeshraniční rozvoj odborných pracovních sil.
Pro pohraničí je také důležité, aby se zlepšilo uznávání dosaženého vzdělání,
například přeshraničním srovnáním obsahů studia, vytvářením konkrétních
přeshraničních doplňujících pracovních nabídek, které povedou k uznávání
dosaženého vzdělání, informačními kampaněmi zaměřenými na uznávání profesní
kvalifikace a zaměstnání, které je adekvátní vzhledem k dosažené kvalifikaci.
Pokud jde o přeshraniční přístup k hodnotným pracovním místům, platí, že by –
vzhledem k digitalizaci a vytváření nových pracovních míst v rámci strukturálních změn
– měla být kvalifikace zaměstnaných a osob, které práci hledají, rozvíjena takovým
způsobem, aby splňovala požadavky trhu také v budoucnosti.
Opatření vedoucí k posílení výdělečné činnosti, účasti na trhu práce a ke snížení
nezaměstnanosti jsou předmětem národní politiky v oblasti pracovního trhu a státem
prováděných programů ESF. Iniciativy ESF podporují například integraci
znevýhodněných osob na trhu práce, snížení počtu osob, které nedokončí studium,
nebo posílení možností žen získat zaměstnání.
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ESF ovšem nepodporuje přeshraniční přístupy k rozvoji odborných pracovních sil,
odbourávání překážek mobility či opatření ke zvýšení transparentnosti přeshraničních
pracovních trhů. Zde se může uplatnit Program spolupráce v oblasti činnosti
„přeshraniční podpora hodnotných pracovních míst a pracovních míst s uplatněním pro
budoucnost.“
5.3.2 Vzdělávání
Výzvy
Podle „Regional Competitiveness Index“ je míra vzdělávání a celoživotního vzdělávání
ve všech čtyřech regionech NUTS 2 ve srovnání s podobnými evropskými regiony
(„Peer regions“ lt. RCI 2019, Scorecard) rozvinuta maximálně průměrně a
nepředstavuje žádný výrazný faktor konkurenceschopnosti (srov. tabulka 1).
Společná opatření zaměřená na zlepšení vzdělávání a celoživotního vzdělávání
mohou vést k větší konkurenceschopnosti regionu.
Společné vytváření nabídky vzdělání odpovídající potřebám je průběžný úkol, který by
měl být v programovém území dále kvalitativně rozvíjen a rozšiřován. Prohloubení a
rozšíření společnými řešeními je potřebné např. u předškolního vzdělávání, digitálních
kompetencí, interkulturního vzdělávání, ekologické výchovy a vzdělávání
pedagogických pracovníků. Další výzvou jsou rozdíly ve struktuře odborného
vzdělávání. Proti duálnímu vzdělávání v Sasku stojí česká odborná učiliště. Výměnou
v rámci odborného vzdělávání mohou být využity přednosti obou systémů.
Obecným trendem, který se týká zejména venkovských oblastí, je úbytek počtu žáků
ve školách poskytujících všeobecné vzdělání, na odborných školách a v terciárním
vzdělávání. Také zde jsou zapotřebí společná řešení, aby bylo možné zajistit navzdory
negativnímu vývoji ve venkovských oblastech kvalitní možnosti vzdělání.
U profesní kvalifikace podmiňuje demografická změna silný posun směrem
k pracovním silám ve věku 50+, aby se tím podpořilo jejích setrvání na pracovním trhu.
Výměna zkušeností týkajících se rozdílných pracovních kultur na saské a české straně
a udržení starších pracujících osob v pracovním procesu, by mohla být užitečná.
Potenciály
V oblasti vzdělávání vidíme potřebu kooperačních opatření na více úrovních. Stávající
přístupy by měly být dále rozvíjeny a rozšiřovány.
 Přeshraniční spolupráce v oblasti předškolní péče za účelem vytvoření
společných nabídek vzdělávání pro děti v předškolním věku, stejně jako pro
pedagogy, kteří o ně pečují.
 Zlepšení přeshraniční nabídky vzdělávání všeobecně vzdělávacích a odborných
škol za účelem rozvoje společných vzdělávacích aktivit.
 Rozvoj přeshraničního duálního odborného vzdělávání.
 Přeshraniční spolupráce v oblasti sportu a volného času za účelem podpory
mezikulturního učení dětí a mládeže.
 Spolupráce vysokých škol za účelem vytvoření a dalšího rozvoje společných
nabídek terciárního vzdělávání a za účelem podpory výměny studentů.
 Překonání jazykových bariér a rozvoj mezikulturních kompetencí jako průřezové
téma.
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 Výměnné pobyty a praxe studujících a učitelů.
V následující části budou objasněny jednotlivé navrhované oblasti aktivit.
Přeshraniční spolupráce v oblasti předškolního vzdělávání
Spoluprací zařízení předškolní péče mají být vytvořeny a dále rozvíjeny nabídky
vzdělávání pro děti v předškolním věku, stejně jako pro pedagogy, kteří o ně pečují.
Aktivity mohou zahrnovat společné programy, výuku jazyků, setkávání rodin a
organizaci společného dalšího vzdělávání všech zúčastněných pedagogů a asistentů.
Má se tím dosáhnout lepší spolupráce zařízení předškolní péče a zlepšení nabídky.
Zlepšení přeshraničních nabídek vzdělání všeobecně vzdělávacích i odborných
škol a profesní orientace
Vývoj společných vzdělávacích aktivit a zlepšení nabídek vzdělávání může zahrnovat
následující oblasti: zlepšení kompetencí v oblasti digitalizace, podpora ekologické
výchovy a povědomí o životním prostředí, zlepšování jazykových a interkulturních
kompetencí, tvorba společných nabídek vzdělávání, zavádění nových nástrojů
vzdělávání. Usiluje se nejen o spolupráci vzdělávacích zařízení, ale také o účast
podnikatelského sektoru a dalších mimoškolských subjektů, aby bylo možné posílit
přenos know-how na rozhraní mezi hospodářstvím a společností, seznámit mladou
generaci s tématy relevantními pro budoucnost a zlepšit profesní orientaci. Aktivity by
se měly zaměřit také na posílení možnosti dívek získat zaměstnání v netypických
povoláních a v oborech jako matematika, informatika, přírodní vědy či technika.
Program spolupráce může dále usnadnit výměnu osvědčené praxe a přinést společná
řešení pro podporu mládeže v oblasti profesní orientace a integrace do vzdělávání a
pracovního života.
Rozvoj přeshraničního duálního odborného vzdělávání
Rozvoj přeshraničního duálního profesního vzdělávání je již delší dobu předmětem
diskuse (viz dokument Fachkräftestrategie Sachsen, Strategický cíl 5, s. A 24). Cílem
by mělo být vytvoření přeshraničních studijních programů, které by byly zakončeny
plnohodnotnou závěrečnou zkouškou, jež by byla uznávána v Německu i v České
republice. K tomu je nutné srovnání obsahů studijních programů a s největší
pravděpodobností také dohoda mezi partnerskými státy.
Přeshraniční spolupráce v oblasti sportu a volného času
Spolupráce v oblasti sportu je atraktivním řešením pro děti a mladistvé, jak rozvíjet
jejich sportovní schopnosti a podpořit mezikulturní výměnu. Mezikulturní vzdělávání je
chápáno jako součást obecného vzdělání v rámci specifického cíle 3b).
Přeshraniční spolupráce vysokých škol a univerzit
Spolupráce mezi vysokými školami a univerzitami mají přispívat k vytváření
společných nabídek terciárního vzdělávání v různých tematických oblastech či k jejich
rozvíjení a k podpoře výměny studentů. Kooperační aktivity se mohou zaměřit také na
budování a vylepšení univerzitních zařízení či informačních systémů. Aktivity by měly
přispět ke zvýšení atraktivity institucí v mezinárodním prostředí a ke zlepšení možností
zaměstnání absolventů v programovém území.
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5.3.3 Sociální otázky
Výzvy
Přístup ke službám zdravotní péče je pro obyvatelstvo programového území zpravidla
zajištěn.
Existuje smlouva o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby.
S cílem zlepšit lékařskou péči v pohraničí byla dne 22. 8. 2019 uzavřena mezi
Německem a Českou republikou v Dolní Poustevně/ Sebnitzu „Společná dohoda o
spolupráci v oblasti poskytování přeshraniční lékařské péče“. Tato dohoda o
přeshraničním poskytování lékařského ošetření platí pro celé území česko-saského
pohraničí. Podnětem k uzavření této dohody byla hrozící insolvence nemocnice
v Rumburku ve Šluknovském výběžku. Cílem dohody je zlepšit poskytování
zdravotnických služeb obyvatelům pohraničí prostřednictvím spolupráce. Těžištěm
jsou zatím nemocnice v Sebnitzu, Ebersbachu a Rumburku. Spolupráce by se měla
omezit na tamní spektrum poskytovaných klinických služeb včetně nabízených
ambulantních služeb. Základem spolupráce jsou platné mezinárodněprávní závazky,
platné evropské i vnitrostátní právní předpisy.
Výzvu představuje nedostatečné zabezpečení zejména v oblasti pečovatelských
služeb. Potřebu lůžek a personálu v domovech s pečovatelskou službou již není
v některých regionech možné pokrýt. Tento problém se bude i nadále prohlubovat.
Počet osob vyžadujících péči se bude i nadále zvyšovat. Tím také bude stoupat
potřeba lůžek i personálu v domovech s pečovatelskou službou, zatímco se bude
snižovat potenciál zaměstnanců kvůli poklesu počtu obyvatel v produktivním věku.
Nicméně problém nespočívá pouze v chybějících kapacitách stacionární péče. Je
třeba podporovat pečující členy rodiny, ulehčit jim a nabídnout také možnost domácí
péče (což je přáním téměř všech osob, které péči potřebují), například pomocí
doplňujících nabídek odlehčující denní péče či nabídek krátkodobé péče. Kromě toho
by měly být podpořeny modely vedoucí k aktivaci sousedské podpory v místě bydliště.
Vzhledem k negativnímu demografickému vývoji zejména ve venkovských oblastech je
všeobecnou výzvou zachování základní péče v řídce osídlených, venkovských
periferních oblastech, které jsou postiženy úbytkem obyvatelstva.
Potenciály
Z pohledu Programu spolupráce existuje potřeba vytvářet společné přístupy a řešení
pro zachování zdravotní péče a pečovatelských služeb v pohraničí. V programovém
území je v této oblasti v současnosti jen velmi málo projektů spolupráce. Cílem je
posílit propojení nabídek, aby byla v pohraničí dostatečně zachována sociální
infrastruktura a sociální služby, zejména ve venkovských periferních oblastech.
V rámci specifického cíle Interreg 3d) bude v návaznosti na návrh směrnice řešeno
výhradně zdravotnictví a péče. Oblasti jako rodina, pomoc mladistvým, handicapované
osoby, závislosti/léčba závislostí, prevence nebo dobrovolnická/sousedská péče tedy
explicitně pojednány nebudou.
Specifický cíl Interreg 3e) nebude diskutován.
Boj s chudobou není podle dokumentu „Border Orientation Paper“ EK pro Německo a
Českou republiku (květen 2019) explicitní oblastí činnosti Programu spolupráce a je
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zmiňován v souvislosti s „cross-border data“. Odpovídající údaje byly analyzovány
v rámci SEA.
Rovné postavení mužů a žen a zohlednění aspektu rovnosti a nediskriminace na
základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženství či světonázoru, postižení,
věku či sexuální orientace jsou horizontální zásady, které musí být zohledňovány a
podporovány během celé přípravy a realizace Programu spolupráce, také v rámci
monitoringu, reportingu a hodnocení.
5.3.4 Shrnutí
V následující tabulce jsou shrnuty specifické cíle a potenciály oblastí činnosti, u nichž
byla zjištěna jejich potřebnost. (zvýrazněno šedě).
Tabulka 26. Navrhované specifické cíle Interreg a oblasti činnosti v rámci
politického cíle 4
Specifické cíle Interreg

Potenciální oblasti činnosti

3a) Zvýšení účinnosti trhů práce a
zlepšení přeshraničního přístupu ke
kvalitnímu zaměstnání

 Přeshraniční podpora hodnotných a pro
budoucnost vhodných zaměstnání

3b) Zlepšení přístupu k
přeshraničnímu vzdělávání, odborné
přípravě a celoživotnímu učení a
jejich kvality s cílem zvýšení
dosaženého vzdělání a zlepšení
dovedností na úroveň, jež umožňuje
přeshraniční uznávání;

 Přeshraniční spolupráce v oblasti předškolního
vzdělávání
 Zlepšení přeshraničních nabídek vzdělávání u
obecně vzdělávacích a odborných škol
 Rozvoj přeshraničního odborného duálního
vzdělávání
 Přeshraniční spolupráce v oblasti sportu a
volného času
 Přeshraniční spolupráce vysokých škol a univerzit

3c) Zlepšení rovného a včasného
přístupu ke kvalitním, udržitelným a
cenově dostupným přeshraničním
službám zdravotní péče;
3d) Zlepšení dostupnosti, účinnosti a
odolnosti systémů přeshraniční
zdravotní péče a přeshraničních
služeb dlouhodobé péče;

 Společná řešení pro zachování zdravotní péče a
pečovatelských služeb v pohraničí

3e) Podpora sociálního začleňování a
boje proti chudobě, a to i
prostřednictvím posílení rovných
příležitostí a boje proti přeshraniční
diskriminaci
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6 Kulturní a přírodní dědictví, turistický ruch

Tato kapitola se vztahuje k politickému cíli 5 – Evropa bližší občanům díky
podpoře udržitelného a integrovaného rozvoje městských, venkovských a
pobřežních oblastí a místních iniciativ a k následujícím specifickým cílům:
i) Podpora integrovaného sociálního, hospodářského a environmentálního rozvoje,
kulturního dědictví a bezpečnosti v městských oblastech;
ii) Podpora integrovaného sociálního, hospodářského a environmentálního
místního rozvoje, kulturního dědictví a bezpečnosti a v případě venkovských a
pobřežních oblastí také prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje.
PC 5 nesleduje žádnou sektorovou politiku, ale podporuje integrované strategie
rozvoje v sociálních, hospodářských a ekologických aspektech. Následující analýza se
soustředí na téma turistického ruchu, dále na kulturní a přírodní dědictví, které nabízejí
mnoho možností pro integrativní přístup a mohou být zpracovány v rámci přeshraniční
strategie. Zaměření na klíčová témata turistický ruch, kulturní a přírodní dědictví tak
nepředstavuje žádné zúžení PC 5 na konkrétní odvětví, je pouze výchozím bodem pro
integrativní rozvoj pohraničí.
Grafika 13.

Turistický ruch, kulturní a přírodní dědictví jako integrativní
témata rozvoje

Tvorba hodnot,
řetězce
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přírodní dědictví
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prostředí
Správa
(Governance)
Mobilita

Pracovní trh
Strategický
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Grafika: Metis

6.1 Podklady
Oblast turistického ruchu je v německé i české části programového území dobře
pokryta statistickými údaji a studiemi. Vhodné indikátory pro popis kulturního dědictví
nejsou k dispozici.
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6.2 Struktura, vývojové trendy, iniciativy
Nabídky turistického ruchu
Na území společného pohraničí se rozkládají rozsáhlé a atraktivní přírodní a kulturní
krajiny, stejně jako se zde nalézá množství turistických atrakcí. Vedle Drážďan, které
jsou turistickým magnetem (s přibližně 2,2 mil. návštěvníků ročně) je turistický ruch
v regionu s atrakcemi jako Českosaské Švýcarsko, Český ráj, Krušné hory,
Lužické/Žitavské hory a západočeský lázeňský trojúhelník s lázněmi Karlovy Vary
tradičně etablován a zároveň je důležitým hospodářským faktorem. Turistická
infrastruktura je obecně dobře rozvinutá. Kromě toho je programové území oblastí
s velmi starým osídlením a má výjimečně bohaté kulturní dědictví. Přeshraniční
strategie na úrovni destinací byly doposud vytvořeny pouze v Českosaském
Švýcarsku.
V programovém území existuje relativně hustá síť cyklistických a turistických stezek,
přírodních stezek, stejně jako lyžařských resortů a běžkařských tratí, z nichž mnohé
probíhají přes hranice Česka a Saska. K těm nejdůležitějším patří:
 Části 1 270 km dlouhé Polabské cyklostezky, která sleduje tok Labe na jeho
cestě od pramene v české části Krkonoš až k Severnímu moři do Cuxhavenu.
 Části 591 km dlouhé cyklostezky Odra-Nisa, která vede od pramene Lužické
Nisy v Lučanech nad Nisou až k ústí Odry do Baltského moře.
 Projekt Programu spolupráce Česká republika – Sasko se zabývá rozšiřováním
a zatraktivněním sítě stezek stávající Karlovy stezky. Hlavním cílem Karlovy
stezky je vytvoření přeshraniční cyklostezky mezi Chemnitzem a Karlovými Vary
vč. turistické propagace.
 Samostatným atributem je první single-track park Německa Mountainbike-Park
TrailCenter® Rabenberg v lokalitě Breitenbrunn/Erzgebirge u českých hranic.
 Jedinečná stezka je také česko-saská Hřebenovka, která vede z Orle (Polsko)
přes území Libereckého kraje na saské území v oblasti Žitavských hor.
 V roce 2018 byla otevřena 100 km dlouhá „Lesní stezka Labské
Pískovce“/„Trekkingroute Forststeig Elbsandstein“, která vede podél českosaské hranice.
 Seznamu nejlepších lyžařských oblastí v Krušných horách vévodí skiareály
Fichtelberg – Oberwiesenthal a Klínovec ležící bezprostředně na českoněmecké hranici.
 V roce 2019 byl po dlouhých přípravách propůjčen Hornickému regionu
Erzgebirge/Krušnohoří titul světové dědictví UNESCO (viz www.montanregionerzgebirge.de). Hornický region se skládá z celkem 22 částí (17 na německé
straně a 5 na české straně). Každá z částí se opět skládá z různých jednotlivých
objektů, resp. krajinných celků (jen na saské straně jich je přibližně 400).
Vybrané památky, přírodní a kulturní krajiny reprezentují jako celek nejdůležitější
hornická území a období česko-saské důlní činnosti. Význam této památky jako
světového kulturního dědictví spočívá podle organizace UNESCO právě ve
spojení všech 22 částí.
Programy Interreg přispěly zásadním způsobem k odhalení lokálního i nadregionálního
turistického potenciálu mimo turistická centra, jako jsou Drážďany nebo lázeňské
centrum Karlovy Vary. V aktuálně probíhajícím Programu spolupráce Česká republika
– Sasko se 8 projektů zabývá explicitně rozvojem turistického ruchu (např. kulturní
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stezky, cyklostezky, muzea apod.). V hornickém regionu se například podařilo v roce
2018 otevřít muzea v Dippoldiswalde a v Krupce. Projekt „ArchaeoMontan 2018“ dodal
důležité obsahové podněty pro vytvoření „Centra středověkého hornictví Krušnohoří“ v
Dippoldiswalde. Dále byla vytvořena „Cínová stezka“/ „Zinnwanderweg“, která vede
krajinou bývalých dolů Mílov a Breitenbrunn.
Statistika ubytování
V roce 2018 bylo v programovém území zaznamenání přibližně 24,8 mil. přenocování
v rámci turistického ruchu, z toho 60 % na německém a 40 % na českém území.
V období 2013 do konce roku 2018 byl trend přenocování v programovém území
vzestupný.
Zvlášť vysoký nárůst byl zaznamenán v české části programového území (+19 %).
Nejvyšší nárůst byl patrný v Ústeckém kraji (+43 %).
V německé části programového území vzrostl počet ubytování o 7 %. Nejvyšší nárůst
(vyjma Drážďan) zaznamenal zemský okres Greiz (+12 %), Saské Švýcarsko (+10 %),
okres Erzgebirgskreis (+9 %) a okres Vogtlandkreis (+8 %).
K úbytku počtu přenocování došlo v zemském okrese Bautzen, městském okrese
Chemnitz, okrese Mittelsachsen, stejně jako v okrese Saale-Orla-Kreis (v Durynsku).
Grafika 14.

Přenocování na programovém území 2013-2018

Zdroj: Eurostat, grafika Metis
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Tabulka 27. Přenocování v programovém území 2013-2018
Region (zemský okres DE,
městský okres DE, Kraj CZ,
Okres CZ)

Přenocování v rámci turistického ruchu (vč. kempování)
2013

Změna 2013Změna 20132018
2018 v %
absolutně

2018

Regiony v České republice
Karlovarský kraj

4 583 144

5 248 482

15%

665 338

Ústecký kraj

1 181 845

1 687 629

43%

505 784

Liberecký kraj

2 553 012

2 978 105

17%

425 093

4 127 980

4 604 408

12%

476 428

780 935

749 466

-4%

-31 469

Zemský okres Görlitz

1 082 450

1 144 285

6%

61 835

Zemský okres Sächsische
Schweiz/Osterzgebirge

2 539 456

2 790 744

10%

251 288

Regiony v Sasku
Drážďany, městský okres
Zemský okres Bautzen

Chemnitz, městský okres

540 323

520 996

-4%

-19 327

1 725 927

1 889 450

9%

163 523

Zemský okres Mittelsachsen

738 753

648 680

-12%

-90 073

Zemský okres Vogtlandkreis

1 334 819

1 443 185

8%

108 366

510 037

514 743

1%

4 706

Zemský okres Saale-Orla-Kreis*

331 943

328 509

-1%

-3 434

Zemský okres Greiz*

122 544

137 514

12%

14 970

13 835 167

14 771 980

7%

936 813

Česká část programového
území

8 318 001

9 914 216

19%

1 596 215

Programové území celkem

22 153 168

24 686 196

11%

2 533 028

Zemský okres Erzgebirgskreis

Zemský okres Zwickau
Regiony v Durynsku

Německá část programového
území (SN+TH)

Zdroj: ČSÚ, Statistisches Landesamt Sachsen, TLS

Statistika ubytování v Sasku ukazuje v posledních letech pozitivní vývoj. Zejména
od roku 2016 stoupá počet ubytovacích zařízení, lůžek, příjezdů a přenocování, stejně
jako vytíženost. V roce 2018 bylo v Sasku poprvé zaznamenáno přes 20 mil.
přenocování (viz tabulka 51 v příloze).130
Turistický ruch se v uplynulých letech vyvinul nejen ve významné hospodářské odvětví,
ale je také důležitým zdrojem pracovních příležitostí. Přibližně 5 % pracujících, kteří
jsou povinni platit v Sasku příspěvky sociálního pojištění, pracují v oblasti turistického
ruchu. Jedinečné a kvalitativně hodnotné nabídky lákají do Saska rok od roku více lidí.
Sasko se již jako kulturní destinace nachází na špici Německa.131
Rovněž v České republice přibývalo nepřetržitě možností ubytování, což navýšilo
ubytovací kapacitu v jednotlivých regionech. Průměrná délka pobytu návštěvníků se
130

Statistisches Landesamt Sachsen (2019), Tourismus, Gastgewerbe.
https://www.statistik.sachsen.de/html/498.htm#article1433.
131 SMWA (2019), Tourismus. http://www.tourismus.sachsen.de/index.html.
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ovšem v posledních deseti letech zkrátila. Ve vztahu k vytíženosti lůžek neexistují
žádné významné vývojové trendy. Roční průměr vytíženosti dosahuje maximálně
60 %.132
Organizace v oblasti turistického ruchu
Programové území je součástí nadřazených národních strategií turistického ruchu a
zastřešujících značek v České republice i v Sasku. Destinace a jejich řídící organizace
na regionální úrovni jsou důležitými stavebními kameny pro implementaci nadřazených
strategií v oblasti turistického ruchu v programovém území.
Všech 7 saských destinací (Chemnitz/Zwickau (v přípravě), Drážďany Polabí/Dresden
Elbland, Krušné hory, Region Lipsko a Saská krajina hradů a vřesovišť/Leipzig Region
und Sächsisches Burgen- und Heideland, Horní Lužice, Saské Švýcarsko, Vogtland133)
a jejich řídící organizace leží minimálně zčásti v programovém území.
Svaz Landestourismusverband Sachsen e.V. (LTV Sachsen) je zastřešujícím svazem
regionálně organizovaných organizací v oblasti turistického ruchu v Sasku, dále také
pro turistický ruch relevantních spolků a svazů. Nadřazené organizace na celostátní
úrovni, jako je Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen (TMGS), spojují všechna
marketingová opatření pod jednu zastřešující turistickou značku.
Přeshraniční organizace a strategie zatím vznikly pouze v jedné destinaci, kde je
cílem propojení Saského a Českého Švýcarska ve společný přeshraniční turistický cíl.
Destinace Saské Švýcarsko vytvořila „Koncepci přeshraničního rozvoje cestovního
ruchu do roku 2025“ / „Leitlinien für die grenzüberschreitende Tourismusentwicklung
bis 2025“. Dokument byl schválen během společného zasedání představenstva
turistického svazu „Tourismusverband Sächsische Schweiz (TVSSW)“ a jeho
partnerské organizace České Švýcarsko, o.p.s. v Krásné Lípě dne 8. června 2012.
Českosaské Švýcarsko má být jako kvalitní destinace dále rozvíjena – to je klíčová
myšlenka tohoto strategického dokumentu z roku 2012. Kvalita turistického ruchu ve
všech jeho podobách – od infrastruktury po marketing – má být měřítkem pro četná
společná a individuální opatření obou organizací do roku 2025.
V Krušných horách ještě neexistuje takovýto přeshraniční rozvoj organizací a strategií
na úrovni destinací. Na saské straně sice existuje destinační agentura, ale
přeshraniční organizace pro rozvoj celého horského regionu Erzgebirge/Krušnohoří
ještě schází.
Na úrovni obcí v Krušnohoří se již etablovala v oblasti turistického ruchu dlouhodobá
spolupráce. Například sousedící obce Breitenbrunn a město Boží Dar již mnoho let
spolupracují na rozvoji turistické infrastruktury v regionu.
V české části programového území jsou regionální organizace zabývající se
turistickým ruchem (členové Czech Tourism) organizovány v rámci 3 krajů:
 Carlsbad Convention Bureau (Karlovarský kraj)
 North Bohemia Convention Bureau (Liberecky kraj)
 North West Bohemia Convention Bureau (Ústecký kraj)

132
133

Strana 92

ČSÚ
SMWA (2019), Tourismusstrategie Sachsen 2025. https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/32459.

Socioekonomická analýza CZ-SN

Tyto organizace pro turistický ruch konzistentně odrážejí programové území a jsou
zodpovědné za jednotlivé oblasti. Tak je například regionální organizace pro turistický
ruch „North West Bohemia Convention Bureau (NWBCB)“ zodpovědná za
management destinací čtyř dílčích oblastí:
 České středohoří a Podřipsko
 Národní park České Švýcarsko, společně se sousedním Saským Švýcarskem
 Krušné hory
 Dolní Poohří
Kulturní dědictví
Společné kulturní dědictví v programovém území zahrnuje četné kulturní památky,
archeologická naleziště, industriální kulturní dědictví (zejména v hornickém regionu) a
nehmotné kulturní dědictví. Toto dědictví musí být zkoumáno, zabezpečeno, rozvíjeno
a zprostředkováno – to je celospolečenský úkol.
Drážďany a Žitava byly mezi uchazeči o titul hlavní město kultury 2025. Město Liberec
zvažuje svou kandidaturu na tento titul pro rok 2028.
Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří patří od července 2019 ke světovému
kulturnímu dědictví UNESCO. Přispěly k tomu projekty česko-saského Programu
spolupráce (např. „ArchaeoMontan 2018“). Dále byl vyvinut a realizován v rámci
projektu „Naše kulturní dědictví“ / „Unser Welterbe!“ pro horskou kulturní krajinu
Erzgebirge/Krušnohoří jednotný vzdělávací koncept. Projekt „Zdař Bůh, světové
dědictví!“ / „Glück auf Welterbe!“ vytváří komunikační možnosti, jak proslavit a
prezentovat horský region jako světově unikátní krajinu utvářenou hornickou činností a
jak upevnit a rozšířit stávající přeshraniční spolupráci.
V oblasti kultury je přeshraniční spolupráce již dobře zavedená. Místní kulturní
organizace jako divadla, knihovny nebo informační centra vzájemně pravidelně
spolupracují. Organizují se také společné kulturní projekty. Mezi nimi např. Dny české
a německé kultury, které se konají každoročně v Drážďanech, Ústí nad Labem a
v euroregionu Elbe / Labe. Cílem tohoto festivalu je spojovat lidi z obou stran hranice a
rozvíjet interkulturní spolupráci v pohraničí.134. Vedle toho se ve městech Euroregionu
Nisa/Neisse koná filmový festival Neisse-Nisa-Nysa, jehož program představuje české,
německé a polské filmy135.
Kromě opatření podporujících rozvoj turistického ruchu podporuje aktuální Program
spolupráce Česká republika – Sasko také rozvoj kulturního dědictví z perspektivy
turistického ruchu. Jedná se přitom o zkoumání středověkého hornictví, tradičních
řemesel, výstavy na téma horolezectví, údržbu kostelů či partnerství divadel.

134

Veškerá práva vyhrazena (2019), Collegia Bohemica. http://www.collegiumbohemicum.cz/clanek/291zakladni-informace-o-festivalu-dny-ceske-a-nemecke-kultury/.
135 Kunstbauerkino (2018), Neisse – Nysa – Nisa Film Festival.
https://www.neissefilmfestival.de/index.php?id=start&L=3.
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6.3 Výzvy a potenciály pro přeshraniční spolupráci
6.3.1 Turistický ruch
Výzvy
Programové území vykazuje na obou stranách hranice pozitivní vývoj turistického
ruchu se stoupajícím počtem přenocování.
Podařilo se etablovat Českosaské Švýcarsko jako přeshraniční turistický region
s odpovídající
organizační
strukturou
a
získat
pro
Hornický
region
Erzgebirge/Krušnohoří s částmi na českém i německém území titul světového dědictví
UNESCO. Podařilo se také vytvořit přeshraniční infrastrukturu jako např. cyklostezku
Karlova stezka / Karlsroute.
Program spolupráce Česká republika – Sasko zásadně přispěl k propojení turistických
nabídek a zařízení, ke zhodnocení společného turistického regionu a k vytvoření a
posílení udržitelných turistických nabídek.
Vývoj společné přeshraniční strategie bude i v budoucnu představovat výzvu. Vývojový
potenciál je ve společném vývoji koncepcí a produktů, společných marketingových
opatření, propojení zařízení a vytvoření systému společného managementu.
Také digitalizace (např. hodnotící portály, sociální sítě, globální rezervační platformy)
staví aktéry turistického ruchu před zásadní výzvy (jak ve vztahu k interním obchodním
procesům, tak ve vztahu ke komunikaci s hosty či partnery) a vyžaduje osvojení knowhow pro využití nových technologií.
Pro posílení hospodářství turistického ruchu bude nezbytné vsadit převážně na
zvyšování kvality a konkurenceschopné turistické nabídky. Také v hospodářství
turistického ruchu je výzvou vývoj inovativních produktů a služeb atraktivních pro trh,
jejich umístění na trh a modernizace stávajících produktů.
Dalšími důležitými aspekty pro konkurenceschopnost destinací jsou dobrá, resp. rychlá
dostupnost, funkční dopravní infrastruktura a atraktivní výkonné nabídky mobility.
Komplexní výzvou je orientace na princip udržitelnosti. Turistický ruch by měl být
ekonomický, ekologický a sociálně udržitelný. Měla by přitom být dále zesílena
ochrana životního prostředí, přírody a zdrojů, stejně jako ochrana biologické
rozmanitosti a měly by být podporovány potenciály typické pro daný region.
Potenciály
Jako potřebné je u Programu spolupráce i nadále vnímáno zhodnocování společného
turistického regionu. Vývoj turistického ruchu podporuje velmi silně integrovaný lokální
vývoj ve venkovských oblastech programového území. Turistický ruch by měl být řešen
jako integrační téma, nejen jako téma čistě sektorové. Projekty turistického ruchu
mohou být spojeny např. s tématy ekologie (ekoturismus, udržitelné produkty), ochrana
klimatu (udržitelná mobilita), kulturní dědictví (moderní umění), regionální řetězce se
zemědělskými produkty (místní kulinářské speciality), interkulturní výměna (jazyk,
historie), vzdělávání (digitální kompetence) a inovace (nové koncepty
zprostředkování).
Podle návrhu stávajícího právního rámce EU (viz návrh obecného nařízení EFRR, čl.
22, v souvislosti s čl. 2, odst. 1, písm. e) se může rozvoj turistického ruchu a podpora
kulturního dědictví v rámci politického cíle 5 realizovat jen na základě integrovaných
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územních strategií s přizváním odpovídajících realizátorů (ne pouze ve vztahu
k projektům, jak bylo praktikováno doposud).
To vyžaduje, aby byla stanovena těžiště pro prostředky Programu spolupráce na
stávající přeshraniční turistické nabídky, které budou společně dále strategicky
rozvíjeny. Dosažení shody ohledně společných témat pro rozvoj již samo představuje
strategický přístup.
K zhodnocení společného turistického regionu, propojení turistických nabídek a
zařízení a k vytvoření a posílení udržitelných nabídek turistického ruchu by měly být
podporovány následující aktivity:
 Další společný rozvoj, úprava (např. bezbariérových přístupů) nebo údržba
turistické infrastruktury spojená se společným rozvojem inovativních forem
přeshraniční mobility.
 Podpora kvalitního společného marketingu turistického ruchu, který vyhoví
požadavkům digitálního věku.
 Tvorba společných strategií, struktur a komunikačních platforem pro výměnu
zkušeností a přenos know-how v oblasti turistického ruchu.
 Zlepšení koordinace mezi strategiemi a zodpovědností za realizaci.
 Lepší strukturní monitoring přeshraničního cestovního ruchu.
 Realizace společných školících opatření subjektů působících v turistickém
ruchu.
 Implementace společných postupů pro systematický monitoring návštěvníků,
aby bylo možné realizovat cíleně společné plány řízení.
Podpora udržitelného rozvoje turistického ruchu v pohraničí by měla generovat – vedle
integrativních účinků – pozitivní hospodářské efekty ve formě návštěvníků a
přenocování a s tím spojenou přidanou hodnotu.
6.3.2 Kulturní dědictví
Výzvy
Společné kulturní dědictví v programovém území popisuje kulturní a kreativní zdroje
hmotné či nehmotné povahy, jejichž hodnota pro společnost je uznávána a jež by měla
být zachována pro budoucí generace. Pojem kulturní dědictví je značně komplikovaný
a může označovat střediska, muzea, památníky, umělecká díla, historické památky,
zahrady, literaturu, hudbu, řemesla, zvyky a tradice.
Kooperační aktivity se soustředí na hmotné a nehmotné kulturní dědictví
s nadnárodním významem, které je možné rozvíjet na základě integrované územní
strategie.
Přesněji se dá uchopit společné industriálně kulturní dědictví horské kultury, která se
řadí mezi výjimečné atributy programového území. Výzvou je posilovat dosavadní
aktivity za účelem zkoumání, zabezpečení, rozvoje a zprostředkování montánní
kultury, aby se vytvořilo nadnárodní povědomí o jeho kulturní hodnotě.
Další výzva spočívá v posílení angažovanosti obyvatelstva včetně mládeže na obou
stranách hranice v dalším rozvíjení kulturního dědictví, což je možné zajistit mj.
projekty typu „people-to-people“ (v rámci cíle specifického pro Interreg – lepší správa
Interreg).
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Obyvatelstvo může být také přímo osloveno podporou současného umění a kultury,
které se zabývají otázkami pohraničí a podněcují ke kreativnímu diskurzu. Souvislost
mezi kulturním dědictvím a sociálními hledisky je diskutován v rámci sociokultury, která
představuje prostředek k utváření demokratické společnosti a prostředek politického
vlivu.
Potenciály
Mělo by být podporováno společné vědecké zpracování a zprostředkování kulturního
dědictví, přidaná hodnota přitom tkví v propojení a zprostředkování aktivit.
Jako oblast činnosti navrhujeme společná opatření pro zachování, péči a
zprostředkování kulturního dědictví. Společné koncepty zprostředkování, vzdělávání a
sociokulturní přístupy jsou přitom zvlášť relevantní.
U projektů mají být vzájemně provázány věda, vzdělávání a práce s veřejností; např.
výzkum interdisciplinárních týmů odborníků z obou zemí s využitím moderních
vědeckých metod; vytvoření podkladů pro realizační projekty, práce s veřejností a
šíření výsledků, společné řízení znalostí.
Dále by mělo být podporováno společné využívání kulturních sbírek prostřednictvím
společných výstav a akcí.
Malé projekty v oblasti podpory kultury a společenského rozvoje mohou být
realizovány podle současného stavu poznatků také v rámci cíle „Lepší správa
Interreg“.
6.3.3 Shrnutí
V následující tabulce jsou shrnuty specifické cíle a potenciální oblasti činnosti, u nichž
byla zjištěna potřebnost (šedě zvýrazněno).
Tabulka 28. Navrhované specifické cíle a oblasti činnosti v rámci politického cíle
5
Specifické cíle

Potenciální oblasti činnosti

i) Podpora integrovaného sociálního,
hospodářského a environmentálního rozvoje,
kulturního dědictví a bezpečnosti v městských
oblastech;
ii) Podpora integrovaného sociálního,
hospodářského a environmentálního místního
rozvoje, kulturního dědictví a bezpečnosti a
v případě venkovských a pobřežních oblastí
také prostřednictvím komunitně vedeného
místního rozvoje
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7 Institucionální kapacity, veřejná správa

Tato kapitola se vztahuje k cíli „lepší správa Interreg“ a k následujícím specifickým
cílům dle evropského nařízení o seskupení pro územní spolupráci čl. 14:
i) Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy, zejména těch, které
jsou pověřeny správou konkrétního území, jakož i zúčastněných stran;
ii) Zvýšení účinnosti veřejné správy podporou právní a správní spolupráce a
spolupráce mezi občany a orgány, zejména s cílem vyřešit právní a jiné
překážky v příhraničních regionech;
iii) Budování vzájemné důvěry, zejména podporou akcí mezi lidmi.

7.1 Podklady
V oblasti institucionálních kapacit a veřejné správy nejsou k dispozici žádné statistické
údaje. Informace v této kapitole vycházejí v první řadě z uveřejněných informací
orgánů místní správy, společných smluv a dohod, ze socioekonomické analýzy z roku
2013 a dopadové evaluace z roku 2019, stejně jako z rozhovorů a workshopů
s různými zainteresovanými subjekty (viz seznam odpovídajících a účastníků
workshopů v seznamu zdrojů).

7.2 Struktura, vývojové trendy, iniciativy
Spolupráce veřejné správy / úřadů
Mezi Saskem a Libereckým, Ústeckým a Karlovarským krajem existuje úzká
spolupráce. Spolupráce mezi státními, komunálními a dalšími veřejnými orgány
v německé a české části programového území má již širokou základnu a dosáhla velké
tematické rozmanitosti. V mnoha tematických oblastech byly navázány stabilní
kontakty a etablovaly se pracovní struktury.
Meziregionální partnerství začalo v roce 1992 podpisem „Společného prohlášení“ o
spolupráci. Od roku 1993 se konají setkání mezi Saskou státní kanceláří a
Ministerstvem zahraničních věcí ČR, kterým Saská státní kancelář předsedá, za
účelem koordinace a spolupráce česko-saské pracovní skupiny, která se skládá ze
zástupců českých a saských ministerstev. Na tomto základě vznikly dohody o
spolupráci mezi Saskem a jednotlivými českými kraji:
 Spolupráce s Karlovarským krajem existuje od „Společného prohlášení“ v květnu
2002.
 S Libereckým krajem existuje oficiální spolupráce od „Společného prohlášení“
dne 6. dubna 2006.
 Zemské ředitelství Sasko (Landesdirektion Sachsen) obnovilo dne 20. února
2013 „Společné prohlášení“ s Ústeckým krajem, které existuje již od roku
2007.136
Vedle partnerství regionů existují četná partnerství mezi městy a obcemi v Sasku a
České republice.
Pracovní skupina Sasko-Česká republika spolupracuje v mnoha různých tematických
oblastech a iniciovala již četné společné projekty. Projekty regionální spolupráce
zahrnují např. kontakty vysokých škol, cesty podnikatelů, koncerty, výstavy, výměny
136

Sächsische Staatskanzlei (o.J.), Regionale Zusammenarbeit.
https://www.internationales.sachsen.de/regionale-zusammenarbeit-3929.html?_cp=%7B%7D.
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žáků, stejně jako výměny zkušeností mezi státními a komunálními úřady k různým
tématům.
V probíhajícím Programu spolupráce Česká republika – Sasko se zabývá projekt
„CLARA III“ rozvojem společné partnerské spolupráce orgánů veřejné správy v českosaském regionu. Projekt zahrnuje široké spektrum oblastí veřejné správy – od
turistického ruchu přes životní prostředí a civilní ochranu po témata vzdělávání a
regionální rozvoj.
Přeshraniční spolupráce si již v roce 2003 našla cestu do saského plánu zemského
rozvoje (LEP) a další pokračování našla v LEP 2013 v podobě samostatných cílů pro
rozvoj přeshraniční spolupráce. Srovnatelní nositelé regionálního a územního
plánování na obou stranách hranice jsou vybízeni k tomu, aby koordinovali a
realizovali plánování a opatření s přeshraničními dopady.
Přeshraniční spolupráce na úrovni územního rozvoje je nepřetržitě rozvíjena českosaskou pracovní skupinou pro územní rozvoj. Její práce přispívá rozhodujícím
způsobem k zintenzivnění spolupráce na území v bezprostřední blízkosti hranic.
Vzájemnou výměnou informací je zajištěn koordinovaný postup při tvorbě a aktualizaci
podkladů relevantních pro územní plánování s přeshraničním významem.137
Od vstupu České republiky do schengenského prostoru byly vytvořeny a rozvíjeny
přeshraniční kooperační struktury v oblasti bezpečnosti a justice. Smlouva mezi
Spolkovou republikou Německo a Českou republikou o policejní spolupráci upravuje
další rozvoj vztahů a spolupráce úřadů zodpovídajících za potírání kriminality.
V posledních dvou programových obdobích bylo realizováno v rámci Programu
spolupráce Česká republika – Sasko množství projektů s cílem zlepšit vzájemnou
policejní spolupráci. Dopadová evaluace z roku 2019 ukázala, že se při spolupráci
policejních ředitelství ve velké míře podařilo podstatně zintenzivnit spolupráci a
výměnu zkušeností, jak ukazují četné společné aktivity (kontroly apod.) Kromě toho
byla zkvalitněna nezbytná kontrolní technika v pohraničí díky podporovaným
investicím. Realizací projektů se podařilo výrazně posílit připravenost a akceschopnost
policie v pohraničí.
Údaje o vývoji příhraniční kriminality jsou k dispozici pro Sasko. U 577 kilometrů
dlouhé vnější hranice leží 46 saských obcí, z toho 39 leží u hranic s Českou republikou
a 7 u hranic s Polskem. Počet trestných činů v obcích na saské vnější hranici s Českou
republikou a Polskem od roku 2014 neustále klesá. V roce 2014 se jednalo o 22 269
případů, v roce 2018 už to bylo pouze 16 945 případů (bez trestných činů spadajících
pod cizinecké právo. Jedná se o pokles o 24 %. Mezi lety 2009 až 2014 byl ještě
zaznamenán nárůst trestných činů.138 Příhraniční kriminalita je navzdory poklesu
výzvou, kterou je třeba zvládat dalším kvalitativním rozvojem a prohlubováním
spolupráce.
V oblasti justice je aktuálně realizován jeden projekt spolupráce, který se zaměřuje na
zintenzivnění spolupráce saských a českých právních orgánů, zejména v oblasti
trestního stíhání a výkonu trestu. Přeshraniční výměna zkušeností by měla
identifikovat vzorové příklady, které započatou spolupráci prohloubí.

137

SMI (o.J.), Landesentwicklung. Arbeitsgruppen Raumentwicklung.
https://www.landesentwicklung.sachsen.de/2345.htm.
138 Zdroj: Kriminalitätsentwicklung im Freistaat Sachsen im Jahr 2018, informace Saského státního ministerstva vnitra a grafický přehled z 03.04.2019
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Spolupráce euroregionů, nevládních neziskových organizací (NGO) a dalších
subjektů
Aby se usnadnila komunikace mezi regiony, byly v česko-saském pohraničí založeny
čtyři euroregiony, které jsou aktivní již 25 let. Euroregiony hrají na lokální úrovni
důležitou úlohu:
 Euroregion Neisse-Nisa-Nysa
 Euroregion Elbe/Labe
 Euroregion Erzgebirge-Krušnohoří
 EUREGIO EGRENSIS
Hlavním cílem euroregionů je další rozvoj přeshraniční spolupráce, kontaktů a
partnerství mezi obyvatelstvem a institucemi v pohraničí. V současnosti jsou mnohé
z těchto aktivit podporovány v rámci Fondu malých projektů (FMP). Místní specifika a
potřeby jednotlivých euroregionů jsou přitom zohledňovány ve větší míře. V rámci FMP
mohou být podporovány zejména malé projekty s lokálním dosahem přeshraniční
spolupráce až 15 000 EUR z prostředků EFRR. Od roku 2004 je KPF realizován
formou projektu euroregionů s vlastní zodpovědností.
Vedle oblasti veřejné správy a euroregionů jsou důležitými nositeli aktivit a
přeshraniční spolupráce také obecně prospěšné struktury a NGO, stejně jako
sociální partnerské organizace. Vzhledem k tomu, že menší organizace z oblasti NGO
disponují často omezenou kapacitou (personálu) a zdroji, hraje zejména pro ně FMP
významnou úlohu.
Dalším důležitým subjektem přeshraniční spolupráce a iniciátorem rozvoje
přeshraničních hospodářských vazeb jsou hospodářské a průmyslové komory. Jejich
úsilí je zaměřeno na navazování dlouhodobých podnikatelských a hospodářských
kontaktů mezi českými a saskými subjekty.

7.3 Výzvy a potenciály pro přeshraniční spolupráci
7.3.1 Institucionální spolupráce
Výzvy
Spolupráce mezi státními, komunálními a ostatními veřejnými institucemi v německé a
české části programového území již probíhá na všech úrovních. Partnerské vztahy
mají právní základ.
Nicméně stále ještě existuje značná potřeba kvalitativně dále rozvíjet a prohlubovat
spolupráci institucí také s ohledem na společenský vývoj, jako například efektivnější
výkon správních úkonů, zajištění služeb veřejného zájmu ve venkovských oblastech či
potírání přeshraniční kriminality.
Největší výzvou jsou rozdílné struktury a kompetence na obou stranách hranice. To se
týká mj. vztahu zemské správy a komun v Sasku, resp. ministerstev a krajů v České
republice.
Další rozvoj a posílení spolupráce mezi úřady a správou navzdory rozdílnosti struktur
představuje dlouhodobou výzvu, k jejímuž řešení může Program spolupráce přispívat,
pokud to bude možné z hlediska kompetencí (spolupráce v programovém území nemá
vliv na státní a evropské zákonodárství).
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Pro menší správní jednotky je ovšem žádost u „velkých projektů“ a jejich realizace
v rámci Programu spolupráce administrativně velmi náročná, protože jsou pro ně
nastavena ze strany EU velmi komplexní pravidla. I když mají k dispozici partnerské
kontakty a mají zájem o spolupráci, mají k dispozici pouze omezené kapacity
(personálu) a finanční zdroje. To může vést k tomu, že potenciál pro spolupráci mezi
institucemi zůstane nevyužit. Malé projekty (např. projekty typu „people-to-people“)
přitom mohou pomoci snížit práh pro spolupráci.
Potenciály
Ve vztahu k cíli „lepší správa Interreg“ je spatřována potřeba kooperačních opatření
v několika oblastech. V následující části analýzy jsou vysvětleny navrhované oblasti
činnosti.
Spolupráce správních orgánů / úřadů za účelem posílení přeshraniční
akceschopnosti, zlepšení správních procesů a optimalizování služeb občanům a
podnikům
V této oblasti činnosti se usiluje o zlepšení procesů ve správě obcí, měst a
okresů/krajů, optimalizaci služeb pro občany a podniky a další rozvoj spolupráce
správních jednotek, aby bylo možné splňovat požadavky na otevřenou a moderní
správu. V této souvislosti by měly být identifikovány překážky a vyvíjena společná
řešení.
Mělo by dojít také k posílení spolupráce v oblasti politiky územního plánování a rozvoje
technické infrastruktury, aby bylo možné dosáhnout nové shody při plánování a aktivně
se vypořádat s následky demografických změn spojených s úbytkem obyvatelstva139.
V regionech s venkovským charakterem představuje zajištění služeb obecného zájmu
vzhledem k demografickým změnám značný potenciál pro kooperační opatření. Plošné
zajištění technické infrastruktury je vzhledem ke klesající hustotě obyvatelstva velkou
finanční zátěží. Měla by být vyvíjena společná řešení.
Tato oblast činnosti zahrnuje také spolupráci policejních orgánů. Cílem spolupráce
policejních ředitelství je zlepšení bezpečnosti v česko-saském pohraničí pomocí
společných opatření dopravní policie na poli osobní a nákladní dopravy, protidrogové
prevence a obecné přeshraniční kriminality. Spolupráce policie není svrchovaným
úkolem, ale doplňuje úlohu státní veřejné pravomoci. V popředí by měly být společné
aktivity, jako společné kontroly, podpora velkých akcí, výměna zkušeností, semináře
dalšího vzdělávání a hospitace. Investice do kontrolní techniky již byly programem
spolupráce podpořeny. Do budoucna by měly být prováděny již jen doplňující investice
do stávajícího vybavení.
V oblasti justice je vytvoření evropské právní kultury ve společném pohraničí velmi
důležité. Započatá spolupráce by měla být dále rozvíjena a posílena.
Sběr a příprava kontextových informací v oblastech politiky, kterými se Program
spolupráce zabývá
Regionální statistiky pro přeshraniční programové území jsou stále ještě velmi
nedostatečně rozvinuté. Vyskytují se mezery v údajích a problémy s jejich
konzistentností při slučování přeshraničních dat. Údaje chybí zejména v následujících
tematických oblastech: institucionální kapacita a veřejná správa, transfer technologií,
139

Srov. Empfehlungen zur Bewältigung des demographischen Wandels im Freistaat Sachsen, 2006, doporučení 5, str. 36
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klastry a sítě, životní prostředí, klimatické změny a energetická účinnost, odpadové a
oběhové hospodářství, mobilita pracovních sil, spolupráce škol, údaje o
nedokončeném vzdělání, předškolní vzdělávání, bezpečnost a kriminalita.
Program spolupráce a zúčastněné země mají zároveň velký zájem na sledování
vývojových trendů každé ze zmíněných oblastí politiky, aby bylo možno lépe
klasifikovat výsledky a přínosy k rozvoji.
Proto navrhujeme, aby pro každou z vybraných oblastí činnosti shromažďovaly a
zpracovávaly kompetentní instituce ze Saska či České republiky kontextové informace
a v pravidelných intervalech je poskytovaly Řídícímu orgánu. Kooperační program by
tak mohl podpořit probíhající sběr dat. Kontextové údaje jsou důležitými informacemi o
širších souvislostech pro odbornou veřejnost a evaluaci a podporují vývoj strategií
národní a evropské politiky.
Shromážděné kontextové údaje by měly být využity také pro vývoj strategií se
zapojením programových partnerů/sociálních partnerů/odborné veřejnosti.
Je sporné, zda budou moci statistické úřady díky zlepšení spolupráce poskytnout
kontextové informace pro každou oblast činnosti. Sběr dat přímou cestou prováděný
kompetentními institucemi (například odbornými ministerstvy nebo agenturami) se zdá
být účinný.
Fond malých projektů (m.j. projekty typu People-to-people)
Fond malých projektů (FMP) slouží podpoře přeshraničních regionálních a lokálních
iniciativ a malých projektů. Hlavním cílem Fondu malých projektů je zpravidla podpora
a rozvoj spolupráce měst, obcí a dalších veřejných subjektů od spolků, svazů po
neziskové organizace, které jsou činné na lokální a regionální úrovni a jejichž iniciativy
a projekty vedou k vzájemnému porozumění a pocitu sounáležitosti pohraničí. Tím by
se měly zlepšovat kulturní, sociální a hospodářské vztahy v pohraničí.
Nedoporučujeme obsahové omezení Fondu malých projektů. Podávání žádostí by u
malých projektů mělo být snadné a administrativa by při jejich provádění měla být
omezena.
7.3.2 Shrnutí
V následující tabulce jsou shrnuty specifické cíle a potenciální oblasti činnosti, které
byly identifikovány jako potřebné (zvýrazněno šedě).
Tabulka 29. Navrhované specifické cíle a oblasti činnosti v souvislosti s „lepším
řízením Interreg“
Specifické cíle

Oblasti činnosti

a) i) Posilování institucionální kapacity
orgánů veřejné správy, zejména těch,
které jsou pověřeny správou
konkrétního území, jakož i
zúčastněných stran;
a) ii) Zvýšení účinnosti veřejné správy
podporou právní a správní spolupráce
a spolupráce mezi občany a orgány,
zejména s cílem vyřešit právní a jiné
překážky v příhraničních regionech.

 Spolupráce správních orgánů / úřadů s cílem
posílit přeshraniční akceschopnost, zlepšit
procesy ve správě a optimalizovat služby pro
občany a podniky
 Shromažďování a zpracování kontextových
informací v oblastech politiky, kterými se
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Program spolupráce zabývá.
a) iii) Budování vzájemné důvěry,
zejména podporou akcí mezi lidmi
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8 Shrnutí potenciálních oblastí činnosti pro přeshraniční
spolupráci
8.1 Vysvětlení k identifikovaným oblastem činnosti
V této závěrečné kapitole jsou shrnuty potenciální oblasti činnosti, které se podařilo
v rámci analýzy potřeb identifikovat.
Uvedené oblasti činnosti jsou „potenciály“ ve smyslu „širšího výběru“, které bude nutné
seřadit a provést výběr, aby tak vznikl „užší výběr“. Vzhledem k tomu, že prostředky
programu jsou omezené, může se Program spolupráce zabývat pouze omezeným
počtem identifikovaných potřebných oblastí. Potenciály jsou přiřazeny ke specifickým
cílům (které zatím existují pouze jako návrh), aby se tím usnadnilo jejich pozdější
řazení a výběr.
Aby bylo možné dospět od „širšího výběru“ k „užšímu výběru“, navrhujeme
multikriteriální analýzu s následným seřazením, kterou by měla provést redakční
skupina. Dále by měl být jako doplněk proveden průzkum mezi potenciálními příjemci
dotace, aby se prověřila absorpční kapacita. Možná kritéria výběru jsou:
 Tematická relevance (schopnost pokrýt nahlášené potřeby v Sasku a České
republice, poznatky socioekonomické analýzy i doporučení Border Orientation
Paper)
 Přeshraniční dopad/přidaná hodnota
 Absorpční kapacita
Každé z potenciálních oblastí činnosti by měly být přiděleny body za jednotlivá kritéria
(např. maximálně 3 body za kritérium; čím více bodů, tím lepší hodnocení). Následně
může být součtem vytvořeno pořadí.
Kritéria udělování bodů jsou následující:
0 bodů: Kritérium nebylo splněno
1 bod: Kritérium bylo splněno částečně
2 body: Kritérium bylo převážně splněno
3 body: kritérium bylo splněno úplně
Tabulka 30. Příkladový rastr hodnocení pro multikriteriální analýzu k výběru
oblastí činnosti
SC Oblast činnosti

Kritéria výběru
A
0–3

B
0–3

C

Σ
hodnot

0–3
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8.2 Potenciální oblasti činnosti
Tabulka 31. Potenciální oblasti činnosti pro přeshraniční spolupráci v rámci
politického cíle 1
PC
Specifické cíle
Potenciální oblasti činnosti
Inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické transformace
i) Posílení výzkumných a inovačních
1
kapacit a zavádění pokrokových
technologií
1

ii) Využití přínosů digitalizace pro
občany, podniky a vlády

1. Společné iniciativy podporující rozvoj
digitální inovační kultury ve veřejném
sektoru a v oblasti vzdělávání

1

iii) Posílení růstu a
konkurenceschopnosti malých a
středních podniků

2. Společná řešení pro posílení inovačních
schopností malých a středních podniků
(bez omezení odvětví)

1

iv) Rozvoj dovedností pro inteligentní
specializaci, průmyslovou
transformaci a podnikání

3. Posílení společných sítí v rámci odvětví
(specifické pro odvětví)

Tabulka 32. Navrhované specifické cíle a oblasti činnosti v rámci politického cíle
2
PC
Specifické cíle
Potenciální oblasti činnosti
Zelenější, nízkouhlíková Evropa díky podpoře přechodu na čistou a spravedlivou
energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení se
změnám klimatu a prevence a řízení rizik
i) Podpora opatření v oblasti
2
energetické účinnosti
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2

ii) Podpora energie z obnovitelných
zdrojů

2

iii) Rozvoj inteligentních
energetických systémů, sítí a
skladování na místní úrovni

4. Spolupráce při rozvoji inteligentních
energetických systémů, které jsou založeny
na obnovitelných zdrojích energie a
efektivním využití energií.

2

iv) Podpora přizpůsobení se změnám
klimatu, prevence rizik a odolnosti
vůči katastrofám

5. Spolupráce při přeshraniční ochraně proti
požárům a katastrofám a spolupráce
záchranné služby
6. Spolupráce při adaptaci na klimatické
změny

2

v) Podpora udržitelného
hospodaření s vodou

7. Realizační strategie zlepšení kvality vod ve
vodohospodářsky relevantních klíčových
oblastech na obou stranách hranice

2

vi) Podpora přechodu k oběhovému
hospodářství

8. Výměna zkušeností a společné pilotní
projekty v oblasti odpadového a oběhového
hospodářství a bioekonomiky

2

vii) Posílení biologické rozmanitosti,
zelené infrastruktury v městském
prostředí a snížení znečištění

9. Společná řešení a realizační opatření pro
zachování biologické rozmanitosti ve
venkovských a městských oblastech
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Tabulka 33. Potenciální oblasti činnosti pro přeshraniční spolupráci v rámci
politického cíle 3
PC
Specifické cíle pro Interreg
Potenciální oblasti činnosti
Propojenější Evropa díky zvyšování mobility a regionálního propojení IKT
3
i) Zvýšení digitálního propojení
3

ii Rozvoj udržitelné, inteligentní,
bezpečné a intermodální sítě TEN-T
odolné vůči změnám klimatu)

3

iii) Rozvoj udržitelné, inteligentní a
intermodální celostátní, regionální a
místní mobility odolné vůči změnám
klimatu, včetně lepšího přístupu k síti
TEN-T a přeshraniční mobility

3

iv) Podpora udržitelné, multimodální
městské mobility

10. Společné podněty pro přeshraniční
mobilitu

Tabulka 34. Potenciální pole činnosti pro přeshraniční spolupráci v rámci
politického cíle 4
PC
Specifické cíle
Potenciální oblasti činnosti
Sociálnější Evropa díky provádění evropského pilíře sociálních práv
3a) Zvýšení účinnosti trhů práce a
11. Přeshraniční podpora hodnotných a pro
4
zlepšení přeshraničního přístupu ke
budoucnost vhodných zaměstnání
kvalitnímu zaměstnání
4

3b) Zlepšení přístupu k
přeshraničnímu vzdělávání, odborné
přípravě a celoživotnímu učení a
jejich kvality s cílem zvýšení
dosaženého vzdělání a zlepšení
dovedností na úroveň, jež umožňuje
přeshraniční uznávání

4

3c) Zlepšení rovného a včasného
přístupu ke kvalitním, udržitelným a
cenově dostupným přeshraničním
službám zdravotní péče

4

3d Zlepšení dostupnosti, účinnosti a
odolnosti systémů přeshraniční
zdravotní péče a přeshraničních
služeb dlouhodobé péče

4

3e) Podpora sociálního začleňování a
boje proti chudobě, a to i
prostřednictvím posílení rovných
příležitostí a boje proti přeshraniční
diskriminaci

12. Přeshraniční spolupráce v oblasti
předškolního vzdělávání
13. Zlepšení přeshraničních nabídek
vzdělávání u obecně vzdělávacích a
odborných škol
14. Rozvoj přeshraničního odborného
duálního vzdělávání
15. Přeshraniční spolupráce v oblasti sportu
a volného času
16. Přeshraniční spolupráce vysokých škol a
univerzit

17. Společná řešení pro zachování zdravotní
péče a pečovatelských služeb v pohraničí
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Tabulka 35. Potenciální oblasti činnosti pro přeshraniční spolupráci v rámci
politického cíle 5
PC
Specifické cíle pro Interreg
Potenciální oblasti činnosti
Evropa bližší občanům díky podpoře udržitelného a integrovaného rozvoje městských,
venkovských a pobřežních oblastí a místních iniciativ
i) Podpora integrovaného sociálního,
5
hospodářského a environmentálního
rozvoje, kulturního dědictví a
bezpečnosti městských území
5

ii) Podpora integrovaného sociálního,
hospodářského a environmentálního
místního rozvoje, kulturního dědictví a
bezpečnosti a v případě venkovských
a pobřežních oblastí také
prostřednictvím komunitně vedeného
místního rozvoje

18. Zhodnocení společného turistického
regionu
19. Zachování, péče a zprostředkování
kulturního dědictví

Tabulka 36. Potenciální oblasti činnosti pro přeshraniční spolupráci v rámci cílů
specifických pro Interreg
PC

Specifické cíle

Potenciální oblasti činnosti

Lepší řízení Interreg
a) i) Posilování institucionální kapacity
orgánů veřejné správy, zejména těch,
které jsou pověřeny správou
konkrétního území, jakož i
zúčastněných stran
a) ii) Zvýšení účinnosti veřejné správy
podporou právní a správní spolupráce
a spolupráce mezi občany a orgány,
zejména s cílem vyřešit právní a jiné
překážky v příhraničních regionech

20. Spolupráce správních orgánů / úřadů
s cílem posílit přeshraniční
akceschopnost, zlepšit procesy ve správě
a optimalizovat služby pro občany a
podniky
21. Shromažďování a zpracování
kontextových informací v oblastech
politiky, kterými se Program spolupráce
zabývá.

a) iii) Budování vzájemné důvěry,
zejména podporou akcí mezi lidmi

22. Fond malých projektů (mj. projekty typu
„people-to-people“)

8.3 Odůvodnění pro realizaci oblastí činnosti
U realizace oblastí činnosti v rámci spolupráce stojí v popředí intervence, které
představují pro společný vývoj pohraničí zvláštní přidanou hodnotu. U těchto intervencí
musí existovat prostorový a věcný vztah na obou stranách hranice. Podle návrhu
nařízení musí být v budoucnu dodržena všechna 4 kritéria (společná příprava,
společná realizace, společné financování, společný personál). Typickými intervencemi
(nezávislými na tématech) s přidanou hodnotou Interreg jsou například:
 Přeshraniční výměna vědomostí a společná opatření pro vzdělávání, školení a
kvalifikaci
 Podpora mobility aktérů a výměna personálu
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 Rozvoj
přeshraničních
monitorovacích
systémů,
které
dlouhodobě
zaznamenávají změny v programovém území, aby bylo možné cíleně nasadit
opatření
 Zkvalitnění rozhraní a výměny údajů za účelem zlepšení správních systémů
 Konkrétní společné plánování opatření
 Harmonizace právních, technických, organizačních ustanovení a směrnic a
plánů (např. hospodářské plány)
 Přeshraniční řízení realizace opatření
 Rozvoj společných organizačních jednotek a agentur
 Přeshraniční investiční balíčky (investice mají být vyrovnaně spojeny s měkkými
kooperačními aktivitami). Odsouhlasené investiční balíčky mají být na obou
stranách upřednostňovány před jednostrannými aktivitami.
 Přeshraniční kontrola výsledků
 Budování vzájemné důvěry, zejména podporou akcí mezi lidmi
Dále by měla být uvážena následující hlediska, která zvyšují přidanou hodnotu projektů
Interreg:
Sladění a komplementarita podpory z programu Interreg pro projekty s jinými
finančními zdroji by měly být potvrzeny. Upřednostňovány jsou projekty, které zajišťují
orientaci na realizaci prostřednictvím komplexního balíčku financování.
Měla by být zpravidla podporována témata, u nichž je možné vyrovnané složení
partnerství. V oblasti inovací by se mělo usilovat o funkční partnerství s aktéry také
z oblastí mimo programové území, aby byl zajištěn optimální přístup k vědomostem.
Podpora čistých studií je pro program málo atraktivní, protože je těžké dostatečně
komunikovat jejich konkrétní využití na veřejnosti. Takové studie je vhodné podporovat
pouze tehdy, jsou-li spojeny s dodatečnou přidanou hodnotou, aby se z nich staly
inovativní a viditelné projekty.
U navazujících projektů by mělo být viditelné tematické i partnerské prohloubení i
zvýšení kvality.
Pro podporu využití získaných poznatků by měli být partneři dlouhodobě tematicky
činní ve vztahu k cílům podpory, tj. měli by vyvíjet činnost ve vlastním poli působnosti.
Dále by měli partneři realisticky zvážit náročnost spolupráce, aby se tím předcházelo
žádostem o prodloužení doby realizace.
Je třeba zdůraznit, že Program spolupráce není vhodným nástrojem pro dosažení
strukturálních změn na makroúrovni (např. celkové zlepšení kvality podzemních vod
nebo vyrovnání rozdílů ve vývoji regionů či pro snížení míry nezaměstnanosti).
Program spolupráce může pozvednout programové území na mikroúrovni spoluprací
mezi aktéry, a tím v jednotlivých aspektech přinášet pozitivní impulzy a výsledky.

Strana 107

Seznam použitých zdrojů

AEE (o.J.), Bundesländer-Übersicht zu Erneuerbaren Energien. https://www.foederalerneuerbar.de/uebersicht/bundeslaender/.
AOPK ČR (2019), http://www.ochranaprirody.cz/.
BGBL 2015 Teil II Nr. 24. Bekanntmachung des deutsch-tschechischen
Rahmenabkommens über die grenzübergreifende Zusammenarbeit im Rettungsdienst.
Vom 4. August 2015.
BMBF (o.J.), WIR! – Wandel durch Innovation in der Region.
https://www.unternehmen-region.de/de/wir---wandel-durch-innovation-in-der-region2185.html.
BMU (2014), Flussgebietskommissionen, Grenzgewässerkommissionen und
Flussgebietsgemeinschaften. https://www.bmu.de/themen/wasser-abfallboden/binnengewaesser/fluesse-und-seen/flussgebietskommissionen/.
BMU (2018), Internationale Kommission zum Schutz der Elbe (IKSE).
https://www.bmu.de/themen/wasser-abfall-boden/binnengewaesser/fluesse-undseen/flussgebietskommissionen/ikse/.
BMVI (2019), Korridormanagement.
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/transeuropaeische-verkehrsnetzekorridormanagement.html.
BMWI (2019), Clusterpolitik. Freistaat Sachsen.
https://www.clusterplattform.de/CLUSTER/Redaktion/DE/Standardartikel/Cluster_Laen
der/sachsen_lang.html.
Bundesagentur für Arbeit (2019), Beschäftigte nach Staatsangehörigkeiten - Deutschland, Länder und Kreise (Quartalszahlen) - Dezember 2018.
https://statistik.arbeitsagentur.de/nn_31966/SiteGlobals/Forms/Rubrikensuche/Rubrike
nsuche_Suchergebnis_Form.html?view=processForm&resourceId=210358&input_=&page
Locale=de&topicId=746984&region=&year_month=201812&year_month.GROUP=1&searc
h=Suchen.
Bundesagentur für Arbeit (2019), „Unsere Region geht über Grenzen“. EURES – TriRegio. Arbeits- und Ausbildungsmarkt kompakt. https://www.eurestriregio.eu/files/inhaltsgrafiken/downloads/Broschuere%20Arbeitsmarkt/Komp_191119_Bro
schuere_Eures_TriRegio_D_web.pdf.
Centrum pro podporu transferu technologií (o.J.), https://cptt.tul.cz/.
Česko-saská Hřebenovka (2019), http://www.hrebenovka.cz/.
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http://www.ris3kvk.cz/download/documents/RIS3_KK_verze_2018_05_31.pdf.
Karlovarský kraj (2019), Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje. http://www.krkarlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Stranky/koncepce/oblast-regionrozvoje/UZ_A1_ZUR_KK.aspx.
Klimaretter (2013), Wie Sachsen dem Klimawandel begegnet.
http://www.klimaretter.info/forschung/hintergrund/14432-klimawandel-anpassungregklam.
Kunstbauerkino (2018), Neisse – Nysa – Nisa Film festival.
https://www.neissefilmfestival.de/index.php?id=start&L=3.
Liberecký kraj (o.J.), Přírodní parky, https://zivotni-prostredi.krajlbc.cz/page2561?fbclid=IwAR2U2m1dm2_NsJKCLL3F8Ka0yMnKo0PLb3ypYWBRs0K_GFRjQZdq04U5w.
Liberecký kraj (2017), PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
ÚZEMÍ. https://oupsr.kraj-lbc.cz/getFile/id:630354/lastUpdateDate:2017-0815%2013%3A19%3A57.
Liberecký kraj (2018), Aktualizace Krajské přílohy k Národní RIS3 za Liberecký kraj,
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Rozhovory a workshopy
Tabulka 37. Rozhovory s odbornými resorty ze Saska
Interviewpartner

Interviewer

Janka Beltschewa (SMI Ref. 45)
Peter Just (SMI Ref. 45)
Christiane Krebs (SMI Ref. 51)
Brigitta Haarbeck (SMWA, PG I,
BR/EU)
Rico Hartenberger (SMWA, PG I,
Ref. 34)
Henrik Saske (SMWA, PG I, Ref.
62)
Gernot Rödiger (SMK Ref. 33)

Yvonne Schönlein (SMUL Ref. 25, VB)
Uta Juraschek (SMUL Ref. 25, VB)
Gerald Stöger (core-consult)
Dr. Roger Mackeldey (SMUL Ref. 25, VB)
Yvonne Schönlein (SMUL Ref. 25, VB)
Uta Juraschek (SMUL Ref. 25, VB)
Nicole Hauder (Metis)

Wolfgang Kill (SMWK, SSI)

Karin Tussing (SMUL Ref. 23)
Simone Neumann (SMUL Ref. 23)
Britta Ehrenberger-Wiest (SMUL
Ref. 58)
Andrea Martin (SMUL Ref. 31)
Andreas Koch (SMUL Ref. 41)
Daniel Schubert (SMUL Ref. 41)
Sabine Lippmann (SMI Ref. 38a)
Eva Birnstein (SMI Ref. 38b)
Irene John (SMI Ref. 36)
Peter Just (SMI Ref. 45)
Stephanie Simmchen (SMJus Ref.
II.4)
Gerit Heidel (SMS Ref. 35)
Jacqueline Henke (SMS Ref. 35)

Ort und
Datum
14. 3. 2019
na SMUL,
Drážďany
18. 3. 2019
na SMUL,
Drážďany

Dr. Roger Mackeldey (SMUL Ref. 25, VB)
Yvonne Schönlein (SMUL Ref. 25, VB)
Uta Juraschek (SMUL Ref. 25, VB)
Nicole Hauder (Metis)
Dr. Roger Mackeldey (SMUL Ref. 25, VB)
Yvonne Schönlein (SMUL Ref. 25, VB)
Uta Juraschek (SMUL Ref. 25, VB)
Nicole Hauder (Metis)
Dr. Roger Mackeldey (SMUL Ref. 25, VB)
Yvonne Schönlein (SMUL Ref. 25, VB)
Uta Juraschek (SMUL Ref. 25, VB)
Gerald Stöger (core-consult)

19. 3. 2019
na SMUL,
Drážďany

Dr. Roger Mackeldey (SMUL Ref. 25, VB)
Yvonne Schönlein (SMUL Ref. 25, VB)
Uta Juraschek (SMUL Ref. 25, VB)
Gerald Stöger (core-consult)
Yvonne Schönlein (SMUL Ref. 25, VB)
Uta Juraschek (SMUL Ref. 25, VB)
Gerald Stöger (core-consult)
Dr. Roger Mackeldey (SMUL Ref. 25, VB)
Yvonne Schönlein (SMUL Ref. 25, VB)
Uta Juraschek (SMUL Ref. 25, VB)

26. 3. 2019
na SMUL,
Drážďany

19. 3. 2019
na SMUL,
Drážďany
25. 3. 2019
na SMUL,
Drážďany

28. 3. 2019
na SMUL,
Drážďany
2. 4. 2019
na SMUL,
Drážďany
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Tabulka 38. Interview s hospodářskými a sociálními partnery ze Saska
Partner při rozhovoru
Markus Köhler (Euroregion Neisse)
Rüdiger Kubsch (Euroregion
Elbe/Labe)
Steffen Schönicke (Euroregion
Egrensis)
Veronika Jahn (Euroregion
Erzgebirge)
Anna Bernstorf (DGB)
Thomas Eckert (DRK)
Veronika Hiebl (TMGS)
Manfred Böhme (LTV)
Brigitta Haarbeck (SMWA, PG I,
BR/EU)
Sebastian Kuntzsch (Schutzgemeinschaft Deutscher Wald,
Landesverband Sachsen e.V.)
Hellmut Naderer (NABU,
Landesverband Sachsen e.V.)
Astrid Sturm (Landesverein
Sächsischer Heimatschutz e.V.)
Britta Ehrenberger-Wiest (SMUL
Ref. 58)
Sächsischer Städte- und
Gemeindetag
Sächsischer Landkreistag
Sören Ruppik (HWK)
Michaela Holá (IHK)
Dr. Marcus Dittfeld (VSW)
Ines Fabisch (Landesfrauenrat
Sachsen)
Ilko Keßler (Liga der
Spitzenverbände der Freien
Wohlfahrtspflege)

Rozhovor vedl
Dr. Roger Mackeldey (SMUL Ref. 25, VB)
Yvonne Schönlein (SMUL Ref. 25, VB)
Uta Juraschek (SMUL Ref. 25, VB)
Gerald Stöger (core-consult)

Místo a čas
10. 5. 2019
na SMUL,
Drážďany

Yvonne Schönlein (SMUL Ref. 25, VB)
Uta Juraschek (SMUL Ref. 25, VB)
Gerald Stöger (core-consult)
Dr. Roger Mackeldey (SMUL Ref. 25, VB)
Yvonne Schönlein (SMUL Ref. 25, VB)
Uta Juraschek (SMUL Ref. 25, VB)

28. 5. 2019
na SMUL,
Drážďany

Dr. Roger Mackeldey (SMUL Ref. 25, VB)
Yvonne Schönlein (SMUL Ref. 25, VB)
Gerald Stöger (core-consult)

17. 6. 2019
na SMUL,
Drážďany

Dr. Roger Mackeldey (SMUL Ref. 25, VB)
Yvonne Schönlein (SMUL Ref. 25, VB)
Uta Juraschek (SMUL Ref. 25, VB)
Gerald Stöger (core-consult)
Dr. Roger Mackeldey (SMUL Ref. 25, VB)
Yvonne Schönlein (SMUL Ref. 25, VB)
Uta Juraschek (SMUL Ref. 25, VB)
Nicole Hauder (Metis)
Yvonne Schönlein (SMUL Ref. 25, VB)
Uta Juraschek (SMUL Ref. 25, VB)
Nicole Hauder (Metis)

20. 6. 2019
na SMUL,
Drážďany

13. 6. 2019
na SMUL,
Drážďany

24. 6. 2019
na SMUL,
Drážďany
25. 6. 2019
na SMUL,
Drážďany

Tabulka 39. Navazující telefonické rozhovory
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Partner při rozhovoru

Rozhovor vedl

Datum

Jiří Zahradník (IHK Dresden)

Andreas Resch (Metis)

30. 8. 2019

Tim Leibert (Leibnitz-Institut für Länderkunde)

Nicole Hauder (Metis)

4. 9. 2019

Ulrich Bobe (Wirtschaftsförderung Erzgebirge)

Andreas Resch (Metis)

14. 9. 2019
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Tabulka 40. Workshopy se zainteresovanými subjekty z Česka
Téma a účastníci
Místní rozvoj
Stanislav Rataj, Martin Buršík (MMR)
Jaroslav Sobotka (Krajský úřad pro Karlovarský kraj)
Pavel Hajšman, Hana Semerádová (krajský úřad pro Ústecký kraj)
Magda Podsedníková (Krajský úřad Liberecký kraj)
Ondřej Havlíček (Euroregion Nisa)
Jan Mareš (Svaz měst a obcí)
Lenka Brown, Marcela Kantová (HaskoningDHV Czech Republic)
Životní prostředí
Stanislav Rataj, Martin Buršík (MMR)
Michal Petrus, Gabriela Kalábková (Ministerstvo životního prostředí)
Anna Lehká (Krajský úřad pro Ústecký kraj)
Regina Martincová (Krajský úřad pro Karlovarský kraj)
Marie Kalinová (výzkumný ústav pro vodohospodářství)
Lenka Brown, Marcela Kantová (HaskoningDHV Czech Republic)
Kultura a turistický ruch
Stanislav Rataj, Martin Buršík, Renata Králová, Hana Musílková (MMR)
Petr Hnízdo (Ministerstvo kultury)
Monika Slipková, Jaroslav Sobotka (Krajský úřad Karlovarského kraj)
Lenka Holavová (Krajský úřad pro Ústeckého kraj)
Eva Hornová (Krajský úřad pro Libereckého kraj)
Soňa Machová (Czech Tourism)
Ondřej Havlíček (Euroregion Nisa)
Lenka Brown, Marcela Kantová (HaskoningDHV Czech Republic)
Vzdělávání a zaměstnanost
Stanislav Rataj (MMR)
Kateřina Budínová (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
Petr Bannert (Ministerstvo vzdělávání, mládeže a tělovýchovy)
Jan Eichler (NGO)
Iva Prokopová (Krajský úřad Libereckého kraje)
Stanislav Jambor (Krajský úřad Karlovarského kraje)
Roman Kovář (Krajský úřad Ústeckého kraje)
Lenka Brown, Marcela Kantová (HaskoningDHV Czech Republic)
Inovace
Stanislav Rataj, Martin Buršík (MMR)
Zbyněk Vedral (Ministerstvo vzdělávání, mládeže a tělovýchovy)
Barbora Netolická (Technologická agentura)
Jana Bělohoubková (Krajský úřad Karlovarského kraje)
Vladimír Pachl (Krajský úřad Libereckého kraje)
Lenka Brown, Marcela Kantová (HaskoningDHV Czech Republic)

Místo a
datum
23. 4. 2019
na MMR,
Praha

6. 5. 2019
na MMR,
Praha

7. 5. 2019
na MMR,
Praha

13. 5. 2019
na MMR,
Praha

3. 6. 2019,
Haskoning
DHV CZ,
Praha

Strana 117

Příloha

Charakteristika programového území
Grafika 15.

Prostorová struktura v Sasku

Zdroj: SMI (2013), Landesentwicklungsplan 2013.

Tabulka 41. Stav obyvatelstva (k 1. lednu)
2014
CZ – Česká republika

2016

2017

2018

10.512.419 10.538.275 10.553.843 10.578.820 10.610.055

CZ041 - Karlovarský kraj

300.309

299.293

297.828

296.749

295.686

CZ042 - Ústecký kraj

825.120

823.972

822.826

821.377

821.080

CZ051 - Liberecký kraj

438.609

438.851

439.639

440.636

441.300

DE - Německo
DED - Sasko
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2015

80.767.463 81.197.537 82.175.684 82.521.653 82.792.351
1.979.164

1.987.607

2.011.561

2.009.991

2.010.214

DED21 – Drážďany, městský okres

530.754

536.308

543.825

547.172

551.072

DED2C - Bautzen

308.350

306.570

306.273

304.691

302.634

DED2D - Görlitz

262 168

260 188

260 000

258 337

256 587
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2014

2015

2016

2017

2018

DED2F - Sächsische SchweizOsterzgebirge

245 939

245 954

247 412

246 066

245 418

DED41 - Chemnitz, městský okres

242 022

243 521

248 645

246 353

246 855

DED42 - Erzgebirgskreis

351 309

349 582

347 665

344 136

340 373

DED43 - Mittelsachsen

314 591

312 711

312 450

310 505

308 153

DED44 - Vogtlandkreis

233 970

232 390

232 318

231 051

229 584

DED45 - Zwickau

327 062

325 137

324 534

322 099

319 988

83 654

82 887

82 951

82 362

81 501

102 167

101 382

101 114

99 717

99 275

DEG0K - Saale-Orla-Kreis
DEG0L - Greiz
Programové území celkem

4 566 024

4 558 746

4 567 480

4 551 251

4 539 506

Německá část území

3 001 986

2 996 630

3 007 187

2 992 489

2 981 440

Česká část území

1 564 038

1 562 116

1 560 293

1 558 762

1 558 066

Zdroj: Eurostat

Tabulka 42. Demografické změny 2014 - 2018
Celkový přírůstek
Celkový přírůstek
2014/2018 (absolutní) 2014/2018 (v %)
CZ – Česká republika

97 636

1%

CZ041 - Karlovarský kraj

-4 623

-2 %

CZ042 - Ústecký kraj

-4 040

0%

CZ051 - Liberecký kraj
DE - Německo
DED - Sasko

2 691

1%

2 024 888

3%

31 050

2%

DED21 - Dresden, městský okres

20 318

4%

DED2C - Bautzen

-5 716

-2 %

DED2D - Görlitz

-5 581

-2 %

-521

0%

DED2F - Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
DED41 - Chemnitz, městský okres

4 833

2%

-10 936

-3 %

DED43 - Mittelsachsen

-6 438

-2 %

DED44 - Vogtlandkreis

-4 386

-2 %

DED45 - Zwickau

-7 074

-2 %

DEG0K - Saale-Orla-Kreis

-2 153

-3 %

DEG0L - Greiz

-2 892

-3 %

-26 518

-1 %

-20 546

-1 %

-5 972

0%

DED42 - Erzgebirgskreis

Programové území celkem
Německá část území
Česká část území
Zdroj: Eurostat, výpočet Metis
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Tabulka 43. Plocha a hustota zalidnění
Hustota zalidnění
(obyv./km² 2018)

Plocha v km²
CZ - Česká republika

78 868

135

CZ041 - Karlovarský kraj

3 314

89

CZ042 - Ústecký kraj

5 335

154

CZ051 - Liberecký kraj

3 163

140

357 376

232

18 420

109

328

1.680

DED2C - Bautzen

2 391

127

DED2D - Görlitz

2 106

122

DED2F - Sächsische SchweizOsterzgebirge

1 654

148

221

1 117

DED42 - Erzgebirgskreis

1 828

186

DED43 - Mittelsachsen

2 114

146

DED44 - Vogtlandkreis

1 412

163

949

337

1 151

71

DE - Německo
DED - Sasko
DED21 - Dresden, městský okres

DED41 - Chemnitz, městský okres

DED45 - Zwickau
DEG0K - Saale-Orla-Kreis
DEG0L - Greiz

846

117

28 264

161

Německá část území

16 452

181

Česká část území

11 812

132

Programové území celkem

Zdroj: Eurostat, výpočet Metis

Tabulka 44. Věkový medián obyvatelstva
2014
CZ - Česká republika

2015

2016

2017

2018

40,9

41,3

41,7

42,0

42,3

CZ041 - Karlovarský kraj

41,4

41,9

42,4

42,8

43,2

CZ042 - Ústecký kraj

40,5

41,0

41,5

41,9

42,2

CZ051 - Liberecký kraj

40,5

41,0

41,4

41,8

42,1

DE - Německo

45,6

45,8

45,7

45,8

45,8

DED - Sasko

48,4

48,6

48,5

48,7

48,8

DED21 - Dresden, městský okres

41,4

41,2

40,8

40,8

40,8

DED2C - Bautzen

50,1

50,6

50,8

51,1

51,4

DED2D - Görlitz

51,4

51,8

52,0

52,3

52,7

DED2F - Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

49,6

49,9

50,0

50,4

50,6
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2014

2015

2016

2017

2018

DED41 - Chemnitz, městský okres

48,8

48,7

48,0

48,4

48,2

DED42 - Erzgebirgskreis

50,9

51,2

51,5

51,8

52,2

DED43 - Mittelsachsen

50,3

50,6

50,7

51,0

51,3

DED44 - Vogtlandkreis

51,4

51,9

52,0

52,3

52,6

DED45 - Zwickau

50,9

51,2

51,3

51,7

51,9

DEG0K - Saale-Orla-Kreis

50,3

50,7

50,8

51,2

51,6

DEG0L - Greiz

51,7

52,2

52,5

53,0

53,4

47,8

48,1

48,3

48,6

48,9

Německá část území

49,7

50,0

50,0

50,4

50,6

Česká část území

40,8

41,3

41,8

42,2

42,5

Programové území celkem

Zdroj: Eurostat

Věkové pyramidy

Grafika 16.

Česká republika

Sasko

Zdroj: Zemský statistický úřad Saska

Tabulka 45. Migrační bilance
2013
CZ – Česká republika
CZ041 - Karlovarský kraj
CZ042 - Ústecký kraj
CZ051 - Liberecký kraj

2014

2015

2016

2017

-1 297

21 661

15 977

20 064

28 273

-1 057

-629

-928

-727

-410

-427

-594

-221

-654

433

-97

153

663

422

618
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2013
DE - Německo
DED - Sasko
DED21 - Dresden, městský okres

2014

2015

2016

2017

455 473

583 503

1 165 772

464 730

418 069

14 317

24 113

47 578

12 321

17 380

4 850

4 249

6 779

2 015

2 901

DED2C - Bautzen

-901

-321

1 344

-10

-322

DED2D - Görlitz

-516

-128

1 980

255

383

DED2F - Sächsische SchweizOsterzgebirge

1 102

1 126

2 914

-69

760

DED41 - Chemnitz, městský okres

2 055

2 658

6 168

-1 331

1 496

DED42 - Erzgebirgskreis

-1 480

581

482

-1 238

-1 358

DED43 - Mittelsachsen

-684

-146

1 783

-183

-188

DED44 - Vogtlandkreis

-323

142

1 831

543

573

DED45 - Zwickau

-648

269

2 083

65

275

DEG0K - Saale-Orla-Kreis

-307

-209

580

-122

-318

DEG0L - Greiz

-370

-65

480

-596

326

1 197

7 086

25 938

-1.630

5 169

2 778

8 156

26 424

-671

4 528

-1 581

-1 070

-486

-959

641

Programové území celkem
Německá část území
Česká část území
Zdroj: Eurostat

Výzkum, digitalizace, hospodářství a konkurenceschopnost
Tabulka 46. Hrubý domácí produkt (HDP) k aktuálním tržním cenám v mil. EUR
2014

2015

2016

2017

EU28

14.072.023 14.828.288 14.958.253,49 15.383.066,1

CZ – Česká republika

156.659,97 168.473,29

Hospodářs
ký růst
2014-2016
6,3 %

176.370,13

191.721,8

12,6 %

CZ041 - Karlovarský kraj

3.073,81

3.197,81

3.259,64

žádné údaje

6,0 %

CZ042 - Ústecký kraj

9.286,48

10.079,12

10.040,68

žádné údaje

8,1 %

5.065,75

5.426,04

5.686,53

žádné údaje

12,3 %

2.938.590

3.048.860

3.159.750

3.277.340

7,5 %

109.372,66

114.197,7

118.737,07

122.177,7

8,6 %

DED21 - Dresden, městský okres

18.331,7

20.242,46

20.758,4

žádné údaje

13,2 %

DED2C - Bautzen

7.158,43

7.361,36

7.622,99

žádné údaje

6,5 %

DED2D - Görlitz

6.268,84

6.416,03

6.610,77

žádné údaje

5,5 %

DED2F - Sächsische SchweizOsterzgebirge

5.111,96

5.294,1

5.452,86

žádné údaje

6,7 %

DED41 - Chemnitz, městský okres

7.820,74

8.060,95

8.463,49

žádné údaje

8,2 %

DED42 - Erzgebirgskreis

7.284,55

7.477,81

7.765,94

žádné údaje

6,6 %

DED43 - Mittelsachsen

7.715,57

7.868,98

8.271,66

žádné údaje

7,2 %

DED44 - Vogtlandkreis

5.297,32

5.481,91

5.656,99

žádné údaje

6,8 %

CZ051 - Liberecký kraj
DE - Německo
DED - Sasko
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2014

2015

DED45 - Zwickau

8.913,23

9.401,34

DEG0K - Saale-Orla-Kreis

2.294,11

2.245,9

2.112,57

DEG0L - Greiz
Programové území celkem

2016

2017

Hospodářs
ký růst
2014-2016

9.788,48 žádné údaje

9,8 %

2.294,95

žádné údaje

0,0 %

2.102,93

2.245,12

žádné údaje

6,3 %

95.735,06 100.656,74

103.918,50

žádné údaje

8,5 %

Německá část území

78.309,02

81.953,77

84.931,65

žádné údaje

8,5 %

Česká část území

17.426,04

18.702,97

18.986,85

žádné údaje

9,0 %

Zdroj Eurostat, výpočet Metis

Tabulka 47. Hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele
HDP na obyvatele v EUR
(2016)

Index EU-28=100

EU28

29.319,45

100

CZ – Česká republika

16.711,46

57

CZ041 - Karlovarský kraj

10.944,71

37

CZ042 - Ústecký kraj

12.202,68

42

CZ051 - Liberecký kraj

12.934,54

44

DE - Německo

38.451,16

131

DED - Sasko

29.067,66

99

DED21 – Drážďany, městský okrest

38.171,10

130

DED2C - Bautzen

24.889,53

85

DED2D - Görlitz

25.426,04

87

DED2F - Sächsische SchweizOsterzgebirge

22.039,59

75

DED41 - Chemnitz, městský okrest

34.038,45

116

DED42 - Erzgebirgskreis

22.337,42

76

DED43 - Mittelsachsen

26.473,55

90

DED44 - Vogtlandkreis

24.350,20

83

DED45 - Zwickau

30.161,65

103

DEG0K - Saale-Orla-Kreis

27.666,33

94

DEG0L - Greiz

22.203,85

76

Programové území celkem

22.751,82

78

Německá část území

28.242,89

96

Česká část území

12.168,77

42

Zdroj Eurostat, výpočet Metis
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Životní prostředí, klimatické změny, energetická efektivita
Grafika 17.

Objem skleníkových plynů v Sasku 1990 až 2016

Zdroj: SMUL

Grafika 18.

Zdroj: EEA 2017
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Objem skleníkových plynů v České republice v letech 1990 až
2015
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Mobilita a regionální IKT konektivita
Tabulka 48. Přeshraniční železniční tratě mezi Saskem a Českou republikou
Sasko
Zittau

Česká republika
Hrádek n. N.

Großschönau

Varnsdorf

Seifhennersdorf

Varnsdorf

Ebersbach

Rumburk

Sebnitz

Dolní Poustevna

Schöna
Bärenstein

Dolní Žleb
Vejprty

Johanngeorgenstadt

Potůčky

Klingenthal

Kraslice

Bad Prambach

Vojtanov

Infrastruktura
Jednokolejná, není
elektrifikovaná
Jednokolejná, není
elektrifikovaná
Jednokolejná, není
elektrifikovaná
Jednokolejná, není
elektrifikovaná
Jednokolejná, není
elektrifikovaná
Dvoukolejná, elektrifikovaná
Jednokolejná, není
elektrifikovaná
Jednokolejná, není
elektrifikovaná
Jednokolejná, není
elektrifikovaná
Jednokolejná, není
elektrifikovaná; CZ:
elektrifikovaná

Zdroj: https://www.verkehr.sachsen.de/download/14_07_21_Grenzueberschr_Verb-Erg-66.pdf

Pracovní trh, vzdělávání a sociální věci
Tabulka 49. Výdělečně činné osoby podle sektorů 2016 (tisíc osob)
Celkem
CZ – Česká republika

1

2

3

4

5

6

5.264

161

1.536

403

1.392

647

1.125

CZ041 - Karlovarský kraj

138

4

44

9

36

9

35

CZ042 - Ústecký kraj

361

8

123

33

76

32

89

12

41

17

44

CZ051 - Liberecký kraj

201

4

83

43.642

619

8.111

2.034

29

387

158

485

341

635

DED21 – Drážďany, městský okres

324,94

0,61

38,67

15,43

80,01

72,51

117,7

DED2C - Bautzen

DE - Německo
DED - Sasko

2.451 11.213

7.564 13.684

144,59

2,89

34,19

13,17

33,4

19,11

41,83

DED2D - Görlitz

114,7

2,57

24,78

9,37

23,78

13,18

41,02

DED2F - Sächsische SchweizOsterzgebirge

101,7

2,56

23,1

11,19

22,23

10,11

32,51

DED41 - Chemnitz, městský okres

147,15

0,27

21,48

8,06

35,03

34,07

48,25

DED42 - Erzgebirgskreis

153,11

2,8

45,38

15,54

31,69

13,97

43,73

DED43 - Mittelsachsen

144,39

4,22

36,95

13,48

31,18

17,16

41,41

DED44 - Vogtlandkreis

106,27

1,94

26,39

9,63

23,95

12,61

31,75
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Celkem
DED45 - Zwickau

1

2

3

4

5

6

159,95

1,78

41,17

12,48

35,6

23,47

45,45

DEG0K - Saale-Orla-Kreis

39,17

1,84

13,18

3,36

7,12

3,82

9,86

DEG0L - Greiz

39,66

1,27

9,87

4,81

9,22

3,62

10,87

2.176

39

565

171

486

282

632

1.476

23

315

117

333

224

464

700

16

250

54

153

58

168

Programové území celkem
Německá část území
Česká část území
Zdroj: Eurostat, výpočet Metis

1) Zemědělství a lesnictví, rybářství
2) Průmysl (vyjma stavebnictví)
3) Stavebnictví/stavby
4) Obchod; údržba; doprava; pohostinství / ubytování a gastronomie; informace a
komunikace
5) Poskytování finančních a pojišťovnických služeb; realitní služby; výkon volné
činnosti, vědeckých a technických služeb; poskytování ostatních hospodářských
služeb
6) Veřejná správa, právní služby, sociální pojištění; výchova a výuka; Zdravotnictví a
sociální péče; umění; zábava a odpočinek; poskytování ostatních služeb
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Tabulka 50. Výdělečně činné osoby podle sektorů (%)
1

2

3

4

5

6

EU 28

4 % 15 %

6 % 28 % 16 % 30 %

CZ – Česká republika

3%

29 %

8 % 26 % 12 % 21 %

CZ041 - Karlovarský kraj

3%

32 %

7 % 26 %

7 % 25 %

CZ042 - Ústecký kraj

2%

34 %

9 % 21 %

9 % 25 %

CZ051 - Liberecký kraj

8 % 22 %

2%

41 %

6 % 20 %

DE - Německo

1%

19 %

6 % 26 % 17 % 31 %

DED - Sasko

1%

19 %

8 % 24 % 17 % 31 %

DED21 – Drážďany, městský okres

0%

12 %

5 % 25 % 22 % 36 %

DED2C - Bautzen

2%

24 %

9 % 23 % 13 % 29 %

DED2D - Görlitz

2%

22 %

8 % 21 % 11 % 36 %

DED2F - Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

3%

23 % 11 % 22 % 10 % 32 %

DED41 - Chemnitz, městský okres

0%

15 %

DED42 - Erzgebirgskreis

2%

30 % 10 % 21 %

DED43 - Mittelsachsen

3%

26 %

9 % 22 % 12 % 29 %

DED44 - Vogtlandkreis

2%

25 %

9 % 23 % 12 % 30 %

DED45 - Zwickau

1%

26 %

8 % 22 % 15 % 28 %

DEG0K - Saale-Orla-Kreis

5%

34 %

9 % 18 % 10 % 25 %

DEG0L - Greiz

3%

25 % 12 % 23 %

Programové území celkem

5 % 24 % 23 % 33 %
9 % 29 %

9 % 27 %

2%

26 %

8 % 22 % 13 % 29 %

Německá část území

2%

21 %

8 % 23 % 15 % 31 %

Česká část území

2%

36 %

8 % 22 %

8 % 24 %

Zdroj: Eurostat, výpočet Metis

1) Zemědělství a lesnictví, rybářství
2) Průmysl (vyjma stavebnictví)
3) Stavebnictví/stavby
4) Obchod; údržba; doprava; pohostinství / ubytování a gastronomie; informace a
komunikace
5) Poskytování finančních a pojišťovnických služeb; realitní služby; výkon volné
činnosti, vědeckých a technických služeb; poskytování ostatních hospodářských
služeb
6) Veřejná správa, právní služby, sociální pojištění; výchova a výuka; Zdravotnictví a
sociální péče; umění; zábava a odpočinek; poskytování ostatních služeb
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Kulturní a přírodní dědictví, turistický ruch
Tabulka 51. Statistika ubytování v Sasku
Rok

Otevřená
ubytovací
zařízení v
červenci roku

Průměrné
vytížení
ubytovacích
kapacit

Nabídky
lůžek v
červenci
roku

Příjezdy

Přenocování

2018

2.085

122.980

44,4

8.178.813

20.086.757

2017

2.071

120.876

43,9

7.864.001

19.513.123

2016

2.069

118.963

42,9

7.492.260

18.750.390

2015

2.122

121.666

42,3

7.405.916

18.732.207

2014

2.157

122.327

42,5

7.408.813

18.898.767

2013

2.129

120.466

41,6

7.087.419

18.285.259

2012

2.182

120.929

41,3

7.050.496

18.355.248

Zdroj: https://www.statistik.sachsen.de/html/498.htm#article9155

Tabulka 52. Statistika ubytování v České republice (Karlovarský, Ústecký,
Liberecký kraj)
Rok

Otevřená ubytovací Nabídky lůžek
zařízení

2018

1.899

56.196

43,0

2.532.058

9.914.216

2017

1.808

55.297

42,5

2.113.028

9.596.715

2016

1.850

52.525

39,5

2.318.942

8.968.431

2015

1.831

53.781

36,9

2.158.952

8.504.308

2014

1.751

53.222

40,1

2.004.276

7.924.313

2013

1.990

54.987

37,9

2.132.278

8.318.001

2012

2.030

55.909

36,2

1.625.125

8.506.056
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Průměrné vytížení
lůžek

Příjezdy

Přenocování
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Analýza SWOT
Vysvětlení analýzy SWOT pro tematické cíle
Silné stránky

Slabé stránky

 Výhodné strukturální předpoklady, vývojové trendy, iniciativy na
programovém území se vztahem k tematickému cíli

 Nepříznivé strukturální předpoklady, vývojové trendy na programovém
území se vztahem k tematickému cíli

Příležitosti

Hrozby

 Budoucí trendy, politické priority na úrovni EU, které dosud v
programovém území nebyly dostatečně řešeny
 Úspěšné iniciativy v programovém území, které by mohly být dále
rozpracovány a prohloubeny

 Nepříznivé trendy na programovém území i mimo něj, které by mohly
rozvojové příležitosti omezit

Odvození od potenciálních oblastí činnosti
 Oblasti činnosti, v nichž lze silné stránky a rozvojové příležitosti úspěšně kombinovat za účelem urychlení výhodného vývoje
 Oblasti činnosti, v nichž se využívají rozvojové příležitosti k odstranění slabých stránek a k minimalizaci hrozeb, a tím k dosažení stabilizace

Seite 129

Politický cíl 1
Ad 2.3.1. Hospodářství, výzkum a inovace, konkurenceschopnost
Silné stránky
1. Historicky vzniklý společný ekonomický prostor s úzkou provázaností
a s výraznou kompetencí v oblasti průmyslu
2. Stávající vynikající infrastruktura výzkumu s těžištěm v Sasku
3. Existující národní a regionální inovační strategie, které podporují
spolupráci mezi vědou a podniky (transfer technologií), např. v rámci
národních klastrů
4. Existující přeshraniční a transnacionální formáty výměny a projekty
spolupráce
5. Stávající propojení účastníků orientovaných na výzkum (univerzity,
vysoké školy, výzkumná zařízení) a inovačních center
6. Stávající dobrá infrastruktura inovačních center na podporu
výzkumných zařízení a inovace
7. Stávající záchytné body pro společná těžiště specializace, (např. u
přeshraničních oborových sítí v textilním průmyslu a v oblasti
zpracování umělých hmot).

Seite 130

Slabé stránky
1. Značný rozdíl ve vývoji výkonu ekonomiky a ve výdajích na výzkum
mezi německým a českým ekonomickým prostorem
2. Potenciály pro spolupráci v oblasti vědy a výzkumu jsou v programu
rozdělené velmi nerovnoměrně a soustředí se do několika málo center.
3. Dominantní postavení malých podniků s nízkým počtem zaměstnanců
a příliš malými kapacitami rozvoje výzkumu a financí
4. Vysoká závislost výzkumných zařízení/univerzit na veřejné podpoře
5. Na průsečíku ekonomika – věda je strukturálně funkční mezera
(„innovation gap“)
6. Různé postavení hospodářských komor ztěžuje rozvoj spolupráce
v celém rozsahu podpory podniků.
7. Mezery ve znalostech v programovém území týkající se přístrojového
vybavení pro výzkumné účely omezující společné využívání a
představující konkurenční nevýhodu zejména pro malá výzkumná
zařízení mimo centra
8. Jazykové bariéry a administrativní překážky ztěžují zintenzivnění
spolupráce v podnikovém sektoru.

Příležitosti

Hrozby

1. Inteligentní specializace a diverzifikace (rozmanitost) má silnou
politickou podporu a je zde velká ochota ke spolupráci ze strany
inovačních agentur a ekonomických zařízení.
2. Hospodářské kooperace a sítě mohou posílit pozitivní image a
viditelnost určitých odvětví a sídel a přispět k posílení schopnosti
inovace zejména u malých a středních a také mladých firem. Pozitivní
image je základním předpokladem pro mezinárodní uznání a
atraktivitu pro kvalifikované pracovní síly a firmy po celém světě.
3. Získání akční kompetence v kontextu postupující digitalizace a
orientace na poskytování služeb ze strany firem může znamenat
konkurenční výhodu.

1. Demografická proměna s sebou přináší silný pokles počtu pracovních
sil a mladého obyvatelstva, a tím i firemních nástupců a výzkumníků.
2. Socioekonomická transformace tradičního hornického průmyslu je
zdlouhavá a obtížná.
3. Dosavadní inovační politika, která sleduje paradigma evropské
strukturální podpory nazývané „posilování silných stránek“ může často
vést pouze k rozvoji geograficky koncentrovaného inovačního
potenciálu. Ve strukturálně slabých oblastech naproti tomu naráží na
své hranice. Tyto oblasti sice potřebují podporu, ale často nedisponují
příslušnými strukturami.

Socioekonomická analýza CZ-SN

4. Společné využívání příslušných výzkumných infrastruktur umožňuje i
výzkumným zařízením mimo centra odpovídající přístup k přístrojům.

Ad 2.3.2 Digitalizace
Silné stránky

Slabé stránky

1. Stávající strategie v Sasku a v České republice se zavázaly k realizaci
Digitální agendy v Evropě.
2. V oblasti průmyslu se potenciály digitalizace již intenzivně zkoumají i
realizují.

1. Potenciály digitalizace jsou především ve veřejném sektoru a v oblasti
vzdělávání ještě příliš málo využívány.
2. Téměř neexistují záchytné body pro přeshraniční spolupráci při rozvoji
sítí.
3. Využívání společných IT platforem pouze v izolovaných oblastech

Příležitosti

Hrozby

1. Společné iniciativy rozvoje digitální inovační kultury ve veřejném
sektoru a v oblasti vzdělávání.

1. Rychlý rozvoj širokopásmové infrastruktury je základním
předpokladem digitalizace. Pro další urychlení rozvoje širokopásmové
infrastruktury je zapotřebí zajistit financování a zapojení obcí a krajů a
zabezpečit řízení a koordinaci rozvoje. Hrozby se mohou projevit
zejména při pomalém rozvoji ve venkovských oblastech.
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Politický cíl 2
Ad 3.3.1 Spotřeba energie a obnovitelné zdroje energií
Silné stránky
1. Existují národní strategie politiky ochrany energií a klimatu.
2. Zlepšování energetické efektivity a podpora obnovitelných zdrojů
energie má vysokou prioritu.

Slabé stránky
1. Ve výrobě energie dominuje nadále využívání hnědého uhlí a dále
minerálních olejů a zemního plynu.
2. Podíl obnovitelných energií sice postupně stoupá, ale dosud není
dostatečně vysoký.
3. Výrazná redukce spotřeby primární energie se dosud nezdařila.
4. Zlepšení energetické efektivity budov dosud pokračuje jen mírným
tempem.

Příležitosti
1. Vývoj společných principů řešení pro upuštění od fosilních zdrojů
energie a využívání obnovitelných zdrojů energie
2. Posilování spolupráce při vývoji inteligentních lokálních energetických
systémů

Hrozby
1. Téma obnovitelných energií má v České republice velmi nízkou
prioritu; rovnocenné složení partnerství je obtížné.

Ad 3.3.2 Přizpůsobení změně klimatu, prevence rizik a odolnost proti katastrofám
Silné stránky
1. Stávající dobrá spolupráce a vzájemná pomoc mezi Německem a
Českou republikou při přeshraniční ochraně proti požárům a vzniku
katastrof a v oblasti záchranné služby
2. Zlepšená výměna informací a zkušeností, společná cvičení,
vzdělávací akce a zlepšené standardy vybavení při záchranných
akcích a při ochraně proti požárům a vzniku katastrof
3. Existují základy koncepce protipovodňové ochrany v příhraničních
oblastech.
Příležitosti
1. Další rozvoj kooperace v oblasti ochrany proti požárům a katastrofám
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Slabé stránky
1. Společný, plně rozvinutý rizikový povodňový management dosud nebyl
vybudován.
2. U koncepční protipovodňové ochrany je nutno praktický užitek
posunout ještě více do popředí. Aplikace výsledků jednotlivých
projektů v praxi částečně zaostává. Zde je nutno posílit spolupráci
mezi projektovými partnery a potenciálními uživateli během projektu.
3. Města a obce jsou dosud málo připravené na přizpůsobení se
změnám klimatu.
Hrozby
1. V důsledku změny klimatu je pravděpodobný nárůst extrémních
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a v oblasti záchranné služby
2. Získávání dobrovolníků a dorostu
3. Spolupráce při přizpůsobování se změnám klimatu v komunální oblasti

klimatických jevů.
2. Města a obce budou v důsledku změn klimatu čelit většímu množství
rizik, jako jsou nepříznivé klimatické jevy, povodně, vlny veder.
3. V důsledku demografického vývoje a ekonomicky podmíněného odlivu
obyvatel pokles počtu dobrovolníků v oblasti ochrany proti požárům,
katastrofám a v oblasti záchranné služby

Ad 3.3.3 Kvalita vod
Silné stránky
1. Díky evropské rámcové směrnici o vodách existuje dobře rozvinutý
právní rámec ochrany vod se stanovenými konkrétními cíli.
2. Dosavadní aktivity v oblasti spolupráce vedly ke zlepšení výměny
zkušeností, získávání dat a modelace; ověření již vyvinutých strategií
realizace a převádění do praxe.
Příležitosti
1. Program spolupráce může dát impulsy v podobě pilotních opatření na
redukci specifických regionálních zátěží škodlivými látkami
v povrchových vodách

Slabé stránky
1. Pouze nepatrná část povrchových vod je v dobrém ekologickém a
chemickém stavu. U části povrchových vod jsou přítomny nitrátové
zátěže ze zemědělství.

Hrozby
1. Další průniky škodlivých látek do povrchových a podpovrchových vod
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Ad 3.3.4 Odpadové a oběhové hospodářství
Silné stránky
1. Klesající objem odpadu na obyvatele
2. Podíl recyklovatelných surovin stoupá.

Příležitosti
1. Vybudování a rozvoj přeshraničních sítí a struktur v oblasti
odpadového a oběhového hospodářství
2. Bioekonomie, která pomocí inovativních postupů usiluje o nahrazení
fosilních zdrojů obnovitelnými zdroji, bude v budoucnu představovat
v Evropě velké téma.
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Slabé stránky
1. Realizace evropské směrnice o odpadech znamená pro programové
území výzvu.
2. Přeměna na zdrojově optimalizované oběhové hospodářství a
hospodářství druhotných surovin ještě zdaleka není dokončena.
3. Potenciál pro rozvoj bioekonomie je vyčerpán pouze částečně.
Hrozby
1. Obce a relevantní sdružení nejsou ochotné investovat do
přeshraniční spolupráce v oblasti odpadového hospodářství.
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Ad 3.3.5 Biodiversita, znečišťování životního prostředí140
Silné stránky
1. Značné množství chráněných oblastí různého zařazení na dílčím
území Saska a Čech
2. Existující zkušenosti z kooperací na úrovni projektů
3. Pokles emisí škodlivých látek
4. Postupné zlepšování kvality vzduchu

Příležitosti
1. Rozvoj přeshraničního managementu chráněných oblastí, kooperace i
mimo chráněné oblasti
2. Posílení ekologického povědomí
3. Možnosti činnosti v rámci kooperačního programu na zlepšení kvality
ovzduší jsou velmi omezené; nelze identifikovat žádnou specifickou
rozvojovou příležitost.

Slabé stránky
1. Stav údržby chráněných území NATURA 2000 převážně není příznivý.
2. Různé struktury ztěžují odsouhlasení cílů ochrany a rozvoj společných
organizačních a realizačních nástrojů
3. Absence odsouhlasených struktur realizace
4. Místní zatížení kvality vzduchu průmyslovými a energetickými podniky
5. Vysoká ozonová zátěž v určitých regionech
6. Zvýšená koncentrace radonu
Hrozby
1. Rozšiřování invazivních živočišných a rostlinných druhů
2. Ohrožení domácí fauny a flóry v důsledku nárůstu extrémních
klimatických jevů
3. Pokroky ve snižování emisí jsou silně závislé na ochotě investovat do
moderních technologií a na změnách struktur.

140

Témata Biodiverzita a znečišťování životního prostředí byly v návaznosti na PZ 2. SZ sloučeny („Zlepšení biologické rozmanitosti zelené infrastruktury v městském
prostředí a snížení znečištění životního prostředí“)
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Politický cíl 3
Ad 4.3.1
Přeshraniční mobilita
Silné stránky
1. Hustá silniční a železniční síť
2. Existují spolupráce a nabídky v oblasti veřejné osobní dopravy
3. Zahrnutí programového území do sítě TEN-V

Příležitosti
1. Rozvoj dopravních spojení za účelem lepší dosažitelnosti
programového území
2. Další rozvoj přeshraniční veřejné osobní dopravy a propojení
s turistickými nabídkami
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Slabé stránky
1. Existuje vysoká potřeba investic na zdokonalení dopravní
infrastruktury.
2. Omezené dopravní napojení periferních částí programového území
3. Částečně nedostatečné kapacity v důsledku chybějícího
přeshraničního spojení, zejména v železniční dopravě
Hrozby
1. Problémy s efektivitou při zajišťování potřebám odpovídajících nabídek
veřejné osobní dopravy v důsledku demografického vývoje zejména ve
venkovských oblastech
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Politický cíl 4
Ad 5.3.1Trh práce
Silné stránky
1. Pozitivní vývoj trhu práce (stabilní počet zaměstnaných, rostoucí podíl
výdělečně činných osob, klesající nezaměstnanost)
2. Etablovaná spolupráce účastníků na trhu práce (veřejné správy trhu
práce, odborů, zaměstnavatelů)
Příležitosti
1. Proměna struktur a digitalizace vede ke zvýšené potřebě úpravy
kompetencí.
2. Rozvoj přeshraničních partnerství na rozvoj přeshraničního trhu práce,
profesní orientace a vzdělávání

Slabé stránky
1. Nerovnovážný přeshraniční trh práce, jednostranná mobilita
pracovních sil

Hrozby
1. Další nárůst nedostatku pracovních sil
2. Další odliv odborných pracovních sil v důsledku nepříznivých
pracovních podmínek
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Ad 5.3.2 Vzdělávání
Silné stránky
1. Dobrá úroveň vzdělání výdělečně činného obyvatelstva v
programovém území
2. Etablovaná česko-saská partnerství škol
3. Dobře fungující kooperační vztahy v oblasti předškolních zařízení
(dětské jesle)
4. Rozmanité kooperační vztahy mezi vysokými školami a univerzitami
5. Existují společné nabídky v oblasti vzdělávání.
Příležitosti
1. Rozvoj společných vzdělávacích aktivit a vytváření společných
nabídek v oblasti vzdělávání
2. Odstraňování jazykových bariér a zlepšování interkulturních
kompetencí
3. Zvyšování atraktivity vysokých škol pro studující z jiných regionů
4. Výměny zkušeností, praxe pro žáky, studující a pro učitele
5. Spolupráce v oblasti vzdělávání a dalšího vzdělávání

Slabé stránky
1. Rozdíly existují ve struktuře profesního vzdělávání. Duální vzdělávání
v Sasku kontrastuje s čistě profesně zaměřeným vzděláváním
v Česku, což přispívá k odlišným kompetencím.
2. Počet studujících v terciální oblasti vzdělávání na obou stranách
hranice klesá.

Hrozby
1. Demografický vývoj zejména ve venkovských oblastech
2. Odliv vysoce kvalifikovaných pracovních sil (zejména absolventů
vysokých škol)
3. Přetrvávající nedostatek odborných pracovních sil

Ad 5.3.3 Sociální oblast
Silné stránky
1. Přístup k sociálním službám zdravotní péče o obyvatelstvo je v
programovém území zpravidla zajištěn.
2. Existuje německo-česká rámcová dohoda o přeshraniční spolupráci
záchranných služeb.
3. Byla uzavřena dohoda o lékařské péči pro české pacienty
z pohraničních oblastí.
Příležitosti
1. Vývoj společných konceptů řešení pro udržení zdravotního
zabezpečení a péče v pohraničních oblastech
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Slabé stránky
1. Nedostatečné kapacity v oblasti péče
2. V některých dílčích pohraničních oblastech je zabezpečení zdravotní
péče nedostatečné.

Hrozby
1. Demografický vývoj zejména ve venkovských periferních oblastech
2. Přetrvávající nedostatek odborných pracovních sil
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Politický cíl 5
Ad 6.3.1Turistický ruch
Silné stránky
1. Rozsáhlé a atraktivní přírodní a kulturní oblasti
2. Dobře rozvinutá turistická infrastruktura, hustá síť cyklostezek a
turistických cest, lyžařských areálů a běžkařských stop
3. Pozitivní vývoj turistického ruchu s rostoucími počty přenocování
4. Etablování přeshraničních turistických regionů jako Česko-saské
Švýcarsko a horský region Erzgebirge/ Krušnohoří (od roku 2019
světové dědictví UNESCO).
5. Propojené turistické nabídky a zařízení

Slabé stránky
1. Organizační struktury v turistické oblasti převážně nejsou kompatibilní
2. Chybějící přeshraniční strategie turistického ruchu

Příležitosti

Hrozby

1. Budování a další rozvoj přeshraničních struktur spolupráce
2. Stanovení těžišť ve stávající přeshraniční turistické nabídce, která bude
strategicky dále rozvíjena.
3. Zvyšování kvality a rozvoj konkurenceschopných turistických nabídek
za účelem posílení turistického ruchu
4. Budování atraktivních, výkonných nabídek mobility za účelem lepší
dosažitelnosti turistických cílů
5. Rozvoj ekologického a přírodního turistického ruchu
6. Rozvoj společných přeshraničních strategií turistického ruchu
7. Propojení součástí světového dědictví a zlepšení řízení návštěvnosti

1. V současné době neexistují žádná data, do jaké míry se nově
vytvořená lokální turistická nabídka (muzea, návštěvnická centra,
zážitkové trasy) projevuje jako měřitelné dopady a zda lze
v dlouhodobém horizontu docílit odpovídajícího vytížení.
2. Digitalizace (např. hodnotící portály, sociální sítě, globální rezervační
platformy) staví aktéry v oblasti turistiky před značné výzvy
s odpovídající potřebou podpory
3. V důsledku změn klimatu – případně redukce možností pro zimní
sporty
4. Nedostatek pracovních sil
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Ad 6.3.2 Kulturní dědictví
Silné stránky
1. Programové území disponuje bohatým kulturním dědictvím, především
industriálně kulturní dědictví horské kultury patří k dominujícím
atrakcím.
2. Etablované kulturní akce
3. Dobrá přeshraniční spolupráce na lokální úrovni mezi divadly,
knihovnami a informačními centry
4. Rozvoj kulturního dědictví z hlediska turistiky
Příležitosti
1. Intenzifikace spolupráce za účelem zachování a zprostředkovávání
společného kulturního dědictví a péče o ně
2. Podpora zapojení obyvatelstva včetně mládeže do zachování a
dalšího rozvoje kulturního dědictví

Slabé stránky
1. Ne vždy je patrné začlenění do nadřazené strategie.

Hrozby
1. Demografický vývoj, zejména odliv obyvatelstva z venkovských
regionů ztěžuje plnění úkolů péče o kulturní dědictví.

Lepší Interreg-Governance
Ad 7.3.1 Institucionální spolupráce
Silné stránky
1. Spolupráce mezi státními, komunálními a jinými veřejnými zařízeními
funguje.
2. Aktivní jsou 4 euroregiony.
3. Etablované jsou přeshraniční pracovní skupiny
4. Existují potenciály pro další intenzifikaci přeshraniční spolupráce

Příležitosti
1. Stabilizace a další rozvoj struktur kooperace a přeshraničních aktivit
2. Využití digitalizace a tvorba společné databanky
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Slabé stránky
1. Rozdílné správní struktury a administrativní kompetence na obou
stranách hranice. Týká se to kromě jiného vztahu zemské správy a
obcí v Sasku, respektive ministerstev a krajů v České republice.
2. Existují překážky znesnadňující vyrovnání se s požadavky na
otevřenou a moderní správu.
3. Chybějící regionální statistiky za přeshraniční programové území
4. Příhraniční kriminalita klesla, ale je nadále vysoká.
Hrozby
1. Možný vliv politických zájmů na stávající kooperace

