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Abstrakt:  

V této stati se budu zabývat východní částí česko-rakouského pohraničí (oblast Euroregionu 

Pomoraví a Weinviertel (bez slovenské části Zahorie) a konkrétně vnímáním otevřené hranice 

a přeshraniční spolupráce místním obyvatelstvem jak v Česku, tak v Rakousku.   

K hlavním důvodům pro zvolení tohoto tématu patří aktuálnost vzhledem ke změnám, které 

v českém pohraničí nastaly po roce 1989 a dále poměrné nízká "vědecká" aktivita v česko-

rakouském pohraničí z pohledu vzájemných vazeb, styků a spolupráce (na rozdíl od pohraničí 

česko-německého). 

Výzkum probíhal formou dotazníkového šetření v červenci a srpnu roku 2015 a v létě 2016 

bude následovat druhá část výzkumu zaměřená na slovensko-rakouské pohraničí. Poté budou 

porovnány odpovědi obou částí výzkumu.  

Abstract: 

In the following paper I was focusing on the eastern part of the Czech-Austrian borderland (area 

of the Euroregion Pomoraví/Weinviertel) and the topic sounds: Cross-border cooperation 

(CBC) between municipalities in this region and the perception of the state border and the CBC 

of local inhabitants in czech and austrian part of the euroregion. 

The main reasons for this theme is topicality due to changes which occurred in the Czech 

borderlands after 1989 (the borders were opened, Austria and then Czechia became members 

of the EU etc.) and there is quite no study or paper about Czech-Autrian borderland. 

This research took place in form of survey in czech and austrian side of the border on July and 

August 2015. The following part of this research will be accomplished in the Czech-Slovakian 

borderlands. After that I would like to compare both parts of this research.  
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Úvod (teorie a cíle práce) 

Česko-rakouská hranice prošla od poloviny 20. století do dnešních dnů výraznou proměnou a 

změnou funkce. Poměrně prostupný hraniční úsek s Rakouskem se v roce 1948 díky nastolení 

nového sociálně-politického systému začal pomalu uzavírat, až se stal neprodyšným předělem 

mezi dvěma od sebe uzavřenými světy (Novotná, Najman, Bičík 2011).   

S tím souvisí i postupné odcizení české a rakouské mentality a omezení všech dosavadních 

kontaktů mezi oběma národy. Volný pohyb osob přes hranici byl zastaven, hranice začala být 

vojensky přísně střežená a tato neprostupná bariéra, tzv. železná opona, oddělovala cca 40 let 

východní blok socialistických států od demokraticky vyvíjejících se zemí na západě.  

Vzhledem k tomu, že život byl v pohraničních oblastech omezován (ekonomické aktivity 

nebyly nijak rozvíjeny) a hranice byla uzavřena, došlo k poklesu počtu obyvatel v její blízkosti. 

I když byla oblast jižní Moravy po druhé světové válce, na rozdíl od Pošumaví nebo 

Krušnohoří, dosídlena nejúspěšněji (cca na 75 % ve srovnání s rokem 1930 (Srb, Anderle 

1989)), byla poválečným odsunem narušena kontinuita sídelní struktury v pohraničních 

oblastech, stejně jako po staletí budované vazby mezi oběma národnostmi (Anděl, Balej, Raška 

a kol. 2014). 

Podle Dokoupila (2004) se z tzv. hranice uzavřené stala po roce 1989 hranice částečně otevřená, 

kdy můžeme pohraniční region označit jako "most" mezi sousedními státy. Podle Martineze 

(1994) označujeme tento typ pohraničí jako pohraničí odcizené. Po vstupu do EU bylo 

označováno česko-německé i česko-rakouské pohraničí jako kontaktní typ. V dnešní době, kdy 

padly poslední omezení na česko-rakouské hranici, již mluvíme o hranici plně otevřené, 

označujeme jej jako pohraničí kooperační a předpokládáme tedy vznik a rozvoj různých forem 

přeshraniční spolupráce.  

Jaké jsou vlastně důvody pro přeshraniční spolupráci ve středoevropském regionu? Ty hlavní 

jmenuje Jeřábek, Dokoupil, Havlíček a kol. (2004): Překonání vzájemné animozity a předsudků 

mezi lidmi v příhraničních oblastech, které jsou historickým dědictvím tj. nastolení dobrého 

sousedství. Za druhé omezení perifernosti a izolace, podpora hospodářského rozvoje, a zlepšení 

životní úrovně. A za třetí dosažení rychlé asimilace do integrované Evropy při zachování co 

nejvyššího možného stupně autonomie. 

Vznik přeshraniční spolupráce a prvních přeshraničních struktur datujeme do bezprostředního 

období po pádu železné opony v roce 1989 a to především v podobě individuálních kontaktů 

občanů nebo práce v zahraničí (tzv. pendlerství). Vznikla tedy určitá (v té době ne příliš 

intenzivní) hospodářská spolupráce, která za předešlého režimu probíhala jen velmi omezeně 

(Vaishar, Zapletalová 2005). Ze začátku se jednalo o "nahodilé" kontakty mezi obcemi, 

různými spolky (šlo převážně o kulturní a sportovní akce nebo o aktivity v rámci cestovního 

ruchu) nebo školami (Dokoupil a kol. 2012).  

Na první nesystematické kontakty navazovala dohoda mezi Dolním Rakouskem a 

Jihomoravským krajem z roku 1992, která měla řešit problémy územního uspořádání, např. 

budování hraničních přechodů. Od roku 1995, kdy Rakousko vstoupilo do EU, mohlo být také 

česko-rakouské pohraničí zapojeno do předvstupního programu Phare CBC, což umožnilo 

čerpání evropských dotací a podpořilo vzájemnou spolupráci. Právě možnost čerpání dotací byl 

hlavní důvod vzniku euroregionálních struktur v česko-rakouském pohraničí. 
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Tyto struktury začaly vznikat o poznání později ve srovnání s pohraničím česko-německým 

(kde jako pionýry přeshraniční spolupráce lze označit Euroregion Nisa/Neisse/Nysa (1991) a 

Euroregion Elbe/Labe (1992)). Podobně jako v Česku, byly zakládány i první rakouské 

euroregiony1 na hranici s Německem.  

Prvním uskupením byl v roce 1992 Euroregion Šumava, který vznikl jako trilaterální svazek na 

pomezí Jihočeského kraje, Horního Rakouska a Dolního Bavorska. V roce 1999 byl založen 

Euroregion Pomoraví (viz dále), který je opět trilaterální spoluprácí, a teprve v roce 2002 vznikl 

euroregion Silva Nortica. 

Vzhled, propustnost a podmínky na česko-rakouské hranici byly před rokem 1989 víceméně 

shodné jako na hranici česko-bavorské. Ovšem v 90. letech, kdy se začaly vztahy mezi Českem 

a Německem zintenzivňovat (firemní investice, zakládání euroregionů, dojížďka za prací), zde 

změny a úroveň přeshraničních vazeb přišly s určitým zpožděním. Důvody uvádí Jeřábek, 

Dokoupil, Havlíček a kol. (2004): Zaprvé proto, že se jedná o periferii na obou stranách hranice, 

tedy o region bez výrazných vlastních rozvojových možností. Zadruhé je to pozdější vstup 

Rakouska do EU (1995). A za třetí rozdílná životní úroveň mezi městy a venkovem v Rakousku 

(Vídeň 188 % HDP EU27, Weinviertel pouze 86 % HDP EU27 a pro srovnání Jihomoravský 

kraj 78 % HDP EU27 v roce 2012). Faktor ekonomický zdůrazňuje i Heintel (1998), který uvádí 

zaostávání této oblasti v rámci Rakouska. Podobně také Kowalke, Jeřábek, Schmidt a Lohse 

(2012) tvrdí, že pohraniční regiony jsou obecně ve vztahu k dané zemi periferní a tím často 

znevýhodňované a strukturálně slabé. 

Jak se tedy změnilo české pohraničí v poslední době? Z kdysi relativně uzavřených hranic se 

staly hranice otevřené a z izolovaných lokalit v česko-rakouském pohraničí se stal v posledních 

25 letech prostor vzájemných kontaktů, "tj. prostor zprostředkování". Odstranění železné opony 

vedlo k oživení obcí ležících v blízkosti hranice. Začaly se budovat nové hraniční přechody, 

obnovovala se dopravní infrastruktura, díky přeshraničnímu turismu vznikaly obchody, 

obyvatelé Rakouska i Česka začali navštěvovat sousední zemi a i přes dnešní poměrně velké 

ekonomické rozdíly došlo k určité ekonomické konvergenci mezi oběma státy. Ve srovnání 

s Rakouskem se nicméně české obce musí do dnešních dnů vyrovnávat se zpožděním několika 

desetiletí, neboť byly během socialistické éry izolovány od obcí v sousedních zemích a jejich 

účast či participace na jakékoliv přeshraniční spolupráci byla prakticky vyloučena. 

Jedním z cílů tohoto výzkumu je odpověď na otázky: Jak se na tyto změny a otevřenou hranici 

dívají obyvatelé česko-rakouského pohraničí? Jak jsou spokojeni s životem v této oblasti? 

Vnímají česko-rakouskou státní hranici jako bariéru? Jaký mají vztah k sousednímu národu? 

Navštěvují sousední zemi a proč? 

 

Euroregion Pomoraví/Weinviertel/Zahorie 

Jak už bylo zmíněno, na rozdíl od Saska nebo Bavorska, začala přeshraniční spolupráce Česka 

s Rakouskem o něco později a její proces byl pomalejší a méně intenzivní. Jedním z prvních 

kroků směřující k rozvoji přeshraniční spolupráce bylo založení Výboru pro spolupráci s 

Dolním Rakouskem v roce 1991, avšak k podpisu další deklarace s názvem O rozvoji 

spolupráce mezi regiony Weinviertel, Jihomoravským krajem a oblastí Záhorie došlo až v roce 

1997. Smlouva prezentovala obecná ustanovení týkající se přeshraniční spolupráce, byly to 

                                                           
1 V roce 2015 je celé rakouské (stejně jako i české) pohraničí pokryto jedním z deseti (čtrnácti) euroregionů.  
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"první kroky" k vytvoření přeshraničního tělesa, euroregionu. Na jejím základě však nebyla 

vytvořena žádná přeshraniční struktura, ale jen neformální pracovní společenství. Až o dva roky 

později, v roce 1999, byla uzavřena dohoda o založení přeshraničního sdružení s názvem 

Euroregion Pomoraví/Weinviertel/Zahorie.  

Studovaný euroregion je rozprostřen kolem cca 240 km dlouhé hranice mezi Českem, 

Rakouskem a Slovenskem. Na českém území je tvořen členskými obcemi z okresů Brno – 

město, Brno – venkov, Břeclav, Hodonín, Znojmo, Vyškov a Blansko. Na Slovensku 

k euroregionu patří okresy Malacky, Myjava, Senica a Skalica. V Rakousku je vymezen 

politickými okresy Gänserndorf, Hollabrunn, Korneuburg a Mistelbach. Na rozdíl od jiného 

euroregionu např. Bílé/Biele Karpaty, jehož členem jsou všechny obce ve vymezeném regionu, 

je členství obcí v Euroregionu Pomoraví/Weinviertel/Zahorie dobrovolné a tedy ne všechny 

obce ve výše vymezeném území do euroregionu patří. 

Mezi hlavní činnosti euroregionu patří koordinace hospodářského, sociálního a kulturního 

rozvoje, poskytování poradenství obcím či soukromým osobám v oblasti zpracování projektů, 

snaha přispívat ke sbližování a vzájemnému poznávání lidí a jejich kultur nebo organizování 

pracovních setkání, seminářů či různých akcí v obcích patřících k euroregionu. 

 

Obrázek 1: Vymezení euroregionu Pomoraví/Weinviertel/Zahorie 

 

                                                                                                                     Zdroj: euregio-weinviertel.eu 
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Tabulka 1: Základní informace o Euroregionu Pomoraví 

  rozloha Počet obyvatel Počet obcí 

CZ 5 135 km² 735 000 59 

SK 2 300 km² 172 000 79 

AT 4 090 km² 245 000 86 

dohromady 11 525 km² 1 152 000 224 

                                                                               Zdroj: euregio-weinviertel.eu, czso.cz, smojm.cz 

 

Vlastní výzkum 

V prezentované studii budu hodnotit úroveň přeshraniční spolupráce2 a její vnímání místními 

obyvateli a starosty obcí na základě výzkumu, který byl realizován dvěma hlavními formami:  

a) Dotazníkovým šetřením s definovanou cílovou skupinou respondentů (viz níže) 

s celkovým počtem 100 na české a 100 na rakouské straně. 

b) Řízenými rozhovory s klíčovými osobami regionu, v tomto případě se starosty obcí 

v celkovém počtu pěti na české a pěti na rakouské straně hranice. I přes rozdílné názory 

a zkušenosti lze z analýzy výpovědí vyvodit určité obecnější závěry, které dále uvádím 

jako doplněk k jednotlivým hodnoceným otázkám dotazníkového šetření. 

Dotazníkové šetření v zájmovém území, tj. v obcích, které jsou členy Euroregionu Pomoraví 

(CZ)/Weinviertel (A), bylo provedeno v červenci a v srpnu roku 2015. Na obou stranách 

hranice šetření probíhalo spíše v populačně větších městech s tím, že tato města představují 

přirozenou spádovou oblast pro okolní obce, jejichž obyvatelé jsou ve výzkumu samozřejmě 

zahrnuti. Na české straně probíhalo dotazníkové šetření zejména ve Znojmě, Mikulově a 

Břeclavi, na rakouské straně v Laa an der Thaya, Poysdorfu, Hollabrunnu a Mistelbachu. 

Respondenti byli vybráni na základě kombinace náhodného a kvótního výběru tj. podle pohlaví, 

věku, vzdělání a místa bydliště.  

Na základě statistických dat o populaci ve sledovaných okresech byly stanoveny kvóty výše 

uvedených charakteristik respondentů. Cílem bylo získat přibližně takový soubor respondentů, 

aby odpovídal jednotlivým kvótám a dotazníkové šetření mohlo být označeno za 

"reprezentativní", což se v rakouské části podařilo, v českém výběru o něco více převažují ženy. 

Metodika a tvorba dotazníku vycházely ve velké míře z výzkumů, které již v pohraničních 

územích proběhly v minulých letech, viz Jeřábek, Dokoupil, Havlíček a kol. (2004), Vaishar a 

kol. (2009), Dokoupil a kol. (2012), Kowalke, Jeřábek, Schmidt, Lohse (2012). 

  

                                                           
2 Přeshraniční spolupráce je definována jako více či méně institucionalizovaná spolupráce mezi přilehlými 

administrativními jednotkami (které jsou na nižší úrovni než stát), tj. regionální spolupráce přes státní hranici 

(Perkmann 2003). Přeshraniční spolupráce by se měla podporovat a rozvíjet, protože je považována za důležitý 

faktor úspěšného rozvoje pohraničních oblastí (Jeřábek a kol. 2012). 



Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 2016/01 

Výsledky výzkumu 

Dotazník lze členit do tří okruhů. V první části byla zajišťována stabilita obyvatelstva. Ve 

druhé sadě otázek byly hodnoceny česko-rakouské občanské vztahy a tématem třetí části byla 

přeshraniční spolupráce a existence euroregionu.  

Pokud se týká stability obyvatelstva ve studovaném regionu, jak v rakouské, tak dnes již i 

v české části studovaného území, lze většinu respondentů označit za starousedlíky, kteří zde 

strávili celý život (59 % v Rakousku, 56 % v Česku). Druhou skupinou jsou tací (15 % 

v Rakousku, 13 % v Česku), kteří se zde narodili, odešli a po určité pauze se vrátili zpět 

(hlavními důvody byly studium nebo práce, a to převážně v centrech této spádové oblasti, tj. ve 

Vídni, v Brně, eventuelně v Praze). Třetí skupina respondentů (26 % v Rakousku, 31 % v 

Česku) se sem přistěhovala. Opět zejména z větších měst v širším okolí (Vídeň, Brno, Praha, 

Zlín) s tím, že zde hledala klid, přírodu, levnější bydlení nebo následovali životního partnera/ku. 

Podobné odpovědi zazněly jak od Čechů, tak od Rakušanů. 

K další otázce respondenti uvedli, že se rozhodně nechtějí stěhovat pryč (89 % v Rakousku, 86 

% v Česku) a že jsou s životem v tomto regionu spokojeni, viz obr. 2. Lze tvrdit, že obyvatelstvo 

ve studované oblasti je stabilní a že vnímá svůj region pozitivně, což je pro další rozvoj regionu 

žádoucí.  

Obr. 3 zobrazuje odpovědi na otázku, co vás poutá nejvíce k místu bydliště. Odpovědi 

Rakušanů a Čechů se příliš neliší, hlavní roli u respondentů hraje rodina, blízkost příbuzných, 

práce a zvyk bydlet v této oblasti. Jako problematické vidí většina Rakušanů nedostatek 

pracovních míst, což odpovídá tomu, že se jedná o převážně periferní zemědělskou oblast 

s nejnižší životní úrovní v Rakousku3. Mnoho místních obyvatel dojíždí každý den do práce do 

Vídeňské aglomerace, která je vzdálena cca 50 - 60 km. Od několika respondentů též zaznělo, 

že ač je v regionu nouze o pracovní místa, v těsné blízkosti hranice jsou najímáni na práci 

zaměstnanci z Česka, kteří se za stejnou práci spokojí s na rakouské poměry o poznání nižší 

mzdou, na což někteří Rakušané reagují negativně. Na českém území je více populačně větších 

měst (Znojmo, Mikulov), kde je i více pracovních možností než v Rakousku, čehož ale 

Rakušané (vzhledem k platovým podmínkám v Česku) nevyužívají.   

  

                                                           
3 Spolkové země Niederӧsterreich a Burgenland mají ze všech rakouských spolkových zemí nejnižší míru HDP 

v přepočtu na obyvatele (www.statistik.at). 
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Obrázek 2: Celková spokojenost s životem ve studované oblasti 

b 

                                                                                                                       Zdroj: vlastní zpracování 

 

Obrázek 3: Co vás nejvíce poutá k místu bydliště? (možno uvést více odpovědí) 

b 

                                                                                                                 Zdroj: vlastní zpracování 

 

Další problém, který byl často uváděn, je nadměrná dopravní zátěž, zejména v Poysdorfu a 

Znojmě. Absence obchvatů a dálničního spojení mezi Brnem a Vídní je zde citelná. Zatímco na 

rakouské straně se počítá se stavbou dálnice A5 až za Poysdorf směrem k Česku (cca 10 km od 

hranic), na české straně je v současnosti kvůli zpoždění zpracování územního plánu 

Jihomoravského kraje počítáno pouze s obchvatem Mikulova. Také u komunikace I/38 která 

spojuje Jihlavu a Znojmo a navazující silnice S3 směr Vídeň je možné uvažovat o rozšíření či 

budování obchvatů kolem měst a obcí, neboť dle starostů je intenzita dopravy, převážně 

nákladní, vysoká a stále stoupá. 

V následující otázce jsem zjišťoval první tři asociace, které se respondentům vybaví, pokud se 

řekne Česko resp. Rakousko. Ne všichni respondenti uvedli tři pojmy, proto součet odpovědí 

nedává sumu 300. Autor očekával z rakouské strany reakce více negativní (viz podobný 
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výzkum v oblasti Horního Rakouska, Cizek 2010). Z odpovědí je zřejmé, že v Dolním 

Rakousku je na rozdíl od Horního Rakouska názor na Česko překvapivě poměrně pozitivní (i 

přes časté negativně laděné mediální kampaně ohledně českých jaderných elektráren nebo přes 

stále ještě živou problematiku vysídlení po druhé světové válce).  

Ani Češi se na Rakousko nedívají negativně, nejčastěji se vyskytují asociace jako Vídeň, Alpy, 

nákupy nebo pracovní příležitosti. Patnáct nejčastěji vyřčených asociací je znázorněno nejprve 

pro Česko, poté pro Rakousko na obr. 4 a 5.  

Obrázek 4 a 5: Nejčastěji se vyskytující asociace, pokud se řekne Česko resp. Rakousko 

b 

b 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Dále byly hodnoceny česko-rakouské občanské vztahy (obr. 6), což souvisí i s komentáři u 

předešlé otázky. Většina Čechů i Rakušanů je ohodnotila stupněm spíše dobré, a to jak mladší 

generace, nezatížená historickým vývojem do roku 1989, tak i starší generace, která se na 

obnovu česko-rakouských vztahů dívá vcelku pozitivně, překvapivě zejména v Rakousku. 

Vnímání sousedního národa ovlivňuje přeshraniční vztahy, a pokud je většina respondentů 

hodnotí dobře, mělo by to vést k budoucí intenzivnější spolupráci. Někteří Rakušané (5 osob) 

do komentářů uvedli, že ti, co byli vyhnání, nemohou na to, co se jim přihodilo, nikdy 

zapomenout. V souhrnu nicméně 70 % obyvatel česko-rakouského pohraničí hodnotí občanské 

vztahy s občany sousední země velmi nebo spíše dobře.  

Obrázek 6: Jak byste ohodnotil/a česko-rakouské občanské vztahy? 

b 

                                                                                                                  Zdroj: vlastní zpracování 

Z následující sady otázek ohledně vztahu k Česku/Rakousku vyplynulo, že 93 % Rakušanů 

jezdí do Česka, stejně tak 82 % Čechů navštěvuje Rakousko. Rakušané míří nejčastěji do 
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státní hranice (49 %). Naopak Češi jezdí dále do rakouského vnitrozemí. Do území 50 km od 

hranic včetně Vídně míří 71 % Čechů. Mezi odpověďmi se několikrát vyskytlo slovo tranzit, 

znamenající cestu buď v letních měsících směrem k Jaderskému moři, nebo v zimě do Alp. 
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chvála v mnoha odpovědích, a to tak, že Prahu již navštívili, nebo se na návštěvu chystají. 

Naopak Brno jako cíl turistické návštěvy nezaznělo ani jednou. Subjektivně jsem názoru, že i 

Brno by mělo rakouským turistům co nabídnout (památky, nákupy, společná historie atd.). 

Zřejmě by bylo na místě začít uvažovat nad mediální propagací Brna v severní části Dolního 

Rakouska. 

Hlavní důvody pro návštěvu sousední země zobrazuje obr. 7. Nepřekvapivě se v případě 

Rakušanů jedná hlavně o nákupy a využití služeb, jejichž cenová hladina je oproti Rakousku 

stále nižší. Dalším faktorem je i otevírací doba obchodů v Česku v sobotu a v neděli, což bylo 

od několika respondentů hodnoceno pozitivně a představuje to další důvod pro návštěvu Česka, 

která se dá spojit s návštěvou některé z turistických lokalit. 
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Také Češi jezdí do Rakouska kvůli nákupům, údajně kvůli vyšší kvalitě zboží a potravin a 

výhodnějším cenám některých produktů. Cca 10 % respondentů v Česku odpovědělo, že jezdí 

do Rakouska kvůli práci nebo studiu, což je odpověď, kterou nevybral jediný Rakušan.  

Obrázek 7: Jaké jsou hlavní důvody pro návštěvu Česka/Rakouska? 

b 

                                                                                                                        Zdroj: vlastní zpracování 

Obrázek 8: Jak často jezdíte do Česka/Rakouska? 

b 

                                                                                                                  Zdroj: vlastní zpracování 

Největší počet respondentů navštěvuje sousední zemi čtvrtletně (31 % Rakušanů, 23 % Čechů), 

případně jednou/dvakrát za rok (19 % Rakušanů a 21 % Čechů). Pravidelná intenzivní návštěva 

sousedního státu (jednou za týden a častěji) je patrná více ze strany Čechů, zřejmě především 

z pracovních a studijních důvodů. Nicméně zhruba 20 % dotazovaných Čechů i Rakušanů 

sousední stát nikdy nenavštívili anebo sousední stát navštěvují jen velmi zřídka. 

Třetí a nejobsáhlejší sada otázek se věnuje přeshraniční problematice. 67 % Rakušanů a 58 

% Čechů respondentů uvedlo, že naprosto souhlasí s tvrzením, že obec, ve které žijí, leží 

v pohraničí a dalších 20 % respondentů z Rakouska a 28 % z Česka s tímto výrokem souhlasí 

částečně. To znamená, že místní obyvatelé jsou si existence státní hranice vědomi. V rámci 

tohoto okruhu otázek bylo zjišťováno, jak místní obyvatelé vnímají otevření hranice a jestli 

jsou si vědomi nějakých přeshraničních aktivit v jejich obcích. 
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Cca dvě třetiny dotazovaných Rakušanů a Čechů označili pohraniční region jako oblast 

s velkým rozvojovým potenciálem a možnostmi oproti 10 % respektive 14 %, kteří ho označili 

za periferní a zaostávající území. Dalo by se říci, že se místní obyvatelé na obou stranách 

hranice s regionem identifikují a že by si přáli, aby byl atraktivnější a bohatší, na druhou stranu 

nikdo neuvedl konkrétní příklad "potenciálu" (kromě cestovního ruchu), který by měl být dále 

rozvíjen. 

Následující otázka se týkala postojů obyvatel k prostupnosti státní hranice. Více než 60 % 

obyvatel v Rakousku a dokonce 82 % respondentů v Česku odpovědělo, že otevření hranice je 

pro jejich region určitě nebo spíše pozitivní. Necelá třetina respondentů v Rakousku je názoru, 

že určitá kontrola hranic je žádoucí (a to nejen pro Rakousko, ale i pro Česko) a s hranicemi 

plně bez kontrol se neztotožňují. Podle nich současný stav usnadňuje přeshraniční kriminalitu, 

a pokud by fungovaly hraniční kontroly, byla by jimi eliminována. Na druhou stranu od těchto 

respondentů nezazněly názory, že by případnými zloději museli být bezpodmínečně Češi, ale 

že zvýšená míra kriminality je prý neoddiskutovatelná. 

Často byl zmíněn na obou stranách hranice i současný problém s migranty z Blízkého východu, 

jejichž cílem je často i Rakousko. Místní obyvatelé se k této problematice vyjadřovali spíše 

negativně a neustálý tok migrantů by měl být podle nich důvodem k částečným kontrolám státní 

hranice. 

Obr. 9 zobrazuje odpovědi na otázku: Jak často se setkáváte s Čechy/Rakušany a prohodíte 

s nimi alespoň několik vět? Rakouští respondenti se s Čechy potkávají často poměrně málo (9 

%), zřejmě se jedná o Rakušany, kteří mají Čecha v pracovním kolektivu. Setkávání s obyvateli 

druhého státu je podstatně intenzivnější ze strany českých občanů. Minimálně jednou týdně se 

s Rakušany setkává 33 % dotázaných Čechů a dalších 8 % nejméně jednou za dva týdny. To 

může být způsobeno tím, že Rakušané jsou častější zákazníci nejrůznějších služeb v Česku. 

Naopak rakouští respondenti jsou více uzavření a s českými občany se setkávají méně často, 

konkrétně 17 % dotázaných uvádí méně častý kontakt a dokonce 32 % dotázaných se nesetkává 

s českými občany vůbec.  

Obrázek 9: Jak často se setkáváte s Čechy/Rakušany a prohodíte s nimi alespoň několik vět? 

b 

                                                                                                                 Zdroj: vlastní zpracování 
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sport zmíněna 29 x v Rakousku a 53 x v Česku. Mezi další frekventované odpovědi patřila 

doprava, hospodářství a životní prostředí. Několikrát zazněla i kategorie ostatní, ve které byly 

zmíněny společné projekty v oblasti turistiky. Velkou odezvu u Rakušanů má zejména kultura 

(hudební akce). Jedním z důvodu je zřejmě nikterak nutná znalost jazyka sousedního státu. 

Obrázek 10: Jste osobně zapojen/a do přeshraničních aktivit? 

ě 

                                                                                                                 Zdroj: vlastní zpracování 

Většina respondentů se osobně nezapojuje do přeshraničních aktivit v rámci euroregionu. Dle 

dotazníkového šetření se pouhých 12 % Rakušanů a 20 % Čechů cítí být zapojeni do 

přeshraničních aktivit a akcí. Mezi dotazovanými, kteří se zúčastňují těchto aktivit, byli pak 

nejvíce mezi Čechy diváci, mezi Rakušany také diváci a dokonce i několik iniciátorů těchto 

akcí.  

Tyto iniciátory lze označit jako "aktéry" a podporovatele přeshraniční spolupráce 

v pohraničních regionech. Jejich motivace ke spolupráci přes hranice je různá, ale převažuje 

zájem o další rozvoj kontaktů, vztahů a spolupráci. Podle Pleskota (2005) je podíl „aktérů“ v 

místních komunitách následující: tzv. tahouni a iniciátoři tvoří 0,5 až 3 % populace. Trvalou 

aktivní podporu jim poskytuje cca 25 – 30 % místního obyvatelstva, které můžeme označit jako 

aktivně participující občany.  

Pokud se týká frekvence účasti na přeshraničních akcích, většina dotazovaných obou stran 

euroregionu se zúčastňuje občas nebo zřídka. Češi se do přeshraničních aktivit zapojují 

pravidelněji než Rakušané. Výsledky tohoto šetření poukazují na malou aktivitu obyvatel 

tohoto euroregionu ve vztahu k přeshraničním činnostem.  

Na obecnou otázku, zda respondenti znají pojem euroregion, odpovědělo kladně téměř tři 

čtvrtiny Rakušanů a více jak polovina Čechů. Na konkrétnější otázku, zda vědí, že žijí 

v euroregionu, a zda by mohli uvést jeho název, odpovědělo správně nebo částečně správně 

pouze 33 % respondentů v Rakousku a 10 % v Česku. Nejčastěji si respondenti pletli pojem 

euroregion s územím celé EU nebo se státy eurozóny, s jinými názvy mikroregionů (např. 

Znojemsko, Lednicko-valtický areál), nebo s rozsáhlejšími chráněnými oblastmi (např. NP 

Podyjí/Thayatal). 

V poslední otázce se mohli dotazovaní otevřeně vyjádřit k problémům nebo naopak 

k možnostem, které tato pohraniční oblast, s ohledem na budoucí rozvoj, má. Nejčastější 

charakteristiky jsou takové, že se jedná o oblast s pěknou a neporušenou přírodou a klidem, na 

druhé straně je zde citelný nedostatek zejména kvalifikovaných pracovních míst.  

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

AT CZ

(%) ANO

NE



Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 2016/01 

V následujících dvou tabulkách jsou přehledně zpracovány problémy a možnosti z výpovědí 

respondentů, kdy měli určit silné a slabé stránky regionu, ve kterém žijí.  

Tabulka 2: Pět nejčastěji se vyskytujících problémů a možností podle rakouských respondentů 

problémy možnosti 

jazyková bariéra 

pořádání kulturních aktivit → dobré pro vzájemné 

poznávání se 

nedostatek pracovních příležitostí, pendlování  podpora turistiky 

tranzitní doprava, nedostavěné dálnice učení se cizím jazykům (čj, nj) 

zvýšená kriminalita společná prezentace přeshraničního regionu 

stěhování obyvatelstva z menších obcí do 

aglomerace Vídně  

zlepšení dopravního napojení na Vídeň, stavba 

obchvatů a dálnice 

                                                                                                                 Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 3: Pět nejčastěji se vyskytujících problémů a možností podle českých respondentů 

problémy možnosti 

jazyková bariéra  

spolupráce v oblasti kultury → pořádání společných 

akcí 

rozdílná mentalita, tradice, kultura, historické 

křivdy obchodní příležitosti → rozvoj ekonomiky 

otevřenost hranice → problematika uprchlíků 

pracovní a studijní příležitosti → sezónní práce, 

výměnné pobyty 

protiatomová hysterie oživení a posílení cestovního ruchu 

nižší životní úroveň v Česku spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí 

                                                                                                                     Zdroj: vlastní zpracování 

 

Závěr 

Pozice euroregionu Pomoraví/Weinviertel se od roku 1989 diametrálně změnila. Od izolované 

periferní oblasti se stal otevřeným místem pro nejrůznější styky a kontakty na hranici "staré" a 

"nové" země EU bez hraničních kontrol.  

Cílem tohoto výzkumu, který probíhal formou dotazníkového šetření v červenci a srpnu roku 

2015 v rakouské i české části euroregionu, bylo zjistit pohled Čechů a Rakušanů bydlících 

v těsné blízkosti česko-rakouské hranice v rámci Euroregionu Pomoraví/Weinviertel na úroveň 

současných vzájemných vztahů, na pohraniční region, který obývají a na Rakousko resp. Česko 

jako na sousední zemi. První sada otázek se týkala stability obyvatelstva, následovaly otázky 

ohledně pohledu obyvatel na Rakousko resp. na Česko a třetí část se věnovala přeshraniční 

problematice, existenci euroregionu a osobním zkušenostem. 
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Z odpovědí provedeného dotazníkového šetření vyplynulo, že česko-rakouské (občanské) 

vztahy, otevření hranic a dosavadní přeshraniční spolupráce jsou poměrně dobré a měly by se 

dále rozvíjet a lidé v regionu žijící by se měli navzájem poznávat a eliminovat historická 

nedorozumění nebo křivdy. Předsudky Rakušanů vůči Česku ohledně odsunu po roce 1945 

nebo ohledně vnímání Česka jako státu východního bloku se sice objevují, ale pouze okrajově. 

Ani Češi nevnímají Rakousko jednoznačně pozitivně, ale občanské vztahy hodnotí jak 

Rakušané, tak Češi jako velmi dobré nebo spíše dobré.  

Lze tvrdit, že většina respondentů je s životem v česko-rakouském pohraničí spokojena. Jako 

silné stránky byla uváděna příroda, klid, neporušené přírodní prostředí a atraktivita pro turisty, 

jako negativa byl zmíněn nedostatek pracovních míst a dopravní situace. 

Důležité je také zjištění, že většina obyvatel pohraničí navštěvuje sousední zemi a to poměrně 

často a pokud už se koná nějaká akce přeshraničního charakteru, účastní se jí, i když se jen málo 

tamních obyvatel zapojuje aktivně do přeshraničních aktivit. Asi nejvýznamnější problém, 

který brání intenzivnější podobě přeshraniční spolupráce je zde viděna jazyková bariéra. 

V Česku se stala angličtina prvním cizím jazykem, který se ve školách učí a znalost němčiny, 

která byla historicky poměrně vysoká, upadá. Pozitivní je výuka češtiny v mateřských školkách 

v rakouském příhraničí, ale i vzhledem k ekonomické úrovni obou zemí je zřejmé, že při 

dorozumívání bude/by měla dominovat němčina. 

V další části projektu je zamýšleno provést stejnou metodikou i výzkum mezi slovenskou a 

rakouskou částí Euroregionu Pomoraví/Weinviertel/Zahorie se zahájením v létě 2016 

s následným srovnáním obou části výzkumu. Zajímavým rozšířením by mohlo být i provedení 

výzkumu mezi Jihočeským krajem a spolkovou zemí Oberӧsterreich (na území euroregionu 

Silva Nortica), kde byly výsledky podobných otázek (viz Cizek 2010) ohledně česko-

rakouských vztahů o poznání více negativní. 
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