
Konference Euroregion Trojmezí konané v Zittau 23.-25.5.1991 

 

MEMORANDUM 

Účastníků konference „Trojmezí“ na podporu příhraničních regionů Spolkové republiky 

Německo Horní Lužice/Dolní Slezsko/, České a Slovenské federativní republiky /Severní Čechy a 

Republiky Polsko /Dolní Slezsko/. 

 

Nadregionální spolupráce je nezbytnou nutností evropské integrace. Je předpokladem pro 

postupně se vyrovnávající životní podmínky v hraničních oblastech. 

Těsná kooperace v příhraničních regionech Horní Lužice, Dolní Slezsko a Severní Čechy má přiíspět 

k postupnému překonávání stávajících existenčních problémů v politické, komunální, hospodářské, 

sociální , ekologické, kulturní a vzdělávací sféře a k vytvoření efektivních vazeb pro budoucnost 

tohoto Trojmezí. 

V souvislosti s vytvořením spolupráce v srdci Evropy se dohodli zástupci všech politických 

úrovní hospodářství a vědy v závěrech konference „Trojmezí“ prosazovat vypracování 

nadregionálního plánu na základě regionálních koncepcí. 

Účastníci konference podporují myšlenku založení „Euroregionu Trojmezí“ mezi Spolkovou 

republikou Německo, Českou a Slovenskou federativní republikou a Republikou Polsko. 

V závěrech konference jsou zdůrazňovány následující nadregionální problémy, které je nutno 

řešit. 

1. Kooperace a svobodné kontakty obyvatel v hraničních oblastech vyžadují propustnou hranici. 

Pro rozvoj hospodářské spolupráce i pro turistické a kulturní vztahy je třeba v co nejkratší 

možné době vytvořit hraniční přechody. 

2. Jednou z rozhodujících podmínek pro hospodářský a sociální rozvoj regionu je obnovení a 

zdokonalení stávající dopravní sítě (železnice, silnice, letecká doprava) i komunikací, které 

byly v minulosti přerušeny. 

Zvláště nutná pro region je výstavba dopravního spojení Liberec-Zittau. 

3. Jednou z podmínek hospodářské prosperity je moderní telekomunikační síť. Je nutno 

vybudovat telefonní spoje a dálkovou výměnu dat mezi regiony. 

4. Existenciální ekologické problémy úzce souvisejí s ozdravěním a zachováním čistoty ovzduší, 

vody a půdy. Špatný zdravotní stav obyvatelstva a zdevastované životní prostředí v důsledku 

neomezeného využívání přírodních zdrojů je zapotřebí neprodleně a plynule odstraňovat na 

základě společně odsouhlasených koncepcí vývoje. Prioritu zde mají čistota řek Lužické Nisa, 

Mandava, Smědá a Medzianka, ozdravení ovzduší i sanace škod na životním prostředí 

především skládek škodlivých odpadů a oblastí devastovaných těžbou (haldy a vytěžené 

doly). Výrobu energie na hnědouhelné bázi ve všech třech zemích je nutné nově koncipovat a 

orientovat na využití moderních technologií a vyrobenou energii racionálně využít. Budoucí 

energetická koncepce regionu si klade za cíl podporovat společnou evropskou Chartu 

energetiky. 

5. Věda a vzdělání jsou nositeli veškerého rozvoje každé oblasti, a proto je nutno stávající 

vysoké školy hraničního regionu dále rozvíjet. Je nezbytné podporovat jejich spolupráci a 

přizpůsobit výuku a výzkum probíhajícím strukturálním změnám v jednotlivých zemích. Cílem 



je vytvoření Evropské univerzity v tomto regionu ve smyslu dosažení evropské úrovně studia, 

výuky a záměrů výzkumu. 

6. V rámci zvýšení životních kvalit obyvatel regionu a jejich hostů je třeba v mezinárodním 

měřítku vytvořit podmínky pro místní rekreaci a cestovní ruch. Přitažlivý ráz krajiny v 

„Trojmezí“, její kulturně- historické hodnoty a vynucené strukturální změny v průmyslu a 

v zemědělství povedou ke zvýšenému využití cestovního ruchu z ekonomického hlediska. 

7. V rámci mnohokulturních vztahů je nezbytné podporovat kontakty příslušníků různých 

národů a národnostních menšin popř. etnických skupin s vlastní kulturní identitou, dále pak 

rozvíjet jazykovou komunikaci, umění a folklór, divadlo a péči o společné kulturní dědictví. 

 

Rozvoj a podpora v uvedených oblastech je předpokladem pro rozvoj hraničního regionu 

„Trojmezí“. Toto vyžaduje mnohostranné formy podpory ze strany zemí a států a evropských 

společenství a seskupení. Za účelem koordinace a prosazení těchto cílů je nutno vytvořit vhodné 

struktury a koordinační centrum. Poslanci hraničního regionu tyto cíle rozhodně podporují. 

Budou prosazovat brzké uzavření bilaterálních smluv mezi třemi zúčastněnými státy. Na základě 

konvencí Rady Evropy a nadregionální spolupráci poslanci dále podporují urychlené schválení 

zákonů v těchto třech zemích. 

Konkretizace úkolů vyplývajících z doposud odsouhlasené spolupráce v jednotlivých sekcích je 

součástí memoranda. 

 

 

 


