Úvodní/závěrečná živá akce česko-rakouského projektu
Když jsme v březnu 2020 zahajovali – společně s partnery Donau-Universität Krems a Jihočeskou
univerzitou v Českých Budějovicích – přeshraniční projekt Interreg V-A KPF-02-135, pochopitelně
jsme netušili, že úvodní workshop (plánovaný na 3. 4. 2020) se uskuteční o rok a půl později
a spojíme jej s workshopem závěrečným… Nicméně v projektu, pokud se týká společných setkání
zásadně poznamenaných epidemickou situací, jsme nezaháleli a – byť v upravených termínech – jsme
naplnili všechny aktivity. O tom jsme ostatně na webu VŠPJ opakovaně informovali.
Za společenský vrchol projektu Připravenost památek na německy mluvící klientelu lze označit
třídenní akci, realizovanou ve dnech 6. až 8. října 2021 v Jihlavě a Slavonicích, tedy na území obou
modelových krajů (Vysočina a Jihočeského), zatímco předpokládaný výjezd do Rakouska jsme museli
zrušit. Na půdě VŠPJ proběhlo zahájení akce prorektorem pro tvůrčí a projektovou činnost
Z. Horákem za účasti významných představitelů politického života na úrovni lokální, regionální
a mezinárodní. Bylo nám ctí seznámit se v podání primátorky K. Koubové s přístupem radnice k péči
o památky v Jihlavě, první náměstkyně hejtmana H. Hajnová nás informovala o významu památek
a cestovního ruchu v regionálním rozvoji Kraje Vysočina. Přeshraniční dimenzi v prvním bloku
zastupoval honorární konzul Republiky Rakousko v Brně G. Stöger. Je tradičním hostem našich
jednání, podal nejen přehled o své diplomatické práci, ale zejména nám svým osobitým způsobem
přiblížil každodenní situace v česko-rakouských vztazích.
V následujícím bloku vystoupili zástupci participujících pracovišť, konkrétně v roli hostitele
E. Janoušková za Katedru cestovního ruchu VŠPJ, A. Koppensteiner a H. Floegl za zahraničního
partnera (Fakultät für Bildung, Kunst und Architektur) a S. Kraft za Katedru geografie Pedagogické
fakulty JU. Odpoledne patřilo aplikované sféře, postupně vystoupili: Z. Škarková, ředitelka Sdružení
obcí Vysočiny, administrující Fond malých projektů; T. Čihák, exředitel, s projekty realizovanými
prostřednictvím Vysočina Tourism; E. Požárová, místostarostka Třeště a předsedkyně Mikroregionu
Třešťsko, která se věnovala zejména přeshraniční spolupráci Regionu Renesance a Regionu
Zukunfsraum Thayaland. Závěr prvního dne patřil návštěvě Domu G. Mahlera, kde nejen kurátorka
J. Součková nás přesvědčila o světovém významu tohoto rodáka z Vysočiny, spoluutvářejícího
kulturní život Vídně.
Pro další dva dny jsme zvolili lokalitu Slavonice: nejenže leží poblíž státních hranic, ale vykazuje
i čilý společenský život, a tak jsme jednání rozložili do dvou subjektů: Centre for the Future
a Spolkový dům.
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Na workshopu vystoupili se svými poznatky a zkušenostmi zástupci lokálních aktérů přeshraniční
spolupráce, mezi nimiž nechyběli starosta města H. Blažek; V. Fialová, zastupující TIC, za Agenturu
Slavonicko V. Novotný a ředitelka Spolkového domu Slavonice O. Žampová. Dále byly hostům
představeny M. Jeřábkem a studentkami VŠPJ vybrané poznatky z dotazníkového šetření
pro obyvatele a návštěvníky česko-rakouského pohraničí, charakteristika navštívených lokalit založená
na bodovém hodnocení a analýza webových stránek atraktivit v Kraji Vysočina a Jihočeském kraji.
Donau-Universität Krems zastupoval B. Schneider, který se věnoval komunálnímu partnerství, čímž
uvedl navazující projekt Partnerstvím měst k posílení přeshraničního regionálního rozvoje (KPF-02220). Následující diskuze potvrdila, že právě tato problematika je studentům/studentkám nejbližší,
ať už se zaměřením na cestovní ruch či geografii. Nedílnou součástí akce byla exkurze, týkající se jak
návštěvy lutheránské modlitebny, tak postupně restaurovaného zámečku Dobrohoř ve Starém Městě
pod Landštejnem či zaniklých sídel podél bývalé železné opony.
Konečně třetí den, administrativně již realizovaný jako úvodní workshop nového projektu, jsme
poněkud improvizovali. Ačkoliv prostřednictvím on-line spojení, alespoň virtuálně jsme mezi námi
přivítali děkana Fakulty vzdělávání, umění a architektury Ch. Hanuse, kolegu s intenzivními vazbami
na relevantní instituce v Česku (např. Národní památkový ústav, Masarykova univerzita či město
Znojmo). „Návratem“ do diplomacie byl příspěvek tajemníka našeho velvyslanectví ve Vídni
D. Štěcha, přičemž publikum zaujalo jak obecné hodnocení česko-rakouských vztahů, tak detailní
deskripce vybraných prvků česko-rakouské spolupráce (např. ve zdravotnictví). Stejného tématu
se týkal další příspěvek, a to M. Šindeláře (MU Brno) založený na řadě výzkumů podpořených
programem AKTION AT-CZ. Umístění akce do Slavonic podmínilo zařazení posledního příspěvku,
a sice P. Marka (taktéž MU Brno) k realitě, vnímání a perspektivě česko-moravské hranice, mj.
využitelné v cestovním ruchu.
Jsme přesvědčeni, že obdobné akce, při nichž dochází k propojení akademického prostředí s veřejnou
správou, mají podstatný dopad na připravenost studentů do praxe. Zapojení více než 40 osob během tří
dní svědčí mj. o důležité pozici řešené problematiky, hostům patří náš velký dík. Jako výstup
z projektu byla v Jihlavě instalována putovní výstava posterů, čeká nás ještě vydání shrnující
publikace. Těší nás, že získané poznatky a zkušenosti využijeme v navazujícím projektu. Další akcí
bude terénní šetření v Třeboni a okolí závěrem listopadu 2021, nám nezbývá než věřit, že se uskuteční
ve standardní podobě.

Eva Janoušková, Milan Jeřábek
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