
Bayerisches Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 

 Tiskové středisko 

 

  

    
 
 
 
 

 

  

 
Dr. Ludwig Unger, Leiter der Pressestelle und Pressesprecher                 Salvatorstraße 2 · 80333 München 
Henning Gießen, Stellv. Pressesprecher  E-Mail: presse@stmbw.bayern.de 
Kathrin Gallitz, Stellv. Pressesprecherin   Internet: www.km.bayern.de 
Sabine Herde, Sprecherin                                                             Sekretariat: Tel. 089-2186 2106; Telefax: 089-2186 2881 
Carolin Völk, Sprecherin 
Julia Graf, Sprecherin 
 

Tisková zpráva                 2. března 2016 

 

„Další zintenzivnění vztahů mezi Bavorskem a  

Českou republikou“ 

 

Státní sekretář Bernd Sibler na Zastoupení Svobodného státu 

Bavorsko v Praze: Spolupráce mezi Bavorskem a Českou repub-

likou jako ústřední téma návštěvy 

 

PRAHA/MNICHOV. „Síť propojení mezi Bavorskem a Českou republikou je 

na mnoha místech již utkána velmi hustě – v kultuře stejně jako ve vědě. 

Řezno a Plzeň svým dlouholetým partnerstvím mimořádně přispívají 

k posílení celého regionu“, vyjádřil se státní sekretář Bernd Sibler dnes na 

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice v Praze. Sibler 

spolu s náměstkyní českého ministra kultury Dr. Petrou Smolíkovou a se 

zástupci Řezna a Plzně bilancovali v rámci tiskové konference bohatou 

spolupráci mezi Bavorskem a Českou republikou  v oblasti kultury a vědy. 

 

Společné memorandum České republiky a Bavorska ze dne 4. května 2015 

tvoří formální základní kámen pro budoucí rozvoj a prohloubení spolupráce 

mezi oběma zeměmi ve všech oblastech kultury – od muzeí a galerií přes 

knihovny a památníky až po divadlo, operu, tanec, balet, film a hudbu. 

Základy tohoto memoranda tvoří již existující, velmi dobrá a úzká spo-

lupráce mezi Českou republikou a Bavorskem při mnoha projektech. K nim 

patří například festival Evropské týdny či projekt „Česko-bavorský archivní 

průvodce“, který byl podpořen z programu INTERREG. Centrum Bavaria 

Bohemia velmi úspěšně funguje jako dvoujazyčné propojovací místo a jako 

kulturní točna mezi Bavorskem a Českem. 
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Po velkém úspěchu úzké spolupráce Plzně s Řeznem v rámci programu 

Evropského hlavního města kultury 2015 se pozornost v tomto roce zaměří 

na bavorsko-českou zemskou výstavu o Karlu IV. Český a římskoněmecký 

král Karel IV. (1316–1378), který byl v roce 1355 v Římě korunován na 

císaře Svaté říše římské, patří k nejvýznamnějším a nejvšestrannějším 

vládcům českých a německých dějin. Výstava bude představena od 14. 

května do 25. září ve Valdštejnské jízdárně v Praze a poté bude k vidění od 

20. října 2016 do 5. března 2017 v Germánském národním muzeu 

v Norimberku. V prostoru mezi městy Würzburg a Pasov nabídne více než 

350 akcí, jako jsou například výstavy, prohlídky a koncerty, zajímavý a 

pestrý doprovodný program k této zemské výstavě. 

 

Intenzivní spojení mezi sousedy existuje i v oblasti školství a vysokého 

školství. Na Evropském odborném učilišti ve Weidenu se mohou například 

žáci učit česky a získat za to mezinárodně uznávaný certifikát Karlovy uni-

verzity v Praze: „Těší mne, že se tato kooperace, kterou jsem před třemi 

lety v Praze podepisoval, takto pozitivně rozvíjí. Jsem totiž přesvědčen o 

tom, že tato spolupráce nabízí mladým lidem nejen možnost skutečné další 

kvalifikace, ale poskytuje též cenný příspěvek k mezikulturnímu poro-

zumění.“ 

 

Bavorsko a Česká republika kromě toho usilují o další zintenzivnění spo-

lupráce v oblasti výzkumu s ohledem na začínající 8. rámcový program pro 

výzkum a inovace Evropské unie („Horizon 2020“). V jeho rámci mohou 

země profitovat z rozličných kontaktů mezi vysokými školami. Spolupráce 

mezi vysokými školami je založena – kromě mnoha jednotlivých kontaktů – 

na více než 90 oficiálních smlouvách o partnerství mezi bavorskými a 

českými vysokými školami. 
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Též iniciativa „Evropský region Dunaj - Vltava", pracovní společenství sed-

mi regionů z dunajsko-vltavského prostoru, jehož střídavé předsednictví 

v roce 2017 přejde na Dolní Bavorsko, spojuje mj. iniciativy a programy 

v oblasti výzkumu a vzdělávání. 

 

Bavorské vysokoškolské centrum pro střední, východní a jižní Evropu 

(BAYHOST) se sídlem při univerzitě v Řezně kromě toho intenzivně pod-

poruje bavorské vysoké školy při budování a rozvoji výzkumných sítí i stu-

dentských a akademických výměn s českými partnerskými vysokými ško-

lami. 

 

Také spolupráce Ústavu pro výzkum východní a jižní Evropy (IOS) při ře-

zenské univerzitě s Karlovou univerzitou v Praze je symbolem dlouholetého 

společného výzkumu, doktorandských workshopů a publikační činnosti stu-

dentů a výzkumníků v Řezně a v Praze. Obzvláště je nutno vyzdvihnout 

podíl tohoto ústavu na Graduační škole pro studia východní a jižní Evropy, 

kterou zřídila Univerzita Řezno společně s Univerzitou Ludvíka Maxmiliána 

v Mnichově v rámci iniciativy excelence. 

 

S ohledem na rozmanitou spolupráci v kultuře a vědě vyzdvihl státní sek-

retář Sibler ještě jednou mimořádný potenciál bavorsko-českého přátelství: 

„Přeji nám, aby se našim vztahům i do budoucna díky cenným impulzům, 

iniciativám a projektům dostávalo mnohačetného mezikulturního obohacení 

a aby byly dále zintenzivňovány. V přeshraniční spolupráci spatřuji velké 

příležitosti nejen pro kulturní a vědecká centra, nýbrž právě i pro regiony!“ 

 

Sabine Herde, mluvčí, 0049 89 2186 2057 

 


