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Abstrakt 
Vývoj přeshraniční železniční dopravy v česko-sasko-polském příhraničí, po r. 1989 řízený 

především regionálními požadavky a pravidly, bylo třeba v souvislosti se vstupem do EU přizpůsobit 
jejím předpisům. Došlo ke zlepšení přeshraniční koordinace a spolupráce mezi nositeli rozhodování 
v oblasti příhraničí Česka, Polska a Německa s ohledem na zajištění přeshraniční mobility atraktivní 
příměstskou (regionální) hromadnou dopravou. Rozvoj dopravy má již konkrétní výsledky 
v Euroregionu Nisa a Horní Labe. 
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1 Minulost 
Historické propojení infrastruktury a přepravních proudů bylo postupně z politických 

důvodů rušeno a omezeno na minimum. Existovalo spojení do pohraniční stanice většinou 2x denně 
pro dopravu zaměstnanců na hranici, neexistovala návaznost spojů, nebo průběžné spoje. Po pádu 
železné opony se lidé chtějí setkávat, poznávat blízké okolí i za sousední hranicí, vyrovnat úroveň 
životních podmínek na úroveň ve vnitrozemí, zajistit udržitelný rozvoj oblasti ve které bydlí. Do 
znovuobnovení všech vazeb a vztahů se vrhli s nadšením na všech možných úrovních. Postupem 
času zjistili, že počátečnické nadšení a vůle nestačí k realizaci deklarovaných společných myšlenek a 
k překonání a naplnění různých mezinárodních pravidel. K prosazení společných regionálních cílů se 
začali sdružovat vytvářet společné euroregiony Egrencis, Krušnohoří,  Labe, Nisa. Zjistili, že 
poskytování prostředků z různých fondů EU nutných k realizaci společných cílů se řídí pevnými 
pravidly a je třeba předložit projekty ke schválení. Navázáním styků jednotlivých dopravců ČD a DB 
Regio došlo k obnově dílčích spojů podle iniciativy a možností každého dopravce a stávající 
infrastruktury, řešil se jízdní řád, ale ne tarif a další služby. S rozvojem ekonomiky a vývoje státní 
správy v jednotlivých zemích a přípravy na vstup nových zemí do EU se ukázala realizovaná řešení 
jako nevyhovující.  

Významným mezníkem byl 1. květen 2004 vstup ČR a Polska do EU. Největšího posunu se 
dosáhlo v Euroregionu Egrencis, kdy využitím zkušeností integrovaného dopravního systému 
Vogtland ze Spolkové země Bavorsko (obr. 1), došlo k jeho rozšíření na vybrané tratě euroregionu a 
zapojení i dalšího soukromého dopravce Viamont, a.s. Představitelé ostatních euroregionů začali 
usilovat o komplexní řešení dopravní obslužnosti podle vlastních potřeb.  

 O delegování pravomocí z centra správy státu na regiony musí představitelé regionů neustále 
bojovat a úroveň poskytnutých pravomocí je v různých státech rozdílná. Při jednáních proto vyvstala 
nutnost nahradit počáteční nadšení, zapojením odborníků pro řešení jednotlivých problematických 
oblastí. 
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Obr. 1 Síť tratí systému Vogtland 
 

 
 

Obr. 2 Oblast řešení projektu Grenah 



 
2 Obsah projektu 

 Rozdílnost legislativy v různých státech, organizování dopravní obslužnosti, provedení analýzy 
stávajícího stavu dopravní obslužnosti i infrastruktury je předmětem projektu. Zárukou vysokého 
komplexního pohledu na řešení dané problematiky je  zkušený mezinárodní tým řešitelů z Technické 
univerzity Drážďany vedený Prof. Dr.Ing. Ahrensem a dalšími členy, kteří přešli z univerzity 
v Brémách, kde navrhli a prakticky odzkoušeli přeshraniční dopravu mezi SRN, Francií a zeměmi 
Beneluxu. V řešitelském týmu pracují i absolventi vysokých škol z ČR a Polska, což přispívá i 
k výchově nových odborníků z nově přistoupivších členů EU.  

Záměrem projektu je podpořit a zlepšit příhraniční koordinaci a spolupráci mezi nositeli 
rozhodování v oblasti příměstské dopravy Česka, Polska a Německa (obr. 2) s ohledem na zajištění 
příhraniční mobility příměstskou(regionální) hromadnou dopravou. V rámci projektu budou sledovány 
tyto cíle: 

- podpora výměny zkušeností v příměstské (regionální) dopravě mezi zástupci partnerských zemí 
na základě vybraných problémových témat, 

- vývoj účelné kooperační struktury pro řešení konkrétních úkolů a problémových témat, 
- formulování společných cílů a vypracování strategií k jejich realizaci,  
- vypracování osnovy aktivit a konkrétních doporučení pro kooperativní plánování opatření pro 

vybudování a rozšíření atraktivní a výkonné přeshraniční hromadné dopravy, 
- urychlení procesu srůstání hraničních oblastí v Trojmezí Česko-Polsko-Německo. 
Projekt je realizován s finanční podporou Evropského společenství/DG Enlargement v rámci 

programu „Přeshraniční iniciativy ve prospěch komunálních a regionálních orgánů v regionech EU při 
hranicích s přístupovými zeměmi“. Zahájení v r. 2005, předpokládané ukončení v r. 2006. 

Projektoví partneři: 
- Integrovaný dopravní systém Horní Polabí (VVO) 
- Integrovaný dopravní systém Horní Lužice-Dolní Slezsko (VON), dříve ZVON 
- Integrovaný dopravní systém Střední Sasko (VMS) 
- Integrovaný dopravní systém Vogtland (VVV) 
- Katedra Plánování dopravy a infrastruktury (vip) Technické univerzity Drážďany 
- Komunální a regionální orgány České republiky (kraje, města, dopravci) 
- Komunální a regionální orgány Polské republiky 

 

 
Obr. 3 Rozdělení tratí podle druhů dopravy zařazených do projektu Grenah 

 

P

D

2000 

dálková a regionální doprava 
Fern- und Regionalverkehr 
 
regionální doprava 
Regionalverkehr 
 
lokální doprava 
lokal Verkehr 
 
ostatní tratě v zahraničí 
sonstiger ausländischer 



 
Obr. 4 Rozšíření dopravy v regionu Horní Labe 

 
3 Dosavadní výsledky  

Konkrétním výsledkem projektu je zavedení čtyř párů vlaků od pondělí do pátku a pěti párů vlaků 
v sobotu, neděli a svátek od jízdního řádu 12.12.2005 a zřízení dodatečné zastávky Dolní Žleb. 
Poprvé zavedeno železniční spojení do Hřenska i ve všedních dnech (obr. 4). 

Ve stejné době bylo zavedeno přímé spojení Drážďan a Liberce čtyřmi páry spěšných vlaků ve 
všech dnech v týdnu. 

 

Das EU-Projekt GRENAH 
Entwicklung grenzüberschreitender Planungsinstrumente 

im Nahverkehr 

Die Entwicklung des grenzüberschreitenden Schienenverkehrs im tschechisch-sächsisch-
polnischen Grenzraum wurde nach 1989 durch regionale Anforderungen und Regeln gesteuert. Es 
wurde  erforderlich, die Entwicklung im Zusammenhang mit dem EU-Beitritt den EU-Vorschriften 
anzupassen. Die grenzüberschreitende Koordination und Kooperation zwischen den 
Entscheidungsträgern im Nahverkehr des Grenzgebietes (Tschechien, Polen, Deutschland) wurde im 
Hinblick auf ländergrenzenübergreifende Mobilitätssicherung verbessert. Die Entwicklung des 
Verkehres hat schon konkrete Ergebnisse im Euroregion Neisse und Oberelbe. 
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