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Vážené dámy a pánové, 
dovolte mi, abych řekl několik slov k projektu pracovně nazvaném Donau Moldau 

Bahn, který by za příznivých okolností mohl být realizován ve spolupráci s německou 
stranou v nejbližším desetiletí, jak mám zkušenost s našimi sousedy. 

Chtěl bych se na  začátku zmínit  o práci a úsilí několika „vizionářů“, kteří nedlouho 
po pádu „železné opony“, někdy kolem roku 1992, kdy jsme se jako  skupina několika 
soukromých  osob  (p. Ing. Kalčík, Šustr a další) začali zamýšlet nad  železniční dopravní 
infrastrukturou v pásmu podél bývalé „železné opony“, a nad zlepšením železničního 
spojení ČR na Evropu, přes  SRN a na  jeho uživatelskou  kvalitou pro cestující (mapa). 

Z geograf. rozmístění větších sídelních útvarů v oblasti střední Evropy vyplývá 
nezbytná potřeba vybudování nového traťového spojení (s vyšší návrhovou rychlostí - 
200 až 250 km/hod) minimálně mezi Plzní a Regensburgem (oranžová spojnice). Ta by 
umožnila připojení Prahy na metropoli Bavorska: Mnichova (München) a Horní Falce: 
Norimberku (Nürnberg).  

První varianty byly navrženy dle dostupných turistických map a dle pochozí prohlídky 
v terénu. Zhruba kolem roku 1993 byl hrubý návrh spojení hotov a obsahoval návrh 
trasy, předběžný odhad investičních nákladů, etapizaci výstavby a srovnání 
předpokládaných jízdních dob v současnosti a po dostavbě tohoto spojení. 

Již v té době jsem několikrát informoval tehdejší nejvyšší vedení býv. ČSD o tomto 
návrhu, zmínil jsem jej i při různých mezinárodních  jednáních  s DB bavorským 
Ministerstvem hospodářství i s různými firmami. Větší a trvalejší  odezvu tento projekt ve 
své době nezískal. 

Proto jsem s kolegy uvítal iniciativu vrchního starosty města  Furth i. Wald p. Macho, 
že se zasadil o svolání konference veřejné správy tohoto regionu na  obou stranách 
hranice pod názvem „Iniciativa Donau Moldau Bahn“ a ČD, které se konalo pod záštitou 
primátorů  měst Regensburgu a Plzně dne 23.01.2002. Na této konferenci byla přijata 
Resoluce  Bavorské vládě pro vybudování dráhy Dunaj – Vltava, kterou kromě jiných 
podpořili i  přítomní zástupci  partnerského kraje Plzeň: radní Plzeňského kraje pro 
dopravu a životní prostředí Ing. Stelzer a Rampas. Následně po tomto jednání jsem 
informoval ředitele odboru železnic - 130 Ministerstva dopravy p. JUDr. Souška 
i p. ministra dopravy a spojů ČR Ing. Schlinga. Zástupce Českých drah v Plzeňském kraji 
uplatnil iniciativně tento návrh při všech dalších příležitostech jednání, jak při 
přeshraniční spolupráci DB – ČD, tak i s představiteli kraje Plzeň. Výsledkem byla výzva 
Plzeňského kraje a Evropské komisi v Bruselu k podpoře tohoto projektu z října 2002. 

V současné době je těsně před dokončením studie proveditelnosti úprav tratě 
v úseku (Praha) – Plzeň – Česká Kubice st. hr., kterou zpracovává Sudop Praha HIP Ing. 
Tykman. Na jejím základě bude zažádáno o grant  z fondu EU - Interreg –III-A, pro další 
projektovou a  realizační fázi projektu. 

Doufejme, že se toho všichni dočkáme, už proto, že od letošního roku máme 
k dispozici vozidla  řady 680 „Pendolino“, která již dnes mohou jezdit rychlostí až 
230 km/hod. 
 

Pokud máte dotazy, pokusím se je zodpovědět ihned, event. při nedostatku času 
písemně. 


