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konané 22.4.2021

K bodu: 
Spolupráce s Libereckým krajem při snaze o zařazení
železničního spojení Praha - Liberec - Görlitz/Zgorzelec
do evropské sítě TEN-T - na stůl

Předkládá: 
 RNDr. Jiří Čeřovský

primátor

Projednáno:
ve vedení SMJN dne 19.4.2021

Zpracoval: 
 Ing. Petr Roubíček

náměstek primátora

Kont.osoba: 
 Zuzana Radušovská

náměstek primátora - sekretariát

radusovska@mestojablonec.cz

NÁVRH USN. ZM/N 3174
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s  c  h  v  a  l  u  j  e  
                                

   1. připojení SMJN ke spolupráci s Libereckým krajem
při snaze o zařazení železničního spojení Praha-Liberec-
Görlitz/Zgorzelec do evropské sítě TEN-T
     
     
     2. Memorandum týkající se společného postupu k
napojení Trojmezí CZ/D/PL na evropskou železniční
dopravní síť TEN-T, které je přílohou důvodové zprávy

B. p  o  v  ě  ř  u  j  e  
                                

   RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, podpisem
Memoranda a společné žádosti na Ministerstvo dopravy
ČR, včetně zastupování SMJN na všech jednáních
týkajících se dané problematiky

Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou, www.mestojablonec.cz
tel.: 483 357 111, fax: 483 357 353, e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz
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MEMORANDUM CZ/D/PL 
O SPOLEČNÉM POSTUPU K NAPOJENÍ TROJZEMÍ CZ/D/PL NA 
EVROPSKOU ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ SÍŤ TEN-T 

ÜBER DAS GEMEINSAME VORGEHEN ZUR ANBINDUNG DES 
DREILÄNDERECKS CZ/D/PL AN DAS EUROPÄISCHE TEN-T-
EISENBAHNNETZ 

W SPRAWIE WSPÓLNEJ PROCEDURY POŁACZENIA TRZECH 
PAŃSTW CZ/D/PL W RAMACH EUROPEJSKIEJ SIECI 
TRANSPORTOWEJ KOLEJOWEJ TEN-T 

 
1. Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec, 461 80 Liberec 2 
2. Statutární město Liberec, nám. Dr. E.Beneše 1/1, 460 59 Liberec I 
3. Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec 

nad Nisou 
4. Statutární město Mladá Boleslav, Komenského nám. 61, 293 01 Mladá 

Boleslav 

1. Freistaat Sachsen, Sächsische Staatskanzlei 

2. Landkreis Görlitz, Bahnhofstraße 24, 02826 Görlitz 

3. Stadt Görlitz, Untermarkt 6-8, 02826 Görlitz 

4. Große Kreisstadt Zittau, Markt 1, 02763 Zittau 

5. Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON), 
Rosenstraße 31, 02625 Bautzen 

1. Wojewódstwo Dolnośląnskie, Wybrzeże Slowackiego 12-14, 50-411 

Wrocław 

2. Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra 

3. Miasto Wałbrzych, Plac Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych 

4. Miasto Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec 

Dále jen „smluvní strany” / Nachstehend bezeichnet als "die Vertragsparteien“ / Zwane dalej „strony umowy” 

Poslání memoranda 
 
S ohledem na skutečnost, že Trojzemí CZ/D/PL je z pohledu národních vlád periferií 
železničního dopravního prostoru.  
Dohodly se smluvní strany na níže uvedených bodech vzájemné spolupráce a 
společného postupu při prosazování kroků vedoucích k napojení Trojzemí CZ/D/PL 
na evropskou železniční dopravní síť TEN-T a k intenzivnějšímu provázání návaznou 
přeshraniční veřejnou dopravou. 
 

Aufgabe des Memorandums 
 
Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass das Dreiländereck CZ/D/PL aus der 
Sicht der nationalen Regierungen zur Peripherie des Eisenbahnnetzes gehört. 
vereinbaren die Vertragsparteien, die unten aufgeführten Punkte der 
gegenseitigen Zusammenarbeit und das gemeinsame Vorgehen bei der 
Durchsetzung der zur Anbindung des Dreiländerecks an das europäische 
Eisenbahnnetz TEN-T und die Verbindungen mit dem grenzüberschreitenden 
öffentlichen Verkehr zu intensivieren. 
 

Cel memorandum 
 
W związku z faktem, że Trójstyk CZ/D/PL jest z punktu widzenia rządów 
poszczególnych państw peryferią transportu kolejowego. 
Strony umowy uzgodniły poniższe punkty dotyczące wzajemnej współpracy i 
wspólnych procedur w ramach forsowania kroków prowadzących do połączenia 
Trójstyku CZ/D/PL europejską siecią kolejową TEN-T oraz zintensyfikować 
połączenia transgranicznego transportu publicznego. 
 

Smluvní strany: 
 

A. Budou apelovat na národní vládu, vládní a státní instituce, aby konaly 
nezbytné kroky k naplnění poslání memoranda. 

B. Zahrnou příslušná opatření pro rozvoj infrastruktury do svých strategických 
a územně plánovacích dokumentací. 

C. Finančně podpoří v nezbytné míře záměry a projekty, určené k naplnění 
smyslu memoranda, např.: formou finanční spoluúčasti. 

D. K dosažení cílů podpoří vytvoření společné přeshraniční struktury/pracovní 
skupiny. 

 

Die Vertragsparteien 
 

A. werden auf die nationale Regierung, Regierungs- und Staatsinstitutionen 

dahingehend einwirken, dass die notwendigen Schritte zur Erfüllung der 

Aufgaben des Memorandums getätigt werden. 

B. werden entsprechende Maßnahmen für die Entwicklung der Infrastruktur 

in ihre strategischen und raumplanerischen Grundlagen integrieren. 

C. unterstützen finanziell im notwenigen Maße die Vorhaben und Projekte, 
die zur Erfüllung des Ziels des Memorandums bestimmt sind, z. B. in Form 
einer finanziellen Beteiligung. 

D. Es wird die Schaffung einer gemeinsamen grenzüberschreitenden Struktur / 
Arbeitsgruppe zur Erreichung seiner Ziele unterstützen. 

Strony umowy: 
 

A. Będą apelowały do rządów narodowych, instytucji rządowych i 
państwowych, aby przedsięwzięły niezbędne kroki zmierzające do 
osiągnięcia celu memorandum.  

B. Włączą odpowiednie działania dla rozwoju infrastruktury do swoich 
dokumentacji strategicznych i dokumentacji zagospodarowania 
przestrzennego.  

C. Finansowo będą w niezbędnej mierze wspierać zamiary i projekty, których 
celem jest osiągnięcie sensu memorandum, np.: w formie kooperacji 
finansowej.  

D. Będzie wspierać tworzenie wspólnej struktury transgranicznej / grupy 
roboczej w celu osiągnięcia jej celów. 

 

Právní rámec 
 

A. Právní vztahy, které nejsou upraveny tímto MEMORANDEM, se řídí 
ustanoveními všeobecně platných právních předpisů. Toto MEMORANDUM 
neomezuje ani nevylučuje možnost jedné ze smluvních stran uzavírat 
dohody s jinými smluvními stranami. 

B. Obsah MEMORANDA je možné měnit a doplňovat, a to pouze písemnými 
doplňky, které budou akceptovatelné oprávněnými zástupci všech 
smluvních stran. 

C. Toto MEMORANDUM bylo schváleno usnesením: ... 
D. MEMORANDUM se vyhotovuje v XX originálech, kdy každá ze smluvních 

stran obdrží jedno pare, při tom je možné pořizovat neomezeně další kopie. 

Der Rechtsrahmen 
 

A. Die Rechtsbeziehungen, die nicht durch dieses MEMORANDUM geregelt 

werden, richten sich nach den Bestimmungen der allgemein gültigen 

Rechtsvorschriften. Dieses MEMORANDUM beschränkt nicht bzw. schließt 

nicht die Möglichkeit für eine der Vertragsparteien aus, Vereinbarungen 

mit anderen Vertragsparteien zu treffen. 

B. Der Inhalt des MEMORANDUMS kann ausschließlich mit schriftlichen 

Nachträgen geändert und ergänzt werden, die für berechtigte Vertreter 

aller Vertragsparteien akzeptabel sind. 

C. Dieses MEMORANDUM wurde durch folgenden Beschluss verabschiedet: … 

Ramy prawne 
 

A. Stosunki prawne nie uregulowane w niniejszym MEMORANDUM podlegają 

powszechnie obowiązującym przepisom prawa. Niniejsze MEMORANDUM 

nie ogranicza ani nie wyłącza możliwości jednej ze stron umowy zawierania 

porozumienia z innymi stronami umowy.   

B. Zmiany i uzupełnienia MEMORANDUM wymagają formy pisemnych 
aneksów, które zostaną zaakceptowane przez uprawnionych 
przedstawicieli wszystkich stron umowy, pod rygorem nieważności.  

C. Niniejsze MEMORANDUM zostało zatwierdzone na mocy uchwały: ... 
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O SPOLEČNÉM POSTUPU K NAPOJENÍ TROJZEMÍ CZ/D/PL NA 
EVROPSKOU ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ SÍŤ TEN-T 

ÜBER DAS GEMEINSAME VORGEHEN ZUR ANBINDUNG DES 
DREILÄNDERECKS CZ/D/PL AN DAS EUROPÄISCHE TEN-T-
EISENBAHNNETZ 

W SPRAWIE WSPÓLNEJ PROCEDURY POŁACZENIA TRZECH 
PAŃSTW CZ/D/PL W RAMACH EUROPEJSKIEJ SIECI 
TRANSPORTOWEJ KOLEJOWEJ TEN-T 

 D. Das MEMORANDUM wird in XX originalen Ausdrücken verfasst, wobei jede 
der Vertragsparteien eine Ausfertigung erhält. Dabei ist es zulässig, 
unbeschränkt weitere Kopien zu erstellen. 

D. MEMORANDUM zostało sporządzone w XX oryginałach, z których każda ze 
stron umowy otrzyma po jednej parze, przy czym kolejne kopie mogą być 
sporządzane w nieograniczonej ilości.  
 

 

V Liberci dne 
za Liberecký kraj 

Martin Půta, hejtman 

In Dresden 
für den Freistaat Sachsen 

Michael Kretschmer, Ministerpräsident 

We Wroclawiu 
dla Wojwódstwa Dolnoślaskiego 

Cezary Przybylski, Marszałek 

V Liberci dne 
za Statutární město Liberec 
 

Jaroslav Zámečník, primátor 

In Görlitz 
für den Landkreis Görlitz 

Bernd Lange, Landrat 

W Jelenia Góra 
dla Miasta Jelenia Góra 

Jerzy Łużniak, Prezydent 

V Jablonci nad Nisou dne 
za Statutární město Jablonec nad Nisou 

Jiří Čeřovský, primátor 

In Görlitz 
für die Stadt Görlitz 

Octavian Ursu, Oberbürgermeister 

W Zgorzelec 
dla Miasta Zgorzelec 

Rafał Gronicz, Burmistrz 

V Mladé Boleslavi dne 
za Statutární město Mladá Boleslav 

Raduan Nweleti, primátor 

In Zittau 
für die Große Kreisstadt Zittau 

Thomas Zenker, Oberbürgermeister 

 

 

 

 

In Bautzen 
für den ZVON 

Hans-Jürgen Pfeiffer, Geschäftsführer 
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MEMORANDUM CZ/DE/PL 
O SPOLEČNÉM POSTUPU K NAPOJENÍ TROJZEMÍ CZ/D/PL NA EVROPSKOU 
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ SÍŤ TEN-T 

ÜBER DAS GEMEINSAME VORGEHEN ZUR ANBINDUNG DES 
DREILÄNDERECKS CZ/D/PL AN DAS EUROPÄISCHE TEN-T-
EISENBAHNNETZ 

W SPRAWIE WSPÓLNEJ PROCEDURY POŁACZENIA TRZECH 
PAŃSTW CZ/D/PL W RAMACH EUROPEJSKIEJ SIECI 
TRANSPORTOWEJ KOLEJOWEJ TEN-T 

1. Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec, 461 80 Liberec 2 
2. statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 
3. statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
4. Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
5. statutární město Mladá Boleslav, Komenského nám. 61, 293 01 Mladá Boleslav 
6. hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1  

1. Freistaat Sachsen, Sächsische Staatskanzlei 
2. Landkreis Görlitz, Bahnhofstraße 24, 02826 Görlitz 
3. Stadt Görlitz, Untermarkt 6-8, 02826 Görlitz 
4. Große Kreisstadt Zittau, Markt 1, 02763 Zittau 
5. Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON), 

Rosenstraße 31, 02625 Bautzen 

1. Wojewódstwo Dolnośląnskie, Wybrzeże Slowackiego 12-14, 50-411 
Wrocław 

2. Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra 
3. Miasto Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec 

Dále jen „smluvní strany” / Nachstehend bezeichnet als "die Vertragsparteien“ / Zwane dalej „strony umowy” 

Poslání memoranda: 
 
S ohledem na skutečnost, že Trojzemí CZ/DE/PL je z pohledu národních vlád periferií 
železničního dopravního prostoru, dohodly se smluvní strany na níže uvedených bodech 
vzájemné spolupráce a společného postupu. Ty se budou týkat prosazování kroků vedoucích 
k přičlenění Trojzemí CZ/DE/PL k evropské železniční dopravní síti TEN-T a k intenzivnějšímu 
propojení návaznou přeshraniční veřejnou dopravou. Železniční doprava z Trojzemí směrem 
k českému hlavnímu městu by měla odpovídat 21. století, a to nejen kvalitou, ale i délkou 
dojezdových časů.  
 

Aufgabe des Memorandums: 
 
Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass das Dreiländereck CZ/DE/PL aus der 
Sicht der nationalen Regierungen zur Peripherie des Eisenbahnnetzes gehört, 
vereinbaren die Vertragsparteien, die unten aufgeführten Punkte der 
gegenseitigen Zusammenarbeit und das gemeinsame Vorgehen bei der 
Durchsetzung der zur Anbindung des Dreiländerecks an das europäische 
Eisenbahnnetz TEN-T und die Verbindungen mit dem grenzüberschreitenden 
öffentlichen Verkehr zu intensivieren. Der Eisenbahnverkehr vom 
Dreiländereck Richtung tschechische Hauptstadt sollte dem 21. Jahrhundert 
entsprechen, und dies nicht nur was die Qualität, sondern auch die Länge der 
Reisezeiten betrifft. 
 

Cel memorandum: 
 
W związku z faktem, że Trójstyk CZ/DE/PL jest z punktu widzenia rządów 
poszczególnych państw peryferią transportu kolejowego, 
strony umowy uzgodniły poniższe punkty dotyczące wzajemnej współpracy i 
wspólnych procedur w ramach forsowania kroków prowadzących do 
połączenia Trójstyku CZ/D/PL europejską siecią kolejową TEN-T oraz 
zintensyfikować połączenia transgranicznego transportu publicznego. 
Transport kolejowy z Trójstyku w kierunku czeskiej stolicy powinien spełniać 
warunki XXI wieku nie tylko pod względem jakości, ale także długości czasów 
przejazdu. 
 

Smluvní strany: 
 

A. Budou apelovat na národní vládu, vládní a státní instituce, aby konaly nezbytné kroky k 
naplnění poslání memoranda. 

B. Zahrnou příslušná opatření pro rozvoj infrastruktury do svých strategických a územně 
plánovacích dokumentací. 

C. K dosažení cílů podpoří vytvoření společné přeshraniční struktury/pracovní skupiny. 
 

Die Vertragsparteien: 
 

A. werden auf die nationale Regierung, Regierungs- und 
Staatsinstitutionen dahingehend einwirken, dass die notwendigen 
Schritte zur Erfüllung der Aufgaben des Memorandums getätigt 
werden. 

B. werden entsprechende Maßnahmen für die Entwicklung der 
Infrastruktur in ihre strategischen und raumplanerischen Grundlagen 
integrieren. 

C. Es wird die Schaffung einer gemeinsamen grenzüberschreitenden 
Struktur / Arbeitsgruppe zur Erreichung seiner Ziele unterstützen. 

Strony umowy: 
 

A. Będą apelowały do rządów narodowych, instytucji rządowych i 
państwowych, aby przedsięwzięły niezbędne kroki zmierzające do 
osiągnięcia celu memorandum.  

B. Włączą odpowiednie działania dla rozwoju infrastruktury do swoich 
dokumentacji strategicznych i dokumentacji zagospodarowania 
przestrzennego.  

C. Będzie wspierać tworzenie wspólnej struktury transgranicznej / grupy 
roboczej w celu osiągnięcia jej celów. 

 

Právní rámec: 
 

A. Právní vztahy, které neupravuje toto MEMORANDUM, se řídí ustanoveními všeobecně 
platných právních předpisů. MEMORANDUM neomezuje ani nevylučuje možnost jedné 
ze smluvních stran uzavírat dohody s jinými smluvními stranami. 

B. Obsah MEMORANDA je možné měnit a doplňovat, a to pouze písemnou formou, kterou 
akceptují oprávnění zástupci všech smluvních stran. 

C. MEMORANDUM se vyhotovuje ve 14 originálech, kdy každá ze smluvních stran obdrží 
jedno pare, při tom je možné pořizovat neomezeně další kopie. 
 

Der Rechtsrahmen: 
 

A. Die Rechtsbeziehungen, die nicht durch dieses MEMORANDUM 
geregelt werden, richten sich nach den Bestimmungen der allgemein 
gültigen Rechtsvorschriften. Dieses MEMORANDUM beschränkt nicht 
bzw. schließt nicht die Möglichkeit für eine der Vertragsparteien aus, 
Vereinbarungen mit anderen Vertragsparteien zu treffen. 

B. Der Inhalt des MEMORANDUMS kann ausschließlich mit schriftlichen 
Nachträgen geändert und ergänzt werden, die für berechtigte Vertreter 
aller Vertragsparteien akzeptabel sind. 

C. Das MEMORANDUM wird in 14 originalen Ausdrücken verfasst, wobei 
jede der Vertragsparteien eine Ausfertigung erhält. Dabei ist es zulässig, 
unbeschränkt weitere Kopien zu erstellen. 

Ramy prawne: 
 

A. Stosunki prawne nie uregulowane w niniejszym MEMORANDUM 
podlegają powszechnie obowiązującym przepisom prawa. Niniejsze 
MEMORANDUM nie ogranicza ani nie wyłącza możliwości jednej ze 
stron umowy zawierania porozumienia z innymi stronami umowy.   

B. Zmiany i uzupełnienia MEMORANDUM wymagają formy pisemnych 
aneksów, które zostaną zaakceptowane przez uprawnionych 
przedstawicieli wszystkich stron umowy, pod rygorem nieważności.  

C. MEMORANDUM zostało sporządzone w 14 oryginałach, z których każda 
ze stron umowy otrzyma po jednej parze, przy czym kolejne kopie 
mogą być sporządzane w nieograniczonej ilości.  
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Liberec 19.5.2021 

 Martin Půta, hejtman 
 Michael Kretschmer, 

Ministerpräsident  Cezary Przybylski, Marszałek 

 
Jaroslav Zámečník, primátor  Bernd Lange, Landrat 

 
Jerzy Łużniak, Prezydent 

 Jiří Čeřovský, primátor 
 

 
 
Octavian Ursu, 
Oberbürgermeister 

 
Rafał Gronicz, Burmistrz 

 
 
                                            

  
 
Petra Pecková, hejtmanka 

 

Thomas Zenker, 
Oberbürgermeister 

  
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
Hans-Jürgen Pfeiffer, 
Geschäftsführer 

  

    Zdeněk Hřib, primátor 

 

 

  

 

Raduan Nweleti, primátor                                                   



 
 

Martin Půta 

hejtman Libereckého kraje 

 

 

T 485 226 300  E martin.puta@kraj-lbc.cz 
 

   
Liberecký kraj 

U Jezu 642/2a  461 80 Liberec 2 

Datová schránka  c5kbvkw 

www.kraj-lbc.cz 

IČO  70891508 

DIČ  CZ70891508 

 

 

  

 

 
Liberec 18. března 2021 

 

Vážená paní,  

Vážený pane, 

 

navazuji na naši předchozí žádost ze dne 9. října 2020 o spolupráci s Libereckým krajem při 

snaze o zařazení železničního spojení Praha – Liberec – Görlitz/Zgorzelec do evropské sítě 

TEN-T Comprehensive Network a zároveň o zkvalitnění přeshraničního železničního spojení 

regionu Trojzemí CZ/DE/PL. 

 

Vzhledem k vývoji pandemie COVID-19 jsme zrušili společné setkání v Liberci dne                       

19. listopadu 2020 s tím, že navrhneme nový termín společného podpisu memoranda a dopisu 

se žádostí na české Ministerstvo dopravy. Situace pro plánování takto početné mezinárodní 

události není příznivá ani nyní. 

 

Dovoluji si vás požádat o projednání, odsouhlasení a o samostatný podpis obou dokumentů. 

 

V návrhu společného Memoranda jsme na žádost zástupců Dolnoslezského vojvodství vypustili 

bod: 

 

C. Finančně podpoří v nezbytné míře záměry a projekty, určené k naplnění smyslu 

memoranda, např.: formou finanční spoluúčasti. 

 

Věříme, že zbývající 3 body obsahují stále vše potřebné. 

 

Smluvní strany: 

A. Budou apelovat na národní vládu, vládní a státní instituce, aby konaly nezbytné kroky 

k naplnění poslání memoranda. 

B. Zahrnou příslušná opatření pro rozvoj infrastruktury do svých strategických a 

územně plánovacích dokumentací. 

C. K dosažení cílů podpoří vytvoření společné přeshraniční struktury/pracovní skupiny. 

 

V příloze zasílám dopis ze dne 9. října 2020, dále dopis na české Ministerstvo dopravy i aktuální 

verzi Memoranda. 

 

Ocením vaši reakci do 15. dubna 2021. 

 

Pro detailní informace o záměru můžete kontaktovat pověřeného pracovníka: Radim Šarapatka 

(radim.sarapatka@korid.cz, +420 734 714 266). 
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Děkuji. 

 

S pozdravem  
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http://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/primatorka-vedeni-mesta/primatorka/
http://www.zittau.de/de/node/289
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Trojzemí CZ/D/PL 19.5.2021 

 
 
Vážený pane ministře, 
 
obracíme se na vás z Trojmezí CZ/D/PL s žádostí o spolupráci při zařazení železniční tratě Görlitz/Zgorzelec 
– Liberec – Praha do evropské sítě TEN-T Comprehensive Network. 
 
V současné době náš region všechny trasy TEN-T obcházejí.  
Netvrdíme, že tento koridor je důležitější, než nejbližší tratě, které v síti TEN-T jsou (Praha – Dresden, Praha – 
Ostrava, Wrocław - Dresden). Věříme však, že trať Görlitz/Zgorzelec – Liberec – Praha je důležitým propojením 
uzlových bodů sítě z pohledu dálkové nákladní dopravy (Střední Evropa – polské námořní přístavy), ale také 
veřejné dopravy, kdy je důležitá dostupnost hlavních železniční hlavních tratí z celého regionu. Tento koridor je 
dle Politiky územního rozvoje ČR označen jako rozvojový železniční koridor ŽD8 (původně označen jako koridor 
kombinované dopravy v síti AGTC označený jako KD1). 
 
Zapojení koridoru do sítě TEN-T přímo souvisí s prioritou směrování investic do obnovy a rozvoje železničních 
tratí a tím i uvedení trati Görlitz/Zgorzelec – Liberec – Praha do atraktivního a konkurenceschopného stavu vůči 
individuální automobilové dopravě.  
 
Pro náš region je tato skutečnost klíčová. Zdejší přeshraniční aglomerace Zittau - Liberec – Jablonec nad Nisou, 
Mladá Boleslav, Zgorzelec/Görlitz, Jelenia Góra čítá dohromady přes 400.000 obyvatel. Velké části našeho 
regionu, především pak ty nejblíže k hranicím, patří mezi hospodářsky slabé oblasti. To přímo souvisí se 
skutečností, že ani po více než deseti letech, kdy je celé Trojzemí v Schengenském prostoru, není tato oblast 
dostatečně propojena veřejnou dopravou, aby bylo možné tlumit dopady zvýšené nezaměstnanosti, vylidňování 
území, stárnutí populace i změn průmyslové struktury včetně útlumu těžby uhlí na území Saska. Naopak 
opomínaní investic do železniční infrastruktury zhoršuje hospodářské postavení regionu v konkurenci 
s ostatními lépe dostupnými regiony. 
 
Kvalitní železniční spojení a napojení by výrazně zlepšilo jak vnitřní dopravní možnosti v regionu samotném, tak 
i dostupnost do blízkých velkých měst (Berlin, Dresden, Praha, Wrocław). Tím by se též zlepšila  
dostupnost vzdálenější Evropy s jejími pracovními a studijními příležitostmi. Zároveň by se zatraktivnil přístup 
veřejnou dopravou do zdejších turistických oblastí příhraničních jezer na německé straně i Jizerských hor a 
Krkonoš na česko-polském pomezí. Kvalitní dostupnost území veřejnou dopravou by nepochybně přinesla 
posílení turistického ruchu a naopak snížení s ním spojené environmentální zátěže. 
 
Domníváme se, že náš region je typickým příkladem území, kde hranice tvoří dodatečné bariéry, na jejichž 
odstranění je účelné čerpat finanční podporu z evropských fondů na podporu soudržnosti. 
  
 
S pozdravem 
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Dreiländereck CZ/D/PL, 19. Mai 2021 
 
 
Sehr geehrter Herr Minister Havlíček, 
 
wir wenden uns aus dem Dreiländereck CZ/D/PL mit der Bitte um Zusammenarbeit bei der Aufnahme der 
Eisenbahnstrecke Görlitz/Zgorzelec – Liberec – Prag in das europäische TEN-T Comprehensive Network an 
Sie. 
 
Aktuell gehen alle TEN-T-Strecken an unserer Region vorbei.  
Wir behaupten nicht, dass dieser Korridor wichtiger sei, als andere Strecken in der Nähe, die bereits Teil der 
TEN-T sind (Prag – Dresden, Prag – Ostrava, Wrocław – Dresden). Wir sind aber davon überzeugt, dass die 
Strecke Görlitz/Zgorzelec – Liberec – Prag nicht nur hinsichtlich des Güterverkehrs eine wichtige Verbindung 
von Knotenpunkten darstellt (Mitteleuropa – polnische Seehäfen), sondern auch für den SPNV von Bedeutung 
ist, wo die Erreichbarkeit der Hauptstrecken aus der gesamten Region eine wichtige Rolle spielt. Dieser Korridor 
ist nach dem Dokument Politik der Raumentwicklung der Tschechischen Republik als Entwicklungskorridor der 
Bahn ŽD8 (ursprünglich als Korridor des kombinierten Verkehrs im Netz AGTC gekennzeichnet als KD1) 
definiert. 
 
Die Einbindung des Korridors in das TEN-T-Netz hängt direkt mit der Priorität der Investitionen in die Erneuerung 
und Entwicklung von Eisenbahnstrecken und somit auch mit der Gestaltung der Strecke Görlitz/Zgorzelec – 
Liberec – Prag als attraktive und gegenüber dem Individualverkehr wettbewerbsfähige Eisenbahnstrecke 
zusammen.  
 
Für unsere Region ist diese Tatsache von großer Bedeutung. Die hiesige grenzüberschreitende Agglomeration 
Zittau – Liberec – Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav, Zgorzelec/Görlitz, Jelenia Góra hat insgesamt mehr als 
400.000 Einwohner. Große Teile unserer Region, vor allem die grenznahen, gehören zu den wirtschaftlich 
schwachen Gebieten. Dies hängt direkt mit der Tatsache zusammen, dass die gesamte Dreiländerregion selbst 
nach mehr als zehn Jahren Zugehörigkeit zum Schengen-Raum nicht ausreichend durch den ÖPNV 
erschlossen ist, um die Auswirkungen der höheren Arbeitslosigkeit, des Wegzugs der Bevölkerung aus dem 
Gebiet, der Alterung der Bevölkerung sowie der Änderungen der Industriestruktur inkl. des Strukturwandels im 
Gebiet Sachsens abdämpfen zu können. Im Gegenteil, die fehlenden oder nicht ausreichenden Investitionen in 
die Eisenbahninfrastruktur verschlechtern die wirtschaftliche Position im Wettbewerb mit anderen besser 
erschlossenen Regionen. 
 
Eine hochwertige Eisenbahnverbindung würde sowohl die Verkehrsangebote in der Region selbst, als auch die 
Erreichbarkeit von Großstädten (Berlin, Dresden, Prag, Wrocław) bedeutend verbessern. Dadurch würde sich 
auch die Erreichbarkeit von weiter entfernten Teilen Europas mit ihren Arbeits- und Studienangeboten 
verbessern. Gleichzeitig wäre der Zugang zu den regionalen Tourismusgebieten der grenznahen Seen auf der 
deutschen Seite sowie des Iser- und Riesengebirges im tschechisch-polnischen Grenzraum mittels ÖPNV viel 
attraktiver. Eine gute und qualitativ hochwertige Erschließung des Gebietes durch den ÖPNV würde 
zweifelsohne auch eine Stärkung des Tourismus sowie eine Senkung der Umweltbelastung mit sich bringen. 
 
Wir vermuten, dass unsere Region ein typisches Beispiel für ein Gebiet ist, in dem die Grenzen zusätzliche 
Barrieren schaffen, für deren Beseitigung finanzielle Förderung aus den europäischen Kohäsionsfonds sinnvoll 
in Anspruch genommen werden kann. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Trójstyk CZ/D/PL, 19 maja 2021 r 
 
 
Szanowny Panie Ministrze, 
 
zwracamy się do Pana z Trójstyku CZ/D/PL z wnioskiem o współpracę przy włączeniu linii kolejowej 
Görlitz/Zgorzelec – Liberec – Praha do europejskiej sieci TEN-T Comprehensive Network. 
 
W chwili obecnej wszystkie trasy TEN-T prowadzą poza naszym regionem. 
Nie twierdzimy, że ten korytarz transportowy jest ważniejszy niż najbliższe linie, które już znajdują się w sieci 
TEN-T (Praha – Dresden, Praha – Ostrava, Wrocław - Dresden). Wierzymy jednak, że linia Görlitz/Zgorzelec – 
Liberec – Praha jest ważnym połączeniem punktów węzłowych sieci z punktu widzenia transportu towarowego 
na duże odległości (Europa Środkowa – polskie porty morskie), ale także z punktu widzenia transportu 
publicznego, gdzie istotna jest dostępność głównych linii kolejowych z całego regionu. Według Polityki Rozwoju 
Terytorialnego Republiki Czeskiej niniejszy korytarz jest oznaczony jako rozwojowy korytarz kolejowy ŽD8 
(pierwotnie oznaczony jako korytarz transportu kombinowanego w sieci AGTC oznaczony jako KD1). 
 
Włączenie korytarza do sieci TEN-T ma bezpośredni związek z priorytetem kierowania inwestycji w przebudowę 
i rozwój linii kolejowych, a tym samym i doprowadzenie linii Görlitz/Zgorzelec – Liberec – Praha do atrakcyjnej 
formy, będącej w stanie stanowić konkurencję dla indywidualnego transportu samochodowego. 
 
Dla naszego regionu ten fakt ma kluczowe znaczenie. Tutejsze transgraniczne aglomeracje Zittau - Liberec – 
Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav, Zgorzelec/Görlitz, Jelenia Góra liczą łącznie ponad 400.000 mieszkańców. 
Wielkie części naszego regionu, przede wszystkim te położone w pobliżu granic, należą do obszarów słabych 
gospodarczo. Bezpośrednio jest to związane z faktem, że nawet po więcej niż 10 latach, gdy cały Trójstyk 
znajduje się w strefie Schengen, ten obszar nie jest dostatecznie pokryty siecią komunikacji publicznej tak, aby 
można było łagodzić skutki wzrostu bezrobocia, wyludniania, starzenia się populacji oraz zmian struktury 
przemysłowej, w tym ograniczenia wydobycia węgla na terenie Saksonii. Wręcz przeciwnie, zaniedbanie 
inwestycji w infrastrukturę kolejową pogarsza ekonomiczną pozycję regionu w konkurencji z pozostałymi, 
bardziej dostępnymi regionami. 
 
Dobre połączenia kolejowe zdecydowanie poprawiłyby zarówno możliwości podróżowania wewnątrz regionu jak 
i dostępność bliżej położonych wielkich miast (Berlin, Dresden, Praha, Wrocław). Tym samym uległaby poprawie 
dostępność bardziej odległych miejsc w Europie pod względem możliwości dojazdu do pracy lub szkoły. 
Jednocześnie bardziej atrakcyjny stałby się dojazd komunikacją publiczną do tutejszych obszarów 
turystycznych, zarówno do jezior przy granicy po stronie niemieckiej, jak i do Gór Izerskich czy Karkonoszy na 
pograniczu polsko-czeskim. Dobra dostępność terenu pod kątem komunikacji publicznej niewątpliwie 
wpłynęłaby na zwiększenie ruchu turystycznego i odwrotnie, na zmniejszenie związanego z tym obciążenia 
środowiska. 
 
Zakładamy, że nasz region jest typowym przykładem terenu, gdzie granice tworzą dodatkowe bariery, dla 
zlikwidowania których celowe jest uzyskanie wsparcia finansowego z funduszy europejskich na wsparcie 
spójności. 
 
Z poważaniem, 
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