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Böhmisch-Sächsische Wege nach Europa
Als wir am 26. Oktober 2000 die Kooperations-
vereinbarung zwischen der Kreiswirtschaftskam-
mer Most und der Industrie- und Handelskammer 
Chemnitz unterzeichneten, waren wir uns schnell 
darüber einig, dass die Verbesserung des gren-
züberschreitenden Wirtschaftsverkehrs eine be-
sondere Herausforderung für die beiden Regionen 
darstellt. Die beiden Weltkriege und deren Nach-
kriegsepoche haben in der Landschaft und bei den 
Menschen tiefe Spuren hinterlassen, die nicht von 
heute auf morgen zu beseitigen sind.

Die Verkehrskonferenzen „Sächsisch-Böhmische 
Wege“ und später auch die Tourismusforen „Säch-
sische-Böhmische Begegnungen“, die durch die 
Kammern in Sachsen und Nordböhmen jährlich 
wechselnd durchgeführt wurden, entwickelten sich 
deshalb schnell zu einer willkommenen Plattform 
des Informationsaustauschs.

Allen Beteiligten war dabei klar, dass im zusam-
menwachsenden Europa die Grenzregionen nur 
im Miteinander eine Chance haben und deshalb 

das Trennende der sächsisch-tschechischen Grenze 
schnell aus den Köpfen verschwinden musste.

Am 21. 12. 2007 endeten die stationären Grenz-
kontrollen zwischen dem Freistaat Sachsen und der 
Tschechischen Republik, ein weiterer Meilenstein 
in den Beziehungen der beiden Wirtschaftsregio-
nen. Mittlerweile ist es für Tschechen und Sachsen 
schöne Normalität geworden, das Nachbarland 
zu besuchen, einzukaufen, kulturelle Angebote zu 
nutzen oder Freunde zu treffen.

Und trotzdem sind die Wege zum Nachbarn noch 
zu holprig, um von grenzenloser Normalität spre-
chen zu können. Die länderübergreifende Infra-
struktur zwischen Tschechien und Sachsen ist an 
vielen Stellen dem steigenden Verkehrsaufkommen 
nicht mehr gewachsen. Für den Wirtschaftsverkehr 
aber auch für den zunehmenden Pendlerverkehr 
existieren nur wenige nutzbare Grenzübergänge, 
so dass sich der Verkehr nicht auf die Fläche ver-
teilen kann. Unter Nutzung historisch gewachsener 
Straßen- und Schienenverbindungen kann diesem 

Umstand rasch Abhilfe geschaffen werden. Die 
berechtigten Forderungen von Bürgern nach leis-
tungsfähigen Ortsumgehungen scheitern an den 
langen Planungshorizonten der Vorhaben. Auch 
die Möglichkeiten des grenzüberschreitenden 
öffentlichen Personenverkehrs, ob Schiene oder 
Straße, sind längst noch nicht ausgeschöpft.

Ich bin überzeugt, dass die Kreiswirtschaftskam-
mer (OHK) Most und die Industrie- und Handels-
kammer (IHK) Chemnitz auch künftig ihren Beitrag 
dazu leisten werden, um den grenzüberschreiten-
den Dialog weiter zu intensivieren, um für unsere 
beiden Regionen die wirtschaftlichen Bedingungen 
für unseren gemeinsamen Weg in Europa zu ebnen.

Dazu wünsche ich den beiden Kammern und 
allen Mitstreitern weiterhin viel Erfolg und 
Durchstehvermögen!

Michael Lohse

Ehrenpräsident der IHK Chemnitz

Česko-saské cesty do Evropy
Když jsme 26. října 2000 podepisovali kooperační 
dohodu mezi Okresní hospodářskou komorou Most 
a Průmyslovou a obchodní komorou Chemnitz, 
rychle jsme se shodli na tom, že zkvalitnění pře-
shraniční dopravy pro hospodářské cíle předsta-
vuje pro oba regiony mimořádně důležitou výzvu. 
Obě světové války a poválečná doba zanechaly 
nejen v krajině, ale i v lidech hluboké stopy, které 
nelze zahladit ze dne na den.

Dopravní konference Sasko-české cesty a později 
i turistická fóra s názvem Česko-saská setkávání, 
pořádaná komorami, se konala každoročně stří-
davě v Sasku i Severních Čechách a rychle se roz-
vinula ve vítanou platformu informační výměny.

Všem, kteří se jich tehdy účastnili, bylo jasné, 
že ve sbližování Evropy mají hraniční regiony šanci 
jen ve spolupráci, a proto musela ona, dosud nás 
rozdělující česko-saská hranice, rychle zmizet z na-
šich hlav.

Dne 21. 12. 2007 skončily stacionární hraniční kon-
troly mezi Svobodným státem Sasko a Českou re-
publikou a tím byl dosažen další milník ve vztazích 
našich hospodářských regionů. Dnes již je krásnou 
normalitou, že můžeme navštěvovat bez problémů 
sousední zemi, nakupovat tam, využívat kulturní 
nabídky či se setkávat s přáteli.

A přesto jsou cesty k našim sousedům ještě tak 
trochu kostrbaté, nedá se ještě mluvit o norma-
litě bez hranic. Přeshraniční infrastruktura mezi 

ČR a Saskem ještě nedospěla na mnoha místech 
do stavu, který by vyhovoval stoupající potřebě do-
pravy. Pro potřeby hospodářství, ale i pro stoupající 
počet pendlerů, existuje jen málo vyžitelných pře-
chodů, takže se doprava nemůže rozprostřít po ce-
lém území. Ale při využití historicky vytvořených 
silničních a železničních spojů by mohla být tato 
nepříznivá okolnost rychle odstraněna. Také opráv-
něné požadavky občanů na funkční obchvaty obcí 
často ztroskotají na dlouhých lhůtách plánování. 
I možnosti přeshraniční veřejné osobní dopravy, 
lhostejno zda na kolejích či silnicích, nejsou ještě 
zdaleka vyčerpány.

Já jsem přesvědčen, že Okresní hospodářská ko-
mora (OHK) Most a Průmyslová a obchodní ko-
mora (IHK) Chemnitz i v budoucnu přispějí k tomu, 
aby se přeshraniční dialog nadále zintenzivňoval, 
aby se hospodářské podmínky pro naše regiony 
upravily na naši společnou cestu do Evropy.
K tomu přeji oběma komorám a všem partnerům 
nadále mnoho úspěchů a trpělivosti.

Michael Lohse

čestný prezident IHK Chemnitz
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Úvodní slovo předsedy OHK Most
Vážení čtenáři.
Dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách „TEMA speciál“, která je věnována další z řad našich 
společných konferencí a setkání pod značkou „Česko-saské a Sasko-české cesty“, Tentokrát 
se konala v Mostě dne 30. 3. 2017. Jsem přesvědčen, že se nám, tedy OHK Most a IHK Chemnitz, 
podařilo stejně jako v minulosti uspořádat kvalitní a prospěšné setkání na téma věčné, kterým 
je dopravní infrastruktura a doprava jako taková. Dovolte mi před prezentací odborných témat 
pro připomenutí malé ohlédnutí zpět.

Dne 25. dubna 1549 v Chebu byla smlouvou sta-
novena hranice mezi Čechami a Saskem v Kruš-
ných horách. Tato hranice i dnes platí za jednou 
z nejstarších v Evropě. Tato skutečnost je již pryč, 
ale neměla by zakrýt, že v historii soužití, byly 
oba sousední regiony vystaveny tvrdým zkouš-
kám. Mnoho vzniklých škod zanechalo stopy 
až do dneška. Když jsme s panem prezidentem 
Michalem Lohsem podepsali dne 26. října 2000 
dohodu o spolupráci mezi Hospodářskou komorou 
v Chemnitz a OHK Most, bylo už jasné, že se naše 
společné hranice spojí. Bylo také jasné, že tyto dva 
regiony mají šanci obstát v tvrdé globální konku-
renci, jen pokud budou spolupracovat a vyvíjet se, 
pokud možno koordinovaně a společně. Tak obě 
komory usilovaly a stále usilují rozvoj a porozu-
mění tohoto společného hospodářského prostoru 

v Evropě a zvláště spolupracovaly na udržení dob-
rých vzájemných vztahů.

Příkladů spolupráce bych mohl uvést velmi mnoho 
a naši kolegové, podnikatelé i zaměstnanci našich 
úřadů na obou stranách hranic, by jistě ještě dopl-
nili to, na co bych zapomněl.

Neměli jsme a nemáme na řadu věcí stejný názor, což 
je naprosto v pořádku a logické. Naše komory mají 
stejnou fi losofi i a ideu, ale podmínky a možnosti jsou 
poněkud rozdílné a právě formální i neformální vý-
měna názorů a pozic jsou pro rozhodování ve věcech, 
které nás společně trápí, nesmírně důležité.

Jsou však problematiky, které nás názorově jed-
noznačně spojují. Je to bez velkých diskusí obecně 
řečeno doprava a dopravní infrastruktura se všemi 
segmenty, které k ní patří, včetně problematiky 
lidských zdrojů, což je také velké téma dnešního 
setkání.

Nalezli jsme i nástroj k vzájemným diskusím, do-
poručení a výstupům. Naše společné dopravní 
konference „Sasko-české cesty a Česko-saské 
cesty“, které doprovázely naše snažení již řadu 
let, se již svoji značkou zapsaly do historie našich 
vzájemných vztahů a diskusí v této nesmírně dů-
ležité oblasti působení, kterou doprava bezesporu 
je. Potvrdilo a stále se potvrzuje, že v tomto se bez 
vzájemné spolupráce a koordinace neobejdeme. 
Doufám, že myšlenka takových setkávání pod 

touto značkou, kterou jsme s panem prezidentem 
Lohsem uvedli do života, se bude nadále zúročovat 
a pokračovat.

Chtěl bych také zde poděkovat panu exprezidentovi 
IHK Chemnitz panu Michaelu Lohsemu, který byl 
i na této konferenci osobně přítomen, za jeho pří-
nos a odborný dohled nad výběrem témat našeho 
setkávání, kdy jím nastavená pomyslná laťka je pro 
jeho nástupce v IHK, ale i nás v OHK Most vysoká.

Jsem také rád a velmi oceňuji, že jsme se s našimi 
aktivitami v dopravě mohli zařadit do činnosti Eu-
roregionu Krušnohoří a doplnili tak jeho činnost 
v oblasti jeho působení. Nesmírně oceňuji zájem 
a osobní účast představitelů samospráv a orgánů 
správy státu jak v minulosti, tak i na tomto setkání. 
Ve vzájemném respektu, komunikaci a spolupráci 
je cesta k reálným a realizovatelným výsledkům, 
a to nejen v dopravě, o které je dnes řeč.

Vážení čtenáři,
chtěl bych popřát již zavedené značce pro vzá-
jemná setkávání „Česko-saské a Sasko-české cesty“ 
do budoucnosti užitečnost a přínos k úspěšnému 
rozvoji hospodářství a občanského života obou 
regionů.

S úctou

Rudolf Jung

Předseda OHK most

Vorwort des Herrn Vorsitzenden 
der Kreishandelskammer
Sehr geehrte Leser,
erlauben Sie mir, dass ich Sie auf die Seiten der Zeitschrift „TEMA speziell“ einlade, die einer unserer gemeinsamen Konferenzen und Begegnung 
unter dem Thema Sächsisch-Böhmische und Böhmisch-Sächsische Wege gewidmet ist. Diese Konferenz fand am 30. 3. 2017 in Most statt. Ich 
bin überzeugt, dass es uns, also der OHK Most und der IHK Chemnitz wie auch in der Vergangenheit gelungen ist, ein nutzbringendes Treffen 
zu veranstalten. Die Verkehrskonferenz stand unter einem Dauerthema, der Verkehrsinfrastruktur und dem Verkehr an sich. Erlauben Sie mir 
noch vor der Präsentation der Fachthemen einen kleinen Rückblick zur Erinnerung.

Am 25. April 1549 wurde in Cheb aufgrund eines 
Vertrags die Grenze zwischen Böhmen und Sach-
sen im Erzgebirge festgelegt. Diese Grenze gilt 
heute noch als eine der ältesten in Europa. Die 
Grenzen gibt es nicht m ehr, aber man sollte nicht 
verhehlen, dass in der Geschichte unsere beiden 

Nachbarregionen harten Proben ausgesetzt wa-
ren. Viele der entstandenen Schäden hinterließen 
Spuren bis heute. Als wir mit Herrn Präsidenten 
Michael Lohse am 26. Oktober die Vereinbarung 
über die Zusammenarbeit zwischen den Han-
delskammern in Chemnitz und der OHK in Most 

unterzeichneten, war uns schon damals klar, dass 
unsere gemeinsamen Grenzen beseitigt werden 
muss. Es war auch klar, dass unsere beiden Re-
gionen die Chance haben, sich in der globalen 
nur Konkurrenz durchzusetzen, wenn sie zusam-
menarbeiten und sich entwickeln können, wenn 
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möglich gemeinsam und koordiniert. Deshalb 
bemühten sich beide Kammern – sie bemühen 
sich immer noch–um ihre Entwicklung und um 
Verständnis für den gemeinsamen Wirtschafts-
raum im Europa. Besonders setzten sie sich für 
die Einhaltung der gegenseitigen guten Bezie-
hungen in der Zusammenarbeit ein. Ich könnte 
sehr viele Beispiele der Zusammenarbeit nenne 
und unsere Kollegen, Unternehmer und Mitar-
beiter der Ämter, auf beiden Seiten der Grenze, 
würden sicher noch ergänzen, was ich vergessen 
hätte. Wir hatten zu vielen Dingen nicht immer 
eine Meinung und auch heute haben wir das 
nicht immer, aber das ist durchaus in Ordnung 
und logisch. Unsre Kammern haben die gleiche 
Philosophie und Ideen, aber die Bedingungen und 
Möglichkeiten sind ein wenig unterschiedlich. Ge-
rade der formale und der inoffi zielle Meinungs-
austausch und der Austausch der Positionierung 
sind für eine Entscheidung in den Sachen, die uns 
gemeinsam quälen, sehr wichtig.

Es gibt jedoch ein Problem, das unsere Mei-
nungen eindeutig verbindet. Es ist ohne große 
Diskussion der Verkehr allgemein, sowie die 
Verkehrsinfrastruktur mit allen Teilen, die 
dazu gehören, inklusive der Problematik der 

Humanressourcen, die auch ein großes Thema 
der heutigen Begegnung ist.

Wir haben auch ein Instrument für unsere ge-
genseitigen Diskussionen, Empfehlungen und 
Ergebnissen gefunden. Unsere gemeinsamen 
Konferenzen „Sächsische-böhmische Wege“ ha-
ben unsere Bemühungen viele Jahre begleitet 
und haben sich in die Geschichte unserer gegen-
seitigen Beziehungen und Diskussionen in dem 
wichtigen Bereich des Verkehrs eingeschrieben. 
Und der Verkehr ist ohne Zweifel ein wichtiger 
Bereich. Es hat sich wieder bestätigt- und wird 
sich weiterhin bestätigen – dass wir in diesem 
Bereich ohne gegenseitige Zusammenarbeit und 
Koordination nicht zurechtkommen. Ich hoffe, 
dass die Idee solcher Begegnungen unter dem 
Motto, das wir mit Herrn Präsident Lohse ins 
Leben gerufen haben, weiterhin verzinst und 
fortgesetzt wird.

Ich möchte mich hier beim Expräsidenten der IHK 
Chemnitz Herrn Michael Lohse bedanken. Er war 
auch bei dieser Konferenz persönlich anwesend 
und ich danke ihm für seinen Beitrag und für seine 
Fachaufsicht über die Auswahl der Themen unseres 
Treffens. Der von ihm angesetzte Maßstab ist für 

seine Nachfolger in der IHK, aber auch für uns in 
der OHK Most, hoch.

Ich bin auch froh und schätze hoch ein, dass wir 
uns mit unseren Aktivitäten im Bereich Verkehr in 
die Tätigkeit der Euroregion einbringen konnten, 
um deren Tätigkeit in diesem Bereich ergänzen zu 
können. Ich schätze über alle Maße die persönli-
che Beteiligung der Selbstverwaltungen und der 
Staatsverwaltung hoch ein – in der Vergangenheit 
und bei dieser Begegnung. In gegenseitiger Akzep-
tanz, Kommunikation und Zusammenarbeit führt 
der Weg zu realen und realisierbaren Ergebnissen 
und nicht nur im Verkehr, wovon heute die Rede ist.

Sehr geehrte Leser,
ich möchte dem schon traditionellen Motto für die 
gemeinsamen Beratungen „Sächsisch-Böhmische 
Wege“ für die Zukunft einen nutzbaren Wert wün-
schen, sowie einen guten Beitrag zur erfolgreichen 
Entwicklung der Wirtschaft und des öffentlichen 
Leben beider Regionen.

Hochachtungsvoll

Rudolf Jung

Vorsitzende OHK Most
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8.8.

9.9.

Reakce – Reaktionen
Jednání v rámci „Projektu česko-saské cesty, které se konalo 
dne 30. 3. 2017 v Mostě v hotelu Cascade se zúčastnily de-
legace OHK Most, IHK Chemnitz, zástupci orgánů místní sa-
mosprávy, politici a další.
Jedním z projednávaných bodů byla také problematika zís-
kávání řidičských průkazů občanů Německa v České repub-
lice. Podrobněji bylo toto téma projednáváno na předchozím 
2.pracovním workshopu, který se konal 23. 2. 2017. M.j. zde 
zaznělo, že, citace: „české autoškoly vydávají podvodně řidič-
ské průkazy občanům Německa, kteří by ve své zemi tento 
doklad nikdy nezískali – konec citátu.
Našim německým přátelům byl objasněn postup při získání ŘO 
v ČR. Autoškoly jsou podnikající subjekty, jako kterékoli jiné 
fi rmy. Pokud žadatel splní podmínky pro přijetí do výuky a vý-
cviku, pak je autoškole jedno, jestli je zákazníkem občan České 
republiky nebo jakéhokoli jiného státu. Podmínky pro přijetí 
do autoškoly řeší zákon 247/2000 Sb. a jsou v podstatě tři:
1. Trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR, který dokládá 

příslušným dokumentem
2. Zdravotní způsobilost – vystavuje příslušný praktický 

lékař podle místa pobytu
3. Čestné prohlášení, že žadateli nejsou známy žádné zá-

konné překážky

Po splnění těchto podmínek je na místně příslušný úřad podle 
sídla autoškoly přes datovou schránku zasláno oznámení o za-
hájení výcviku konkretního žadatele. Po absolvovování výcviku 
ve stanoveném rozsahu a úspěšném složení zkoušky pak už 
každý žadatel individuálně podává žádost o udělení řidičského 
oprávnění na obecní úřad s rozšířenou působností a je tedy již 
věcí samosprávy, zda žadateli vyhoví, či nikoli. Je třeba dodat, 
že na udělení ŘO má žadatel právní nárok a to po splnění 
dalších podmínek stanovených zákonem 361/2000 Sb.

Tedy tvrzení, že autoškoly vydávají řidičské průkazy (a někdy 
podvodně) je ze strany autorů těchto výroků minimálně tvr-
zením v rozporu se skutečností a dotýká se odborné pověsti 
českých autoškol, které v průměru nejsou horší než např. 
německé.

Jan Bittner – jednatel společnosti

AUTOŠKOLA BITTNER s.r.o.

Německý překlad je zveřejněn na str. 12
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Reakce – Reaktionen
An der Tagung im Rahmen des Projektes Böhmisch-sächsische 
Wege, die am 30. 3. 2017 in Most, Hotel Cascade stattfand, 
nahmen Delegationen der OHK Most, IHK Chemnitz, Vertreter 
der Selbstverwaltungen, Politiker und andere Partner teil.
Ein der besprochenen Punkte war auch die Problematik des 
Führerscheinerwerbs von Bürgern Deutschlands in der Tsch. 
Republik. Ausführlicher wurde das Thema bei dem vorange-
henden, in der Reihenfolge zweiten Workshop, am 23. 2. 2017 
in Olbernhau besprochen. Unter anderen wurde hier gesagt: 

„…tschechische Fahrschulen geben fälschlicherweise Führer-
scheine den deutschen Bürgern aus, die diesen Schein niemals 
bekommen könnten…“
Unseren deutschen Freunden wurde das Verfahren beim Er-
werb einer Fahrererlaubnis in der ČR erklärt. Die Fahrschulen 
sind Unternehmen, wie alle anderen Firmen. Falls der Antrag-
steller die für den Unterricht und die praktischen Übungen 
notwendigen Bedingungen erfüllt, dann ist es der Fahrschule 
egal, ob der Kunde Bürger der Tsch. Republik oder irgendeines 
anderen Staates ist. Die Bedingungen für die Aufnahme in 
die Fahrschule regelt das Gesetz 247/2000 GB und das sind 
prinzipiell drei:
1. Dauerhafter oder vorübergehender Aufenthalt auf dem 

Gebiet der Tsch. Republik, der durch das zugehörige Do-
kument nachgewiesen ist.

2. Gesundheitliche Fähigkeit – wird vom praktischen Arzt 
ausgestellt.

3. Ehrenerklärung, dass dem Antragsteller keine gesetzli-
chen Beschränkungen bekannt sind.

Nach Erfüllung dieser Bedingungen ist je nach Sitz der Fahrschule 
dem örtlich zuständigen Amt auf elektronischem Datenübermitt-
lungsweg die Mitteilung zum Unterrichtsbeginn des konkreten 
Antragstellers einzusenden. Nach der Absolvierung des Unterrich-
tes im festgestellten Umfang und nach der erfolgreichen Prüfung 
beantragt jeder Antragsteller individuell die Erteilung der Fahrer-
laubnis im Rathaus der Selbstverwaltung. Es ist also die Sache der 
Selbstverwaltung, ob der Antrag genehmigt oder nicht genehmigt 
wird. Es ist notwendig noch zu ergänzen, dass der Antragsteller 
auf die Erteilung des Führerscheins einen Rechtsanspruch, und 
das nämlich nach Erfüllung weiterer Bedingungen gemäß Gesetz 
361/2000 GB hat.

Also die Behauptung, dass die Fahrschulen die Führerscheine 
ausgeben (und manchmal betrügerisch) ist seitens der Autoren 
dieser Aussagen verschwindend im Vergleich zur Wirklichkeit 
und trifft die fachliche Wertung der tschechischen Fahrschulen, 
die durchschnittlich nicht schlimmer sind, als z.B. die deutschen.

Jan Bittner – geschäftsführer der gesellschaft

AUTOŠKOLA BITTNER s.r.o.

Tschechische Übersetzung ist auf Seite 8 veröffentlicht.
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Vážení přítomní,
jsem velmi potěšen tím, že se dopravní kon-
ference na téma Česko-saské cesty koná a já 
jsem pozvánku na ni samozřejmě velmi rád 
přijal. Potěšila mě i volba místa konání této 
akce. Nejel jsem takříkajíc jen na nějakou tu 
konferenci, nýbrž jsem jel do svého partner-
ského města Mostu. Toto partnerství oslaví své 
již 25. jubileum a je obnovené po revolučních 
politických změnách. Ale i s blízkými malými 
obcemi bezprostředně na hranici udržujeme 
dobré přímé kontakty.
V této spolupráci byl již realizován velký počet 
projektů, které lidi na obou stranách hranice 
ještě více sblížily. Jako primátor okresního města 
Marienberg, s jeho 25 kilometry vnějšími hra-
nice a s našimi českými přáteli, jsem s dotazem 
Průmyslové a obchodní komory, zda mohu dnes 
přednést krátký příspěvek, rád souhlasil. Chtěl 
bych zde přednést naše zkušenosti a pohled 
občanů na odpady hraničních kontrol ve smyslu 
silniční dopravy. Nejde mi při tom o žádné kra-
sořečnictví. Jde o její funkčnost a o její budoucí 
zkvalitnění.
Moje přednáška by také neměla nikoho stavět 
na pranýř. Ale musíme si toto téma kriticky rozří-
kat, abychom mohli usilovat o vyšší kvalitu a sta-
novit cíle pro naše regiony, jimiž je jejich úspěšný 
budoucí rozvoj. Jde o další pozitivní sbližování 
dvou zemí v srdci Evropy. Jde o příhraniční území 
ve venkovském prostoru, s největší hustotou vý-
robních podniků. Jde o Krušnohorský region. Pro 
něj jsou také charakteristické velké nevýhody 
zdejších lokalit oproti velkým centrům, ale s nimi 
se postupně vyrovnáváme.
A proto je pro výkonnou dopravu v oblasti hos-
podářství nutná, do budoucna, dobře vybudo-
vaná silniční síť. Nákladní doprava však nesmí 
zatížit kvalitu bydlení a zdraví. Vždyť vysoce kva-
lifi kovaní odborníci se svými mladými rodinami 
chtějí atraktivní bydliště s akceptovatelnou vzdá-
leností na svá pracoviště. Město Marienberg 
se svými městskými částmi, Lauta, Marienberg, 
Gebirge a Reitzenhain je spojena silnicí B 174, 
popř. se s ní křižují. Dá se říct, že představuje 
zhruba linii staré obchodní cesty (Handelstraße) 
zvané též Solná stezka (Salzstraße), která v dáv-
ných dobách byla hodně využívanou dopravní 
trasou pro výměnu zboží mezi Lipskem a Prahou.
Před otevřením hranic pro tranzitní dopravu 
probíhala na přechodu Reitzenhain pouze tzv. 
malá, regionální přeshraniční doprava. Tehdy 
to znamenalo, že přechod byl určen k překonání 
hranice jen pro skromný díl tranzitní dopravy. 
Tím bylo také negativní zatížení místních oby-
vatel hodnoceno jako velmi malé.

Odpadnutím hraničních kontrol je nyní pro 
veškerou tranzitní dopravu tento hraniční pře-
chod zcela otevřen. Od té doby se podíl těžké 
nákladní dopravy podle nejnovějších údajů na-
dále zvyšuje. Když pozorujeme poznávací značky 
nákladních automobilů, zjistíme, že tudy jezdí 
auta z mnohých zemí z dálničního napojení 
na dálnici A 72, přijíždějící ze směru od Chem-
nitz – tato trasa vede dále směrem do Prahy. Ani 
po dokončení dálničního propojení dálnice A 17 
na dálnici D8 do Prahy hustota dopravy na silnici 
B 174 neřídne.
Na dvoupruhých úsecích této silnice se řidič 
osobního automobilu může pohybovat jen ma-
lou rychlostí, protože hustota nákladní dopravy 
téměř znemožňuje předjíždění. Již nyní jsme 
zaznamenali zvýšené riziko dopravních nehod.
Města Zschopau se svým čtyřpruhovým ob-
chvatem a Marienberg se svým dvoupruhovým 
obchvatem mohou být šťastná, že tato enormně 
hustá doprava již neprochází městskými centry. 
Jiné obce, popř. jejich přidružené části, jako 
např. Hohndorf, Großolbersdorf a Reitzenhain 
extrémně trpí dopravní zátěží. Kromě hluku 
a výfukových zplodin se tu jezdí příliš rychle. 
Krajnice a rovněž všechna možná místa, která 
umožňují parkování, jsou hodně znečišťována. 
Pro tranzitní dopravu chybí velká odstavná 
parkoviště se sociálním zařízením. Řidiči ka-
mionů musí dodržovat povinné přestávky, ale 
nenacházejí tu potřebnou infrastrukturu. Zvážit 
by se měla také možnost povinné výbavy sně-
hovými řetězy. Na to jsou zapotřebí odstavné 

plochy a odpovídající právní předpisy. Při silném 
sněžení dochází k zastavení dopravy a způso-
buje to úplné uzavírky celých dlouhých úseků. 
K tomu je třeba přijmout funkční řešení, jako je 
tomu např. v sousedním Rakousku.
V současné době se diskutuje o uzavření silniční 
údržby v Zöblitz, což by bylo v naší nadmořské 
výšce špatným rozhodnutím. Doufám, že vyslo-
vené veto zemského rady a starostů k tomuto 
záměru bude slyšet. Máme zkušenosti přímo 
z terénu a musíme se konec konců se všemi si-
tuacemi na místě umět vyrovnat.
Dále stále více pozorujeme, že i menší silnice 
ve směru k silnici B174 se zásluhou navigace do-
stávají do špatného stavu. Nejsou vhodné pro 
nákladní dopravu již svou nedostatečnou šířkou 
a stavem vozovky. Následkem je komplikovaná 
dopravní situace pro normální dopravu a rovněž 
poškození krajnic a výhybiště kanalizace.
Důsledkem těchto negativních jevů jsou při-
rozeně protesty občanů, kteří požadují jiná 
dopravní řešení. Tyto požadavky jsou pro mě, 
jako pro starostu, pochopitelné. Protože ta-
ková tranzitní doprava je pro bydliště v našich 
obcích neúnosná. Obchvat Marienbergu si vy-
mohli hlavně protestující občané. Bylo štěstím, 
že zodpovědní zástupci samosprávy a politici 
se tenkrát vydali stejnou cestou a pro občany 
prosazovali vhodné a trvalé řešení. Vlastně by 
se taková řešení, ještě před otevíráním nových 
dopravních spojů, v určité míře mohla prosadit. 
To by mezi obyvatelstvem získalo větší akceptaci. 
Současný stav vyvolává spíše odpor, protože po 

Zkušenosti velkého okresního města
Marienberg po Schengenu

André Heinrich
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10 letech od otevření hranic nebyla přijata žádná 
hmatatelná řešení pro odlehčení dopravní zá-
těže. Z tohoto důvodu apeluji na všechny naše 
zodpovědné představitele, aby zesílili svůj tlak 
a zasadili se o realizaci záměrů výstavby ob-
chvatů obcí. Potřebujeme aktuální řešení. Jsme 
to dlužni našim občanům a obyvatelům. Měli 
bychom také prověřit plány budoucí silniční vý-
stavby a jejich dopady na stávající silniční síť. Po-
ukázat bych chtěl na plánovanou přeložku silnice 
B 101 v prostoru Wolkensteinu. Když bude přiva-
děč na dálnici A 72 ze směru Stollberg protažen 
až k silnici B 171 do Marienbergu, pak bude 
nutně vedena další doprava městem Marienberg. 
To by pak nebylo pro město únosné a bude to 
proto vyžadovat ve stejné míře vypracování ještě 
dalšího plánu možného obchvatu Marienbergu 
na jeho západním obvodu. Plán obchvatu musí 
být zahájen před stavebními opatřeními, popř. 
současně s nimi, podle toho, jak se bude na-
pojovat dálnice A 72. Intravilán našeho města 
není na takovou dopravu přizpůsoben. Podle 
mého názoru mohou být odpovídajícím způso-
bem tyto plány vypracovány a měly by se již teď 
řídit podle tohoto scénáře. Starosti nám dělají 
i záměry Svobodného státu Sasko, který chce 
roztřídit silnice do kategorií. Podle současného 
stavu tohoto záměru by státní silnice S 216 mezi 
obcemi Reitzenhain a Olbernhau měla být za-
řazena do kategorie S3. To znamená, že už by 
nebylo možné zachovat její význam a možnou 
dostavbu.
Tato silnice je však jedinou možností objížďky 
v případě zácpy, uzavírky v důsledku dopravní 
nehody či v nepříznivých zimních podmínkách 

na silnici B 174. Jistě, zátěž silnic zde v příhraničí 
není tak velká, jako je tomu v Lipsku či Drážďa-
nech. Zajišťují ale naši funkční silniční síť pro 
náš region a znamenají pro něj napojení našeho 
hospodářství. S takovými plány se nemůžeme 
smířit. To jsou kroky zpět, které by mohly mít 
fatální následky v zatím nejlidnatějším saském 
okrese. Musíme přijít se zodpovědnými plány 
a s jejich včasným zahájením, s jednomyslným 
souhlasem obcí. Musíme si to, podle mého 
názoru, umět vyjasnit jak se Svobodným stá-
tem Sasko, tak i se Spolkovou vládou. Pohled 
do jiných regionů mi ukazuje, že my v tomto 
ohledu máme co dohánět. Výstavba silnic musí 
mít trvalou prioritu, protože otevření se těchto 
hojně osídlených prostor hospodářskému rozvoji 
je státní úkol, který je víc než důležitý. To jsou 
moje názory na spolkové a státní silnice.
Zbývající menší hraniční přechody se setkávají 
s daleko příznivější odezvou obyvatel. Přechod 
z Rübenau do Kálku je čile využíván jako malý 
přeshraniční provoz na obou stranách hranice. 
Podstatnou roli tu hraje turistický aspekt. Jsou 
zde napojeny cyklotrasy a turistické stezky. Spo-
jují obyvatele, spolky, zájmové skupiny a umož-
ňují jejich vzájemné návštěvy. To se týká při-
rozeně především hraničních obcí, které stále 
více rozvíjejí vzájemné výměny. Je přirozeně 
také úkolem obcí, aby se tyto cesty klasifi kovaly 
odpovídajícím způsobem a udržovaly se v řád-
ném stavu. My, obyvatelé Marienberg, máme 
radost z toho, že společně se Svobodným státem 
Sasko plánujeme paralelní cyklotrasu se silnicí 
B 174. Postup plánování je velmi náročný, často 
se setkáváme s byrokratickou zelenou ochranou 

životního prostředí. Přírodu a ochranu životního 
prostředí respektujeme ve vší počestnosti. Ale 
neměli bychom to přehánět. Vždyť výstavba 
cyklotras je určena pro naše obyvatele, kteří 
se na kole pohybují v čistém životním prostředí. 
O to více se musíme, jako zodpovědní zástupci, 
tomuto postupu věnovat plnou silou, abychom 
rychle dospěli k realizaci.
Obyvatelé mají k tomuto druhu dopravy, kterou 
je cyklistika, ve směru na krušnohorský hřbet 
plno očekávání, ale ta si získala již jejich vel-
kou podporu. Cyklistika má vzrůstající tendenci 
a naše obě země se v tomto ohledu rychle sbli-
žují. Naši čeští sousedé výstavbu sítě cyklotras 
upřednostnili a jsou v tomto směru poněkud 
napřed. To by nás mělo podnítit, a taky nás to 
podnítí, abychom dosáhli i my našeho hrdého 
cíle, totiž dostavby cyklotrasy Marienberg-Rei-
tzenhain co nejdříve. Na tomto místě bych chtěl 
poděkovat panu Sablotnymu a jeho spolupracov-
níkům za dosavadní podporu a přirozeně dou-
fám, že půjdeme touto cestou v další pozitivní 
spolupráci.
Doufám, že jsem Vás motivoval takovým způso-
bem, abych našemu regionu mohl více přispět 
k jeho budoucímu rozvoji. Zasazujte se všichni 
o to, aby vaše schvalování záměrů bylo bez zby-
tečně velké byrokracie. Bojujte za své cíle, vždyť 
jen tak můžeme společně postoupit vpřed.
Děkuji za Vaši pozornost.

André Heinrich

primátor Marienbergu

Erfahrungen der Großen Kreisstadt Marienberg 
nach Schengen
Verehrte Anwesende,
ich freue mich sehr, dass wieder eine Verkehrskon-
ferenz unter dem Thema „Böhmisch-sächsische 
Wege“ stattfi ndet und ich bin der Einladung na-
türlich sehr gern gefolgt. Gefreut habe ich mich 
auch über die Auswahl des Veranstaltungsortes. 
Ich bin sozusagen nicht nur zu einer Konferenz 
gefahren, sondern in meine Partnerstadt Most. 
Diese Partnerschaft feiert in diesem Jahr ihr 
25-jähriges Jubiläum nach der politischen Wende. 
Aber auch zu den kleinen unmittelbaren Grenzge-
meinden halten wir gute Kontakte aufrecht.
In dieser Zusammenarbeit wurde eine Vielzahl 
an Projekten realisiert, die die Menschen bei-
derseits der Grenze immer weiter zusammenge-
führt haben. Als Oberbürgermeister der Großen 
Kreisstadt Marienberg mit insgesamt 25 Km Au-
ßengrenze zu unseren tschechischen Freunden, 
habe ich auch der Anfrage der IHK Chemnitz zu 

einem Kurzbeitrag heute gern zugestimmt. Ich 
möchte die Erfahrungen und das Stimmungs-
bild der Bürger nach Wegfall der Grenzkontrol-
len im straßenverkehrlichen Sinne verdeutlichen. 
Es geht dabei nicht um Schönrederei. Es geht 
um Funktionales und es geht um zukünftige 
Verbesserungen.
Mein Vortrag soll auch keine Personen an den 
Pranger stellen. Aber wir müssen uns mit dem 
Thema kritisch auseinandersetzen, um für Ver-
besserungen zu sorgen und unsere Region zu-
kunftsfähiger aufzustellen. Es geht um ein weite-
res positives Zusammenwachsen zweier Länder 
im Herzen von Europa. Es geht um unser Grenz-
gebiet im ländlichen Raum, mit der höchsten 
Dichte an produzierenden Unternehmen. Es geht 
um unsere Erzgebirgsregion, für die wesentliche 
Standortnachteile gegenüber den Oberzentren 
nach und nach auszugleichen sind.

Und daher ist ein leistungsfähiger Wirtschafts-
verkehr auf zukunftsfähig gut ausgebauten 
Straßen notwendig. Dieser Wirtschaftsverkehr 
darf aber nicht zu Lasten von Wohnqualität 
und Gesundheit gehen. Denn gut ausgebildete 
Fachkräfte mit ihren jungen Familien wollen 
attraktive Wohnstandorte in akzeptabler Ent-
fernung zum Arbeitsort. Die Stadt Marienberg 
mit den Ortsteilen, Lauta, Marienberg, Gebirge 
und Reitzenhain wird von der B 174 erschlossen 
bzw. durchkreuzt. Die grobe Linie stellt eine alte 
Handelsstraße (Salzstraße) dar, die in früheren 
Zeiten bereits ein viel genutzter Transportweg 
von Waren zwischen Leipzig und Prag war.
Vor der Grenzöffnung für den Transitverkehr 
fand am Grenzübergang in Reitzenhain ledig-
lich „kleiner Grenzverkehr“ statt. Das bedeutete, 
dass nur ein bescheidener Anteil an Transitver-
kehr den Übergang überqueren konnte. Damit 
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waren auch die Belastungen für die Einwohner 
als sehr gering einzuschätzen.
Mit Wegfall der Grenzkontrollen ist nun der 
Grenzübergang für jeglichen Transitverkehr ge-
öffnet. Seit dem ist der Schwerlastverkehr auch 
nach neuesten Zählungen weiter zunehmend. 
Wenn man die Kennzeichen der Lastzüge be-
trachtet, so fahren viele Nationen von der Auto-
bahnanbindung der A 72 aus Richtung Chemnitz 
kommend–diese Strecke weiter in Richtung Prag. 
Selbst nach Fertigstellung der Autobahnverbin-
dung von der A 17 auf die D 8 nach Prag nimmt 
die Verkehrsdichte auf der B 174 nicht ab.
Auf den zweispurigen Straßenabschnitten 
kommt der PKW-Benutzer nur im langsamen 
Tempo vorwärts, da die Fülle an LKW-Verkehr 
ein Überholen fast unmöglich macht. Be-
reits jetzt haben wir ein erhöhtes Unfallrisiko 
festzustellen.
Die Stadt Zschopau mit ihrer vierspurigen Um-
fahrung und die Stadt Marienberg mit ihrer 
zweispurigen Umfahrung können sich glücklich 
schätzen, dass diese enormen Verkehre nicht 
mehr durch die Innenstätte gehen. Die anderen 
betroffenen Orte bzw. Ortsteile, wie zum Bei-
spiel Hohndorf, Großolbersdorf und Reitzenhain 
leiden extrem unter diesen Verkehrsbelastun-
gen. Neben Lärm und Abgasen wird auch zu 
schnell gefahren und Straßenränder sowie alle 
möglichen Flächen die ein Parken ermöglichen, 
werden stark verschmutzt. Es fehlt an großen 
Stellplätzen mit Sanitäreinrichtungen für den 
Transitverkehr. Die Fahrer müssen Lenkpausen 
einhalten und fi nden die erforderliche Infrastruk-
tur nicht vor.

Auch sollte über mögliche Schneekettenpfl icht 
nachgedacht werden. Dafür braucht man Auf-
stellfl ächen und entsprechende rechtliche Ge-
bote. Oft kommt bei Schneefall der Verkehr zum 
Erliegen und sorgt dabei für Vollsperrungen über 
längere Abschnitte. Dafür müssen auch funktio-
nierende Lösungen wie z.Bsp. im Nachbarland 
Österreich geschaffen werden.
Die zurzeit diskutierte Schließung der Straßen-
meisterei in Zöblitz ist in unserer Höhenlage da-
für der falsche Ansatz. Ich hoffe diesbezüglich, 
dass auf das kommunale Veto des Landrates und 
der Bürgermeister gehört wird. Wir haben die 
Erfahrungen vor Ort und müssen letztendlich mit 
allen Situationen hier aktuell umgehen.
Weiterhin ist zunehmend zu beobachten, dass 
auch kleinere Verbindungsstraßen in Richtung B 
174 durch Navigation in Mitleidenschaft gezogen 
werden. Diese sind von der Breite und dem Aus-
bauzustand für Lastverkehr nicht geeignet. Die 
Folge sind zum einen unmögliche Verkehrssitu-
ationen für den Normalverkehr als auch Schäden 
an Randstreifen und Ausweichstellen.
Die Folge von diesen negativen Erscheinungen 
sind natürlich Bürgerproteste, die andere Ver-
kehrslösungen fordern. Diese Forderungen sind 
für mich als Bürgermeister nachvollziehbar, weil 
ein solcher Transitverkehr für die Wohnlagen in 
unseren Orten unzumutbar ist. Die Ortsumge-
hung Marienberg ist auch hauptsächlich durch 
Bürgerproteste mit auf den Weg gebracht 
worden. Ein Glück, dass die Verantwortlichen 
in Verwaltung und Politik sich damals auf den 
Weg gemacht haben, um eine zügige Lösung 
für die Bürger herbeizuführen. Eigentlich sind 

diese Lösungen vor Öffnung von Verkehrsver-
bindungen in solch einem Ausmaße zu schaffen. 
Dann wäre in der Bevölkerung auch eine größere 
Akzeptanz vorhanden. Der Zustand jetzt sorgt 
natürlich für Widerstand, da nach den 10 Jahren 
Grenzöffnung immer noch keine greifbaren Lö-
sungen zur Verkehrsentlastung umgesetzt wer-
den konnten. Aus diesem Grunde appelliere ich 
an alle Verantwortlichen, sich mit Nachdruck für 
die angedachten Umgehungen einzusetzen. Wir 
brauchen dafür zeitnahe Lösungen. Das sind wir 
alle unseren Bürgern und Einwohnern schuldig. 
Und wir sollten für zukünftige Ausbauplanungen 
mögliche Auswirkungen auf unser bestehendes 
Straßennetz auf dem Prüfstand haben. Hinwei-
sen möchte ich dabei auf die Planungen für die 
Umverlegung der B 101 im Bereich Wolkenstein. 
Wenn die Zuführung der A 72 aus Richtung Stoll-
berg bis zur B 171 nach Marienberg durchgängi-
ger wird, dann wird weiterer Verkehr in Richtung 
der B 174 zwangsläufi g durch die Stadt Marien-
berg gehen. Dies ist so nicht hinnehmbar und 
erfordert im gleichen Maße und vor allem vorher 
eine weitere Planung für eine mögliche Umge-
hung West für Marienberg. Und dieser Ausbau 
muss vor bzw. zeitgleich mit den Baumaßnah-
men erfolgen, die die Durchgängigkeit von der 
A 72 dann herstellen. Denn unser innerer Stadt-
bereich ist für derartige Verkehre nicht geeignet. 
Diese Planungen können aus meiner Sicht noch 
entsprechend ausgerichtet werden und sollten 
auch schon jetzt auf dieses Szenario eingehen. 
Sorgen bereiten auch die Absichten vom Frei-
staat Sachsen, die Staatsstraßen in Kategorien 
einzustufen. Nach jetzigem Kenntnisstand soll 
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die Staatsstraße S 216 zwischen Reitzenhain 
und Olbernhau in die Kategorie S3 eingeordnet 
werden. Das bedeutet, dass kein Werterhalt und 
kein Ausbau mehr gemacht werden.
Diese Staatsstraße ist jedoch die einzigste Um-
leitungsmöglichkeit bei Stau, bei Sperrung durch 
Unfall oder bei winterlichen Straßenverhältnis-
sen auf der B 174. Sicher sind die Verkehrsbe-
lastungen der Staatsstraße hier im Grenzgebiet 
nicht so hoch, wie in Leipzig oder Dresden. Sie 
sichern uns aber ein funktionierendes Straßen-
netz und bedeuten auch für unsere Region eine 
Erschließung für unsere Wirtschaft. Diese Pläne 
können wir in unserer Erzgebirgsregion so nicht 
mittragen. Das sind Schritte rückwärts, die fa-
tale Auswirkungen im noch einwohnerstärks-
ten Landkreis in Sachsen haben. Wir müssen 
zu verlässlichen und zeitig beginnenden Pla-
nungen kommen und dies in einvernehmlichen 
Abstimmungen mit den Kommunen. Wir müssen 
aus meiner Sicht zusammen mit dem Freistaat 
Sachsen dies auch beim Bund verdeutlichen. 
Mein Blick in andere Regionen zeigt mir, dass 
wir diesbezüglich noch viel Nachholbedarf ha-
ben. Der Straßenausbau muss stets Priorität ha-
ben, denn diese Erschließung der besiedelten 
Räume ist nun mal Staatsaufgabe und für unsere 
wirtschaftliche Entwicklung mehr als wichtig. 
Dies meine Ausführungen zu den Bundes- und 
Staatsstraßen.

Die übrigen kleineren Grenzübergänge werden 
von der Bevölkerung viel positiver gesehen.
Der Übergang von Rübenau nach Kalek wird 
rege für den kleinen Grenzverkehr beidseitig 
der Grenze genutzt. Auch der touristische An-
satz spielt dabei eine wesentliche Rolle. Hier 
werden Rad- und Wanderwege verbunden und 
Einwohner, Vereine und Interessengruppen be-
suchen sich gegenseitig. Dabei sind die Grenz-
kommunen natürlich besonders gefragt und die 
Gemeinden entwickeln diese Austausche immer 
weiter. Es ist dann natürlich auch Aufgabe der 
Gemeinden, diese Wege entsprechend Klassifi -
zierung in einem ordentlichen Zustand zu halten. 
Wir als Marienberger freuen uns sehr darüber, 
dass wir zusammen mit dem Freistaat Sachsen 
einen straßenbegleitenden Radweg an der B 
174 in Planung haben. Das Planungsverfahren 
ist sehr anstrengend, da wir diesbezüglich die 

„grüne Zwangsjacke“ übergestreift bekommen. 
Natur und Umweltschutz in allen Ehren. Wir 
sollten es aber nicht übertreiben. Denn Radwe-
gebau ist etwas für unsere Menschen, die sich 
mit dem Rad sauber durch die Umwelt bewegen. 
Nichts desto trotz müssen wir uns als Verant-
wortungsträger diesen Verfahren mit aller Kraft 
widmen, um hier auch schnell in die Umsetzung 
zu kommen.
Es gibt für die Verkehrsart Radverkehr in Rich-
tung Erzgebirgskamm hohe Erwartungen und 

eine aber auch hohe Akzeptanz in der Bevölke-
rung. Der Radverkehr ist stark zunehmend und 
unsere beiden Länder sollen auch in diesem 
Hinblick schnell zusammenwachsen. Unsere 
tschechischen Nachbarn haben im Radwege-
netz stark zugelegt und sind uns diesbezüglich 
ein Stückchen voraus. Dies sollte und wird uns 
weiter anspornen, unser stolzes Ziel, nämlich 
den Ausbau des Radweges Marienberg-Reitzen-
hain zeitnah zu erreichen. Ich möchte an dieser 
Stelle Herrn Sablotny mit seinen Mitarbeitern für 
die bisherige Unterstützung danken und hoffe 
natürlich auf den weiteren Weg um positive 
Mitwirkung. Mit meinen Anmerkungen bin ich 
jetzt am Ende.
Ich hoffe, Sie entsprechend motiviert zu haben, 
um weiter für unsere Region zukunftsweisende 
Entwicklungen voranzubringen. Setzen Sie sich 
alle dafür ein, die Genehmigungen dazu klein zu 
halten. Kämpfen Sie für Ihre Ziele, denn nur so 
kommen wir gemeinsam vorwärts.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Glück auf!

André Heinrich

Oberbürgermeister Marienberg
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Jakub Jeřábek
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16.16.

17.17.

Reakce – Reaktionen
Dopravní konference měla jeden zásadní přínos – opako-
vaně přivedla k jednomu stolu starosty, primátory, krajské 
úředníky, dopravce i zákonodárce české i německé strany. 
Tedy všechny, kterých se téma dotýká a mají k němu co 
říct. A to je velmi důležité, protože se tak mohli zohlednit 
potřeby všech obcí a měst tak, aby byly budoucí projekty 
prospěšné oběma stranám. Jako vzor byly představeny pro-
jekty, které již nyní obě země úspěšně propojují, což má pro 
horské obce obrovský význam. Znovu se tak potvrdilo, že po-
kud se projekty tvoří od potřeb obcí a měst, jsou mnohem 
efektivnější. Jsem za tuto iniciativu velmi rád, děkuji za ni, 
a věřím, že právě ona přinese do budoucna další a další pro-
jekty, které příhraniční obce propojí. Tak to vidím nejen jako 
Poslanec Parlamentu ČR, ale hlavně jako jeden ze starostů 
příhraniční obce – Nové Vsi v Horách.

David Kádner

poslanec a starosta obce Nová Ves v Horách

Die Verkehrskonferenz hatte einen besonderen Auftrag – 
wiederholt brachte sie die Bürgermeister, Oberbürgermeister, 
Bezirksbehörden, Spediteure und Abgeordnete aus Tsche-
chien sowie aus Sachsen an einem Tisch.  Also alle, die vom 
Thema betroffen sind und die etwas dazu zu sagen können. 
Das ist sehr wichtig, denn damit können die Bedürfnisse der 
Gemeinden und Städte berücksichtigt werden, um künftige, 
nutzbringende Projekte für beide Seiten entwickeln zu kön-
nen. Als Beispiele Muster wurden Projekte vorgestellt, die 
schon jetzt beide Länder verbinden. Das hat vor allem für 
die Berggemeinden eine große Bedeutung. Wieder hat sich 
bestätigt, dass die Projekte viel effektiver sind, wenn sie aus 
dem Bedarf der Gemeinden und Städte entwickelt werden. 
Ich bin froh, dass die Initiative entstanden ist, und bedanke 
mich dafür. Ich glaube, dass sie gerade in der Zukunft wei-
tere und weitere Projekte hervorbringt, die die Grenzgemein-
den mehr vernetzen. So sehe ich es als ein Abgeordnete des 
Parlamentes der Tschechischen Republik, aber vor allem als  
Bürgermeister der Grenzgemeinde  Nová Ves v Horách. 

David Kádner

Parlamentarier und Bürgermeister Nová Ves v Horách
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Dopravní konference „Česko-saské cesty“
Aktuální přeshraniční problémy dopravy se staly 
náplní posledního jednání společné dopravní ko-
mise Euroregionu Krušnohoří. Vzešel z ní podnět 
pro Okresní hospodářskou komoru Most, aby 
zopakovala někdejší řadu dopravních konfe-
rencí s názvem „Česko-saské cesty“. Mostecká 
komora proto ochotně podala projekt do Fondu 
malých projektů, zaměřený na zkvalitnění přes-
hraniční dopravy, na informovanost o plánování 
dopravních staveb a na řešení vzdělávání řidičů 
a jejich nedostatku. Po přípravných workshopech 
v Olbernhau a v Mostě se dopravní konference 
konala 30. března v hotelu Cascade v Mostě. 
Zahájili ji předseda OHK Most Ing. Rudolf Jung 
a Dipl. Ing. Roland Richter viceprezident z chemni-
tzské komory. O výstavbě dopravní infrastruktury 
v Ústeckém kraji referoval Ing. Sosna a Henrik 
Saske představil plány dopravní infrastruktury 
na saské straně. Přeshraniční doprava je pro 
obě strany důležitá. Zkušenosti Marienbergu, 
partnerského města Mostu, představil primátor 
Marienbergu André Heinrich. Ocenil iniciativu 
obyvatel euroregionu, kteří se zasloužili o obchvat 
Marienbergu a Chomutova. Dr. Harald Neuhaus 
informoval o podpoře přeshraniční autobusové 
dopravy a Ing. Jakub Jeřábek z Ústeckého kraje 
představil dostupnost hraničních regionů. Zvyšuje 
se počet přeshraničních linek, ale jejímu dalšímu 
rozvoji brání problém mezd řidičů v cizině. Zatím 
české autobusové spoje fi nancuje Ústecký kraj, 

ale nutná je dohoda, aby každá země hradila 
náklady na své straně. Důležitým blokem bylo 
téma nedostatku kvalifi kovaných řidičů a jejich 
vzdělávání. Podrobně o něm informoval z pohledu 
české strany Ing. Jiří Franěk z Ústeckého kraje 
a Ing. Zdeněk Gerstner ředitel reg. pracoviště 
ČESMAD BOHEMIA. Na listopadovém jednání 
dopravní komise Euroregionu Krušnohoří se pro-
bíralo také podvodné získávání řidičských průkazů 
v ČR pro německé občany, kteří o něj v Německu 
přišli, a toto téma Euroregion Krušnohoří na kon-
ferenci také zmínil. Komise euroregionu zjistila, 
že docházelo k falešným údajům o povinné délce 
pobytu v místě, k falešným důvodům pobytu 
a ke zneužívání role tlumočníků při zkoušce. 

O podvodném získávání řidičských průkazů ale 
policie ví a podniká v tomto směru příslušné 
kroky. Postup získávání řidičských oprávnění pro 
cizince v ČR se však nyní zpřísnil natolik, že v po-
slední době žádné řidičské průkazy německým 
občanům nebyly vydány.

Přípravné workshopy a výsledná dopravní kon-
ference jsou projektem OHK Most ve Fondu 
malých projektů Euroregionu Krušnohoří v ko-
operačním programu česko-saské spolupráce 
Interreg V-A ve spolupráci s IHK Chemnitz.

František Bína

jednatel Euroregionu Krušnohoří

Verkehrskonferenz Böhmisch-sächsische Wege
aus der Sicht der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří
Aktuelle grenzüberschreitende Probleme des 
Verkehrs waren Inhalt der letzten Beratung 
der gemeinsamen Arbeitsgruppe der Euro-
region. Es entstand hier ein Impuls für die 
Kreishandelskammer Most, die ehemalige 
Reihe der Verkehrskonferenzen mit dem Na-
men Böhmisch-sächsische Wege fortzusetzen. 
Die Moster Kammer hat gerne das Projekt im 
Kleiprojetfonds beantragt, das Themen wie 
die Verbesserung des grenzüberschreitenden 
Verkehrs, Informationen über die geplanten 
Verkehrsbauten unterstützt, sowie eine Lösung 
zur Ausbildung der Berufskraftfahrer und deren 
Mangel am Markt aufgreift. Nach den Vorberei-
tungsworkshops in Olbernhau und Most fand die 
Verkehrskonferenz am 30. März in Hotel Cascade 
in Most statt. Diese eröffneten der Vorsitzender 
der Kammer in Most Herr Ing. Rudolf Jung und 
Herr Dipl. Ing. Roland Richter, Vizepräsident 
der Chemnitzer Kammer. Über den Aufbau der 
Verkehrsinfrastruktur im Bezirk Ústecký kraj in-
formierte Herr Ing. Sosna und Herr Henrik Saske 

stellte die Pläne der Verkehrsinfrastruktur auf 
sächsischer Seite vor. Der grenzüberschreitende 
Verkehr ist für beide Seite wichtig. Die Erfah-
rungen aus Marineberg, die Partnerstadt vom 
Most ist, stellte Oberbürgermeister von Marien-
berg André Heinrich. Er würdigte die Aktivitäten 
derjenigen, die sich um die UmgehungsstraSSen 
Marienberg und Chomutov verdient gemacht ha-
ben. Herr Dr. Harald Neuhaus informierte über 
die Unterstützung des grenzüberschreitenden 
Busverkehrs und Herr Ing. Jakub Jeřábek aus 
dem Bezirk Ústecký kraj stellte die Zugänglich-
keit der Grenzregionen. Die Zahl der grenzüber-
schreitenden Linien erhöht sich, aber ihre weitere 
Entwicklung verhindert das Problem der Löhne 
der Busfahrer im Ausland. Bis jetzt fi nanziert die 
Buslinien der Bezirk, aber notwendig wäre eine 
Vereinbarung, damit jedes Land die Kosten auf 
eigener Seite deckt. Ein weiterer Block war das 
Thema „Mangel an qualifizierten Fahrer und 
ihre Bildung. Detailliert darüber informierten  
aus tschechischer Sicht Herr Ing. Jiří Franěk aus 

dem Bezirk und Herr Zdeněk Gestner, Direktor 
der Gesellschaft ČESMAD BOHEMIA.

Bei der Beratung der Arbeitsgruppe Verkehr der 
Euroregion wurde auch der betrügerische Erwerb 
deutscher Autofahrer, denen die Fahrerlaubnis 
in Deutschland wegen Alkohol oder Drogen 
entzogen wurde besprochen. Das Thema hat die 
Euroregion bei der Konferenz aus erwäht. Die 
Prozedur zum Führerscheinerwerb für Ausländer 
in der Tschechischen Republik ist jetzt so streng 
geworden, dass in letzter Zeit keine Führerscheine 
mehr an deutsche Bürgern erteilt werden.

Die Vorbereitungsworkshops und die Schlussver-
kehrskonferenz sind ein Projekt der OHK Most 
im Kleinprojektefonds der Euroregion im Koope-
rationsprogramm der sächsisch-tschechischen 
Zusammenarbeit Interreg V-A in Zusammenar-
beit mit der IHK Chemnitz.
František Bína

Geschäftsführer Euroregion Krušnohoří
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Doporučení zástupcům politiky
Dne 30. 3. 2017 uspořádaly hospodářské komory 
v Mostě a Chemnitz společnou konfereci pod 
názvem „Česko-saské cesty“, čímž tak navázaly 
na tradici sahající do roku 2001. V rámci letošního 
setkání vyplynulo, že společná témata konference 
pořádané v roce 2002 jsou až na drobná vylepšení 
stále aktuální. V této souvislosti se jedná o
• uzavírání dalších hraničních přechodů pro 

nákladní přepravu a odstraňování stávajících 
problémů na daných hraničních přechodech,

• poskytování fi nančních prostředků za účelem 
urychlení realizace přeshraničních projektů 
v rámci rozvoje infrastruktury,

• podporu výstavby infrastruktury v rámci 
k tomu určených speciálních programů EU,

• provádění průzkumů za účelem určení potřeb-
nosti výstavby dopravních sítí.

Výše zmíněná fakta se vztahují nejen na další 
hospodářský vývoj v příhraničních regionech, ale 

i na vývoj hospodářské oblasti Severních Čech a Ji-
hozápadního Saska. 
Na základě aktuálních potenciálních studií by měly 
být rozšiřovány také sítě osobní přepravy. Hospo-
dářské komory v Mostě a Chemnitz se silně zasa-
zují o zintenzivnění spolupráce mezi dopravními 
spolky Ústeckého kraje a Středního Saska. 

Dietmar Richter

zástupce ředitele I/A

Vorschläge an die Politik
Am 30. 3. 2017 setzten die OHK Most und die IHK 
Chemnitz ihre, im Jahr 2001 begonnene Konferenz-
reihe „Böhmisch Sächsische Wege“ fort. Im Rahmen 
der Konferenz wurde festgestellt, dass die grundsätzli-
chen Forderungen der gemeinsamen Entschließung der 
Konferenz 2002 trotz punktueller Verbesserungen nach 
wie vor aktuell sind:
• Erschließung weiterer Grenzübergänge für den 

Wirtschaftsverkehr und Beseitigung von Unzuläng-
lichkeiten an den bestehenden Grenzübergängen

• Bereitstellung von Finanzmit teln zur Be-
schleunigung von grenzüberschreitenden 
Infrastrukturprojekten

• Vorantreiben des Infrastrukturausbaus durch 
EU-Sonderprogramme

• Untersuchungen zum Ausbaubedarf im nachge-
ordneten Netz

Das gilt nicht nur für die weitere wirtschaftliche Ent-
wicklung der unmittelbaren Grenzregion, sondern für 

den gesamten nordböhmisch-südwestsächsischen 
Wirtschaftsraum.
Anhand aktueller Potentialstudien sollen die ÖPNV-Netze 
weiter verknüpft werden. Die OHK Most und die IHK 
Chemnitz setzen sich dabei dafür ein, die Zusammenar-
beit zwischen dem Bezirksamt Ústí und dem Verkehrsver-
bund Mittelsachsen auf diesem Gebiet zu intensivieren.

Dietmar Richter

Stv. Geschäftsführer I/A

Konference Česko-saské cesty – ohlédnutí a doporučení
Konference konaná 30. března 2017 v Mostě 
se mimo jiné dotkla problému mezd řidičů regi-
onálních spojů fi nancovaných jednotlivými kraji. 
Problém, který nyní řeší populisticky v předvo-
lební atmosféře vláda, byl ale předem napro-
gramován v systému výběrových řízení, kdy 
mzdy řidičů jsou jedinou nákladovou položkou, 
na které mohou uchazeči o zakázku nejvíce uše-
třit ve snaze dosáhnout nejnižší cenu za výkon, 
a tím i získání zakázky.
Eliminovat tento problém lze jen zadáním zakázky 
zároveň se stanovením minimální mzdy řidičů, 
jako to v některém případě jeden z krajů učinil.

Další možností by mohl být přechod od oddělené 
současné dopravní obslužnosti větších aglomerací 
městskými dopravními podniky a okolního území 
krajem fi nancovanými regionálními spoji. Spoje-
ním městského dopravního podniku s obsluhou 
části okolního regionu by mohlo být dosaženo sy-
nergie a úspory nákladů i možné propracovanější 
obslužnosti dané oblasti. Tento model se osvěd-
čuje v řadě evropských států. V Ústeckém kraji 
taková situace vznikla náhodně v Teplicích, kde 
stejná fi rma zajišťuje obslužnost města i okolní 
části ústeckého kraje. To umožnila výjimečnost 
situace, kdy městská obslužnost v Teplicích není 

provozována městským dopravním podnikem, ale 
je rovněž zadávána ve výběrovém řízení. V ostat-
ních městech nebyly městské dopravní podniky 
schopny konkurovat ve výběrových řízeních o ob-
sluhu okolního území, protože většinou zaručují 
i vyšší mzdovou úroveň vlastních řidičů. Pojetí do-
pravní obslužnosti jednotlivých částí kraje s cent-
rem ve větším komunálním dopravním podniku by 
mohlo v budoucnu být správným krokem k zlep-
šení kvality dopravní obslužnosti a možnému 
předcházení výše uvedených konfl iktů.
Jiří Aster

předseda OHK Děčín

Konferenz Sächsisch-böhmische Wege – Rückblick und Empfehlung
Die in Most am 30. März 2017 durchgeführte Kon-
ferenz betraf unter anderem auch die Entlohnung 
der Busfahrer im ÖNPV, die von den Bezirken fi -
nanziert werden. Das Problem, das nun in der 
Zeit vor den Wahlen populistisch von der Regie-
rung gelöst wird, hat man aber schon vorab im 
Ausschreibungssystem vorprogrammiert, wo die 
Fahrerlöhne die einzige Kostenposition sind, bei 
der die Bewerber um einen Auftrag am meisten 
sparen und damit den niedrigsten Preis erreichen 
können, um somit auch den Auftrag zu erhalten.
Dieses Problem ließe sich nur vermeiden, wenn 
ein Auftrag gleichzeitig an einen Fahrermindest-
lohn gebunden wäre, wie es einer der Bezirke in 
einem Fall auch schon gemacht hat.

Eine weitere Möglichkeit könnte der Übergang von 
gegenwärtigen getrennten Verkehrsdiensten der 
größeren Ballungsgebiete durch städtische Ver-
kehrsbetriebe und des Umlandes zu vom Bezirk-
samt fi nanzierten Regionalverbindungen. Durch 
Verknüpfung des städtischen Verkehrsbetriebes mit 
der teilweisen Bedienung der umliegenden Region 
könnten Synergien und Kosteneinsparungen sowie 
eine besser funktionierender ÖPNV im bestimmten 
Gebiet erreicht werden. Das Modell hat sich in ei-
ner Reihe von europäischen Ländern bewährt. Im 
Bezirk Ústecký kraj entstand eine solche Situation 
zufällig in der Stadt Teplice, wo dieselbe Firma den 
ÖPNV nicht nur für die Stadt, sondern auch für das 
umliegende Gebiet leistet. Grund dafür war eine 

außerordentliche Situation, als der ÖPNV nicht 
von den städtischen Verkehrsbetrieben geleistet, 
sondern aufgrund einer Ausschreibung vergeben 
wurde. In anderen Orten waren die städtischen 
Verkehrsbetriebe nicht imstande, in den Ausschrei-
bungen um die umliegenden Regionen zu konkur-
rieren, weil sie das höhere Niveau der Löhne ihrer 
eigenen Fahrer garantierten. Eine Konzeption des 
ÖPNV für einzelne Teile des Bezirkes mit Zentrum 
im größten kommunalen Verkehrsbetrieb könnte in 
der Zukunft der richtige Schritt sein, um die Qua-
lität des ÖPNV zu erhöhen und einer möglichen 
Entstehung o. g. Konfl ikte vorzubeugen.
Jiří Aster

Vorsitzende OHK Děčín
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Závěrečné slovo moderátora
Dne 30. 3. 2017 se v mosteckém hotelu Cascade 
konala tradiční 9. konference „Česko-saské 
cesty“, která analyzovala dopravní problema-
tiku na hranici mezi oběma regiony, která je 
nejdelší vytýčenou hranicí v Evropě s 660 let 
starou tradicí. Pořadatelem setkání byla Krajská 
hospodářská komora Ústeckého kraje zastou-
pená mosteckou Okresní hospodářskou komorou 
na české straně a Průmyslová a obchodní ko-
mora Chemnitz. Nejdelší úsek společné hranice 
vede po vrcholcích Krušných hor, které byly nej-
více osídleným pohořím v Evropě. Příprava kon-
ference proběhla ve dvou workshopech, jednou 
v saském Olbernau a jednou v Mostě.

O to více hrají roli dopravní spojení jak 
na území obou států, tak zejména přeshra-
niční spoje. Situaci v Ústeckém kraji přednesl 
ředitel odboru strategie ministerstva dopravy 
Luděk Sosna a plány na výstavbu dopravní in-
frastruktury v Sasku přednesl zástupce vedou-
cího oddělní dopravy na saském Ministerstvu 
hospodářství, práce a dopravy p. Henrik Saske. 
Závěr z obou vystoupení ukázal na rozdílnou 
problematiku rozvoje nadregionálních doprav-
ních spojení. Zatímco v Sasku není spokojenost 
v uspokojováním saských požadavků na do-
pravní infrastrukturu ze strany Spolkové vlády, 
v Čechách je potřeba výstavby dopravní infra-
struktury v gesci státu víceméně pokryta, ale 

selhává její realizace v důsledku nešťastného 
zákonodárství, které je konfl iktní zejména v ob-
lasti ochrany přírody. Problematické v Sasku je 
i saskou vládou požadované vysokorychlostní 
železniční spojení Drážďany – Praha, které 
je v současném schváleném Plánu výstavby 
dopravních spojení odsunuto na podřadnou 
úroveň. Prosazení mezi prioritní stavby v SRN 
brání do jisté míry i současná kampaň v ČR, 
kde je vehementně prosazována nekompa-
tibilní varianta výstavby tohoto spojení s fi-
lozofií výstavby tohoto spojení na německé 
straně. Pokroku bylo dosaženo ve splavňování 
Labe na německé straně, kde Spolková vláda 
s polabskými spolkovými zeměmi odsouhlasila 

„Celkový koncept Labe“, který má garantovat 
splavnost této řeky po většinu roku. Na české 
straně přetrvávají problémy s realizací výstavby 
jezu v Děčíně, kde neustále nové překážky na-
stoluje MŽP, naposledy vyhlášením Evropsky 
významné lokality v labském údolí.

Konkrétní dopady situace v silniční dopravě z po-
zice komunální politiky velmi emotivně přednesl 
primátor města Marienbergu ležícím na silnič-
ním spojení Chomutov – Chemnitz.

Problematiku zajišťování dopravní přeshraniční 
obslužnosti na příkladu stávajících spojů auto-
busové a železniční dopravy přednesli vedoucí 

oddělení dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 
Jakub Jeřábek a Harald Neuhaus jednatel Do-
pravního Svazu Střední Sasko. V obou vystoupe-
ních odeznělo, že na rozšiřování přeshraničních 
spojení má negativní vliv nejasné zákonodárství 
a chystaná mzdová regulace na německé straně.

Vedoucí odboru dopravy Ústeckého kraje Jin-
dřich Franěk analyzoval nedostatek řidičů 
na české straně a opatření ve výchově řidičského 
dorostu, který kraj iniciuje. Všeobecně trvá ne-
dostatek kvalifi kovaných řidičů, který je umoc-
ňován i odchodem jejich části do SRN vzhledem 
k vyššímu mzdovému ohodnocení. Značnou pře-
kážku v budování přeshraniční dopravy před-
stavuje uplatňování německé minimální mzdy.

Dopravní konference byla jednoznačným pří-
nosem pro rozvoj přeshraniční spolupráce mezi 
Ústeckým krajem a Svobodným saským státem 
a poděkování zaslouží iniciátoři a organizátoři 
z OHK Most a IHK Chemnitz.

V rámci dlouholeté spolupráce OHK Most a IHK 
Chemnitz je jako pokračování projektu navržena 
konference cestovního ruchu, který je také velmi 
důležitý v našich regionech stejně jako doprava. 

Jiří Aster

moderátor konference
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Schlusswort des Moderators
Am 30. 3. 2017 hat im Moster Hotel Cascade die 
traditionelle 9. Konferenz „Sächsisch-böhmische 
Wege“ stattgefunden, die die Verkehrsproble-
matik an der Grenze zwischen beiden Regionen 
analysierte. Letztere ist die am längsten abge-
steckte Grenze in Europa mit einer 660 Jahre 
währenden Tradition. Ausrichter des Zusam-
mentreffens waren die Wirtschaftskammer des 
Bezirkes Ústecký kraj, vertreten durch die Moster 
Wirtschaftskammer des Kreises auf tschechi-
scher Seite und die Industrie- und Handelskam-
mer Chemnitz. Das längste Stück gemeinsamer 
Grenze führt entlang der Gipfel des Erzgebirges, 
die das am meisten besiedelte Gebirge in Europa 
bildeten. Die Vorbereitung der Konferenz verlief 
in zwei Workshops, einer im sächsischen Olbern-
hau und einer in Most.

Umso mehr spielen die Verkehrsverbindungen 
eine Rolle, sowohl auf dem Gebiet beider Staa-
ten, als auch in besonderem Maße die gren-
züberschreitenden Verbindungen. Die Lage 
im Ústecký kraj schilderte der Abteilungsdi-
rektor für Strategie im Verkehrsministerium, 
Herr Luděk Sosna und die Pläne zum Ausbau 
der Verkehrsinfrastruktur in Sachsen trug der 
stellvertretende Abteilungsdirektor in der 
Verkehrsabteilung des Sächsischen Ministeri-
ums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Herr 
Henrik Saske vor. Schlussfolgernd aus beiden 
Vorträgen verwies er auf die unterschiedliche 
Entwicklungsproblematik der überregionalen 
Verkehrsverbindungen. Während es für Sachsen 
auf Forderungen zur sächsischen Verkehrsinfra-
struktur seitens der Bundesregierung nur unbe-
friedigende Antworten gibt, wird in Tschechien 
der Bedarf zum Ausbau der Verkehrsinfrastruk-
tur unter Verwaltung des Staates mehr oder 
weniger verdeckt, aber dessen Realisierung 
versagt oft im Ergebnis einer unglücklichen Lö-
sung durch den Gesetzgeber, die konfl iktreich 
besonders im Naturschutz ist. Problematisch 
in Sachsen ist auch die von der sächsischen 
Regierung geforderte Hochgeschwindigkeits-
bahnverbindung Dresden – Prag, die im ge-
genwärtigen Verkehrswegeplan auf eine un-
tergeordnete Stufe verschoben worden ist. Die 
Verschiebung zwischen den Prioritätsbauten 
in der BRD bremst in gewissem Maße auch die 
gegenwärtige Kampagne in der ČR, wo sich 
vehement die nicht kompatible Ausbauvariante 
dieser Verbindung mit der Philosophie des Aus-
baus dieser Verbindung nur auf deutscher Seite 
durchgesetzt hat. Ein Fortschritt wurde erzielt 
bei der Schiffbarkeit der Elbe auf deutscher 
Seite, wo die Bundesregierung mit den Elban-
rainer-Bundesländern ein „Gesamtkonzept Elbe“ 
verabschiedet hat, das die Schiffbarkeit dieses 

Flusses für den Großteil des Jahres garantieren 
soll. Auf tschechischer Seite dauern die Prob-
leme mit der Baumumsetzung der Staustufe in 
Děčín an, wo das Umweltministerium ständig 
neue Hürden auftischt, zuletzt mit der Erklä-
rung einer für Europa bedeutenden Lokalität 
im Elbtal.

Konkrete Auswirkungen der Straßenverkehrs-
situation aus der Position der Kommunalpolitik 
hat der OB der Stadt Marienberg sehr emotional 
vorgetragen, die an der Straßenverbindung Cho-
mutov – Chemnitz liegt.

Der Problematik zur Absicherung der grenzüber-
greifenden Verkehrsanbindung am Beispiel be-
stehender Bus- und Bahnverbindungen trugen 
der Abteilungsleiter Verkehrsdienstleistungen 
des Ústecký kraj, Jakub Jeřábek und Harald Neu-
haus, Geschäftsführer des VMS, vor. Aus beiden 
Ausführungen geht hervor, dass der Ausbau der 
grenzübergreifenden Verbindungen eine negati-
ven Einfl uss, eine unklare Gesetzeslage und eine 
fehlende Lohnregulierung auf deutscher Seite 
zur Folge hat.

Der Abteilungsleiter Verkehr des Ústecký kraj, 
Jindřich Franěk analysierte den Fahrermangel 
auf tschechischer Seite und eine Maßnahme 
zur Ausbildung von Fahrernachwuchs, die der 

Bezirk initiiert. Allgemein dauert der Mangel an 
qualifi zierten Fahrern an, der mit dem teilweisen 
Abgang in die BRD angesichts höherer Entloh-
nung auch noch verstärkt wird. Ein wesentliches 
Hindernis beim Aufbau des grenzübergreifenden 
Verkehrs bildet die Bezahlung des deutschen 
Mindestlohnes.

Die Verkehrskonferenz war ein eindeutiger Bei-
trag für die Entwicklung der grenzüberschreiten-
den Zusammenarbeit zwischen dem Ústecký kraj 
und dem Freistaat Sachsen und die Initiatoren 
und Organisatoren der OHK Most a IHK Chem-
nitz verdienen Dank.

Im Rahmen der langjährigen Zusammenarbeit 
der OHK Most und der IHK Chemnitz wird als 
Nachfolgeprojekt eine Tourismuskonferenz vor-
geschlagen, deren Inhalt für beide Regionen ge-
nau so wichtig ist, wie das Thema Verkehr.

Jiří Aster

Konferenzmoderator
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