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Hostující žákyně a žáci ve školním roce 2013/2014 před Bavorskou státní kanceláří v Mnichově

Výroční zasedání 2013/2014 s bavorskými a českými řediteli škol a učiteli-tutory.

„Účast na tomto programu byla nejlepším rozhodnutím 
v mém životě.“ „Nejenom že jsem se lépe naučil jazyk, 
ale našel také mnoho nových přátel. Cítím se mentálně 

silnější a stal jsem se také samostatnější...“

„
“

Ansprechpartner:
Lucie Dreher, MA
Tel: 0049 (0) 8551/ 57-212

Dr. Dr. Rudolf Segl
Tel: 0049 (0) 851/ 40215

Email: l.dreher @euregio-bayern.de
www.euregio-bayern.de
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Horní	Rakousko	a	Bavorsko

Program:
Interreg Bavorsko - Rakousko 2000 
– 2006

Oblast	podpory:
Cestovní ruch, infrastruktura

Oblast	dopadu:	
Horní Rakousko a Dolní Bavorsko 

Partner	projektu:	
Obec Wernstein am Inn
obec Neuburg am Inn

Doba	realizace:
2005 – 2006

Celkové	způsobilé	výdaje:
€ 1.500,00

Bavorská obec Neuburg am Inn a hornorakouský Wernstein byly pravděpodobně už kolem roku 1050 
součástí společného hrabství. Zůstalo tomu tak, i když v roce 1283 připadla oblast rakouským Habsburkům. 
K oddělení obou obcí došlo v roce 1803, kdy zaniklo knížecí biskupství v Pasově. Oblasti na levé straně 
připadly Bavorsku, Wernstein na pravé straně zůstal v Rakousku. Hranice ale nedokázala zpřetrhat sed-
misetleté soužití. Lidé se navzájem vdávali a ženili, obchod a vzájemná výměna probíhaly přes Inn i na-
dále. Podstatný zásah do vzájemného soužití znamenalo až zastavení lanového přívozu přes Inn. Jeho 
provoz byl po neštěstí v roce 1961 ukončen. Existoval od roku 1893 a umožňoval kontakty na bázi spolků 
a rodin.

Od 80. let 20. století se opět začaly objevovat snahy o posílení společných aktivit. Vstupem Rakouska do 
EU v roce 1995 rostlo na obou stranách Innu přání obyvatel, aby se odstranění hranice využilo formou 
opětovného spojení.  Partnerství obcí uzavřené v roce 2003 je tak výrazem upřímné oboustranné touhy 
po dobrých sousedských a přátelských vztazích.

V průběhu tohoto partnerství se zrodila také myšlenka pevného spojení pro pěší a cyklisty prostřednictvím 
mostu přes Inn. Po intenzivních přípravných a stavebních pracích mohl být tento most pro pěší a cyklis-
ty Mariensteg slavnostně otevřen 2. září 2006.  Nesymetrický zavěšený lanový most je dlouhý 145 m a 
klene se nad řekou Inn do výše až 8 m. Celková hmotnost činní pouze 80 tun. Díky zdařilému projektu je 
Mariensteig nenásilně začleněn do údolní krajiny.

Tento most je dodatečným průkopníkem pro setkávání a propojení mezi lidmi na obou březích a obyva-
tele celého regionu. Mariensteg poutá pozornost i v noci díky svému osvětlení v barvách duhy – jako 
symbol míru a sjednocené Evropy.

Mariensteg	–	most	pro	pěší	a	cyklisty	přes	řeku	Inn	mezi	obcemi	Wernstein	am	Inn	a	Neuburg	am	Inn	
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Inntal

Mariensteg

„Účast na tomto programu byla nejlepším rozhodnutím 
v mém životě.“ „Nejenom že jsem se lépe naučil jazyk, 
ale našel také mnoho nových přátel. Cítím se mentálně 

silnější a stal jsem se také samostatnější...“

„
“



Kontakt

Regionalmanagement	Oberösterreich	GmbH

Hauptplatz 23
4020 Linz
Tel.: +43 (732) 79 30 38-11
Fax: +43 (732) 72 77 -96 42
www.rmooe.at
rmooe.post@rmooe.at

Jihočeská	Silva	Nortica

Janderova 147/II
CZ - 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: +42 (384) 385 359
www.silvanortica.com
info@silvanortica.com

Regionalní	rozvojová	agentura	Šumava

Stachy 422
CZ - 384 73 Stachy
Tel.: +42 (380) 120 261
E-mail:info@rras.cz
www.rras.cz

Euroregion	Šumava	–	Jihozápadní	Čechy

Náměstí Míru 63/1
CZ-33901 Klatovy
Tel.: +42 (376) 399 472
E-mail: info@euregio.cz
www.euregio.cz

EUREGIO	Bayrischer	Wald	-
Böhmerwald	-	Unterer	Inn	e.V.

Schlosssteig 1
D-94078 Freyung
Tel.: +49 (8551) 571 00
Fax: +49 (8551) 571 90
www.euregio-bayern.de
info@euregio-bayern.de

Za	Horní	Rakousko:

Za	Dolní	Bavorsko:
Za	Jihočeský	kraj:

Ihre	Partner	für	grenzüberschreitende	Zusammenarbeit


