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VRT jako součást TEN-T
—

EK navrhla zařazení podstatné části
sítě VRT do hlavní vrstvy TEN-T
— Berlín – Praha – Brno – Vídeň
— Brno – Přerov – Ostrava

—

propojení hlavních dopravních módů
v Evropě
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Moderní a dostupná železnice
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Terminály vysokorychlostní železnice
—

slouží jako doplněk systému VRT

—

přiblíží vysokorychlostní železnici
obyvatelům širokého okolí

—

parkoviště P+R, zastávky návazné
dopravy, služby, napojení na další
tratě či infrastrukturu

—

architektonické soutěže na každý
terminál, zástupci samosprávy

—

neslouží jako cílové stanice vlaků

—

plánované terminály: Praha
východ, Roudnice n/L VRT,
Jihlava VRT, Brno-Vídeňská, Ústí n/L
centrum

zdroj: SNCF
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Typické parametry českých VRT
—

Základní technické parametry:
—

kompatibilní s TSI (EU)

—

know-how SNCF

—

osobní doprava

—

dvoukolejná trať

—

provozní rychlost 320 km/h

—

návrhová rychlost 350 km/h

—

poloměry oblouků více než 7 km

—

sklony až 35 ‰

—

napájecí systém 2 x 25 kV AC

—

zabezpečovací zařízení ETCS L2

—

přístupy k trati a zařízením

—

oplocení

—

mimoúrovňová křížení

—

opatření pro prostupnost krajinou

—

údržba v noční provozní přestávce
zdroj: SNCF
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Postup přípravy VRT v ČR
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Projednání dokumentací DÚR a EIA VRT

—

Územní fáze v sobě zahrnuje veškeré činnosti spojené se získáním územního rozhodnutí. Stěžejním prvkem
je zpracování dokumentace k územnímu řízení (DÚR).

—

Z pohledu území je výstupem z této dokumentace technické řešení, které stanoví budoucí rozsah stavby
v přesnosti dotčení konkrétních pozemků. V rámci územního řízení je také zpracována dokumentace vlivu
stavby na životní prostředí (EIA).

—

Po zdárném ukončení územního řízení je možné přistoupit k výkupu pozemků a nemovitostí potřebných ke stavbě.

—

Projednání dokumentací s kraji, samosprávami a občany věnujeme velkou pozornost:
www.spravazeleznic.cz/vrt/projednani

—

Správa železnic zpřístupnila veřejnosti geografický informační systém (GIS) pro připravovanou VRT Polabí
rozšířený o funkcionalitu komunikace s veřejností: www.gobec.cz/vrt-bechovice-poricany/
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Vliv VRT na životní prostředí
—

Návrh novostavby VRT, stejně jako jiné projekty, prochází
posouzením vlivu na životní prostředí.

—

Při aktualizaci krajské územně plánovací dokumentace,
tzv. Zásad územního rozvoje kraje (ZÚR), kdy se
zpracovává posouzení vlivů koncepce na životní
prostředí (SEA).

—

Při zpracování podrobného technického návrhu se
provádí posouzení vlivu stavby na životní prostředí.

—

VRT jsou navrhovány tak, aby bylo minimalizováno
dotčení chráněných prvků v krajině.

—

Pokud to není z nějakého důvodu možné, je navrhováno
technické řešení, které co nejméně ovlivní krajinné
prvky nebo cenná území.

—

Jedná se zejména o liniové prvky ochrany (např. migrační
koridory), kterým se z principu není možné vyhnout.

—

V těchto případech jsou navrhovány přechody nebo mostní
objekty, které umožní průchod živočichů i návštěvníků
krajiny.
zdroj: SNCF
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Spolupráce s Českou geologickou službou

—

Jedná se o nezávislý subjekt spadající pod Ministerstvo životního prostředí.

—

ČGS nezaujatě posuzuje průběžné i finální výstupy geologických průzkumů a jejich návrhů. Spolupráci
proto vidíme jako jednoznačně přínosnou.

—

Smlouva je formulována na celou síť VRT, v případě potřeby tedy bude možno ČGS využít pro všechny
připravované stavby.

—

V rámci přípravy ramene RS4 se jedná o analogii ke spolupráci DB se Saskou geologickou službou. Obě
společnosti se účastní jednání a konferencí zaměřených na problematiku Krušnohorského tunelu.

—

Vzhledem ke komplikovanosti geologických poměrů je nezbytné zajistit nezávislý dohled a autoritu, kterou může
ČGS poskytnout.
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Krušnohorský tunel
—

osobní a nákladní doprava

—

návrhová rychlost:
—

až 200 (230) km/h pro osobní vlaky

—

až 120 km/h pro nákladní vlaky

—

Krušnohorský tunel délky cca 25 - 31 km
—

dvojice jednokolejných tunelů

—

záchranná stanice

—

kombinovaná ražba TBM/NRTM

—

zabezpečení ERTMS ETCS L2

—

napájení 25 kV, 50 Hz/15 kV, 16,7 Hz
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Financování přípravy VRT – CEF

—

Správa železnic získala první dotaci na zpracování projektové dokumentace na VRT.

—

Dotčený úsek VRT obdržel dotaci na zpracování DÚR v úsecích Praha-Balabenka – Lovosice
a Ústí nad Labem – přeshraniční tunel po státní hranici s Německem.

—

Součástí projektu je projektová příprava VRT terminálů Roudnice nad Labem a Ústí nad Labem. Příprava
přeshraničního tunelu probíhá ve spolupráci s Deutsche Bahn.

—

Náklady projektu: 948 milionů korun, realizace projektu proběhne v období do 12/2024.

—

O další prostředky z programu CEF se Správa železnic se uchází v právě otevřené výzvě.
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