6. dialogové fórum k novému
železničnímu spojení Drážďany-Praha

3. listopadu 2021 | Online
Zdroj fotografií: DB AG/Ivana
Avramovic
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2. Schválení záznamu

‒ jedna obdržená připomínka
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3.1 Informace Správy železnic

Zdroj: Správa železnic

Nové železniční spojení Drážďany – Praha, na území České
republiky
Petr Provazník (vedoucí projektu, Správa železnic)
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3.1 Informace Správy železnic
Kroky projektu 1/2
I.

Úsek Praha – sjezd Lovosice / sjezd Litomeřic
— 57,9 km
— Osobní doprava
— Návrhová rychlost až 320 km/h

II. Úsek Ústí nad Labem – Heidenau (Drážďany)
— 16,4 km (na území České republiky)
— Smíšený provoz
— Návrhová rychlost až 200 km/h (osobní vlaky) / 120
km/h (nákladní vlaky)
— Krušnohorský tunel o délce min. 25 km

II

III

III. Úsek Sjezd Litoměřice – Ústí nad Labem
— 21,5 km
— Smíšený provoz
— Střední horský tunel o délce 18,5 km
— Návrhová rychlost až 250 km/h

I

Zdroj: Správa železnic
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3.1 Informace ze Správy železnic
Kroky projektu 2/2

Fáze předběžných studií

2017

2018

2019

2020

Ukotvení záměru v
oblasti

2021

2022

2017: Schválení programu rozvoje vysokorychlostních tratí v ČR
2017 – 2020: Zpracování studie proveditelnosti
o 22.12.2020 Schválení ústřední komisí ministerstva dopravy

2018: Sestavení týmu pro přípravu projektu
2019: Uzavření dohody o spolupráci na přípravě projektu
2020: Společné zadání veřejných zakázek na Krušnohorský tunel
2021: Projekční příprava konkrétní trasy
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3.1 Informace Správy železnic
Zakotvení projektu v územně plánovací dokumentaci
Aktualizace zásad rozvoje území

▪

Zajišťuje kraj v pověření Správy
železnic

▪

Včetně strategického posuzování
vlivů na životní prostředí (SEA)

Proč měnit koridor trasy?
▪

Zahrnout Ústí nad Labem

▪

Zvýšení přínosů projektu

▪

Obtížná realizace původní trasy

▪

Původní koridor pouze jako rezerva
(bez práva na výstavbu)

Zdroj: Správa železnic
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3.1 Informace ze Správy železnic
Aktuální stav přípravy projektu
I.

Úsek Praha – výjezdy Lovosice / Litomeřice
— Průzkumy a zaměření
— Architektonická soutěž na vysokorychlostní
terminál Roudnice nad Labem
— Dokumentace pro územní řízení (v přípravě)
— Jednání se zástupci obcí a úřadů Ústeckého a
Středočeského kraje
II. Úsek Ústí nad Labem – Heidenau (DD)
— Průzkumy a zaměření
— Architektonická soutěž na terminál Ústí nad
Labem (v přípravě)
— Dokumentace pro územní řízení – úsek Ústí nad
Labem – portál tunelu (v přípravě)
— Jednání se zástupci obcí a úřadů Ústeckého
kraje

II

III
I

III.Úsek Sjezd Litoměřice – Ústí n. L.
— V přípravě

Zdroj: Správa železnic
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3.1 Informace Správy železnic
Posílení komunikace v regionu

Zdroj: Správa železnic

— od roku 2022 společné zadání Správy železnic a DB Netz AG na podporu
komunikace projektu

— Příprava stálého informačního centra Správy železnic v Ústí nad Labem
— Informace o projektu z první ruky
— Možnost skupinových prohlídek, seminářů pro skupiny
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3.2 Novinky o adaptaci projektu
‒ Relativně malými úpravami v oblasti od drážďanského hlavního nádraží
po hranice města Heidenau lze dosáhnout výrazného zlepšení kvality
služeb
‒ Tím bude zabráněno zhoršené kvalitě provozu pro předpovídaný provoz
v této oblasti a vzniku úzkého místa

Prověřovaná oblast je nyní rozšířena až ke zhlaví
drážďanského hlavního nádraží
To má vliv i na prevenci hluku v městské oblasti
spolkového hlavního města Drážďan
‒ Nárok na protihluková opatření je stanoven zákonem a podle
uznávaných technologických pravidel
‒ Nárok se vztahuje výhradně na plánovací oblast nového žel. spojení
Drážďany-Praha
‒ V průběhu dalších fází plánování bude prověřeno, do jaké míry bude
nutné zajistit ochranu před hlukem pro dotčené obyvatele v plánovací
oblasti
Zdroj: DB Netz AG/Jörn Daberkow
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3.2 Novinky o adaptaci projektu
První průběžný stav možných úprav tratí
Projektový úsek 1.2

Projektový úsek 1.1

(1.) Portál tunelu po Drážďany-

Z Drážďan-Niedersedlitz na hlavní nádraží v Drážďanech

Niedersedlitz

Uvedené plány kolejí nejsou konečné, představují spíše první prozatímní stav.
Dresden Hbf

Heidenau
Heidenau jih

DresdenZschachwitz

DresdenNiedersedlitz

DresdenDobritz

DresdenReick

DresdenStrehlen

Rozšíření projektu z Drážďan-Niedersedlitz do Drážďan hl.n. potvrdilo Spolkové
ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury.
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3.3 Vliv na již plánovaná protihluková opatření v údolí Labe

Co stalo doposud?
− Prověření proveditelnosti v roce 2018 pro
další odlehčení dotčeným obyvatelům
prostřednictvím protihlukových opatření
mezi Drážďany a českou hranicí.
− V rámci protihlukových opatření v údolí
Labe byla na základě prověření
proveditelnosti zahájena mimo jiné
projekční příprava protihlukových stěn s
předpokládaným uvedením do provozu v
letech 2024 až 2026.
− V Heidenau již byly do října 2021 instalovány
kolejnicové absorbéry hluku, v Drážďanech se
plánuje instalace v březnu/dubnu 2022
Zdroj: DB Netz AG/Jörn Daberkow
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3.3 Vliv na již plánovaná protihluková opatření v údolí Labe

Jaký je aktuální stav?
‒ Projekční příprava nového žel. spojení Drážďany-Praha se
prostorově překrývá s projekční přípravou protihlukových
opatření v údolí Labe
‒ V rámci realizace nového žel. spojení Drážďany-Praha by musely
být částečně demontovány protihlukové stěny protihlukových
opatření v údolí Labe

‒ Minimální životnost 25 let pro protihlukové stěny tedy není
zaručena, což znamená, že odpadá základ pro financování
‒ Rozhodnutí Spolkového železničního úřadu: Projekční
příprava protihlukových opatření v údolí Labe pro oblast od
drážďanského hlavního nádraží po Heidenau-Großsedlitz se
zastavuje
‒ Projekční příprava ochrany před hlukem se nyní provádí v rámci
protihlukových opatření v rámci projektu nového žel. spojení
Drážďany-Praha. Protihluková ochrana se dimenzuje podle
parametrů projektu. Tím bude překročen rámec dosud
plánovaných protihlukových opatření.
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3.4 Aktuální stav projekční přípravy v Heidenau
Časování

Ukončení Dopravního
zadání (VASt)

Zahájení studie

27.08.2021

30.10.2020
11.01.2021

Provozně-vědní průzkum
Eisenbahnbetriebswissenschaftliche
Untersuchung (EBWU)
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Q4/2021

Ukončení Provozního
zadání (BASt)
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3.4 Aktuální stav projekční přípravy v Heidenau
Provozně-vědní průzkum (EBWU)

Co řeší Provozně-vědní
průzkum?
‒ Analyzuje se kapacita cest
‒ Jízdní řády jsou kontrolovány
z hlediska robustnosti,
přepsány a porovnány se
skutečným jízdním řádem
‒ Je určena výkonnost a
chování železničního
provozního zařízení
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Co je cílem?
‒ Hodnocení a optimalizace
železničního provozu
‒ Dosažení ekonomicky
optimální provozní kvality

Jaký je výsledek?
‒ Podporuje projekční tým při
odborných činnostech v oblasti
rozvoje a plánování infrastruktury
‒ Vytváří strategický základ pro
investiční rozhodnutí v rámci
schvalování plánů a financování
železniční infrastruktury, zejména ve
vztahu k orgánům železničního dozoru
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3.4 Aktuální stav projekční
přípravy v Heidenau
Dopravní zadání (VAst) a Provozní
zadání (BAst)

‒ Požadavky
zákazníků
‒ Požadavky na
dopravu
‒ Provozní program s
koordinovaným
počtem vlaků

Podklady
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VAst
‒ Popisuje požadavky
‒ Převádí specifikace na
konkrétní dopravní
požadavky na
infrastrukturu
‒ Předává dopravní data
(informace o velikosti
plánování) do BAst
‒ Tvoří základ systému
BAst

BAst
‒ Konkretizace požadavků na
infrastrukturu na území projektu
na základě VAst
‒ počáteční posouzení
proveditelnosti, nákladů a
ekonomičnosti
‒ zvýšení stability s ohledem na
plánování časového harmonogramu
a nákladů
‒ Vzhledem ke komplexním
požadavkům je pro velké projekty
nutný samostatný BAst pro velké
projekty (silný důraz na rozhraní s
třetími stranami a korespondenční
opatření)
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3.4 Aktuální stav projekční přípravy v Heidenau
Varianty částečného tunelu s novou regionální zastávkou nebo bez ní
Plány stop základní plánovací varianty:
‒ Částečná tunelová varianta bez nového nástupiště RE (s předjízdnou stanicí Goes)

z/do ČR

Nová trať

z / do
Drážďan

z / do
Pirny

Směr Pirna/Bad Schandau
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Směr Drážďany
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3.4 Aktuální stav projekční přípravy v Heidenau
Varianty částečného tunelu s novou regionální zastávkou nebo bez ní
Plány stop základní plánovací varianty:
‒ Částečná tunelová varianta s novým nástupištěm RE v Heidenau (s předjízdnou stanicí Goes)

z/do ČR

Nová trať

z / do
Drážďan

z / do
Pirny

Směr Pirna/Bad Schandau
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3.4 Aktuální stav projekční přípravy v Heidenau
Plná tunelová varianta
Plány stop základní plánovací varianty:
‒ Varianta plného tunelu (bez předjízdné stanice Goes)

z/do ČR

Nová trať

z / do
Drážďan

z / do
Pirny

Směr Bad Schandau
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3.4 Aktuální stav projekční přípravy v Heidenau
Křížení S 172 – stav
Omezení plynoucí z polohy:
‒ Zásah do stávajícího průmyslu by měl být minimalizován
‒ Vedení nové tratě mezi AGRO Terminal Heidenau a Kühl Entsorgung & Recycling GmbH & Co.

NE
Zdroj: Výňatek z mapy Openstreetmap
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3.4 Aktuální stav projekční přípravy v Heidenau
Křížení S 172 – varianty a sklony
Varianty pro křížení S 172:
‒ Křížení nové tratě pod

tratí 6240b (hluboké
řešení)
‒ Nová trať kříží trať

Přeložka napojení terminálu AGRO

6240b(vysoké řešení)

Hlavní trať
S-Bahn

Sklony po stanici Goes u nadjezdu trati 6240b
‒ modrá: dálková kolej

6240b

Vysoké řešení nové tratě
ÚŘ – poloha stanice Goes

‒ zelená: sklony z varianty

územního plánování G
‒ červená: hluboké řešení

Hluboké řešení nové tratě

nové tratě se dvěma
podvariantami
‒ fialová: vysoké řešení nové

tratě
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3.4 Aktuální stav projekční přípravy v Heidenau
Křížení S 172 – Dopady nízkého řešení
‒ Udržování sklonů stávající tratě
(výšky) na nové trati až po odklon
zajistí podjetí S 172

NE

Úpravované sklony silnic
včetně napojovaných

‒ Vzhledem k nízkému nadloží nad
budoucím tunelem je možná pouze
výstavba otevřeným výkopem
•

významné zásahy během
výstavby do silnice S 172 a
přilehlých komunikací v delším
časovém období

•

v závislosti na sklonu nové
trati je třeba zvýšit i sklon
komunikace, a tím i další
možnosti přilehlých napojení

Nové žel. spojení Drážďany-Praha

Zdroj: Výňatek z mapy
Openstreetmap
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3.4 Aktuální stav projekční přípravy v Heidenau
Křížení S 172 – Dopadyvysokého řešení
‒ výrazně nižší spotřeba ploch

Nové žel. spojení Drážďany-Praha

‒ menší zásahy do vedení silnice S
172
‒ přilehlé silnice nejsou dotčeny
nebo jsou dotčeny jen mírně

NE

Novostavba
mostu

Zdroj: Výňatek z mapy
Openstreetmap
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3.5 Představení znalců životního prostředí pro katalog kritérií a
výhled pracovní skupiny pro katalog kritérií
Představení kanceláře

FROELICH & SPORBECK
PROJEKČNÍ PŘÍPRAVA V OBORU
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A
PORADENSTVÍ

→ Založeno:1980
→ Forma společnosti:
GmbH & Co. KG (od roku
2004)
→ Vedení:
Dipl.-Geogr. G. Peine
Dipl.-Ökol. F. Reinhartz
Dipl.-Geoökol. F. Glaßer
Dipl.-Geogr. B. Mohn

POTSDAM
BOCHUM

PLAUEN

AUGSBURG

→ Zaměstnanci (2019):
54
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3.5 Představení znalců životního prostředí pro katalog kritérií a
výhled pracovní skupiny pro katalog kritérií
Představení kanceláře
Naše služby zahrnují obory:
→ Územní řízení

FROELICH & SPORBECK
PROJEKČNÍ PŘÍPRAVA V OBORU
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A
PORADENSTVÍ

s tímto plněním:
→ Analýzy územních omezení
→ Srovnání variant
→ Zpráva EIA / Studie EIA

→ Řízení o schválení projektu
→ Územně plánovací dokumentace

→ Posouzení vlivů na životní
prostředí FFH
→ Projekty
krajiny
→ Posudky ochrany druhů

→ Řízení BlmSch (ochrana před
emisemi)

→ Odborné příspěvky k rámcové
směrnici o vodě
→ Služby GIS / BIM
→ Výzkum / Postupy
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3.5 Představení znalců životního prostředí pro katalog kritérií a
výhled pracovní skupiny pro katalog kritérií
Reference

FROELICH & SPORBECK
PROJEKČNÍ PŘÍPRAVA V OBORU
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A
PORADENSTVÍ

Nová trať Rhein/Main - Rhein/Neckar Modernizace/nová trať Hanau - Würzburg Fulda

Zdroj: Froelich & Sporbeck
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3.5 Představení znalců životního prostředí pro katalog kritérií a
výhled pracovní skupiny pro katalog kritérií
Odkazy

FROELICH & SPORBECK
PROJEKČNÍ PŘÍPRAVA V OBORU
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A
PORADENSTVÍ

Modernizace / nová trať Zatáčka Kassel Modernizace / nová trať Mannheim - Karlsruhe

Zdroj: Froelich & Sporbeck
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3.5 Představení znalců životního prostředí pro katalog kritérií a
výhled pracovní skupiny pro katalog kritérií
Bosch & Partner GmbH
Lokality

Hlavní obsah

■
■
■
■

■

Strategické posuzování vlivů na životní prostředí

■

Posouzení vlivů na životní prostředí / EIA

■

Regulace zásahů, LBP

■

Natura 2000 / Ochrana druhů

60 projektantů odborných profesí

■

Technické dokumenty k rámcové směrnici o vodě

■
■
■
■
■
■
■
■

■

LAP, plánování realizace, environmentální
stavební dozor

■

Plánování vnějšího prostoru a objektů

■

Procesní řízení

Mnichov
Herne
Hanover
Berlín

Péče o krajinu, plánování krajiny
Krajinářská architektura
Geografie
Územní plánování
Krajinná ekologie
Biologie, biodiverzita, zoologie
Zemědělské vědy
Lesnictví
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Typy záměrů(výběr)
■
■
■
■

Silnice, železnice, vodní cesta,
přístavy, letiště, výstavba potrubí,
těžba surovin,
regionální plánování, stavební plánování

Zdroj: Bosch & Partner
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3.5 Představení znalců životního prostředí pro katalog kritérií a
výhled pracovní skupiny pro katalog kritérií

Bosch & Partner GmbH
Referenční projekty
■
■

■

■
■

Modernizace / nová trať Fulda – Gerstungen – Příprava
environmentálních dokumentů pro německé územní řízení
Plynovod ZEELINK I a II z Cách do okresu Borken – příprava
environmentálních dokumentů pro německé úzení řízení a povolovací
řízení PFV
Rozšíření kapacity frankfurtského letiště – příprava environmentálních
dokumentů dokumentů pro německé územní řízení a povolovací řízení
PFV
Federální plán dopravní infrastruktury – strategické posuzování vlivů na
životní prostředí
Plán rozvoje dopravy v Sasku – příprava zprávy o životním prostředí pro
strategické posouzení vlivů na životní prostředí

Výzkum + vývoj metod
■

Směrnice pro výstavbu silnic (spolk. MD): směrnice LBP, směrnice EIA, směrnice
FFH,
■ pokyny pro regulaci dopadů: BKompV, pravidla pro BB, MV, HE, Rh-P, BayKompV)
■ DB Netz AG: Ekologická péče o vegetaci na železničních tratích
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Zdroj: Bosch & Partner GmbH
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3.5 Představení znalců životního prostředí pro katalog kritérií a
výhled pracovní skupiny pro katalog kritérií
Metodický postup
Celkový postup porovnání trasových variant

Projektové cíle plynoucí ze zákona o spolkovém plánu rozvoje dopravních cest
BSCHWAG/Spolkového plánu rozvoje dopravních cest BVWP 2030

Předběžný výběr variant
Zúžení výběru

Varianty bez splnění cíle

Prověření zbývajících variant
z hlediska souladu s cíli územního plánování

Cílový systém
Technologie / doprava /
ekonomičnost

Cílový
systém
ŽP
Referenční srovnání pořadí chráněných
statků; kontrola věrohodnosti, celkové srovnání
všech chráněných statků

Zohlednění dopravních, technických a
ekonomických potřeb

Doporučení preferované varianty

Doporučení preferované varianty

Zvážení

preferované varianty
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3.5 Představení znalců životního prostředí pro katalog kritérií a
výhled pracovní skupiny pro katalog kritérií Studie EIA část I – Hloubková analýza řešené oblasti
Metodický postup

Hloubková analýza řešené oblasti (inventarizace
chráněných statků)

Pracovní kroky studie vlivu na
životní prostředí EIA podle
návrhu směrnice pro EIA při
výstavbě silnic
(R UVP):

Studie EIA část II – Prognóza dopadů a porovnání alternativ

Stud
ie
EIA

Analýza prostorové odolnosti a
stanovení preferované varianty
(varianty pro žádost) s ohledem
na koridory a trati územního
řízení

Stanovení a znázornění oblastí s různým
potenciálem environmentálních konfliktů (limity
území)

Zahrnutí environmentálních aspektů do vývoje
alternativ tras

Stanovení dopadů na životní prostředí pro
každou alternativu trasy a porovnání alternativ
(v každém případě s ohledem na chráněné
statky a nad rámec všech chráněných statků)

Zdroj: Froelich & Sporbeck
6. dialogové fórum | DB Netz AG | 3. listopadu 2021

Určení tratě s relativně nejmenším dopadem
na životní prostředí (varianta preferovaná z
hlediska životního prostředí)
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3.5 Představení znalců životního prostředí pro katalog kritérií a
výhled pracovní skupiny pro katalog kritérií
Metodický postup
Analýza prostorové odolnosti a stanovení preferované varianty (varianta pro žádost) s ohledem na koridory
územního řízení a optimalizované tratě.
Konflikty v území a hodnocení pomocí katalogu kritérií pro chráněné statky podle zákona o EIA
-

Lidé, především lidské zdraví
zvířata, rostliny a biologickou pestrost
Plocha
Země
Voda
Klima/vzduch
Krajina
Kulturní dědictví/jiný hmotný majetek
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Zdroj: Froelich & Sporbeck

38

3.5 Představení znalců životního prostředí pro katalog kritérií a
výhled pracovní skupiny pro katalog kritérií
Metodický postup
Příklad hodnocení týkajícího se chráněného statku, v tomto případě vody – bez odkazu na
projekt nového žel. spojení Drážďany-Praha, definice kritérií
Chráněný statek

Kritérium
Stojaté povrchové vody

Stupeň hodnoty

Referenční
veličina

velmi vysoké

Hlavní kritérium

ha

velmi vysoké

Hlavní kritérium

Počet

Křížení tekoucích vod
Hlavní kritérium
Tekoucí vody se stanoveným záplavovým

vysoké

Hlavní kritérium

ha

vysoké

Hlavní kritérium

ha

střední

Podřízené kritérium

ha

Pásmo I

velmi vysoké

Hlavní kritérium

ha

Pásmo II

vysoké

Hlavní kritérium

ha

Pásmo III

střední

Podřízené

Ha

územím
Preferenční oblast preventivní
protipovodňové ochrany
Chráněný statek:

Vyhrazená oblast pro ochranu podzemních

voda

vod
Oblast ochrany pitné vody

kritérium
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3.5 Představení znalců životního prostředí pro katalog kritérií a
výhled pracovní skupiny pro katalog kritérií
Metodický postup
Příklad hodnocení nad rámec chráněného statku, bez odkazu na projekt nového žel. spojení Drážďany-Praha
Var. 1.1 Var. 1.2 Var. 1.3 Var. 1.4 Var. 2.1 Var. 3.1 Var. 4.1 Var. 5.1 Var. 6.1

Člověk-bydlení

•

Pro kvantitativní a kvalitativní hodnocení dopadů na chráněné statky se varianty seřadí do
určitého pořadí.

Člověk-rekreace

•

Toto pořadí je u daných variant určeno vztahem lepší/horší.

•

Při porovnávání více alternativ se mezi nejhorší a nejlepší variantou (pesimum/optimum)
vytvoří konfliktní třídy (se stejnými vzdálenostmi).

Rostliny
Zvířata
Půda / plocha

Příklad: 5 tříd

Podzemní voda

velmi vhodná

Povrchové vodstvo

vhodná

neutrální

nevhodná

velmi
nevhodná

Klima / vzduch
Krajina
Jednotlivé třídy ukazují, jak jsou varianty hodnoceny vůči sobě relativně.
Neuvádějí však, že by nejlepší varianta ++ byla nekonfliktní!

Kulturní dědictví
Ostatní chráněné
statky

Vážená agregace

CELKEM
Absolutní pořadí

1

3

4
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6
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3.5 Představení znalců životního prostředí pro katalog kritérií a
výhled pracovní skupiny pro katalog kritérií
Další kroky
− Průzkumy a hodnocení šetřené oblasti

− Stanovení katalogu kritérií pro analýzu prostorové odolnosti a hodnocení trasování
− Stanovení konečné metody porovnání variant a určení preferované varianty se zvláštním
přihlédnutím ke specifikům projektu částečných a plných tunelových variant

Navrhované datum pro katalog kritérií pracovní skupiny: únor 2022

6. dialogové fórum | DB Netz AG | 3. listopadu 2021

41

Program jednání
1.

Přivítání a představení

2.

Schválení záznamu

3.

Aktuální informace z projektu

4.

3.1

Informace Správy železnic

3.2

Novinky o adaptaci projektu

3.3

Vliv na již plánovaná protihluková opatření v údolí Labe

3.4

Aktuální stav plánování v Heidenau

3.5

Představení znalců životního prostředí pro katalog kritérií a výhled pracovní skupiny pro katalog kritérií

3.6

Prezentace sdružení pro oblast společného plánování

3.7

Aktuální stav vrtů

3.8

Vztahy s veřejností: informační centrum, další kroky a plánování

Výhled
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3.6 Prezentace sdružení pro oblast společného plánování
✓
✓
✓
✓
✓

Zkušené a renomované kanceláře
Zajištění požadované kapacity
Přítomnost na místě
Sdružování zdrojů
Sdružování odborných znalostí

43
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3.6 Prezentace sdružení pro oblast společného plánování
✓
✓
✓
✓
✓

ILF Consulting Engineers Austria GmbH

50+

6.000+

2.400+

Let
zkušeností

Úspěšně
dokončené
projekty

Zaměstnanci po
celém světě

150+
Země s
úspěšnými
činnostmi

Zkušené a renomované kanceláře
Zajištění požadované kapacity
Přítomnost na místě
Sdružování zdrojů
Sdružování odborných znalostí

40+
Kanceláře na
pěti
kontinentech

100
%
rodinné
vlastnictví

ILF nabízí svým klientům komplexní
inženýrské a poradenské služby „z
jediného zdroje“.

OBLASTI ČINNOSTI
ENERGIE &
OCHRANA
KLIMATU

VODA &
ŽIVOTNÍ
PROSTŘED
Í

DOPRAVA &
MĚSTSKÉ
PROSTORY

ROPA,
PLYN &
PRŮMYSL
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▪ Poradenství
▪ Projekční příprava

▪ Řízení projektu
▪ Doplňkové služby

Zdroj: ILF Consulting, IC, BUNG, Valbek Prodex
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3.6 Prezentace sdružení pro oblast společného plánování
✓
✓
✓
✓
✓

iC Group of
Companies
Odborné oblasti

Stavby a nosné konstrukce

Technické
vybavení budov

Dopravní cesty & mobilita

Ekonomika staveb a
řízení projektu

Zkušené a renomované kanceláře
Zajištění požadované kapacity
Přítomnost na místě
Sdružování zdrojů
Sdružování odborných znalostí

mezinárodní

Životní prostředí

Globální know-how i místní
kompetence s více než 600
zaměstnanci a zkušenostmi ve 100
zemích umožňují řešení projektů po
celém světě.

nabízí
•

Projektové plánování a
výpočty

•

Výběrové řízení und zadávání

•

Řízení projektu

•

Vedení a kontrola

•

Studie a poradenství

•

Due diligence

Voda

Zdroj: ILF Consulting, IC, BUNG, Valbek Prodex

Geologie a geotechnika

Tunely
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Energie
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3.6 Prezentace sdružení pro oblast společného plánování

Skupina společností BUNG

✓
✓
✓
✓
✓

Zkušené a renomované kanceláře
Zajištění požadované kapacity
Přítomnost na místě
Sdružování zdrojů
Sdružování odborných znalostí

•

BUNG GmbH (Holding) │BUNG Ingenieure AG
BUNG Baumanagement GmbH │BUNG Planen und Beraten GmbH │
KLÄHNE BUNG Beratende Ingenieure im Bauwesen GmbH │
BUNG-PEB Tunnelbau Ingenieure GmbH

•

Rok založení: 1956

•

Sídlo v Heidelbergu

•

10 lokalit po celém Německu s přibližně 330 zaměstnanci

•

Zahraniční společnosti: Slovensko │ Česká republika

•

Odborné oblasti:

Zdroj: ILF Consulting, IC, BUNG, Valbek Prodex

Dopravní zařízení

Stavebnictví a průmyslová výstavba
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Vystavba tunelů

Stavební inženýrství
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3.6 Prezentace sdružení pro oblast společného plánování
✓
✓
✓
✓
✓

Valbek & Prodex

Zkušené a renomované kanceláře
Zajištění požadované kapacity
Přítomnost na místě
Sdružování zdrojů
Sdružování odborných znalostí

Zdroj: ILF Consulting, IC, BUNG, Valbek Prodex

▪

Založeno

1991

▪

Počet zaměstnanců

přibl. 120

▪

Obrat

cca. 12 mil. €

▪

Roční počet projektů nad 200

Člen skupiny VALBEK
▪

Celkový obrat skupiny

▪

Zaměstnanci skupiny nad 600

cca 51 mil. eur
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▪

Posouzení vlivů na životní prostředí
/ EIA

▪

Technické služby

▪

Všechny fáze projekční přípravy

▪

Poradenství

▪

Stavební dozor

▪

Železnice

▪

Dálnice a silnice

▪

Ekologie a hydrotechnika

▪

Pozemní stavby

▪

Energetické technologie
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3.6 Prezentace sdružení pro oblast společného plánování

Prohlídka místa

•

Zaměření

•

Stanovení aktuálního stavu

Fáze služby 2 Studie, m.j. včetně těchto položek:
•

Koordinace projekčních cílů

•

Prověření možných řešení

•

Vysvětlení koncepce plánování

•

Hrubý odhad nákladů

•

Dokumentace výsledků

Udělení zakázky 29. 07. 2021

Fáze
plnění 3-9

IBN

výhl. konec roku 2024

•

Úroveň detailů projekční
přípravy

Fáze služby 1 Stanovení podkladů, m.j. včetně těchto položek:

Fáze
plnění 1+2

dnes

Rozsah služeb sdružení

Zdroj: ILF Consulting, IC, BUNG, Valbek Prodex

Služby zahrnují šetření alternativ „částečný tunel“ a „plný tunel“.
Projekční příprava probíhá za účasti dalších odborníků a specializovaných inženýrů s

cílem vydat doporučení pro další fáze projekční přípravy
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3.6 Prezentace sdružení pro oblast společného plánování

Výzvy při projekční přípravě nové tratě Drážďany-Praha
Minimalizovat nepříznivé účinky na prostor a životní prostředí způsobené např. těmito účinky:
•
Hluk a vibrace
•
Zábor a spotřeba půdy
•
Účinek oddělení a objížděk
•
Zásahy do lidských, zvířecích a rostlinných stanovišť
•
Zásahy do podzemních vod, horských vod a pitné vody
•
Zpevněné plochy
•
Spotřeba půdy a půdní usazeniny
Vytvoření nejlepšího možného dopravního a provozního řešení, např. s ohledem na
•
Bezpečnost
•
Spojení se stávající infrastrukturou
•
Výkonnost
•
Náklady

6. dialogové fórum | DB Netz AG | 3. listopadu 2021
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3.6 Prezentace sdružení pro oblast společného plánování
4 tunelové varianty
5 možných propojovacích stanic
→ 13 variant tras

Semmeringský úpatní tunel jako
referenční projekt se srovnatelnými
výzvami
(žádný odkaz na projekt nové tratě DrážďanyPraha)

Oblast propojení
Gloggnitz

VYBRANÁ TRASA
Oblast propojení
Mürzzuschlag Langenwang

Oblast plánování a
šetření
−
−

cca. 300 km²
přibližně 30 000 obyvatel

©ÖBB

Zdroj: ILF Consulting, IC, BUNG, Valbek Prodex
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3.6 Prezentace sdružení pro oblast společného plánování

Zvláštní výzvy v logistice výstavby velmi dlouhých tunelů
zde: Semmeringský úpatní tunel jako
referenční projekt se srovnatelnými výzvami
(žádný odkaz na projekt nové tratě Drážďany-Praha)

Portál
Mürz
příplatek

Portál
Gloggnitz
Mezilehký přístup
Grautschenhof
Zdroj: ILF Consulting, IC, BUNG, Valbek Prodex
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Mezilehký přístup
Fröschnitzův
příkop

Mezilehký přístup
Göstritz
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3.6 Prezentace sdružení pro oblast společného plánování
Zvláštní výzvy v logistice výstavby velmi dlouhých tunelů
zde:
Semmeringský úpatní tunel jako referenční projekt se
srovnatelnými výzvami
‒ Plocha zařízení staveniště mezilehlého přístupu Fröschnitzgraben → cca.
500 x 500 m

(žádný odkaz na projekt nové tratě Drážďany-Praha)

‒ 2 šachty: 400 m hluboké, průměr rd. cca. 10 m

Zdroj: ILF Consulting, IC, BUNG, Valbek Prodex
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3.6 Prezentace sdružení pro oblast společného plánování

Další kroky (2021 a 2022):
− Průzkum příslušných oblastí pro varianty částečného tunelu a plného tunelu
− Zkoumání variant tunelů z hlediska prostorového, environmentálního, ekonomického, dopravního a
provozního
− Posouzení rizika přítomnosti nevybuchlé minuce
− Pasportizace a posouzení přilehlých budov a zařízení pomocí fotodokumentace
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Program jednání
1.

Přivítání a představení

2.

Schválení záznamu

3.

Aktuální informace z projektu

4.

3.1

Informace Správy železnic

3.2

Novinky o adaptaci projektu

3.3

Vliv na již plánovaná protihluková opatření v údolí Labe

3.4

Aktuální stav plánování v Heidenau

3.5

Představení znalců životního prostředí pro katalog kritérií a výhled pracovní skupiny pro katalog kritérií

3.6

Prezentace sdružení pro oblast společného plánování

3.7

Aktuální stav vrtů

3.8

Vztahy s veřejností: informační centrum, další kroky a plánování

Výhled
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3.7 Aktuální stav vrtů
Spolková republika Německo
Svobodný stát Sasko

Česká republika

Zdroj: DB Netz AG

Koridor plného tunelu

Hranice obcí

Koridor varianty G

Státní hranice

Rozšířený koridor trasy v
příhraniční oblasti

Stávající trať

‒ První vrtná kampaň dokončena
‒ Výsledky se v současné době vyhodnocují
‒ Druhá vrtná kampaň začíná 15. listopadu 2021
‒ Vrtání probíhá jak v oblasti částečně otevřeného tunelu, tak v oblasti plné tunelové varianty
‒ Jádra vrtů jsou uložena ve skladu jader vrtů v Pirně
Dálnice
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Místo vrtání 2. vrtné kampaně (varianta s plným tunelem)
Místo vrtání k místu měření podzemní vody 2.
vrtné kampaně (varianta plného tunelu)
Místo vrtání 2. vrtné kampaně (varianta s částečným tunelem)
Místo vrtání 1. vrtné kampaně (zrealizované vrty)
1. vrtná kampaň zapojení Heidenau
(průzkumné sondy)
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Program jednání
1.

Přivítání a představení

2.

Schválení záznamu

3.

Aktuální informace z projektu

4.

3.1

Informace Správy železnic

3.2

Novinky o adaptaci projektu

3.3

Vliv na již plánovaná protihluková opatření v údolí Labe

3.4

Aktuální stav plánování v Heidenau

3.5

Představení znalců životního prostředí pro katalog kritérií a výhled pracovní skupiny pro katalog kritérií

3.6

Prezentace sdružení pro oblast společného plánování

3.7

Aktuální stav vrtů

3.8

Práce s veřejností: informační centrum, další kroky a plánování

Výhled
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3.8 Práce s veřejností: informační centrum, další kroky a
plánování
Současná a budoucí komunikační opatření
Výhled 2022

Pokračování komunikace

Vizualizace,
fotografie

Koncepce a
rozšíření
informačního
centra

Otevření
informačního centra
ve 2. čtvrtletí 2022

Arriva Chorvatsko

Dialogové fórum

Letáky, brožury,
informační
tabule

Informace o
držitelích politických
mandátů

Akce specifické pro
cílovou skupinu

Zasedání pracovních
skupin Dialogová fóra

Tisková sdělení

Dialogy s občany v
terénu/online 2022

Dvoustranná jednání
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3.8 Práce s veřejností: Informační centrum, další kroky a
plánování
Informační centrum

Zdroj: DB Netz AG/Jörn Daberkow

− Otevření je naplánováno na druhé čtvrtletí roku 2022
− Díky přístupné atmosféře by se informační místo mělo stát magnetem a přínosem pro region
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3.8 Práce s veřejností: informační centrum, další kroky a
plánování
Předběžný podrobný koncept Informační centrum
STOJANY
S VYVRTANÝMI
JÁDRY

STOLEK PRO
MÉDIA

SELFIE BOX

MODEL TUNELOVÉHO
VRTNÉHO STROJE

Interaktivní mapy k projektu

RECEPCE
Pracoviště s PC a místo na
odložení věcí

Návštěvníci si dělají selfie s
Zprostředkování znalostí o
podloží pomocí vrtných
schémat

pozadím projektu

STĚNOVÝ MONITOR 1

Okamžitý výtisk !

Téma:
Průběh tratě

STĚNOVÝ MONITOR 2
Téma:
Výstavba
tunelu

Bezbariérový
přístup

Bezbariérový
přístup

Selfie box

Ochrana proti hluku a
vibracím

STĚNOVÝ MONITOR 4
Téma:
Ochrana přírody a
životního prostředí

Tunelový vrtný stroj

Téma:

6 STĚNOVÝCH INFOTABULÍ
Recepce

STĚNOVÝ MONITOR 3

Stojany s vyvrtanými jádry
Stolek pro média

MEETING POINT

Lounge

Čajová
kuchyňka

30 míst k sezení

Sezení před dlouhou stěnou
bez oken pro optimální využití
prostoru promítačky. V
místnosti mohou být místa k
sezení.

PLOŠNÉ
ZÁVĚSY

DĚTSKÝ KOUTEK

PLOCHA PROMÍTAČKY
/ STĚNOVÝ MONITOR

STĚNOVÁ TAPETA

Průběh tratě
Evropa/region
Technologie
trasy Tunel
Technické
vybavení
Požární
ochrana a
ochrana před
katastrofami
Práce s
veřejností
Ochrana před
hlukem a
vibracemi
Ochrana
životního
prostředí a
přírody
Geologie
Metody
Novinky
Mediatéka

LOUNGE UND ČAJOVÁ KUCHYŇKA

− Zájemci jsou včas informováni o
výchozí situaci, odborných
posudcích a stavebních pracích na
nové trati Drážďany-Praha
− Je vytvořeno kontaktní místo, kde
se mohou zájemci seznámit se
stavebním projektem v každé fázi
projektu
− Interaktivní stanice nabízí
veřejnosti vzrušení a zábavu,
současně ale předávají znalosti a
informace
− Výstavní prostory jsou využívány
také pro informační akce a jsou k
dispozici partnerům

Děti si mohou samy sestavit a rozložit tybinkový kruh Sada
obsahuje 5 dílů a (eko-tex 100, certifikováno).

Zdroj: DB Netz AG/Designhaus
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Program jednání
1.

Přivítání a představení

2.

Schválení záznamu

3.

Aktuální informace z projektu
3.1

Informace Správy železnic

3.2

Novinky o adaptaci projektu

3.3

Vliv na již plánovaná protihluková opatření v údolí Labe

3.4

Aktuální stav plánování v Heidenau

3.5

Představení znalců životního prostředí pro katalog kritérií a výhled pracovní skupiny pro katalog kritérií

3.6

Prezentace sdružení pro oblast společného plánování

3.7

Aktuální stav vrtů

3.8

Vztahy s veřejností: informační centrum, další kroky a plánování

4. Výhled
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4. Výhled
Nadcházející termíny dialogového fóra
Návštěva skladu vyvrtaných jader v Pirně
‒ 2. prosince 2021

Zasedání pracovní skupiny Naučná stezka
‒ 26. ledna 2022

Zasedání pracovní skupiny Katalog kritérií
‒ Únor 2022

Zasedání pracovní skupiny Heidenau
‒ Jaro 2022

7. Zasedání dialogového fóra
‒ Jaro 2022
Zdroj: DB AG /Volker Emersleben
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Koordinace společných poselství (1/2)

•

Na šestém dialogovém fóru Drážďany-Praha dne 3.11.2021 představila společnost Deutsche Bahn první plány trati pro
rozplet v Heidenau. Nová trať bude začínat v Heidenau a bude vedena v tunelu.

•

O průběhu projektu na české straně informoval vedoucí projektu Petr Provazník ze Správy železnic.

•

Projektová oblast byla rozšířena západním směrem a nyní zahrnuje také stávající trať od hranice města
Drážďany/Heidenau až ke zhlaví drážďanského hlavního nádraží.

•

Vzhledem k tomu, že plánované protihlukové stěny ze studie proveditelnosti údolí Labe nedosahují potřebné minimální
životnosti 25 let, pozastavil Spolkový železniční úřad projekční přípravu protihlukových opatření mezi drážďanským
hlavním nádražím a Heidenau-Großsedlitz. V rámci realizace nové trati Drážďany-Praha by musely být částečně
demontovány. Společnost DB zdůrazňuje, že ochrana před hlukem je i nadále jednou z hlavních priorit projektu nového
železničního spojení Drážďany-Praha a že v rámci tohoto projektu se plánuje ochrana před hlukem v regionu, která
přesahuje rámec protihlukových opatření. Kromě toho budou navzdory zastavení projekční přípravy v rámci
protihlukových opatření v údolí Labe přijata opatření ke snížení hluku instalací kolejnicových absorbérů hluku. V období
od 24.9. do 8.10.21 již byly instalovány v Heidenau a v březnu/dubnu 2022 budou instalovány v Drážďanech.
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Koordinace společných poselství (2/2)

•

Porovnání variant křížení státní silnice S 172 ukázalo, že se nabízí vést železnici nad silnicí. Toto nadjetí využívá méně
půdy než podjetí, nezasahuje do trasy silnice S 172 a nedotýká se přilehlých silnic. Konečné pokyny budou zohledněny
při další projekční přípravě.

•

Na dialogovém fóru se představilo několik nových dodavatelů, kteří byli zapojeni do projektu od posledního zasedání.
Sdružení „ILF Consulting Engineers mit BUNG Ingenieure / iC-Gruppe a Valbek Prodex“ převezme komplexní projekční
služby v oblasti přeshraničního projektového území. Posouzení vlivu na životní prostředí vypracuje společnost Froehlich
& Sporbeck.

•

Pracovní skupiny dialogového fóra pro katalog kritérií a naučnou stezku se sejdou v nadcházejících měsících.

•

Dalšími tématy setkání byly probíhající vrty pro průzkum podzemí a práce s veřejností, včetně prvních plánů na
informační centrum na Pechhütte v Heidenau.
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Děkujeme!
Spolufinancováno
Evropskou unií

Zdroj fotografií: DB AG/Ivana
Avramovic

