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koridor Orient-East-Med –  
úsek v česko-saském Švýcarsku 

 

důvody pro novou trasu: 
rostoucí nákladní doprava 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

počet přeprav na dosavadní trase 
v roce 2010 
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Trasa se blíží ke hranici své kapacity. Reservy jsou jenom v noci, když však 
problematika hluku omezuje další růst nákladní přepravy. 



•  po novostavbě: redukce dopravy na regionální osobní a 
nákladní vlaky 

průměrné hodnoty hluku současně (nahoře)a po roku 2025 s novou tratí(dole) 

 

důvody pro novou trasu: 
obtěžování hlukem 
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•  Současný stav: vysoké obtěžování hlukem v udolí 
Labe a okolí 
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důvody pro novou trasu: 
jízdná doba Berlín-Drážďany-Praha 
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cíle záměru 
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     existující trať 

     projekt nové tratě 
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poloha nové trasy 
délka 36 km  



podélný řez saským úsekem 
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technický nárok: 
3 velké mosty, 25 km tunelů 
 



varianty a současné vedení planované trasy 
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mapa projektu: 
Německo: 23 km, ČR: 12,7 km 
 



Další důležité kroky německé strany 
 
•  Na plánování a vybudování trasy je na německé straně kompetentní 

Spolková republika  s akciovou společností Deutsche Bahn AG.  

•  Předpokladem je, že záměr bude zapsán do Spolkového plánu dopravních 
cest (Bundesverkehrwegeplan), který má v roce 2015 schválit Spolkový 
sněm. 
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Co pro todělá Svobodný stát Sasko? 
 
•  Sasko ohlásilo záměr aktualizace Spolkového plánu dopravních cest . 

Odevzdalo žádost v březnu 2013. 

•  Vypracovalo studii, jjeíž výsledky jsme zčástí právě viděli.  
 

 

Jak pokračovat? 
 
 



Česko-saská spolupráce 
 

•  České ministerstvo dopravy a saská zemská vláda podaly komisi EU 
žádost o prostředky ve výí přes1,2 Mio EUR na vypracování studií. 

•  Na tomto základě se budou dále zkoumat  

•  vedení trasy na české straně, 

•  stav životního prostředí a osídlení v prostorech nové trasy 

•  nutné harmonizace českých, německých  a evropských zákonů a 
předpisů. 
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Jak pokračovat? 
 
 

Touto spoluprací tvoříme předpoklady pro budoucí konkrétní plánované kroky. 
 
 



Děkujeme za pozornost! 
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