Výstavba železnice v severovýchodním Bavorsku
Připravujeme na budoucnost železniční síť v severovýchodním Bavorsku: Spolková republika Německo a Deutsche Bahn investují více než kdy dříve do projektů na výstavbu železničních tratí v regionu
Norimberk, Hof a Řezno. Spolková vláda počítá s výstavbou sedmi úseků s délkou prakticky 500 kilometrů. Elektrifikací, což je základní opatření, má dojít ke zlepšení udržitelnosti infrastruktury. Tak bude
region v budoucnu lepší a mobilita šetrná vůči životnímu prostředí.
V současné době jsou
železniční trasy
v severovýchodním Bavorsku
kvůli chybějícímu vrchnímu
vedení sjízdné pouze vlaky
s dieselovým pohonem. Jednak to není dobré pro klima,
ale současně to způsobuje i
nevýhody v nadregionální
dopravě. U mnoha spojů to
totiž znamená přídavné
přestupy. Kromě toho neexistuje v regionu kvůli chybějící elektrifikaci žádná
dálková doprava.

Regionální expres opouští nádraží v Marktredwitz směrem do Chebu.

Nyní je spolkovou vládou
výstavba tras naplánována. Více než po 150 letech začne
rozsáhlá modernizace. Trasa z Hofu do Marktredwitz a
dále do Řezna se již projektuje. Rovněž trasa
z Norimberku přes Marktredwitz do Schirndingu u hranice
s Českem. Na české straně trasa směřuje do Chebu a
odtud pak směrem do Prahy.
Po dokončení budou cestovat osoby a přepravovat se
náklady v severovýchodním Bavorsku způsobem
šetrnějším vůči životnímu prostředí a také hospodárněji.

Železnice pod proudem
Již od začátku minulého století se po kolejích
v Německu pohybují vlaky s elektrickým pohonem. Od té doby podíl elektrických souprav stále
více stoupá. Elektricky poháněné vlakové soupravy odebírají proud z vrchního vedení. K tomu
slouží trolejové vedení podél trasy.

Trolejové vrchní vedení podobné tomu na obrázku
bude použito také v severovýchodním Bavorsku.
Region Severovýchodního Bavorska
Severovýchodní Bavorsko leží v srdci
Evropy. Region se rozprostírá
v trojúhelníku mezi městy Norimberk,
Hof a Řezno a hraničí na východě
s Českem – Karlovarským a Plzeňským
krajem. Co se týče typu krajiny, je severovýchod Bavorska tvořen středohořími a Hornofalckým lesem.

Přednosti elektrifikovaných tratí
▪ Šetrnost vůči životnímu prostředí: odpadají
CO2-emise oproti vlakovým soupravám na dieselový pohon
▪ Tichost: soupravy na elektrický proud jsou tišší
a znamenají ulehčení pro místní obyvatele
▪ Hospodárnější: možnost dálkových spojů a
daleko atraktivnější nákladní přeprava
▪ Rychlejší: soupravy na elektrický pohon mají
větší zrychlení

Výstavba železnice v severovýchodním Bavorsku
Cesta od záměru výstavby až po realizaci projektu na železnici je v Německu dost často velice dlouhodobou záležitostí. Je třeba provést mnoho dílčích kroků v rámci projektování, týká se mnoha zúčastněných osob, zohledňují se četné zákonné požadavky a probíhají mnohá správní řízení. Proto uběhne
až do zprovoznění hodně času. Nakonec se ale úsilí vyplatí: jedná se přeci o utváření mobility zítřka pro
celý region.
Které železniční trasy budou
zmodernizovány nebo nově
vystavěny, to v Německu stanovuje zákon. Předchází tomu
dost často dlouhá politická
diskuze a také diskuze
veřejnosti, rovněž i posouzení
nákladů a přínosu. Pokud je
rozhodnuto o realizaci projektu,
pak dojde k zadání projektu DB
Netz AG. Naši inženýři provedou dle zadání ministerstva
dopravy první kroky v rámci
projektového záměru. Následně Německý spolkový sněm
opět rozhoduje o dalším postuMnohé je již vykonáno, přesto ještě projekty v severovýchodním Bavorsku mají před sebou dlouhou cestu.
pu. Poté dojde ke specifikaci
technických parametrů a k realizaci dokumentace pro územní řízení až po stavební povolení. Pokud
Proč je severovýchodní Base začne se stavbou, pak je valná část doby projektu zvládnutá.

vorsko důležité pro Evropu
Hospodářský prostor
Evropy je největším souvisejícím vnitřním trhem
světa. Žije zde mezi
Arktidou a Středozemním
mořem, mezi Atlantikem a Černým mořem
500 milionů lidí. Aby tento trh obstál
v celosvětové konkurenci, potřebuje fungující,
hospodárné a udržitelné trasy pro přepravu.
Evropská unie vytváří pro tyto účely propojenou síť, skládající se z devíti přeshraničních
koridorů pro různé dopravce. Dva z těchto
koridorů procházejí severovýchodním Bavorskem: koridor Rýn-Dunaj a koridor Skandinávie-Středozemí.
Proto by měly trasy v regionu naplno využít
svůj vlastní potenciál. To mimo jiné znamená
průchozí elektrifikaci a tím základní opatření
výstavby železnice severovýchodního Bavorska. Záměr nemá tedy jen četné regionální
potřeby, ale sám o sobě přispívá k vytvoření
silné a hospodářsky úspěšné Evropy.
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