Zahájení výstavy o dokončování dálnice D8
Na zámku v Trmicích došlo v úterý 02. 03. 2004 za účasti náměstka ministra dopravy
Jiřího Kubínka, generálního ředitele ŘSD ČR Petra Laušmana, hejtmana Ústeckého kraje
Jiřího Šulce a zástupců projektantů a zhotovitelů ke slavnostnímu zahájení výstavy o
dokončování dálnice D8.

Celková délka dálnice D8, která spolu s navazující německou dálnicí A17 spojí Prahu a
Drážďany, bude 92 km. V současné době je v provozu již celých 52 km. Dálnice D8 je
rozdělena do sedmi staveb, z toho 5 je již zprovozněných. Jedná se o úseky Praha –
Lovosice (stavby 0801 – 0804) a Řehlovice – Trmice (stavba 0806).
Zbývá realizovat stavby 0805 (Lovosice – Řehlovice) a 0807 (Trmice – státní hranice).
Právě těchto zbylých čtyřicet kilometrů je předmětem prezentační výstavy v Trmicích.
Stavba 0805 naváže u Lovosic na stavbu 0804 v místě mimoúrovňové křižovatky se
silnicemi I/15 a I/30. Stavba končí u obce Řehlovice návazností na stavbu 0806, která byla
zprovozněna v roce 1990. Na trase dlouhé 16,4 km budou realizovány výstavby 29 mostů,
3 mimoúrovňových křižovatek a 2 tunelů o délkách 270 m a 620 m.
Stavba 0807, dlouhá 23,4 km, povede z Trmic až na státní hranici, kde se napojí na již
zmiňovanou německou dálnici A17. Součástí stavby je 5 mimoúrovňových křižovatek.
Krušné hory budou překonány stoupáním 4,5 % a dvěma tunely – Libouchec a Panenská.
Tunel Panenská se délkou 2 km stane nejdelším českým dálničním tunelem.
Financování těchto staveb se předpokládá formou úvěru od Evropské investiční banky
(EIB). Stavby 0807/B, 0807/E a 0807/F budou z 50 % spolufinancovány z programu ISPA.

Na výstavě naleznou návštěvníci informační panely o plánovaných úsecích, své místo zde
bude mít i ŘSD ČR, projektanti a zhotovitelé stavby. V dalších místnostech je možné
shlédnout projekci vizualizací zmiňovaných staveb s popisem a k dispozici jsou i
informační počítače. Veřejnosti je výstava přístupná každou středu a neděli od 13:00 do
16:30 hod. Výstava je dlouhodobá a vstupné je zdarma. Navíc zde budou poslední středu
v měsíci pořádány tématické přednášky (dálnice a příroda, jednotlivé stavby zvlášť atd.).
Na výstavu vás srdečně zveme.

