Nové železniční spojení
Drážďany-Praha
„Rychleji přes Evropu“ – od myšlenky po realitu. Doba jízdy v úseku
Praha-Drážďany se zkrátí na přibližně jednu hodinu. Nová trať
vytvoří větší kapacitu pro mezinárodní a regionální osobní dopravu
a odlehčí nákladní dopravě v údolí Labe.
Společnost Deutsche Bahn s účastí regionu prověřuje ve dvou koridorech (plný tunel a částečně povrchové vedení) nejlepší možné
řešení pro vedení tratě. Tato studie má být dokončena

Naučná stezka pro region
Tunel je viditelný pouze na portálech – proto by při projekční
přípravě a výstavbě v blízkosti budoucí nové tratě (viz mapa) měla
být zřízena turistická naučná stezka s informačními tabulemi i místy
k odpočinku vybízející k posezení a informovat o železničním projektu a dalších aktuálních otázkách v regionu.
Abychom zajistili řešení, které bude pro všechny strany to nejlepší
možné, byla v listopadu 2020 pod záštitou Dialogového fóra
Drážďany-Praha založena pracovní skupina (AG) Naučná stezka.
Za realizaci naučné stezky odpovídá společnost Deutsche Bahn
společně s Evropskou asociací pro územní spolupráci (ESÚS) a
dalšími partnery v regionu.

Prvním viditelným znamením budou tabule v oblasti Pechhütte
v Heidenau a v blízkosti hranic, kde v místech, kde jsou varianty
tras již pevně dané.
Jsou zamýšleny tématické pochůzky s průvodcem a integrace do
stávajících naučných a turistických stezek.
Těšíme se na Vaše připomínky, zájem a účast na realizaci.
Prosím kontaktujte nás!

S laskavou podporou pracovní skupiny Naučná stezka
(dialogové fórum železničního projektu Drážďany-Praha)
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Společně - způsoby realizace
V prvním kroku bude analyzován stávající systém dopravních tras
a bude zohledněno také napojení na místní veřejnou dopravu. Za
tímto účelem budou přizváni odborníci na pěší turistiku a cyklistiku z
regionu. Tabule mají být vícejazyčné a pokrývat širokou škálu otázek
- kulturu a historii, památky, přírodu, krajinu, hornictví a geologii,
ale také zásobování pitnou vodou. A proto jste vybízeni také Vy jako
regionální experti.
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