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ROZEBRAT
A SLOŽIT

Rekonstrukce 
Negrelliho viaduktu 
je výjimečná stavba 
a vyžaduje trpělivost. 
I od členů I.ČLTK

DOTÝKÁ SE NÁS...
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Má úchvatnou historii a je ukázkou dokonalého kamenického řemesla. Negrelliho viadukt je nádherná
stavba, která patří ke Štvanici už sto sedmdesát let. Jenomže mu velmi pravděpodobně od loňského léta
spíláte. Kvůli prachu, hluku, nepříliš přitažlivému okolí klubu plnému zábran a oplocení. A hlavně kvůli 
bídnému parkování, okořeněnému navíc placenou zónou. Ale možná jste si přes všechna zmíněná 
negativa našli pár chvil a podívali se, jak historická památka postupně krásní.
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Jestli jste to neudělali, možná je to 
škoda. A nejen proto, že Negrelliho
stavba je druhým nejstarším mostem
v Praze (vznikla v letech 1845-1849) 
a prvním pražským železničním mostem
přes Vltavu. Teprve nyní prodělává
opravdu zásadní rekonstrukci. 
Nutnou, stav mostní konstrukce 
byl totiž téměř havarijní.

Kamenné oblouky z pískovce a žuly, 
na kterých už se významně podepsal čas,
ilustrují i výjimečnost I.ČLTK, jakkoli je
štvanický klub o téměř padesát let mladší.
Viadukt bude po generální opravě sloužit
železnici dál; znovu bude v kondici, 
navíc dostane částečně nový kabát. 

Rekonstrukce, která začala loni 
a měla by skončit v lednu 2020, přijde 
na téměř jednu a půl miliardy korun. 
Výrazně se dotýká i dění na ostrově. 
Na viaduktu se pracuje nonstop už od
léta, nejviditelnější změny ale přišly 

v zimních měsících. Po odstranění 
železničního svršku a odtěžení zásypu,
který obnažil rubovou tvář pískovcových
balvanů, došlo na kompletní rekonstrukci
čtyř oblouků na severní straně – směrem 
do Holešovic. 

„Na začátku rekonstrukce viaduktu 
byla detailní diagnostika,“ přibližuje 
Jan Domiter ze společnosti Avers, která
zajišťuje veškeré kamenické práce. 
„Zjišťoval se stav kamenů, jejich 
pevnostní charakteristiky, barevnost 
a další potřebné informace, i stav celých
oblouků – trhliny, statické poruchy, 
poškození vodou... Na základě toho pak
padlo doporučení, zda jednotlivé kameny
či celé klenby zachovat, sanovat nebo 
vyměnit. K rozebrání a opětovnému 
složení byly určeny i čtyři štvanické 
oblouky. Použitelné kameny zachováme,
silně poškozené vyměníme za nové. 
Je to precizní práce, každou řadu 
i každý kámen v ní musíme před 

rozebráním očíslovat. Nové kameny, 
které dovážíme z Německa a které jsou
opracované do totožného tvaru, jaký
měly ty původní, pak musejí přesně 
zapadnout na původní místo.“

Nejen kvůli kompletnímu rozebrání 
oblouků vzniklo pod všemi klenbami 
viaduktu tzv. podskružení, tedy podbití 
a podepření oblouků dřevěnou nebo
ocelovou konstrukcí; to je nutnost při 
jakékoli demontáži, odtěžování zásypů 
a podobně, ale také pro opětovné 
skládání klenby. Jde o vizuálně velmi 
zajímavé konstrukce. Špatná zpráva pro
členy I.ČLTK je ale ta, že je lze odstranit 
teprve v samém závěru rekonstrukce, 
kdy firma Hochtief položí na nový 
zásyp roznášející betonovou desku. 
S parkováním to do té doby bude 
neradostné…

„Postupné rozebírání podskružení 
zahájíme v závěru roku 2018, a sice podle

Co se právě děje na viaduktu, to je vidět pouze z ptačí perspektivy. Aktuality o rekonstrukci najdete na www.rekonstrukce-negrelliho-viaduktu.cz.



ZÁVODNÍ TENIS
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CO MOŽNÁ NEVÍTE…

l Negrelliho viadukt byl postaven 
v letech 1845-1849, měří 1 120 metrů 
a tvoří ho 87 oblouků, z toho 77 
pískovcových a 8 žulových

l Na jeho stavbě se podílelo na 3 000 
českých, německých a italských 
dělníků

l V roce 1873 byl dostavěn tzv. Karlínský
spojovací viadukt o délce 351 m; má
10 kamenných a 16 cihlových 
oblouků a propojuje Bubny s Libní

l Za plného provozu přečkal povodně
v letech 1865, 1890 i 2002

l Generální oprava přinese díky novému
svršku, elektronickým zabezpečovacím
zařízením a antivibračním rohožím 
a moderním výhybkám zlepšení 
kvality cestování, větší bezpečnost
provozu a tišší provoz

toho, jak budeme postupovat s betonáží,“
popisuje Michaela Pelešková ze společnosti
Hochtief a přibližuje postup prací 
po rekonstrukci oblouků: „Nejprve se
opravený most zaizoluje a provedeme
nové odvodnění. Pak přijde zásyp 
mezerovitým betonem; ten je pórovitý 
a má drenážní a přitěžovací funkci, která
je pro mostní konstrukci důležitá. Na něj

vybetonujeme finální desku, na které
Strabag postaví nový železniční svršek.“

A propos: investorem rekonstrukce je
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) 
a opravu provádí sdružení Hochtief 
CZ-Avers-Strabag Rail. Hochtief se stará
především o bourací práce, odtěžování 
a betonáž, Avers obstarává kamenické

práce a Strabag se dostane ke slovu 
zejména při pokládání železničního
svršku. Jeho chvíle jsou ale zatím 
poměrně daleko.

Aktuální je pohled na rozebírání a skládání
nejvíc poškozených kleneb a na odtěžený
a očištěný viadukt. Obnažené balvany 
pískovce lze však vidět jen z ptačí 
perspektivy (viz úvodní foto), na Štvanici
tedy z ochozů velkého centru.

„Celá stavba je rozdělena do několika
částí. Tam, kde je odtěženo, dělají se 
kamenické práce a pokračuje diagnostika,
kde jsou hotové, připravují se ruby 
kleneb pro pokládku izolací a odvodnění. 
Následovat budou zásypy a betonáže.
Zatím pokračujeme podle plánu,“ říká 
Michaela Pelešková a dodává: 
„Nejkomplikovanější na celém projektu 
je logistika a komunikace. Jednak proto,
že se na rekonstrukci podílejí tři firmy 
a další subdodavatelé, a také proto, 
že místy pracujeme na frekventovaných
místech v centru Prahy.“ 

Štvanice je například proti Karlínu 
oázou klidu. I příjezd a zásobování 
stavby ze strany k Holešovicím je 
pro členy klubu výhodou, o nákladních
autech a dalších rušivých jevech stavby
při příjezdu do klubu téměř nevědí. 
Až na místě – na parkovišti. Nedá se 
však dělat nic jiného, než vydržet.

Dva ze čtyř zcela rekonstruovaných oblouků; ten vpravo tvoří aktuálně jen bednění...

Podskružení oblouků je tesařská lahůdka a vypadá tak trochu jako umělecké dílo


