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Zamnohem větší problém
než individuální opisování a
chybějící citace považuji
organizovaný byznys, kdy
si lze nechat napsat celou
práci na zakázku. Takový
podvod jemomentálně
prakticky neodhalitelný!

Jiří Drahoš,
bývalý předseda Akademie věd

Na tolik procent
zvýšila Česká národní
banka základní
úrokovou sazbu.
čtěte na straně 7

Negrelliho viadukt: oprava je
ve třetině, omezuje i tramvaje
Tříletá rekonstrukce Ne-
grelliho viaduktu přes Vl-
tavu je ve své třetině.

Stavbaři za dohledu pa-
mátkářů pokračují v opra-
vě nejstaršího železničního
mostu přes Vltavu, která
přinese kromě rychlejší
jízdy vlaků i kultivovaný
prostor pod oblouky mostu
v Karlíně.

Miliardová oprava má být
dokončena v červenci 2020,
170 let poté, co byl most
otevřen.

JAN SŮRA

K vůli opravě nejez-
dí přes most žád-
né vlaky, občas
omezují opravy

provoz i jinde. Tento týden
kvůli tomu nejezdí tram-
vaje po Sokolovské ulici,
další omezení čeká obyva-
tele Prahy v prosinci, kdy

bude docházet k osazování
nových ocelových nosníků
mostu přes Křižíkovu ulici.

DIAGNOSTIKA ODHALILA
NEVYHOVUJÍCÍ STAV
„Sokolovská je uzavřená z
důvodu prací na ob-
louku, který ji
překlenuje.
Březnová dia-
gnostika ka-
menů odhali-
la nevyhovu-
jící stav, a tak
prochází
klenba sanací,“
vysvětlil mluvčí
společnosti
Hochtief Michal
Talián.
Hochtief je v čele sdru-

žení (společně se Strabag
Rail a firmou Avers), které
miliardovou opravu zajiš-
ťuje.
Během tohoto týdne tak

dělníci vyměňují kameny v
klenbě, obnovují spáry

zdiva nebo odkrývají pilíře
pod povrchem terénu.
„Celá rekostrukce zatím

probíhá bez větších kom-
plikací,“ dodal Talián.
Stavbaře v dalších téměř

dvou letech čeká betonáž
nových opěr mostu,
mostních desek a
říms a také
osazení nos-
ných kon-
strukcí.
Viadukt

získá i novou
izolace a ko-
lejový svršek
a nakonec také
nezbytné sig-

nální a trakční ve-
dení.

KAMENNÉ BLOKY
DOSTANOU SVÁ ČÍSLA
Dělníci zatím ze stavby
spíše materiál odstraňují.
Kamenné bloky z mostů
sváží stavaři na pozemky u
nádraží Praha-Bubny, kde

je očíslují a pak je budou
opět sestavovat. Jisté zatím
není to, zda se bude roze-
bírat i klenba viaduktu u
karlínského divadla, která
zatím není v tak špatném
stavu, jak se čekalo.

MOST FUNGOVAL
I BĚHEM POVODNÍ
Negrelliho viadukt byl
jedním ze čtyř mostů, kte-
rý zůstal v provozu během
povodní v roce 2002. Po
skončení jeho rekonstruk-
ce po něm povede i roky
slibovaná železnice na Le-
tiště Václava Havla.
Během opravy se má

sjednotit vzhled mostu a
budou odstraněny některé
jeho vestavby a přístavby.
Celý most měří 1,4 kilo-
metru, tvoří jej celkem 99
mostních oblouků. Stavaři
mohou na most pouze z
jeho obou krajních částí,
sanaci pilířů pod Vltavou
provádějí potápěči.

„Po skončení
rekonstrukce
mostu po něm

povede i železnice
na Letiště Václava

Havla.“
Celostátní zvýhodněné jízdné
pro děti, studenty a seniory,
které zavádí vláda od září,
má konkrétní podobu.
Zmíněné kategorie budou
mít 75% slevu na veškeré
jízdné na příměstských
autobusech a vlacích PID.
MHD se sleva netýká.

Pražská integrovaná doprava,
oficiální twitterový profil

JEDNOTNÝVZHLED.Běhemopravy semásjednotit vzhledmostu a budouodstraněny některé jeho vestavby a přístavby.

OPRAVAOBLOUKU.Sokolovská ulice je v těchto dnech uzavřená
kvůli pracímnamostnímoblouku, který ji překlenuje. Březnovádia-
gnostika kamenůodhalila nevyhovující stav, a takmusí být klenba
opravena. Foto: 4x Deník/ Martin Divíšek
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Oční Kladno – akreditované a výukové 
pracoviště, 20 km od Prahy, přijme 

LÉKAŘE/KU
do nadstandardně vybavené 
ordinace s optikou
(OCT Spectralis – Mr. Blue 2,0). 

Nabízíme spolupráci s klinikou, 
plně hrazené kurzy a sjezdy, výborné 
mzdové ohodnocení, fi remní benefimzdové ohodnocení, fi remní benefimzdové ohodnocení, fi  ty. remní benefi ty. remní benefi
Dovolená 5 týdnů + 5 sick days. 
Přijímáme nové pacienty. 

Pracovní úvazek: dle domluvy. 
Tel.: 602 357 210


