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Čtyřmi pruhy na D8 se
nepojede dřív než v létě

NadálniciD8zPrahydoDráž-
ďan se od jejího slavnost-
ního otevření stále jezdí
v úseku prackovické esta-

kády pouze ve dvou pruzích. Kvůli
pohybům ve svahu pod dálničním
mostem, který poprvé zahrozil se-
suvem loni v říjnu, experti v polo-
vině prosince na poslední chvíli
nedoporučili využívat celousilnici.
Těsně po otevření stavby prohlásil
ministrdopravyDanŤok(zaANO),
že všechny čtyři pruhy budou prů-
jezdné na konci ledna. Později byl
termín o další dva měsíce posu-
nut.Nyní je jasné, žeautanevjedou
na celý profil dálnice ani v příštích
měsících.
„Na zasedání rady monitorin-

gu jsme se shodli, že všechny čtyři
pruhy se budou otevírat, až když
se ukončí všechny stavební práce.
A tonebudedřívenežv létě,“uvedl
člen rady monitoringu a vedoucí
oddělení inženýrskégeologieÚsta-
vu struktury a mechaniky hornin
Jan Blahůt. Takzvaná rada moni-
toringu je tvořená experty, kteří
pomocí více než stovky sond sle-
dují, jak segeologickysložitý terén
kolem dálnice chová.
Nad i pod dálničním mostem

nyní stavbaři podle Blahůta budu-
jí drenáž a zpevňují piloty tak, aby
byla estakáda stabilní. „Je to ještě
hodněpráce, jde topozvolna, zrání
betonu je v zimě problematické,“
sdělil HN geolog.
A protože právě práce na zpev-

ňování mostu, zejména trysková
injektáž kolem pilotů, byly hlav-
ní příčinou pohybů ve svahu, ni-
kdo nechce riskovat, že v případě
vpuštění aut na celou šíři dálnice
se problémy znovu objeví. „Práce
budou trvat ještě několik měsíců,
minimálně čtvrt roku, je i možné,
že nakonec ještě bude následovat
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injektáž.Takžedřívenežv létěauta
všemi čtyřmi pruhy jezdit nebu-
dou,“ dodal Blahůt.
Těsně po otevření dálnice, jejíž

stavbu zdržel i masivní sesuv sva-
huzroku2013, slibovalministrŤok
plnéotevřenív lednu. „Je tootázka
pár týdnů, kdy svah přestane rea-
govatnazásah,apakzkusímedalší
injektáž.Myslím, že vprůběhu led-
nasedálniceotevře,“ říkalnakonci
rokuministr.Opártýdnůpozdějise
však objevila informace, že otevře-
ní celého profilu dálnice se chystá
až v březnu.
Nyní investor potvrdil další od-

klad. „To souhlasí, i když k přes-
nějšímu termínu otevření se nyní
nechci vyjadřovat. Práce jdou ale
dobře, navíc se domníváme, že
z nějakého týdne se nyní nestřílí.
Chceme vše udělat najednou a po-
řádně, tastavbamávydržetsto let,“
uvedl tiskový mluvčí Ředitelství
silnic a dálnic Jan Rýdl.
Kromě zprovoznění celé šířeD8

chystá Ředitelství silnic a dálnic
na letošní rok výstavbu nových
úseků dálnic. Celkem – včetně
prací naD1 –budoustavbaři v akci
na 140 kilometrech dálniční sítě.
Dohromadysenadálnicícha silni-
cích prvních tříd bude opravovat
přes 600 kilometrů.
Konkrétně na dálnici D11 kolem

Hradce Králové a nových úsecích
D35 od Opatovic směrem na Časy
začnou brzy archeologické práce.
Už od začátku stavební sezony se
bude pokračovat v již rozestavě-
ných úsecích: na D3mezi Veselím
nadLužnicí aČeskýmiBudějovice-
mi,uD7vúsekuPostoloprty–Bito-
zeves, dále naD11 a D48.
Nově otevřenými úseky dálnic

budouD3vúsekuVeselínadLužni-
cí –Bošilec aBorek–Úsilné (8,9ki-
lometru),D11Osičky–HradecKrá-
lové (3,7 kilometru), D4 Skalka
(4,8 kilometru).NaD1 stavbaři do-
končí modernizaci tří úseků v cel-
kové délce 20,4 kilometru.
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Samozřejmost,
s jakou jsme pojímali
demokracii a pokrok
před 20 nebo 25 lety
jako budoucí model
jednoho světa, se
vytratila.
Joachim Gauck
německý prezident

■ ČeSKo

CVVM: Čechy nejvíc
trápí korupce
Čechy stejně jako v minulých letech
nejvíce trápí míra korupce, hospodářská
kriminalita a přistěhovalectví. Od před-
chozích let se nezměnilo ani hodnocení
veřejného života, které vnímají nejlépe.
Češi jsou tak nadále nejspokojenější
s nabídkou zboží a služeb, s kulturou,
životním prostředím a dopravní obsluž-
ností. Vyplývá to z průzkumu Centra pro
výzkum veřejného mínění (CVVM).
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