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Střípky vzpomínek
ze staveb
a údržby železnic
Libereckého kraje

Věnováno těm, kteří v nedávné
minulosti významně přispěli ke stavbě a údržbě
železniční sítě v Libereckém kraji.
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Martin Půta
ÚVOD
Milí čtenáři,
železniční tratě protkávají Liberecký kraj od severu k jihu i od západu na východ. Vlaky po nich jezdí do velkých měst, ale i nejmenších vesniček a už třetí století
patří mezi nejdůležitější dopravní cesty. Spojují náš region také s dalšími kraji země, ale i sousedními zahraničními regiony. Vždyť třeba už přes 150 let vozí vlakové
soupravy cestující na jedné z nejstarších tratí u nás Pardubicko-liberecké dráze, po které přijely první vlaky do Liberce, od stejného roku vlaky směřují z krajského
města i do sousedního Německa.
Právě spojení se sousedními státy je pro Liberecký kraj jednou z priorit i v současnosti, a to nejenom kvůli cestování za prací nebo studiem. Vlaky dnešní doby jsou
i vyhledávaným turistickým a zájmovým lákadlem. I proto lidé ocenili znovuobnovení spojení mezi Libercem a polskou Szklarskou Porębou, které se podařilo
Libereckému kraji znovu uvést v roce 2015 v život. Je pravda, že díky historickému navázání na německé země s nimi máme i mnohem lepší železniční spojení
než s Prahou. I proto se kraj snaží o to, aby cesta vlakem do našeho hlavního města byla pohodlnější a trvala výrazně méně, než současných dvě a půl hodiny.
Populární jsou ale i letní cyklovlaky vozící cestující i s jejich jízdními koly za poznáváním krás našeho kraje, hitem se stal poprvé v sezoně 2016 také „koupací vlak“,
který jsme nechali vypravit z Liberce do Doks k populárnímu Máchovu jezeru.
Naše železnice je také encyklopedií zajímavých a netradičních staveb a technických řešení. Nejznámější je třeba ozubnicová trať z Desné do Kořenova, která patří
k českým unikátům. Kulturní památkou se stala díky úsilí dobrovolníků i malá železniční stanice v Martinicích v Krkonoších, k životu se postupně probouzí i další
unikát podporovaný nadšenci, úzkorozchodná železnice Frýdlant – Heřmanice. Vděčným objektem nejenom fotografů jsou i nepřehlédnutelné kamenné
viadukty, po nichž vlaky každý den projíždí, třeba ve Smržovce nebo např. na Novině nedaleko Kryštofova Údolí.
Železnice je tak nejenom spojnicí důležitých míst, po níž denně jezdí stovky cestujících do svých cílů, ale i jakousi spojnicí současnosti a minulosti. Možná po
přečtení této publikace budete na svou každodenní cestu vlakem do práce nahlížet malinko jinak. A pokud ne, tak se alespoň dozvíte další střípky z historie
železnic i jiných tratí v našem kraji. Příjemný čtenářský zážitek.
Martin Půta, hejtman Libereckého kraje
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Jak jsme střípky vzpomínek sestavili
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Petr Keller
SLOVO AUTORA
Po vydání vzpomínek na silniční stavby nezbývá v rámci objektivity významu všech dopravních staveb uvést i stavby železniční.
Už také proto, že mnohé uvedené stavební firmy, jako např. SSŽ s. p. (dnes Eurovia, a. s.), byly u mnoha uvedených staveb
a podílejí se jak na těch silničních, tak železničních, o kterých budeme psát.
O jednotlivých stavbách, akcích a zejména samotných železničních vozidlech bylo napsáno mnoho zajímavých a historicky
cenných publikací. My si zde klademe za cíl popsat dopravní stavby a vývoj sítě souhrnně s pohledem na Liberecko a tu dobu,
technologie i zajímavosti, včetně toho, co stojí za povšimnutí. Poklonu přitom nutno složit všem, kteří se dříve zasloužili
o zachycení a takřka pasport zdejších lokomotiv, vagonů, budov a tratí a toho, co je již prezentováno třeba na internetu.
V tomto textu jde zejména o zachycení doby ani ne tak z historického hlediska, ale o popsání stavu a fáze, v jaké se železniční síť
nacházela, jakou úlohu sehrála. Především u staveb popisujeme významnou změnu technologií i strojního vybavení, železniční
stavitelství se totiž po šedesátých letech radikálně proměnilo, a to od převažující ruční práce a nesmírné fyzické dřiny pracovníků
v obor s vysokou mechanizací a později i uplatněním vysoké míry moderních strojů a prostředků, jako jsou počítače
a digitalizace. Popisované období doplňuje celá řada obrázků a fotografií, byla by velká škoda, pokud by upadly v zapomnění.
Publikací chceme vzdát poctu organizacím, firmám a hlavně lidem, kteří se významně o rozvoj železničních staveb a činností
s nimi souvisejících starali, stejně jako těm, kdo v této práci pokračují.
Petr Keller: autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace kolejové a nekolejové dopravy; dodnes zaměstnán firmou
JOSTAV – Gabiony Liberec

Petr Keller (1941), stavební technik
1963 Okresní správa státních silnic Liberec
1964–1975 Silniční investorský útvar SKNV
Ústí nad. Labem se sídlem v Liberci
1976–2004 Stavby silnic a železnic Hradec Králové
2005–dodnes Jostav s. r. o.
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staré výkresy a tunelářský kahan
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1970 a současnost,
Liberec-Růžodol souběh tratí a silnice I/35
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1
Stručný popis historie železnic na území
Libereckého kraje do I. sv. války
Úvodem je nezbytné pohovořit o historii a souvislostech dopravních staveb na území Libereckého kraje.
Připomeňme si, že skutečná historie dopravy a dopravních staveb na území Libereckého kraje byla zpočátku jen v podobě obchodních
stezek, cest a silnic, a to až do roku 1859 (tuto část doby „předželezniční“ jsme popsali v již zmíněné publikaci Střípky vzpomínek ze staveb
a údržby silnic Libereckého kraje). Tato doba zprvu patřila obchodním stezkám, později, v tereziánském období, obsáhla síť silnic se
zavedenou formanskou a dostavníkovou koňskou dopravou. Tehdy velice pokrokový systém správy a údržby již vybudované sítě silnic měl
však jednu zásadní nevýhodu – sloužil pouze „koňské síle“, která svojí výkonností a rychlostí přestala vyhovovat potřebám rozvíjejícího se
místního průmyslu.
A tak povídání o našich železničních stavbách začněme trochou historie, která je nutná k získání povědomí o tom, jak a za jakých okolností
se železnice na našem území rodila.

1.1
Období rakouské monarchie
18. století se díky objevu parního stroje a vzniku první kolejnice stalo průkopnickým obdobím pro budoucí rozvoj kolejové dopravy. Za
mezní považujeme především tyto roky:
- 1765: parní stroj Jamese Watta;
- kolem roku 1790: kolejnice již dnešní podoby, důlní dráha v Anglii;
- 1825: koněspřežná dráha v Čechách (1. veřejná železnice v Evropě);
- 1829: parní lokomotiva Rocket Roberta Stephensona.
Ale naším předsevzatým úkolem je až popis fáze, kdy bylo v Evropě jasné, že pára vítězí, což způsobilo převrat v dopravě včetně území
Libereckého kraje, jenž hrál velkou roli v průmyslové revoluci monarchie rakousko-uherské.
V souvislosti s rozvojem průmyslu a tlaku zdejších podnikatelských kruhů byl již od roku 1841 rozvoj železničních staveb na našem území
velmi bouřlivý a rychlý. Ze zapojených osobností jmenujme např. podnikatele Johanna Liebiga, Karla Herziga, Vojtěcha Lanu, bratry Josefa
Engelberta a Franze Kleinovy.
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Průmyslová revoluce a rozvoj textilního a sklářského průmyslu přinesly na naše území rozvoj obchodu a s tím související potřebu dopravy
surovin a energie, v daném případě uhlí, výrobků i osob. Právě uhlí, jehož zdrojem bylo postupně Slezsko, Kladensko, Svatoňovice
a Duchcovsko, bylo hlavní surovinou pro průmysl i železnici samotnou.
Pardubicko-liberecká dráha, která zpřístupňovala průmyslovou oblast a strategicky plánovala i propojení do Německa, tedy Saska, i Slezska,
byla zásadní stavbou pro další rozvoj našeho regionu.
Připojení Liberce na budovanou železniční síť bylo třetí významnou železniční stavbou v Čechách. Před tím byly vybudovány jen úseky
Severní dráhy císaře Ferdinanda Vídeň – Brno a Vídeň – Olomouc v roce 1841 a úsek Olomouc – Pardubice – Praha s provozem v roce 1845
(pro úplnost: dráha poté byla roku 1851 zprovozněna až do Podmokel, dnešního Děčína, s propojením do Drážďan).
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staré nádraží (ilustrační foto cca 1880)
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Liberecko, v té době nejprůmyslovější oblast mocnářství po Ostravsku, a s Libercem jako druhým nejlidnatějším městem po Praze, završilo
toto období doslovným zasíťováním zdejšího kraje železnicí v rekordně krátkém čase. Po vydaných koncesích se práce ujalo mnoho
společností. Jen pro orientaci uveďme alespoň stručný seznam tratí s popisem a rokem zprovoznění.
Květen 1859: Pardubice – Liberec, 160 km, v našem kraji 71 km
15. 6. 1856 byla po řadě nejasností s trasou vydána koncese třetí významné trati na území Čech. Trať v délce 160 km byla budována
společností Jihoseveroněmecká spojovací dráha.
Trať se začala stavět v listopadu 1857, již v roce 1858 byla po jednotlivých úsecích zprovozněna do Turnova a v květnu 1859 vjel první vlak
do Liberce. Přitom právě oněch 71 km v našem kraji ze Staré Paky jsou tím nejobtížnějším. Na trati bylo vybudováno 8 tunelů v celkové
délce 2,5 km a cca 10 velkých mostů bylo již tehdy typizováno jako kamenné klenuté viadukty, velký ocelový most se klenul přes Jizeru
v Rakousích mezi Malou Skálou a Dolánky. Na dvou úsecích se trať dostala do nadmořské výšky 500 m. Složité byly úseky soutěsky Jizery
mezi Semily a Železným Brodem a Mohelky u Sychrova. Rokem 1909 byla trať znárodněna a stala se vlastnictvím Císařsko-královských
státních drah, po vzniku první republiky pak již ČSD, s výjimkou období protektorátu.
Trať má přes svůj horský charakter poměrně dobré rychlostní parametry a na části z Turnova do Liberce je dokonce čitelný záměr na
dvojkolejný úsek, svědčí o něm profil Sychrovského tunelu a viaduktu. Ostatně současně budovaný saský úsek z Liberce do Žitavy již měl
celé těleso dráhy, včetně mostů, dvojkolejné. V samotném Liberci byla v letech 1903–1904 provedena rozsáhlá přestavba a modernizace
jak kolejiště, tak budov nádraží.
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ilustrační foto stavby v historii
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Prosinec 1859: Liberec – Žitava, 27 km
Koncepčně navazující trať do Saska v délce 27 km do Žitavy byla postavena a zprovozněna německou společností v roce 1859. Styčnou
stanicí s kombinovaným provozem byl Liberec, kde v letech 1902–1905 došlo k výrazné stavební rekonstrukci a modernizaci provozu. I na
této trase jsou na našem území v délce 21 km tři významné viadukty v údolí Nisy.
1865: Turnov – Neratovice – Kralupy nad Vltavou, 104 km, 1872: „spojka“ Neratovice – Praha
Jako Turnovsko-kralupsko-pražská dráha je trať rokem 1865 napojena na Turnov a později 1872 ze Všetat spojkou přímo do Prahy.
Společnost nejprve fúzovala s Dráhou císaře Františka Josefa, následně jako Česká severní dráha byla zestátněna rakouskými drahami jako
ostatní tratě, kolem rokem 1918 přešla pod ČSD. V našem dnešním kraji vede v délce 7 km a je na ní umístěno přemostění Jizery ve
Svijanech. Labe trať překračuje v Neratovicích. Dodejme, že první Liberecký kraj sahal až za Mnichovo Hradiště.
Ještě jedna poznámka, pro mladší čtenáře, ke vztahu Liberce a Prahy. Trať ústila do pražského nádraží Františka Josefa na Těšnově, které
bylo později dost necitlivě zbouráno v souvislosti s budovanou magistrálou. Náhradním zaústěním byla střídavě nádraží Masarykovo
a Wilsonovo. Konečného a dopravně rychlejšího řešení se dostalo této trati až vybudováním komplexu „Nové spojení“ (stavba nových částí )
v letech 2004–2008.
1869: Bakov nad Jizerou – Česká Lípa – Rumburk, 70 km
Tato trasa je pro nás zajímavá oblastí Českolipska. Konsorcium velkostatkářů a podnikatelů získalo koncesi na stavbu v roce 1867, ve
stejném roce vznikla soukromá společnost Česká severní dráha a v roce 1869 byla Česká Lípa s následnými odbočnými tratěmi napojena na
Jiřetín pod Jedlovou a o 3 roky později na Děčín.
Stejnou historii mají i dvě zestátnění. Další zajímavostí je opak ve vztahu k napojení na Liberec, tj. křížení se soukromou tratí
Ústecko-teplické dráhy.
1875: Liberec – Frýdlant v Čechách – Zawidów, 40 km
Koncesi pro společnost Jihoseveroněmecká spojovací dráha vydal v roce 1872 císař
František Josef. Tato listina povolila trasu až na zemské hranice a také propojovací
železnici z Železného Brodu do Tanvaldu. Provoz byl zahájen 1. 7. 1875 a ukončen,
pod touto společností, opět zestátňujícími akty v roce 1908. Rokem 1918 se trať
dostala pod ČSD, tento stav trval až do okupace.
Poměrně náročný terén na trati si vynutil 2 tunely v délce 500 m a 150 m a 3 velké
ocelové mosty, jeden ve Stráži nad Nisou, dva u Frýdlantu přes řeku Smědou.

kaňon Jizery mezi Železným Brodem a Semily
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1875: Železný Brod – Tanvald, 17 km
Trať vybudovaná a zprovozněná roku 1875 vede prakticky 10 km soutěskou řeky Kamenice s dvěma tunely s celkovou délkou asi 0,4 km
a velkým ocelovým mostem na Spálově přes Jizeru. Stavba byla velmi náročná svojí nepřístupností. Posledních 7 km vede průmyslovým
údolím až do Tanvaldu.
1888: Liberec – Tanvald, 27 km
Železnice vybudovaná v průmyslovém údolí s průjezdem Jabloncem nad Nisou a Smržovkou, s typickým horským charakterem, s 5 tunely
délky cca 0,7 km a 3 velkými viadukty s bezpočtem opěrných a zárubních zdí. Již roku 1887, po prvním roce stavby, byl zprovozněn úsek
z Liberce do Jablonce nad Nisou, 1894 až do Tanvaldu. Trať prakticky celou délkou zasahuje do zastavěného území.
1900: Raspenava – Bílý Potok pod Smrkem, 6 km
Jedná se o odbočnou trať typicky lokálního vedení, která je známá pod jménem Hejnická lokálka, s jedním větším mostem v Raspenavě
přes řeku Smědou. O výstavbu, která probíhala od dubna 1889 do dubna 1900, se zasadila zejména zdejší osvícená šlechta a její zájmy na
napojení textilek a pily v Bílém Potoce pod Smrkem. Soukromá dráha, ve vlastnictví Frýdlantských okresních drah, byla Rakouskem
zestátněna v roce 1909, poté byla mezi válkami předána ČSD jako následovníkovi, který zajišťoval provoz a správu.
1902: Tanvald – Kořenov, 13 km
V té době šlo o důležité průmyslové zájmy propojení do německého Pruska, a to i přes výškově náročné vedení trasy mezi Tanvaldem
a Kořenovem a ke státní hranici v Novosvětském průsmyku. Na trati je 5 tunelů s délkou 1,7 km, z toho Polubenský, jako jeden nejdelších
v síti, měří 940 m, a součástí trasy jsou dva velké ocelové mosty přes Kamenici a Jizeru. Rokem 1910 zprovoznění byla trať napojena na
německý úsek (nyní polský úsek od Jelení Hory (Jelenia Góra)) a byla již v roce 1923 až do Kořenova elektrifikována. Trať překonává
nadmořskou výšku 700 m, za polskou hranici následně 900 m n. m. Tím “nej“ z hlediska stavby i provozu je úsek z Tanvaldu až za
Polubenský tunel – v tomto místě je trať, jako jediná v Čechách, s ozubnicí, podobná zůstala jen na Slovensku u Tisovce. Přestože moderní
vozidla mohou jezdit adhezně, bez ozubnice, jedná se o náročný provoz, vedený převážně jako osobní doprava.
Jedna zajímavost z nedávné historie se váže na provoz této tratě – územní vyrovnání státních hranic s Polskem. Původní hranice v řece
Jizeře neumožňovala žádný provoz z Kořenova směrem na Harrachov, který byl ukončen v roce 1945. Po roce 1959 došlo k dnes známému
posunutí průběhu hranice, přesto byl železniční provoz do Harrachova obnoven až v roce 1962.
Přeshraniční provoz do Sklářské Poruby (Szklarska Poręba) byl obnoven po zdlouhavých jednáních zainteresovaných a místních orgánů
teprve roku 2010. Nutno podotknout, že významnou podporou byla EU, a to jak v nezbytné části financování stavebních úprav na obou
stranách hranice, tak organizačně s významem podpory projektu oživení turistického ruchu v této části na styku západních Krkonoš
a Jizerských hor. Pro svoji jedinečnost je celá trať zapsána jako technická památka.
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1892: Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem, 26 km
Vznik a účel byl podobný jako u tratě na Bílý Potok pod Smrkem, zadání zde ale zahrnovalo propojení do Pruska, v prostoru Jindřichovic
pod Smrkem na dnešní Gryfów Śląski v Polsku. Původní trasování z roku 1897 vedlo ze stanice Raspenava, jako u tratě na Bílý Potok pod
Smrkem, s úvratí v Novém Městě pod Smrkem, ale konečný projekt vypracovaný v roce 1900 již vedl trasu, jak ji známe dnes, tedy
z Frýdlantu v Čechách. Koncese a stavební povolení byly vydány v roce 1900, 2. srpna 1902 byl zahájen provoz. Trasa se značně vine po
terénu a kromě velkého ocelového mostu přes Smědou a potok Řasnice ve Frýdlantu nejsou zde žádné významnější objekty.
1894: Smržovka – Josefův Důl, 7 km (580 m n. m.)
Tato 7kilometrová trať známá pod jménem Maxovka je odbočnou tratí z páteřní, dnes jizerskohorské trati Liberec – Tanvald. Její hlavní
někdejší funkcí bylo především zásobování továren a odvoz dřeva, dodnes zůstalo, mimo osobní dopravu, v omezené míře jen to dřevo.
Kromě ocelového mostu přes Kamenici a silnici je obratně vedena po vrstevnici celého údolí.
1900: Frýdlant v Čechách – Heřmanice, 10 km (dnes zrušená)
Úzkorozchodná trať o rozchodu 760 mm s pokračováním do německé Žitavy, kde je dodnes fungující síť zdejších úzkokolejek.
Doprava na této trati byla po druhé světové válce kvůli vzniklé hranici s Polskem prakticky zastavena, až do roku 1976 fungovala pod ČSD
jen do Dětřichova a Heřmanic. Kolejový svršek byl částečně snesen či rozkraden a vozidla motorové lokomotivy a osobní vozy byly
předisponovány na jindřichohradeckou úzkokolejku, kde po různých opravách slouží dodnes. Z dnešního turistického pohledu je to škoda,
Euroregion Nisa by byl bohatší o další technickou památku, která je bohužel z dnešního pohledu i ekonomického hodnocení ztracená.
Možná by po trase mohla být vedena nová „cyklopěšostezka“, s ukázkou tratě a jejího původního vybavení, muzeem v původní výtopně
apod., jakožto důstojná pieta v této zajímavé krajině. Možná později i s příhraničním pokračováním. Plocha původního nádraží pak určitě
najde uplatnění pro terminál včetně P+R.
1900: Liberec – Jablonné v Podještědí – Česká Lípa, 51 km
Trať je součástí původní Ústecko-teplické dráhy (ÚTD) vybudované pro potřebu zejména dopravy mosteckého uhlí na Liberecko. Ovšem
dodejme, že časově i kvůli omezeným parametrům tratě bylo někdejšího záměru dosaženo pozdě, jelikož Liberec získal v té době jiná
spojení. Samostatně, již roku 1883, byl rakouskými drahami vybudován úsek z České Lípy do Mimoně na staré nádraží, včetně vlečky do
cukrovaru v Zákupech. Zde uvedeme pro odlehčení tématu jednu dějepisnou odbočku: po této odbočce trati až k zámeckému parku
mohlo jezdit panstvo na své letní sídlo, nejznámější akcí z tohoto období je svatba Františka Ferdinanda d’Este dne 1. 7. 1900.
Roku 1898 ÚTD dokončila trať z Lovosic do České Lípy , odkoupila dříve vybudovaný úsek do Mimoně a nejnáročnější úsek do Liberce
dokončila až v roce 1900. Teprve po přestavbě hlavního nádraží v Liberci v roce 1903 byl umožněn provoz do stanice tak, jak jej známe
dosud. Do té doby provoz končil na takzvaném Dolním nádraží u liberecké teplárny.
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Železnice z hlediska zeměpisné polohy v síti drah byla nazývána transverzální. Trať je známá snad největší typizací budov s nesmírně
hezkou, účelnou a funkční architekturou. Pro své vedení v úseku přes Ještědský hřeben a Kryštofovo Údolí se dá přirovnat ke Švýcarsku
a také si ji pro tento charakter často vybírají filmaři.
V roce 1923 byla trať zestátněná a připojena k ČSD. V naší oblasti má trať při překonání Ještědského hřebenu 5 tunelů s úhrnnou délkou
1,3 km, z toho nejdelší, vrcholový „Ještědský“ měří 815 m s nadmořskou výškou 500 m. Dále jsou zde tři viadukty, největší je v Novině. Zde
ještě připomeňme rameno Litoměřice – Česká Lípa v roce 1898, které svou částí před Úštěkem také patří k našemu kraji.
Jako na jediné trati zde byly provedeny rozsáhlé změny v současné době díky stavbě žizníkovské spojky zprovozněné v roce 1979, čímž
byla odstraněna úvrať v České Lípě a zároveň tak bylo zajištěno přímé napojení na bakovskou trať. Toto opatření potom umožnilo zrušení
nádraží Česká Lípa město nebo bezpřepřahové vedení odklonových vlaků od Liberce ve směru na Nymburk a rekreačních přímých vlaků
z Liberce do Doks.
1886: Česká Lípa – Volfartice – Kamenický Šenov – Česká Kamenice, 17 km (dnes
zrušena)
Tato trať z České Lípy Střelnice po Kamenický Šenov byla navázána na Českou severní dráhu
pro obsluhu hornaté části až do nadmořské výšky 600 m. Kvůli malému provozu byla zrušena
v roce 1979. Opuštěné těleso slouží jako ideální cyklostezka s dobrou dostupností železniční
dopravy, ostatně i jako další úseky opuštěných drah Svor – Jablonné v Podještědí i část od
Vlčího Dolu (Zákup) do České Lípy. Část mimo náš kraj u České Kamenice je zachována pro
muzejní jízdy právě z České Kamenice do Kamenického Šenova (www.kzc.cz/vlak/kamenickymotoracek).
1905: Svor – Cvikov (1886) – Jablonné v Podještědí, 17 km (dnes zrušena)
Podobně lokální charakter spojovací dráhy s dnes neefektivním provozem byl pro
osobní provoz ukončen v roce 1977. Impulzem bylo náročné budování
mimoúrovňového křížení s novou přeložkou silnice I/9 ve Svoru. Do roku 1986 pak
byla ještě udržována příležitostná nákladní doprava, prakticky jako vlečka
z Jablonného v Podještědí do Cvikova. Dnes je celý úsek svršku již snesen. Nová
obnova svršku poměrně krátkou dobu před zrušením byla zdůvodňována
vojenskostrategickým významem možnosti objetí železničního uzlu České Lípy, ale
ani tento důvod již neobstál. Bude z ní zase úspěšná cyklostezka Českolipska,
podobně jako z té volfartické.
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1903: místní dráha Jičín – Rovensko – Turnov, 12 km
Trať sloužila převážně místním účelům jako přípojná k pardubické trati.
V roce 1925 po zestátnění ČSD začínala mít větší význam takzvaná „Jičínka“, paralelní trasa pardubické trati mezi Hradcem Králové
a Turnovem. Z významnějších objektů na trati jmenujme ocelový most přes Jizeru v Turnově, jehož oblouková konstrukce sloužila bez
podstatných oprav až do nedávné doby.
Zajímavostí je, že měla až do roku 1908 svoje nádraží na opačné straně dnešní stanice a teprve po rekonstrukci byla v roce 1910 úvraťově
zapojena k nástupištím dnešního nádraží.
Po postupných obnovách a zesílení začíná v poslední době sloužit jako odklonová ze směru Nymburk. Také velká těžba sklářských písků
používaných i v hutnictví z pískovny Střeleč se vyváží takřka 100% po zdejší vlečce do Libuně, která v 70. letech prošla rekonstrukcí.
1905–6: Stará Paka přes Sobotku na Mladou Boleslav, v Libereckém kraji cca 9 km
1871: Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou, 20 km
Napojením větve turnovské trati sloužila jako přípojná k pardubické trati. Právě zdejší průmysl včetně dopravy dřeva zdůvodnil stavbu již
velmi brzo po zprovoznění té pardubické. Vysoká náročnost byla dána jednak mnoha zdmi a dále 3 přemostěními Jizery s jedním tunelem
u Hradska, protože většina trasy sleduje přímo souběh s řekou Jizerou v jejím úzkém skalnatém údolí. Dodnes sporadicky řeší i rekreační
dopravu do Rokytnice nad Jizerou, jednoho z krkonošských středisek. Neodpustím si podotknout, že pokud bychom byli Švýcarskem či
Rakouskem, tak by se brzy naplnila vize jejího propojení tunelem do Harrachova.
Kolem 400 km zdejších tratí bylo vybudováno poměrně v krátkém období, přestože svým trasováním, spodní stavbou a zejména umělými
stavbami, jako mosty a tunely, rozhodně patří mezi stavby náročné. Tratě slouží do dnešní doby a to jen po běžných modernizacích
kolejového svršku a zabezpečovacího zařízení. O opravách mostů a tunelů po 100–150 letech se zmíníme později.
I z pohledu dnešní doby bylo tempo výstavby obdivuhodné, především kvůli náročnému terénu a množství tunelů a mostů v kombinaci
s tehdejší mechanizací (pokud formu výstavby můžeme takto vůbec pojmenovat). Do té doby snad byla jen ruční kára, kolečko, koňské
nebo volské potahy, krumpáč, lopata, motyka, sochory, ruční pily, polní drážky, zprvu také jen s lidskou nebo koňskou silou, rumpály,
ručními pěchy a podobně. Zejména u pardubické trati a trati na Českou Lípu je nutné se zmínit o velkorysosti a prozíravosti projektu, a to
jak z hlediska parametrů trati, tak i samotných investorů a projektantů.
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V čem spočíval úspěch staveb?
Prakticky všechny stavby připravoval, investoval a budoval soukromý subjekt, který z počátku stavby i provozoval. Společnosti tak byly
ekonomicky, technicky i profesně zainteresované na včasném zahájení provozu. Přes vybudovaný císařský státní aparát se výstavba svěřila
investorům rozvíjejícího se průmyslu a Vídeň si ponechala pouze úlohu koncepční v podobě vydávaných koncesí a právních a technických
norem. Lokální dráhy pak byly přímo v místě podporovány právě místním zájmem a snahou zapojení se do budované železniční sítě.
Organizačně byly stavby vždy členěny na jednotlivé, poměrně dlouhé úseky, ale vždy kompletně provedené. Jejich značně typizované
projekty a vedení bylo svěřováno velmi schopným odborníkům. Pro speciální práce na mostech a tunelech byly najímány celé skupiny
odborníků (tj. barabové, ajznbonští tovaryši či trhani), které šly prakticky Evropou od stavby ke stavbě a díky tomu získaly vysokou
odbornost. U zemních prací a malých mostů byly významně zastoupeny místní firmy a obyvatelstvo.
Jak jsme již uvedli, o všech stavbách bylo již mnoho napsáno a veškeré informace jsou dohledatelné jak na internetu, tak i v místních
kronikách, knihách a publikacích, které vyšly např. k různým výročím jednotlivých tratí. Není tedy důvod dalšími daty zatěžovat naše
vyprávění. Snad z hlediska časové posloupnosti a úplnosti je třeba uvést, že největšími společnostmi, které se zprvu zabývaly výstavbou
u nás, byly Jihoseveroněmecká spojovací dráha a Rakouské severozápadní dráhy.
Zejména pardubická dráha byla průběžně modernizována včetně nádraží – již v roce 1888 byla postavena ocelová lávka přes nádraží
v Liberci, která propojila dříve samostatnou obec Janův Důl a až do roku 1990 sloužila nejen dětem s nadšením pro mašinky.
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tramvaj Jablonec – Janov v Rychnově u Jablonce nad Nisou v době rušení provozu
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Zmínka o tramvajích
V našem přehledu toho, co souvisí s kolejemi, nesmí chybět už v této kapitole zmínka o tramvajích. Obě největší města se mohou pochlubit
tramvajovou dopravou, v Liberci od roku 1897 a v Jablonci nad Nisou od roku 1902. Jablonec nad Nisou měl rozbudovanou síť linek sloužících
nejen k dopravě osob, ale také nákladů. Tato nákladní doprava byla pro zdejší průmysl zavedena pro navázání na železnici, konkrétně překladiště
v Rychnově u Jablonce nad Nisou na pardubickou dráhu a přímo v Jablonci nad Nisou, Brandlu / dolním nádraží na trať Liberec – Tanvald. Je třeba
dodat, že tyto linky byly reakcí místních podnikatelů na skutečnost, že Pardubicko-liberecká dráha nebyla trasována z Železného Brodu přes
Tanvald a Jablonec nad Nisou.
Dráhy se rychle modernizovaly včetně zvyšování nápravových tlaků vozidel a množství vlaků. Tomu odpovídal i rozvoj a vybavení
zabezpečovacího zařízení a stanic. Síť byla často doplňována o firemní vlečky nebo nákladiště zdejších továren. Provoz, který probíhal již
i během nocí, se kolem roku 1890 podobal tomu, jak jej známe z dobových pohlednic a obecních kronik.
V průběhu let 1900–1910 bylo mnoho společností – drah zestátněno zprvu vyhláškou, později zákonem vydaným v lednu 1908 ve Vídni,
a to i se zpětným účinkem. Tím vznikla velká zestátněná síť Císařsko-královských státních drah (německy kaiserlich-königliche
Staatsbahnen, kkStB). Větší celek sjednotil mnoho specifik soukromých drah, vytvořil efekt síťové dopravy a tím zvýšil celkovou efektivnost.
Co bylo důvodem tohoto kroku? Oslabení soukromého kapitálu, podřízení národohospodářským potřebám mocnářství i zmírnění
vykořisťování železničních dělníků a modernizace železnice. Toto období bylo zúročeno velkorysou přestavbou libereckého nádraží v roce
1905 z jakéhosi původně chaotického růstu a slepence Pardubicko-liberecké dráhy, Saské a UTD, která dala vzniknout podchodům,
ostrovním nástupištím s úplným vybavením služeb, krytým nástupištím i vybudování technického zázemí, topíren, dílen apod.
Je třeba vídeňskému mocnářství přiznat, že vybudování aparátu státní správy jak železnic, tak silnic bylo vysoce moderní a odborné,
o čemž svědčí organizační struktura a stav již kolem roku 1900.
Přes centrálnost řízení je obdivuhodná samostatnost výkonných c. a k. úředníků, na
dráze tedy i traťmistrů, kteří v té kategorii byli, a jejich odpovědnost od projektu,
provedení až po cenu prací. Ta zejména byla hlídána velkou poptávkou po zdravé
šetrnosti, což dokládá celá řada dobových dokumentů.
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Jak se můžeme dočíst v zajímavých dokumentech té doby, provozní zadání nebo stav kolejí bylo řešeno vždy operativou, zpracování
projektu traťmistrem (např. v přiložené fotografii dokumentu vrchním ofic. Bahnmeisterem Erhardem Kellerem, mým dědou), jednoduché
schválení odborem pro udržování dráhy, KK Bahnerhaltungs sekcion Turnau, a provedení prací vlastní kapacitou traťové správy. Ostatně
i později ředitelství ČSD a ministerstva termín „odbor pro udržování drah“ zařadila do svého organizačního schématu.
Pro snadnější organizaci bylo 15. 11. 1908 zřízeno
ředitelství pro Českou severní dráhu a příslušná
traťová ředitelství, jedno z nich i v Liberci a Hradci
Králové. Zestátněné železnice Rakousko-Uherska
vytvořily v té době moderní síť od Haliče a Bosny
a Hercegoviny až po hranice s Bavorskem, Saskem
a Slezskem. Vedení drah docílilo jak sjednocení
provozních předpisů, tak značné typizace výstavby,
jež je navenek zřetelná v jednotlivých oblastech
podobností staničních budov, vodáren, skladů,
strážních domků, ale i mostů.

liberecké nádraží po roce 1905

Charakterizovat provoz železnice v naší oblasti v této době můžeme asi těmito slovy:
Liberec i okolí byly na svou dobu výborně spojeny s Prahou, Pardubicemi, Vídní, na saskou stranu s Drážďany, Berlínem a severně na
Slezsko s dnešní Vratislaví (Wrocław). Tehdejší již přímá doba jízdy do Prahy za 3 hod. 50 min. a přímá spojení s Vídní a Berlínem v nás při
pohledu do dnešního jízdního řádu nechávají rozpaky. Liberec byl zkrátka na hlavním tahu páteřní trasy Berlín – Vídeň.
V období 1895–1904 (před pompézní německo-českou výstavou v Liberci) proběhla, jak jsme již zmínili, rozsáhlá modernizace libereckého
nádraží. Nádraží bylo přizpůsobeno i modernímu provozu tří dopravců, tedy rakouských státních drah, dráze Saské od Žitavy a ÚTD od
České Lípy.
Otevření zrekonstruovaného nádraží se neslo ve znamení přítomnosti samotného císaře Františka Josefa I. a také cca 1,2 milionu
návštěvníků zmíněné výstavy.
Samo liberecké nádraží v této podobě slouží prakticky dodnes a teprve v nedávné době došlo jak k opravám, tak modernizaci některých
částí a hlavně technologií a zabezpečení, což svědčí o investorské velkorysosti a o kvalitě díla.
Toto období je možno stavebně i provozem srovnávat s dnešním pohledem na železnici a samotná síť se prakticky od té doby příliš
nezměnila.
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služební korespondence
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Nebyla to zásluha jen drážních vozidel, ale také díky velkorysým projektům tratí a jejich provedení, které dodnes vyhovují dnešnímu
provozu – po modernizaci svršku a zabezpečení mají na značné části sítě schopnost provozu rychlostmi i nad 100 km/h.
Zestátněné rakouské dráhy investovaly nejen do vozidel, ale zejména do zesilování svršku i do zabezpečovacího a sdělovacího zařízení.
Původní zabezpečení, později „zvonkové“ bylo postupně zdokonalováno, roku 1880 byl přidán telegraf a roku 1909 i telefon.
Rozvoj drah byl drasticky přerušen první světovou válkou.

schéma libereckého nádraží před rokem 1905
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1.2
Období I. světové války
Válka potvrdila, že železnice se po rakouském zestátnění stala důležitou součástí státu. Byla funkční a takřka polovojensky organizována, již
v této době fungovaly správy tratí s kvalitním personálem techniků i traťových dělníků. Dodejme, že technologie s minimální mechanizací
stále byla na velmi nízké úrovni.
Dráha potvrdila svoji nepostradatelnost. Stejně jako po prvním konfliktu v roce 1866 (prusko-rakouská válka), který Liberecko zažilo,
i I. světová válka potvrdila důležitou úlohu železniční dopravy, a to zejména v zásobování a vojenských přesunech. Liberecko však přímo
vojenskými akcemi zasaženo nebylo.
Válka způsobila chudobu a zapříčinila odliv pracovníků a zanedbání údržby, což bylo pro železnici, stejně jako pro jiné oblasti, velmi
destruktivní. Mnoho zaměstnanců drah bylo do válečných zón odveleno a také tam položili své životy. Mnoho pomníčků a pamětních
tabulí, od tehdejší Haliče až po severní Itálii, to dokládá.
Pro odlehčení zmiňme alespoň jednu skutečnou a ne zrovna drastickou epizodu z nasazení tehdejších železničářů v I. světové válce.
Koneckonců malý pohled na železnici z té doby zachycuje i Hašek ve slavném Švejkovi. Z rodinného vyprávění uvádím, kterak skupina
železničářů, jak jinak než z Hradce Králové a okolí, byla nasazena na různých frontách od Haliče až po Itálii a využívala v závěru války svých
odborností. Při zmatečných přesunech vojenských ešalonů se podařilo jeden z vagonů šikovně zneschopnit a po odstavení sehnat barvy
a vybavit ho symbolem Červeného kříže, což by asi nestačilo na ošálení vojáků a personálu cizích drah. Jelikož zmínění železničáři znali
z dřívější praxe rychlost „mezistaniční“ přepravy vagonů s kostmi a kůžemi do mydláren a koželužen kvůli zápachu, důvtipně vagon
nadepsali velkými tabulemi „KARANTÉNA – TYFUS“, protože tyf bylo zaklínadlo, kterého se každý bál. A tak se svým vagonem prošibovali
a prostáli ve šturcech konec války a ještě s pomocí mnoha ošetřovatelek v mnoha stanicích rakouských drah.
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útrapy železnice a lidí v I. sv. válce
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1.3
Meziválečné období a vznik ČSD
Po válečných útrapách a ztrátách bylo toto období ve znamení nadšení ze samostatnosti a snahy zbavit se zbytečné byrokracie
rozpadlého mocnářství. A tak odborníci i řadoví pracovníci s dobrými zkušenostmi citlivě přecházeli pod nové vedení.
28. 10. 1918 byla zavedena nová organizace s názvem Československé státní dráhy (ČSD), která byla od roku 1919 vedena pod
Ministerstvem železnic v Praze. Dále bylo v novém systému řízení železnice založeno Ředitelství drah (ŘD), náš region spadal pod oblastní
Hradec Králové s již zmíněným odborem udržování tratí. Stavební správy příslušných úseků, tedy i Liberce, zajišťovaly především údržbu
a malé rekonstrukce tratí a objektů. Do roku 1923, v programu zestátňování, byla zestátněna Ústecko-teplická dráha (ÚTD) a v roce 1925
i poslední tratě a provoz Frýdlantské okresní dráhy (FOD). Oblast spadala převážně pod Ředitelství ČSD v Hradci Králové.
S poválečným nedostatkem všeho souvisela snaha po úsporách. Krom uhlí pro lokomotivy to byl například i petrolej na osvětlení
(zavádění elektrického proudu bylo milníkem – petrolejové (výjimečně plynové) a acetylenové lampy byly ve stanicích nahrazovány, ale ve
vlacích a zabezpečovacích zařízeních, jako semaforech a výhybkách, a u personálu nebylo vybavení petrolejkou neobvyklé až do 50. let).
A k tomu se měnila dopravní potřeba a priorita modernizace železniční sítě. Tato fakta vytvořila hendikep na území Libereckého kraje,
který trval až do nedávné minulosti.
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Státní železniční správa plánovala zejména pod vlivem vzniklé potřeby podélných tratí v ose tehdejší republiky prakticky nejdelší dopravní
trasu Cheb – Praha – Košice – Jasina na Podkarpatské Rusi, tj. cca 1 200 km, kterou přímé rychlíky Praha – Jasina v roce 1923 zdolávaly za
18 hodin.
Nejen na stavbách však stále zůstával takřka 100% podíl ruční práce a dřiny. Ani technický personál to neměl lehké. Náročné ruční výpočty,
dokumentace a práce traťmistrů, kteří stále zodpovídali za vše, od zpracování, dokumentaci přes realizaci a provoz (traťmistři jsou až dosud
těmi hlavními, kteří zodpovídají za stav tratě a případné nehodové důsledky).
Z dokonalého systému rakouských drah ČSD přejalo většinu předpisů. I tehdy se již sledovaly náklady a vše podléhalo dodržování
rozpočtů. A také neustálý spor nad tím, kdo nehodu způsobil, zda odbor udržování dráhy, nebo provoz zpracování, byl vždy velmi osobní
i konkrétním rukopisem té nejodpovědnější funkce již zmíněného traťmistra, vrchního oficiála. Stavební správy měly k dispozici s ohledem
na náročnost ruční práce velký počet traťových dělníků, převážně organizovaných k traťovým okrskům příslušných traťmistrů, tratí i větších
stanic, např. Liberci.
Kolejový svršek po obnovách či výměnách pražců a kolejnic byl převážně lehkého typu (tvaru, zde Xa a XXIVa 36–30 kg/m), svršky alespoň
na hlavních tratí byly postupně vyměněny za tvary A a T (35–49 kg/m). Kromě malého úseku na hrádecké trati a zubačky, kde byly užity
ocelové pražce, byly pražce dřevěné, na lokálkách i z měkkého dřeva. V mnoha případech obnovy a opravy bylo užito i výzisku z oprav na
hlavních tratích; ostatně nejen v poválečném období, ale i dnes to má smysl, pokud je to ekonomické a technicky možné – je to jedna
z výhod trati, kde je skutečně vidět praktická recyklace, jakýsi secondhand.
Výhybky byly všech možných typů, převážně však ty, které omezovaly rychlost nebo neumožňovaly centrální stavění. Poměrně bez
problému bylo zaštěrkování převážně z místních lomů. Ty zavlečkované měly výhodu již v přímém naložení ze sila do později zaváděných
výsypných vagonů. U nás mezi ně v té době patřil na Rumbursku lom Císařský, dále heřmanický a frýdlantský lom a Košťálov (naštěstí
Košťálov, původně vlastněn společností Severokámen, následně privatizovaný Tarmacem a dnes v majetku Eurovie, vrací část expedice na
opravenou vlečku). Tehdy však neexistovala mechanizace pro náklady z těchto lomů, proto musely být budovány speciální nájezdové
rampy a podobně a nemůžeme se divit, že i blízký lom v Heřmanicích u Frýdlantu sypal drtě do výsypných vagonů, jež byly na úzkokolejce
naloženy na speciálních podvalnících, které umožňovaly přepravu normálněrozchodných vagonů, tedy později i těch výsypných.
Podvalníkový provoz se na Heřmaničce dochoval až do 50. let.
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Obnovy tratí probíhaly zpravidla montáží kolejí přímo v ose, v kratších výlukách, s velkým využíváním již zmíněného výzisku, tj. demontáží,
např. otáčením ojetých vnitřních a vnějších v obloucích.
Přes tyto komplikace ČSD již po 10 letech vybudovaly moderní státní firmu, která měla své výrobní základny, své zásobovací jednotky,
zdravotnictví i svoji výpočetní stanici (zpracováním děrných štítků začínala elektrifikaci na tratích v centru Prahy). Objevovaly se i první
měřicí vozy, sic ještě bez elektroniky, které měřily kvalitu a bezpečnost tratí. V minulosti i dnes jsou sice tyto vozy tak trochu postrachem
traťmistrů, ale především velkou prevencí.
Až v roce 1930 se začaly objevovat první jednoduché stroje (podbíječky, čističky kolejového lože a malý počet parních jeřábů s nosností
do 25 tun, které však sloužily převážně jako nehodové). Pro větší práce souvislých oprav byly organizovány první stavební vlaky.
Stavební správy neměly na starost jenom tratě, ale i budovy nádraží, provozních objektů a služebních bytů. Tyto objekty spadaly do
pracovní náplně tzv. budovních.
Z dalších provozních potřeb je dobré jmenovat i zásobování, v branži nazývané jako zbrojení, lokomotiv vodou a uhlím.
Zbrojení uhlím probíhalo v koncových výtopnách (Liberec, Turnov, Česká Lípa, Tanvald, Bakov nad Jizerou a Frýdlant, své výtopny měly
i koncové stanice všech lokálek) do roku 1920 většinou ručně – v koších, později zauhlovacími výtahy a po roce 1960 zpravidla
drapákovými jeřáby (poslední vyrobené parní lokomotivy měly v roce 1960 prostor pro zásobu 735 m3 vody a 3–20 tun uhlí). Spotřeba
byla velice proměnná dle terénu, typu (řady) lokomotivy a dle kvality uhlí. Průměrně tak 5–15 tun na 100 km. Hnědé uhlí s výrazně nižší
výhřevností začalo být používáno až po roce 1945.
S vodou a s tím související kapacitou vlastních studní, vodovodů, čerpacích stanic, vodojemů a vodních jeřábů to bylo náročnější, protože
dobírání vody probíhalo v průběhu jízdy, orientačně již po 50 km, což ovlivňovalo pobyt vlaků ve stanicích a tím i jízdní řád. Nemluvě
o zimních starostech jak s vodovody, tak na samotných lokomotivách v silných mrazech.
Ke všem zařízením kolem železnice, která patřila do branže stavařiny, ještě připočtěme v kolejišti, vyjma výtopen u vodních jeřábů,
popelové jámy, kam mašiny vyprazdňovaly popelník. Jámám musela být věnována zvláštní pozornost a kázeň, na tratích převážně
s dřevěnými pražci hrozilo vyhoření, pokud topič horký popel vypustil na trať. Starosti s vodou tak byly z větší míry ukončeny až v roce
1980, tedy v roce ukončení parního provozu na území Libereckého kraje. Nadále přetrvalo jen zásobování parního topení v osobních
vagonech prvních typů motorových lokomotiv, tedy doplňování vody cca po 70 km z upravených hydrantů u bývalých vodních jeřábů.
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vodní jeřáb a popelová jáma
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Pokusme se charakterizovat meziválečné období na území Libereckého kraje: první republika měla jiné priority a dopravní proudy, než
měla monarchie. Osa Berlín – Vídeň zmizela, a Liberecko tak již nebylo na hlavních trasách železnice a začalo zaostávat.
Na rozdíl od zahájené kampaně zdvojkolejňování a modernizace hlavní sítě, včetně nových tratí směrem na Slovensko, zde nastal útlum
a síť byla spíše jen udržována místními zlepšeními. Investice zde byly cíleny do vlastního provozu lokomotiv a vozů, nikoli do tratí.
A průmyslový charakter byl znát na rostoucím počtu vleček, od těch velkých u továren, cukrovarů, pivovarů až po krátké různých
zemědělských sdružení a družstev, v této době převažovalo hlavně zásobování uhlím.
Jeden moderní prvek se však přece i zde objevil. Byla to motorizace, tj. zavádění motorových vozů. Přestože jsme si na začátku řekli, že
provoz–vozidla zde nebudeme popisovat, nyní učiníme výjimku, přece jenom je to spojeno s kolejemi. Soukromá Frýdlantská okresní
dráha (FOD) již v roce 1928 zkoušela motorák M120.3 vyrobený Tatrou Kopřivnice. Po dobrých zkušenostech, už po zestátnění, sem byl
v roce 1931 dodán motorový vůz M244.001 vyrobený v České Lípě. A proč se o tom zmiňujeme? Po komisionální prohlídce a zkušební
protokolární jízdě byla na dobře udržované trati bez dalších úprav zvýšena rychlost pro tato lehká vozidla z původních 25 na 40 km/hod.,
čímž došlo ke zjednodušení a zrychlení obratů na konečné, výtopenské služby a zefektivnění. Jak nás to nutí porovnávat se situací na
regionálních tratích v dnešní době? A co víc, původně to byl ekonomický zájem soukromé dráhy, tedy výsledek již tehdy konkurenčního
prostředí, o jehož velkém významu pro dráhu se zadavatelům ani nesnilo. Motorizace totiž také poprvé prokázala své výhody ve vztahu ke
stavbám. Menší nápravové tlaky, opotřebení svršku a zázemí výtopen související se zauhlováním, vodou atd. Moderní vozidla tak vlastně
tehdy napomáhala i stavařině (podobně dnes mluvíme o výhodách lehké příměstské železnice).
Již v listopadu 1926 byla vedena souběžná autobusová linka z Jindřichovic pod Smrkem do Frýdlantu, v roce 1927 byla vydána další
licence a zahájen provoz autobusů z Nového Města pod Smrkem do Raspenavy. Jak je to poučné, že má-li být obecně dráha
konkurenceschopná, musí být lepší ve většině kritérií. Jak je to aktuální právě zde, i pro dnešní dobu.
Služebně se jednalo o složitější oblast hradeckého ředitelství, do Sudet
bylo překládáno mnoho pracovníku z vnitrozemí, a to zejména od
Hradce Králové. Navíc na území Libereckého kraje, konkrétně severně
od Turnova, zůstával velký podíl německých občanů, a tím také
pracovníků dráhy. Nedobré důsledky pak byly znatelné v těsném
období před okupací.

motorový vůz M 244.001
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dodávky štěrku pro ČSD ve 30. letech 20. století
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1.4
Období okupace a II. světové války
Dalším, a také již podrobně popsaným, nechvalně proslulým obdobím je okupace a druhá světová válka. Na většině území Libereckého
kraje po okupaci ze dne na den odešli čeští pracovníci a dráhu přejalo Říšské ředitelství drah v Drážďanech.
Stovky pracovníků ČSD odešly ze Sudet, zejména Rumburska a Liberecka, zpět do vnitrozemí protektorátu. Z velké části na Hradecko,
odkud, jak již víme, byli převážně hradeckým ředitelstvím do pohraničí ve 20. a 30. letech služebně překládáni.
Provoz železnice byl hranicí protektorátu rozdělen a značně rozvrácen. Ramena některých tratí a vlaků byla narušena, zejména mezi
Turnovem a Libercem a na Českolipsku včetně vzniklých protektorátních hranic. Oddělené Sudety provozovaly dráhy DR s ředitelstvím
v Drážďanech, v protektorátu pak BMB – ČMD s ředitelstvím v Hradci Králové.
Faktem je, že zdejší lehký průmysl i jeho válečná zbrojní výroba nebyly vojenským cílem, a tak zde na rozdíl třeba od Ústí nad Labem
nedošlo k žádným velkým škodám.
Výjimkou byly v dubnu 1945 útoky spojenců na vlaky u Doks a prakticky na konci války, v květnu 1945, bombardování dílen a nádraží
v České Lípě; zdejší dílny, ve kterých pracovalo mnoho totálně nasazených, sloužily do poslední chvíle Němcům k opravám převážně
rozstřílených lokomotiv a vagonů.
Konec války na území Libereckého kraje nebyl naštěstí nijak dramatický, kromě známého případu německého vlaku, který se jako vojenský
transport snažil odjet před blížící se Rudou armádou z Kořenova po trati zubačky do Tanvaldu. Z hlediska železnice to nedopadlo dobře.
Klasická lokomotiva se dostala pod Polubenským tunelem do smyku a s narůstající
rychlostí v oblouku pod dnešní zastávkou Pustiny vlak vykolejil. Torzo lokomotivy až
do 60. let leželo na svahu mezi silnicí a dráhou, až pak bylo sešrotováno. Událost
dnes již připomíná jen skromný pomníček vedle trati.

vyklizené nádraží Liberec v roce 1945
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exkurze traťmistrů v době protektorátu
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Ve východních Čechách byl partyzánský odboj významnější až v roce 1945. Zde působícímu partyzánskému hnutí neušly některé nákladní
vlaky – přes uvolnění styků se podařilo soupravy vykolejit a ztížit tak útěk německých vojsk. Tyto ešalony přepravovaly i mnoho
spojeneckých vojenských zajatců z Polska. Protože Němci byli již značně dezorganizováni, stalo se doslova kampaní převážně anglické
a americké vojáky odvádět z transportů a ukrývat v posledních týdnech války místními železničáři. I mé dětské vzpomínky už tu dobu
zachytily, i s momentem, kdy pak od nás z domu v Hradci Králové odjížděli uprchlí vojenští zajatci, jeden Angličan a dva Američani, na
tancích a autech ruského vojska směrem do Prahy.
Období okupace a II. světové války způsobilo krom politických důsledků další zanedbání údržby. Ta byla vykonávána prioritně mimo naše
území, a to na hlavních tazích a ve strategických průmyslových oblastech.
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partyzánská činnost u Hradce Králové (záškodnická akce demontováním kolejových styků)
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Vývoj a stav po II. světové válce
V celém hospodářství se obnovoval předválečný stav. Znovu došlo k připojení odděleného pohraničí a ředitelství ČSD v Hradci Králové
organizovalo převzetí správy, tedy celé infrastruktury bývalých Sudet. Vracelo se mnoho původních zaměstnanců ČSD, kteří museli před
okupací odejít.
Jedním z úkolů bylo doškolení mnoha pracovníků pro nová pracoviště, a to ve vlastním systému vzdělávání (např. traťmistrovská škola
v Hradci Králové).
V dalším období, zejména po roce 1950, vznikla potřeba a následně podpora vzdělání v oboru a dalšího profesního vzdělávání, které by
rychle reagovalo na nové technologie a mechanismy. Zdrojem kádrů pro celé další období, kromě vysokoškoláků, byla i Průmyslová škola
stavební v Liberci s velkou tradicí všech stavebních oborů, včetně dopravního. Vznikla v roce 1876, jako teprve třetí v Rakousku-Uhersku.
Oborově specializovaná průmyslovka přímo pro dráhu byla v Letohradu. A nelze samozřejmě nezmínit ČVÚT v Praze a následně i VŠD,
zprvu v Žilině, po rozdělení republik v Pardubicích. Bohužel postupně budované učňovské zázemí bylo v 90. letech nerozvážně rušeno,
v dnešní době je snaha tuto chybu napravit.
Celému systému dalšího vzdělávání, jak u firem, tak ČSD (resp. ČD, SŽDC) přispívaly podnikové akce, různé dny nové techniky a činnost
tehdejší VTS jakožto předchůdce dnes dobře fungující České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT).
ČKAIT prostřednictvím oborů autorizace „dopravní stavby kolejové i nekolejové“ spolu s dalšími obory inženýrskými, rozsahem
a způsobem dobře tuto úlohu plní, včetně podpory etických zásad. Konkrétně musíme uvést každoroční vydávání DVD Dopravní stavby –
Systém jakosti s rozsahem vzorových listů, technických podmínek TP, TKP a celé řady oborových předpisů (ŘSD, SŽDC a dalších) a DVD
Profesis s prakticky celou profesní legislativou týkající se celého stavebnictví, předpisů a ostatních metodických a technických pomůcek.
Dle zákonů a předpisů se tak na projektech a dalších
dokumentacích objevují i na dráze kulatá razítka autorizovaných
osob.

bombardování Vagonky Česká Lípa

odsun 1945
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Stav krátce po osvobození
Vstupem Rudé armády na Liberecko 8. května 1945 začal poměrně dramatický odchod německého personálu a návrat pracovníků ČSD,
organizovaný ředitelstvím v Hradci Králové, kdy postupně tzv. obsazovací vlaky s pracovníky z vnitrozemí, zejména z oblastí působnosti
ředitelství, kam museli odejít po zabrání Sudet, přebíraly infrastruktury a zejména stav tratí a jejich provozuschopnost. Obsazovací vlak od
Turnova přijel do Liberce již 12. května a krom nezbytných pracovníků budoucí státní správy a revolučních gard, jakožto předchůdců
armády, to byli především železničáři, kteří neprodleně přebírali správu a majetek a začali zajišťovat provozuschopnost tratí i vlaků
samotných.
Ve Frýdlantu se toto dělo později, až 23. května. Území lesů a tunelu mezi Mníškem a Raspenavou nebylo v prvních poválečných dnech
považováno zrovna za nejbezpečnější. Zdejší lesy poskytovaly úkryt různým spíše rabovacím, avšak ozbrojeným bandám, které se
pohybovaly krajinou po rozpadu fronty. Jednalo se zejména o Bandlerovce.
Provozuschopnost byla díky nepoškozené síti a funkčním vozidlům prakticky v několika dnech obnovena.
Do tohoto období spadá i následný odsun německého obyvatelstva, který ČSD organizovala s novou vládou a místní politickou
strukturou. Konkrétně – krom vlaků z Frýdlantska byl odsun ze sběrných táborů v Liberci organizován přímými vlaky z Dolního nádraží,
přesněji Nitranské ulice, tehdejší vlečkové koleje liberecké plynárny.
Mnoho pracovníků, včetně
pracovníků správy tratí, na Liberecko
přišlo hned, souběžně s odsunem
německého personálu DB. Tak
v Liberci vznikla Traťová stavební
správa. A první zaměstnanci vysadili
na oslavu osvobození pamětní lípu
na okraji chodníku v Žitavské ulici.
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Období od 50. let do roku 2000 a vzpomínka na nejdůležitější stavby
Rokem 1948 se završilo poválečné zestátnění, ČSD se staly národním podnikem. Následně se v roce 1952 staly státním podnikem
a Ministerstvo dopravy se změnilo na Ministerstvo železnic. Územně se změnilo zemské řízení na krajské, v souvislosti s tím vznikl Krajský
úřad v Liberci, který ale v té době neměl v oblasti železnice velké kompetence, jelikož tato oblast byla výrazně centralizována (ne nadarmo
měla dlouho své Ministerstvo železnic).
Pro náš kraj to znamenalo pokračování předválečného stavu. Pořád jsme nebyli na hlavním tahu, poválečná obnova preferovala oblasti
těžkého a důlního průmyslu.
4.1 Jak byla organizována správa tratí
V Liberci vznikla Traťová stavební správa, která rokem 1949 změnila název na Technickou správu.
Zaváděly se nové organizační celky, u nás tzv. Ústecká dráha, a vlivem atmosféry 50. let i nové názvy – správa se změnila na traťové
distance a místo historického pojmenování přednosta se objevil náčelník.
Stavby na železnici byly investorsky zajišťovány cestou složek ČSD,
služby 13 – oddělením umělých staveb v Praze a jeho stavebními
správami (Traťové stavební správy a obdobné organizační názvy
jako Traťová distance apod.). Ty jsou pod ředitelstvím ČSD v Hradci
Králové do roku 1952, poté pod Ústeckou dráhou, správou
Severozápadní dráhy Ústí nad Labem. Pracoviště těchto
stavebních dozorů bylo v Turnově. Dnes správu zajišťuje státní
instituce Správa železniční dopravní cesty, s. o. (SŽDC).

042

úzkokolejka Frýdlant – Heřmanice, jedna ze dvou zrušených tratí v kraji
043

úzkokolejka Frýdlant – Heřmanice, jedna ze dvou zrušených tratí v kraji
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ruční vkládání křižovatkové výhybky v Liberci, rok 1955
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Pro další čtení je účelné se seznámit alespoň se zjednodušeným přehledem dat a názvů složek, které se o tratě staraly.
Začněme přehledem zkratek:
ČSD: Československé státní dráhy, ČMD / BMB dráhy za okupace;
DR: Deutsche Reichsbahn, tehdejší Německé dráhy;
ČD s. o.: České dráhy po rozdělení ČSD na ČD a Železnice slovenského státu;
ČS a. s.: České dráhy již jenom jako jeden z přepravců (dnešní stav);
TSS: Traťové stavební správy;
ŘD: Ředitelství drah;
TD: Traťová distance;
MO: Mostní obvod;
SZD: Sdělovací a zabezpečovací distance;
TSS: Traťová strojní stanice;
SV: stavební vlaky;
MŽ: Ministerstvo železnic;
MD: Ministerstvo dopravy.

severní stanice Liberec 50. léta
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A nyní slíbený vývojový přehled:
Do roku 1908: převážně stavební správy tratí jednotlivých soukromých drah, Vídeň vydávala jen koncese, v Praze pak jakási dnešní podoba
Drážního úřadu;
1908 – 1918: stavební správy zestátněné c. a k. dráhy, Odbory údržby drah, ředitelství v Praze;
1918 – 1938: TSS vzniklých ČSD, u nás ředitelství v Hradci Králové pod MŽ;
1938 – 1945: traťové správy u protektorátních ČMD / BMB a v Sudetech u drah DR;
1948 – 1952: TSS znovu pod ŘD v Hradci Králové a MŽ;
1952 –:1994 po ruském vzoru vznikaly TD u ČSD podřízené příslušným drahám a následně ministerstvům; zde to byla Ústecká, později
Severozápadní s ředitelstvími v Ústí nad Labem a pak v Praze, ta měla svá oddělení správy tratí, umělých staveb a zabezpečovací; dále byly
zakládány i SZD, MO, TSS a další provozní jednotky;
1992: po rozdělení republik vznikají samostatné České dráhy s. o.;
1994: ještě pod ČD s. o. se změnil název z TD na Správu dopravní cesty; začala privatizace řady provozních jednotek zmíněných MO, TSS,
dílen a dokonce i zdravotních středisek a dalších provozů někdejšího kolosu původních ČSD / ČD; zanikají SZD, jejich činnost a funkce
přešly pod Správu dopravní cesty a staly se základem zcela nové organizace Telematika;
2002: došlo k radikální změně – ČD s. o. se rozdělily, infrastrukturu postupně přebral stát, tratě přebrala nová státní společnost Správa
železniční dopravní cesty v Praze (SŽDC s. o.), jež založila Oblastní ředitelství, u nás zase zpět v Hradci Králové.
Rozsah původní TD Liberec dnes zajišťuje SŽDC Správa tratí Liberec. SŽDC zajišťuje správu i investiční činnost a postupně celé řízení
provozu (tzv. živé dopravní cesty) a dále nádraží a další služby pro komplexní fungování sítě železnic. Tak je státem zajištěna správa i rozvoj
celé železniční infrastruktury, v konečné podobě pak i železniční stanice, to vše pod Ministerstvem dopravy. Krom toho existuje Drážní
úřad, který má na starosti stavby, a nově se ustavuje Drážní inspekce, jež řeší především nehodové události a prevenci na všech drahách.
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tratě spravované libereckou správou
pod různými názvy (Traťová stavební správa, Traťová distance atd.)
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drezína Tatra používaná traťmistrem
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Z ČD a. s. se tak tímto postupem stal jen jeden z řady soukromých dopravců osobní a nákladní dopravy.
Než se budeme věnovat ryze stavařině, přeběhněme ještě k organizaci drah. Podobně jako v předválečné době bylo následné období od
roku 1945 do roku 1970 naprosto stejné podílem ruční práce, dřiny a prakticky minimální mechanizace. Vyjma „neželezničních“ firem měla
samotná správa tratí ČSD na území Libereckého kraje (Liberec, Turnov i Česká Lípa) více než 600 pracovníků, kteří byli převážně zaměstnáni
na traťových okrscích poblíže svého bydliště (Frýdlant, Jablonné v Podještědí, Železný Brod – Malá Skála, Jablonec nad Nisou, Tanvald,
Liberec, Hrádek nad Nisou).
Pozdější reorganizace traťové distance (TD) sloučila, čímž vznikla TD Liberec s působností blízkou dnešnímu stavu, mimo náš kraj nejdále
zasahuje do kraje Středočeského, po mladoboleslavskou Debř.
Zmíněná skutečnost, že Liberec i nadále ležel mimo hlavní tahy a stále byl na chvostu centrálních zájmů a financování, znamenala, že
železnice chátrala. Obnova válkou poškozených tratí na Ústecku a pozdější priority uhelného Mostecka, navíc ještě se vznikem organizační
struktury Severozápadní dráhy v Ústí nad Labem, nezájem o Liberecko prohloubily.
Kromě již dříve popsané činnosti budovních přímo u správ (distancí) začínala být samostatně řešena
údržba a stavba mostů, a to vzniklými Mostními obvody (MO). Na území Libereckého kraje se
nacházely v Železném Brodě, v Bakově nad Jizerou a v Liberci, včetně sídla mostmistra. Kromě prací
přímo na mostech se zde prováděly odborné zámečnické práce související se zesilováním částí
ocelových konstrukcí, jejich renovace, svařování i nátěry, a to jak vlastních dílů mostů, tak mostních
provizorií a dalších součástí jako mostovek, zábradlí atd.
sanace kamenného
malého viaduktu v Novině (u Myslivny)
U správy ještě musíme zůstat. Rozsah a měnící
se technologie, o kterých si ještě povíme, si
vynutily již v roce 1952 pro větší celky vznik
Traťových strojních stanic (TSS), které byly
charakterizovány organizovanými strojními
sestavami, stavebními vlaky a montážními
základnami, jež byly později také vybavovány
novou mechanizací.
výměna ocelových konstrukcí mostu
přes Smědu ve Frýdlantu
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rekonstrukce kolejiště Liberec
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Stavební vlaky byly specifikum vyplývající z potřeby souvislých obnov svršku, na něž byla, zejména zpočátku při malé mechanizaci, velká
potřeba traťových dělníků. Stavební vlak čítal kolem 100 ubytovaných pracovníků, od dělníků přes vedoucího, traťmistra po úpravčího (což
je takový mistr či parťák), od účetního až po skladníka. Obsahoval jídelnu, ubytovací vozy, kulturní, kancelářský, dílenský vůz a vozy
skladové. Součástí byl i technologický soubor včetně lokotraktoru, motorových vozíků a veškerého drobného nářadí apod., tento obsah se
postupně měnil v závislosti na nových technologiích a mechanizaci. Měl i svoji kuchyni, protože celodenní provoz byl organizačně
i technicky podmíněn poledním výdejem obědů přímo na staveništi trati. Hlavním důvodem byla pracovní doba, která byla vždy
podřízena výlukovým časům a vzdálenosti nejbližší stanice, kde stavební vlak mohl i dlouhodobě stát. Tyto kolosy se postupně kvůli vývoji
specializovaných vysoce mechanizovaných prací rozpadly, nadále zkrátka nebylo třeba stovek traťových dělníků.
Podobně jako byly již dříve organizovány kolejové jeřáby se svým nezbytným i sociálním a ubytovacím vozem, začaly fungovat i strojní
sestavy čističek, podbíječek, dvoucestných bagrů a dokončovacích strojů nebo dokonce i sestavy celých obnovovacích souborů.
V menším takto organizace fungovala i u některých firem, např. u kolejářského střediska SSŽ závodu v Ústí nad Labem, Dopravních staveb,
Železničního stavitelství apod. Stoprocentně jsou takto vybaveny strojní sestavy i dnešních soukromých podniků. Později se objevil
fenomén dojíždění vlastními auty a síť slušných ubytovacích zařízení v daném regionu. Tím skončilo období ubytovacích vozů, vyj
a uvedených specializovaných strojních sestav, pro které je to v plné stavební sezoně nezbytné.
U nás byly tyto kapacity, od primitivních podmínek v Prackovicích až po ty moderní, které měly charakter výrobních závodů,
soustřeďovány na výrobních, montážních základnách opět v Ústí nad Labem. Obdobnou základnu vybudovaly později i mimodrážní
organizace SSŽ u svého ústeckého závodu a dále zmíněné Železniční vojsko v Dobrovicích.
Na podobném principu fungovaly i železniční traťové dílny, kde byla prováděna renovace, výroba některých prvků kolejiva i strojní
vybavení. Pro oblast Libereckého kraje to byla hlavně TSS v Hradci Králové, a to zejména v době do roku 1980, tedy v době nedostatečné
možnosti nákupu speciálních strojů renomovaných značek, kdy byly vyráběny vlastní mechanismy. Hlavně zde byla výroba čističek
kolejového lože a údržbová železniční vozidla, také zde byly rekonstruovány
převážně vyřazené vozy na pracovní vlaky (nářaďové, obytné apod.).
A na co bych nechtěl zapomenout, je účast traťové správy v přepravě
nadměrných nákladů. Mnoho železničních společností mělo své speciální
vagony, zpravidla tzv. hlubinné, které mohly vozit nadměrné náklady. Individuální
posouzení nápravových tlaků a průjezdního profilu měl na starost správce tratě
a traťmistři, kteří tyto zvláštní vlaky doprovázeli.

doprava nadměrného nákladu přes Liberec
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Dále bychom neměli zapomenout na jeden z fenoménů, který dráha měla, a tím bylo Železniční vojsko. ŽV existovalo už od roku 1918 do
listopadu 1993, samozřejmě mimo válečné období. Činnost vyplývala z dané doby a již zmíněné vojensko-strategické pozice železnice;
pluky se běžně v rámci cvičení podílely na stavbách či obnovách kolejí, ale i mostů, zejména těch provizorních. V 70. letech bylo ŽV
dokonce jedním z největších zhotovitelů zdejších pokládek na hlavních tratích směr Hrádek nad Nisou a Turnov. Jejich montážní základna
se nacházela v Dobrovicích, odkud se dovážely předmontované páry. Šlo výlučně o výměnu svršku bez dalších úprav, proto po nich bylo
mnoho, co musely zdejší správy dokončit. To se ne vždy dařilo a tak vlastní těleso dráhy dále chátralo. Přesto by bez této kampaně původní
tratě nevydržely nárůst nákladní mezinárodní dopravy zejména z polských i německých přístavů.
V systému byly „vojensky“ sledovány nedotknutelné zásoby kolejiva, pražců a zejména mostních provizorií dislokovaných v rajonu. Dnes
jsou tato podobná zařízení sklady Státní správy hmotných rezerv (SSHR).
V roce 1952 vznikla na dráze další složka – protipožární ochrana. Nejdříve z řad dobrovolných pracovníků ČSD, v dalším roce zřízením
profesionálních sborů, jednotek požární ochrany železnic. Jedna z nich je dodnes i v Liberci, v objektu s pamětní lípou (dnes trochu
opomíjenou a necitlivě obezděnou) napojeném přímo na Žitavskou ulici, a postupem času došlo k výraznému rozšíření činnosti i na
železniční nehodové události a součinnosti se složkami ZHS kraje. Krom specifického zaměření na požáry, kterých ubývalo s koncem
parního provozu, se jednotky zaměřovaly na záchranářské práce, ekologické, kalamitní a hlavně na nehodové události, jako jsou vykolejení,
srážky apod., u kterých je mnohdy přímá návaznost na stavební práce při následné obnově trati.
Jediné zhodnocení sítě na území Libereckého kraje proběhlo později v souvislosti s uranovou těžbou. Konkrétně postavení tzv. žizníkovské
spojky, která zajistila přímé propojení s bakovskou tratí směrem od Liberce a odstranila úvrať v České Lípě směrem na Děčín, jak jsme již
dříve uvedli.
A tak ani jedna z výhledových akcí na zlepšení nebyla sledována. Byla to přeložka na
českolipské trati z Bílého Kostela nad Nisou do Rynoltic, která významně zkracovala
a zrychlovala spojení na Ústí nad Labem. Bohužel se nesledovalo ani vážně
nepřipravovalo zlepšení spojení na Prahu. U nás to byly studie kolem přeložky a úvratě
Turnova, včetně tunelové trasy Hodkovice nad Mohelkou – Pilínkov, na
Mladoboleslavsku pak všejanská spojka, která umožňovala trasu mimo Všetaty.
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Spíše kuriozitou v té době bylo postavení jediné lesní železnice na území Libereckého kraje, na Frýdlantsku. Šlo o dočasnou asi 1 km
dlouhou trať přes rašeliniště na Jizerce, která sloužila k odvozu vysoce kvalitního rezonančního dřeva. Rozchod byl 760 mm, kolejivo bylo
odkoupeno od ČSD z výzisku po obnově kolejového svršku v Machníně, kolejnice dlouhé 15 m převážely náročně oplenová vozidla lesů,
v té době ještě GMC z dodávek UNRA. Obsluhu zajišťoval lokotraktor s hmotností cca 5 t. Po úspěšném odvozu cenné kulatiny byla dráha
snesena a dřevo nejenže bylo nepoškozeno přibližováním, ale ani nedošlo k devastaci terénu, což byl na tu dobu velmi šetrný přístup
k životnímu prostředí. Stavba byla vybudována s významnou pomocí právě liberecké stavební správy.
A ještě poznámka: nebylo by fér nezmínit, že tou úplně první dráhou v Jizerských horách byla železnice, byť ne lesní, pro dopravu
materiálů z Bedřichova na staveniště přehrady na Černé Nise v letech 1903–1905. Po dokončení stavby byla snesena a na původním tělese
je dnes známá lesní cesta.
Co tedy rozvoj železnic na severu nejvíc ovlivnilo?
Oslabení našeho regionu a s tím související stagnace železnice proběhly kvůli již zmíněnému preferování oblasti těžkého průmyslu
a pánevních oblastí dolů, podobně se to projevilo u silničních dopravních staveb (viz předchozí Střípky). Kraj Liberec neměl jediný metr
elektrifikované tratě ani dvojkolejný úsek, přitom elektrifikace na hlavním tahu u původních ČSD začala rokem 1956 a v pražské oblasti
dokonce před válkou. Tento nezájem bohužel trvá dodnes, navíc se k němu přidala ztráta přímého rychlého železničního spojení na Prahu,
a tím na jih i východ. A dodejme, že do tohoto období se příliš nezměnilo ani na opravách kolejí. Podfinancování údržby je patrné i
u staničních budov, které chátraly prakticky až do dnešní doby, vzniklá situace se však obtížně a postupně napravuje.
Mírné oživení přineslo období rozvoje a zpracování uranové těžby v oblasti Stráže pod Ralskem.
Druhým vážným oslabením významu železnice se stala automobilizace dopravy
v roce 1960. A v tomto silném konkurenčním prostředí železnice stále
prohrává.

stavba lesní železnice na Jizerce

Tato konkurence však nejvíce zasáhla vlečky na našem území. Stavby vleček
vždy byly důležitou součástí železniční sítě, nákladní dopravou ji vlastně
doslova sytily. Vznikaly bezprostředně s potřebou firem a měnily se či
zanikaly kvůli konkurenci silniční dopravy nebo změnám či zániku
samotných provozovatelů. Agenda i prohlídky stavu byly a dodnes jsou
součástí správy tratí a drážního úřadu. Na území Libereckého kraje bylo
vleček mnoho, většina dovážela uhlí, v minulosti hlavní zdroj průmyslové
energie.
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Brniště
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Zaniklé vlečky:
Pivovar Vratislavice nad Nisou, plynárny Jablonec nad Nisou, Liberec, jablonecká sklárna, Jablonecké Paseky, Smržovka Tiba, vápenky
v Železném Brodě, A. Hora elektrárna, Chotyně slévárna, Kolora v Hrádku nad Nisou, Liberec Kolora a Hedva, Bytex, jatka i část ostašovské
slévárny, Mlékárna Příšovice, Česká Lípa panelárna a skladištní areál, Srní pila, Mimoň letiště, Horní Řasnice panelárna, pískovna, Lesy Bílý
Potok, Rychnov u Jablonce nad Nisou továrna a bývalý koncentrační tábor Gross-Rosen. Ale také z širé tratě do bývalé elektrárny
v Andělské Hoře a Kolory s mostem přes Jizeru v Železném Brodě.
Jen pro zajímavost si připomeňme provoz z vlečky Mlékárny Příšovice: po dlouhou dobu odtud vypravovali brzy ráno bílou cisternu
s mlékem, která byla denně s prvním vlakem vožena do Prahy Vysočan na vlečku zdejších pekáren; tehdejší parní vlaky to zvládaly za 95
min.
Vlečky existující, avšak s pochybným stavem a provozem:
Plastimat Liberec, Bytex Vratislavice nad Nisou, České dřevařské závody Černousy, ACHP Hodkovice nad Mohelkou (i přes dobrou polohu
u silnice I/35), vlečkové koleje nedokončeného kamenolomu Brniště, Ferex Liberec, Panelárna Příšovice, Vulkan Hrádek nad Nisou.
Vlečky s pravidelným a poměrně silným provozem:
Kamenolom Eurovia Košťálov, Kovošrot Liberec-Ostašov a Česká Lípa, spalovna a teplárna Liberec, stáčírna a sklady PHM Liberec-Rochlice,
DIAMO Stráž pod Ralskem, obilná sila v Mimoni a Jestřebí, pískovny Střeleč ze stanice Libuň a Provodín z Jestřebí, zavlečkovaný areál
hmotných zásob v Oknech.
Posledním, co poškodilo naši železnici, bylo podceňování
samotného významu železnice v 90. letech, zatímco v západní
Evropě i jinde ve světě postupně docházelo k renesanci zejména
pod vlivem ekonomie a ekologie. V té době již byly plně funkční

zrušená vlečka továren v Železném Brodě,
most přez Jizeru
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4.2
Firmy a organizace, které se podílely na realizaci
Přestože je na území Libereckého kraje do železničního svršku, a tím zlepšení samotné dopravy, investováno minimálně, dařilo se v 50.
letech alespoň záchovným programem provést významné opravy po 100 a více letech takřka všech větších tunelů a mostů.
Tyto roky navazují na zdejší stavební kapacity, které na Liberecko v poválečném období přišly zpočátku jako soukromé a později po roce
1948 zestátněné. Konkrétně jde o firmu Baraba a následně Stavby silnic a železnic, které značnou část zakázek převzaly a dokončily. Později
se jejich činnost na dráze soustředila převážně na výstavbu vleček, spodních staveb a mostů. Jejich specializovaný závod v Ústí nad
Labem, vybavený i pro obnovu kolejových svršků, pracoval takřka výhradně v pánevní oblasti Mostecka. Protože SSŽ patřilo na území
Libereckého kraje co do působnosti k těm nejvýznamnějším, připomeňme si pár podrobností:
Stavby silnic a železnic n. p. (v Libereckém kraji působily jako pokračovatel prací Baraby, dnes je aktivní jako velká společnost Eurovia)
U dodavatelů bychom měli připomenout, jak vypadalo a jak se utvářelo znárodněné stavebnictví, tedy od války do roku 1952, kdy již
začínaly působit národní podniky.
Alespoň orientační vyjmenování
těch nejdůležitějších, včetně
jejich dodavatelů:
Stavby silnic a železnic n. p.;
Vodní stavby n. p.;
Dopravní stavby Olomouc.

oprava viaduktu Novina
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Do roku 1947 existovaly renomované soukromé firmy převážně již s předválečnou působností. V období roku 1948 Ministerstvo
stavebního průmyslu vytvořilo firmu České stavební závody (ČsSZ). V roce 1951 se z této firmy vyčlenily Dopravní stavby Havlíčkův Brod,
které byly bezprostředním předchůdcem Staveb silnic a železnic n. p. (SSŽ). SSŽ založilo Ministerstvo stavebního průmyslu v roce 1952,
následně na našem území přebraly a dokončily celou řadu staveb po n. p. Baraba.
SSŽ je ustavena rokem 1958 Stavební správou č. 10 v Hradci Králové, tento rok tedy můžeme považovat i za začátek jejich působení
v Hradci Králové. Přebraly zdejší stavby a právě prováděné opravy objektů ČSD.
Na území Libereckého kraje měly později provozní jednotku PJ 24 v Mladé Boleslavi, zaměstnanou především v AZNP, která se v roce 1968
spojila s nově vzniklou PJ 25 Liberec, čímž prakticky vznikla Stavební správa Liberec.
Stavební správa v Liberci má za sebou skutečně pionýrské začátky (do té doby bylo jakési zázemí v Kořenově, kde končila silnice I/10, a to
tím nejnáročnějším úsekem Kořenov – Harrachov Mýto). Bylo to v roce 1963 v podobě „osobního auta, aktovky a jedné pronajaté
místnosti“ u zahájené stavby rekonstrukce ulice Dr. M. Horákové, na dlouhou dobu.to pak byla budova Tesco v Liberci Na Močále
(o dalším rozvoji si povíme v oddíle budování místních výrobních základen a vlastních staveb).
SSŽ Hradec Králové se v roce 1962 stala jedním ze 7 závodů, které vznikly reorganizací podniku. Tak se změnil i jeho statut z n. p. na s. p.
a nakonec v akciovou společnost.
Podnik měl veškeré potřebné vybavení, vysokou specializaci i územní
působnost jednotlivých závodů v Čechách, vlastní projektovou správu,
vývojové středisko. Organizačně byl velkou kooperací závodů a speciálních
středisek (mosty, železnice, dílenská výroba atd.). Firma se podílela na
celostátním rozvoji technologie jak silniční, tak mostní, měla systém dalšího
vzdělávání a školení svých pracovníků. Spolupráce s odborným kolejářským
střediskem ústeckého závodu č. 5 umožňovala přístup k veškerým
technologiím, což bylo uplatněno hlavně u staveb vleček. Dále se podílela
na celostátním systému CO speciální účastí vyškolených čet pro stavby
provizorních mostů jak typu TMS, tak ŽMS a dokonce i pontonů (pro
Liberecký kraj v obci Okna u Doks).

Sychrov, oprava viaduktu
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rekonstrukce viaduktu Andělská Hora, 60. léta 20. století
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rekonstrukce viaduktu Andělská Hora, 60. léta 20. století
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V roce 1991 se Stavební správa Liberec změnila na jeden ze závodů odštěpného závodu SSŽ Hradec Králové. I nadále byla zorganizována
kolejářská pracoviště pro zdejší zakázky. Navíc organizační struktura umožňovala velké kooperace s vlastním specializovaným kolejářským
střediskem závodu SSŽ 5 v Ústí nad Labem a Mostním závodem 9 v Praze s vlastní výrobou prefabrikátů v Řevnicích a Dalovicích
u Karlových Varů.
SSŽ se nejvíce účastnila výstavby nových vleček pro UP předávacích kolejišť v Brništi, Luhově (Stráži pod Ralskem) a vlečky Kovošrot
Liberec, bývalý Severokámen v lomu Košťálov a Pozemních staveb panelárny Příšovice. V tomto období byla provedena další stavba –
vlečka do vojenského prostoru Hajniště, prefy Horní Řasnice. Význačné práce byly sanace spodních staveb kolejišť v Liberci a Turnově.
Jednou z posledních staveb byly rekonstrukce v depu, výtopně Česká Lípa u točny zdejší výtopenské rotundy, a rekonstrukce vlečky
Ferona v Liberci.
I zdejší SSŽ musela respektovat tehdejší priority pánevních oblastí a místo zdejších akcí prováděla ucelené práce například na přeložkách
tratí Most – Třebusice, Chomutov – Jirkov, vlečce elektrárny Prunéřov.
Většina ryze kolejářských prací obnov a údržby však byla na složkách a kapacitách ČSD. Naopak mnohdy tyto speciální práce prováděly
ČSD i pro ostatní stavební firmy, a to v poslední době i již jako ČD po rozdělení a privatizaci stavebních firem.
Po všech interních změnách mezi závody byla firma SSŽ jako celek v roce 1991 privatizována soukromou francouzskou firmou Jean
Lefebvre a následně v roce 2001 vstoupila do nadnárodního uskupení VINCI a na úkor svého historického jména získala nový název Eurovia
a. s. s jednotlivými oblastmi a závody. Firma se i nadále zajímá o kolejové stavby, v poslední době svým novým specializovaným závodem
v Pardubicích.
Po privatizaci trhu i na území Libereckého kraje v soutěžích působí celá řada firem vniklých z původních specializovaných středisek ČSD
a národních podniků. Dřívější Dopravní stavby Olomouc, nyní Skanska, Strabag, nově pak Chládek a Tintěra Pardubice, Litoměřice, GJW,
Traťová strojní společnost a. s. a další.
Právě zkušenosti s provozem dráhy a speciální strojní vybavení vyžadují
kooperaci. Nároky velkých staveb a soutěžní podmínky tak často vedou
k zakládání potřebných sdružení či konsorcií.

most Horní Růžodol
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Firma GJW Praha spol. s. r. o. vznikla v roce 1991 spojením kapacit podnikatelů pana Františka Glosera a pana Ferdinanda Jakubce
s německou firmou Leonhard Weiss GmbH & Co. Göppingen. Od roku 1998 má ve společnosti GJW Praha majetkovou účast i firma Eurovia
cs, a. s., v roce 2007 vstoupil do vlastnické struktury Ing. Milan Koudelka.
Právě jednou z prvních a úspěšných akcí GJW byly kolejové práce s Eurovií na železničním mostě, křížení s Ještědskou ulicí v libereckém
Růžodolu a současně rekonstrukce celého zhlaví, včetně provizorních stavů.
SGJW Hradec Králové s. r. o. je dceřinou společností, která zahájila činnost v roce 1993 převážně na zakázkách pro ČD. Právě zkušenosti
z původních provozních jednotek dráhy umožnily velmi profesionální postupy a práce na údržbě a rekonstrukcích kolejí a výhybek.
Chládek a Tintěra, Pardubice, a. s . byla založena v roce 1994 jako dceřiná společnost „litoměřické matky“. V roce 1997 byla původní s. r. o.
transformována na akciovou společnost a zcela se osamostatnila. V roce 2008 vstoupila do českého holdingu Enteria a. s. Podobně jako
GJW profesně využívá zkušeností pracovníků z bývalého působení u dráhy a vysoké modernizace svého vybavení. Svojí kapacitou
a schopností kooperace je plně schopna provádět náročné a velké stavby a rekonstrukce.
Firma Strabag působí na evropském trhu od roku 1997 (přes původní firmu Bau Holding AG, rozšiřování o dnešní Bohemia asfalt v roce
1999, převzetí pohledávek a závazků firmy ILBAU). Po řadě majetkových operací v letech 2005–2009 v oboru firem pozemního,
průmyslového stavitelství a dopravních – silničních staveb působí pod názvem Strabag a. s.
Pro její vstup na trh železničních staveb v ČR byl rozhodující rok 2010, kdy se její součástí stala společnost Viamont DSP a. s. Díky
zkušenostem pracovníků a strojnímu vybavení vstupuje na trh především velkých staveb a rekonstrukcí a silná firma umožnila investice do
nových technologií a vybavení, čímž se stala konkurentem tradičních podniků.
Swietelsky a. s. patří díky založení v roce 1936 mezi firmy s největší tradicí i kapacitou.
V roce 2000 byla v České republice založena dceřiná společnost této 3. největší
stavební firmy v Rakousku, která se začala významně podílet na železničních stavbách
a opravách, a v současnosti se již významně svou specializací zapojuje do staveb
zajišťovaných v různých firemních sdruženích.
Samotné projekty byly takřka výlučně zajišťovány státními ústavy jako Dopravoprojekt,
Sudop, Pragoprojekt (ten hlavně u tratí tramvajových). Obnovy svršku pak byly
projektově zajištěny Projektovou kanceláří ČSD v Ústí nad Labem.

přejezd a Y pražce 011
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stanice Liberec po přestavbě
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Své oborové projektové správy měly i stavební firmy, konkrétně pro naši oblast projektovou správu SSŽ, a podobně i Dopravní stavby.
V současnosti se změnilo takřka monopolní zajišťování projektů a z kanceláří z původních ČSD a rozvojových středisek, SUDOP, SSŽ,
Pragoprojekt, Metroprojekt se rozšířilo i na další privatizované projektové kanceláře, na území Libereckého kraje se o projektové zakázky
zajímá např. zdejší projektové kanceláře Valbek, Vaner, Nýdrle, ale i obnovené kanceláře vznikající opět u stavebních firem.
Investorsky byly stavby zajišťovány převážně centrálně u velkých staveb příslušným ministerstvem.
Vlastní stavby na železnici byly přímým investorem zajišťovány tehdy složkami ČSD služby 13, oddělením umělých staveb
v Praze a jejich stavebními správami (Traťové stavební správy, Traťová distance apod.), pod ředitelstvím ČSD v Hradci Králové
do roku 1952, přes Ústeckou dráhu, Správu Severozápadní dráhy Ústí nad Labem rokem 1963 a dnes vytvořenou státní
instituci Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Sídlem stavebních dozorů na severu byl dlouhodobě Turnov.
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SV 3066, pokládka v úseku Jablonné v Podještědí – Rynoltice
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Andělská Hora

Bělá u Staré Paky

Polubenský tunel, kořenovský portál
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4.3
Strojní vybavení a jeho změny
První stroje západní výroby se začaly objevovat až v 70. letech, důvodem byla především špatná finanční dostupnost. Původní jen ruské
stroje a zařízení se rychle měnily na Plasser, Matisa, Liebher. Stejně důležité bylo nutné nahradit i drobnou mechanizaci, kterou jsme znali,
ale především získat zcela novou, která zásadně změnila a odstranila tu pověstnou dřinu kolejářů. Snad největším pomocníkem se stal
dvoucestný bagr s mnoha nástavbami.
Tak bylo někdy primitivní nářadí nahrazováno nebo doplňováno o ruční kolejové jeřábky, mamatěje, podvozky, maderony, zvedáky,
zatáčečky – chodory, motorové vozíky atd., mnohdy zatím z našich dílen a podniků, podobně jako to bylo v silničním hospodářství. Výroby
byly v dílnách ČSD, Strojů a zařízení Hodonín (SaZ) a v Hradci Králové.
Rychlý vývoj nových strojů a nově vzniklé stavební firmy začaly v 90. letech doplňovat strojní vybavení, které zapříčinilo doslova převrat ve
způsobu a možnostech obnov železničního svršku.

mamatěj + muv

muv

most v Jeřmanicích, automatická podbíječka
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obnova kolejí v Turnově
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vývoj strojního vybavení
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4.4
Typické konstrukce železničních tratí
Kolejový svršek
Od dřevěných, ocelových až po všechny typy betonových a železobetonových. S upevněním od hřebů, všech typů podkladnic
a uvolňovadel v podobě vrtulí a svěrek, žebrových klínových podkladnic, až po přímé pružné upevnění na strunobetonových pražcích.
Zde byl vývoj od klasicky dřevěných, betonových přes typy pouze želbet se spojovací ocelovou tyčí (RS) až po zdokonalenou řadu
předpjatých (SB) končící již bezpodkladnicovým pražcem 94.
Pro strojní pokládku jsou pražce často dodávány s předmontáží upevňovadel. A speciálně pro malé poloměry oblouků pak ocelové „Y“,
které byly v našem regionu úspěšně ověřovány a jsou hojně užívány právě pro jejich výhody ve zdejších horských úsecích. Zkušební úsek
byl s dobrým výsledkem odzkoušen firmou SGJW v Liberci a později došlo již na tanvaldské trati k úspěšnému provádění ve všech k tomu
účelu vhodných úsecích.
I u nás bylo ještě v 60. letech mnoho úseků regionálních tratí a staničních kolejí pouze s upevněním na hřeby, teprve později byly použity
vrtule a tvar kolejnic jen Xa, tedy nejlehčí typ. Podobně jako u mostů to činilo značný problém při užívání lokomotiv s nápravovým tlakem,
které se sem postupně přesouvaly z elektrifikovaných úseků (nejprve řada 555a, následně naše nejvýkonnější lokomotivy s pojmenováním
štokr podle automatického přikládání, řady 556 s nápravovým tlakem 16 t).
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montáž koleje s ocelovými pražci typu Y

moderní upevnění kolejnice typu S 49 na železobetonových pražcích
072

těžká nákladní doprava v 60. a 70. letech 20. století
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(Jen okrajově se musíme zmínit, byť nejde o železnice, o tramvajových tratích – i zde proběhl vývoj od žlábkové kolejnice (tram NP1) přes použití
systému panelů BKW a blokové kolejnice až po prakticky shodné provedení jako železnice s betonovými pražci, ocelovými „Y“ a potřebnými
úpravami vozovkových vrstev, pokud jsou tratě pojížděny.)
Také výhybky, které významně podmiňují rychlost a bezpečnost, se postupně vyvíjely. Na místo mnoha starých typů XXIV 1:6–150 se
postupně dostaly typy S 49 1:7.5 190 a 1:9 300 včetně obloukových. Nyní jsou dostupnější i tzv. štíhlé typy 1:11 / 14 a 18 s poloměry
odbočení 360–1200, tedy i pro ty největší rychlosti.
U výhybek ještě doplňme vývoj jazyků od těch nečepových přes pérové jazyky, ze stupňových na poměrové, zavedení samovratných
(podobně jako tramvajových) a zcela nový způsob montáží, kde z výroby jsou dodávané již předmontované části přímo na vagonech
k pokládce. Ono to, pokud jsou použity betonové výhybkové pražce, kvůli váze ani jinak nejde.
U samotné kolejnice si musíme říci, jak geniální byl vynález tvaru kola s nákolkem a tvarem kolejnice, když fungují od rychlostí 40 km/hod
v době vzniku až do dnešních 160 km/hod (ne na území Libereckého kraje). Tato klasika je v Evropě běžně pro rychlosti 360 km/hod na
VRT a již je ověřená hranice reálnosti dokonce přes 500 km/h.
Na rozdíl od výše jmenovaného se samotný průjezdní profil a prostorové uspořádání drážního tělesa vyvíjely a měnily jen nepatrně.
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„A není to výhybka”, foto z tratě Frýdlant – Řasnice
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štíhlá oblouková výhybka na betonových pražcích, Sychrov
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Montáže kolejových polí
Od montáže v ose roznošením pražců a následnou montáží kolejiva a kolejnic za delších nebo trvalých výluk po pokládky kompletních
předmontovaných polí a kladení jeřáby od jednoduchých portálových historických „vošahlíků“ po speciální kladeče a jeřáby mnoha typů.
V posledním čase pak použití speciálních strojů, jak je vidno na fotografiích.
Svařovaná kolej
V roce 1960 u nás ještě skoro neznámý pojem. Od klasických styků různých typů včetně izolačních až po bezstykovou kolej a lepené
izolační styky. To vše po mnoha teoretických a praktických zkušenostech vede takřka ke 100% svaření celých tahů včetně výhybek, jistě za
cenu bezchybné údržby. Takto lepené a vkládané styky jsou už dnes nahrazovány počítači náprav, které jsou napojeny přímo na moderní
zabezpečovací systém. Klasický styk je tak jako jeden z nejnepříznivějších prvků koleje zcela odstraňován. Dnes je ještě technologie
doplněna broušením kolejnic, tím je prodlužována jejich životnost, odstraňovány deformace provozem a zkvalitňována jízda.

vybočení svařované koleje

moderní kladeč kolejových svršků SMD 80
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již historické kladení předmontovaných párů železobetonové pražce se spojovací ocelovou tyčí
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Rynoltice, vošahlíky a podvozky ještě jako výzisky ze šrotovaných vagonů
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Komplexnost obnovovacích mechanismů
Sestavy nově pořízených moderních strojů pracují již v pracovním proudu a právě pro vysokou výkonnost je nutné nasazování právě ve
zmíněných nepřetržitých výlukách. To je nutné jak z ekonomického, tak praktického postupu prací. Což je rozdíl oproti dřívějšímu stavu,
kdy po obnovách a krátkých výlukách byla ještě dlouho snížená rychlost. Nově vznikl pojem „obnovovacích vlaků“ – tyto sofistikované
stroje mnohdy nahrazují i montážní základny a různé předvýlukové a povýlukové činnosti. Nejlépe to ukazuje fotodokumentace –
z ní je patrný doslova průmyslový charakter obnov, což znovu potvrzuje, že strojařina diktuje i rozvoj stavebnictví.
Spodní stavby, kolejová lože a sanace plání
Od historických doporučovaných materiálů, jako byla kdysi lokomotivní škvára, se došlo až k užití geotextilií, PE matrací a zlepšování
vlastností zemin vápněním, nebo v aktivních zónách cementové stabilizaci či minerálním betonům. Zejména ve stanicích se využívá
zkušeností ze silničních podkladů. Nyní je kladena velká pozornost na kvalitu, zhutnění a odvodnění plání. Více se uplatňuje stále se
zdokonalující stavební chemie.
Opěrné a zárubní zdi, nově se objevují protihlukové stěny
Kromě klasických kamenných a betonových se dnes, zejména kvůli nedostatku pracovníků nebo kvůli rychlosti provedení, uplatňují
prefabrikace. Želbet – od krabicových „U“ až po drobné k nástupištním systémům a prefabrikátům odvodnění.
Již dlouho používaná technologie sanace injektáží a torkrétových omítek je nadále hojně užívána, přibývají k tomu systémy kotvení
a jakostnější cementy a přísady.
V poslední době pak převládá užití gabionů a vyztužených
zemin jako moderního ekonomického a ekologického prvku.
Úpravy a zpevnění svahů řeší jak stabilitu (Green Terramesh),
tak významně snižují zábory pozemků bez velkých navýšení
cen prací. Technologii do této oblasti přináší firmy Jostav a PSB
Gabiony Liberec, které při zavádění úzce spolupracovaly
s italskou firmou Maccaferri, jež tuto technologii zavedla a již
100 let vyrábí a uplatňuje.

opěrné zdi
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obnova zhlaví po sanaci v Turnově
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sanace s použitím geotextílie na libereckém nádraží v 80. letech 20. století
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Liberec pod bývalou nádražní lávkou
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moderní sestavy strojů pro obnovy tratí
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Propusty a mosty
I zde kromě klasiky železobetonů vstupují u betonu předpjaté konstrukce, přes počáteční opatrnost v podobě úbytku předpětí
a následných průhybů či trvalých deformací. U OK pak přímé pojížděné ortotropní desky místo mostnic a preferování průběžného
kolejového lože, tedy plynulé konstrukce kolejového svršku, v zástavbě pak výrazného snížení hlučnosti.
Dostupnost těžké montáže znovu oprašuje prefabrikaci a to včetně ambulantně připravených celých konstrukčních částí. Pro malé
a střední objekty je možné uplatnit již u SSŽ vyvinutý systém klenbových mostů TOM. Podobně i pro propusty a mosty menších světlostí je
používán systém Tubosider z vlnitých ocelových plechů.
U dvou mostů přes Ještědskou ulici a komunikaci do jižní průmyslové zóny jih byla firmou SSŽ (dnes Eurovia) uplatněna staronová
technologie monolitů se zabetonováním ocelových nosníků, dnes širokopásových typu HEP.
Pro provizorní přemostění používá dráha – Mostní obvod Ústí nad Labem – kromě klasické řady inventárních dvojčitých provizorií i IP
nosníky pro větší světlosti. Nově pak i konstrukce vyrobené v mostárně Vítkovice, jako kompletní svařované „rakvové“ konstrukce se
světlostí 30 m, a také jsou, stejně jako u silnic, používány nové materiály pro izolace mostovek a nátěry konstrukcí. Dále jsou opravovány
původní kamenné viadukty Rychnov u Jablonce nad Nisou a Smržovka.

most systému Tubosider

stavba mostu typu TOM železobetonová skořepina

085

přesuny k uložení mostního provizoria na viaduktu v Novině
086

pokládání výhybky v Křižanech, 60. léta 20. století
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pokládání výhybky v Rychnově u Jablonce nad Nisou
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Uplatňování nových materiálů, doba plastová
K dříve běžným betonovým a kameninovým materiálům přibývají systémy PVC a PP, včetně šachet a drenážních prvků. Z těch betonových,
resp. železobetonových, to jsou známé osmihranné trouby, které již v minulosti splňovaly požadované únosnosti s malým nadložím.
Spadá sem také celá řada drobných prvků vybavení, od tabulí, dopravních návěstí a značek až po mobiliář stanic a zastávek. V poslední
době je část dříve problematických na noc osvětlovaných návěstí vyměňována za dnes běžné reflexní, jak je známe ze silnic.
Defektoskopie
Vybudovaný systém na vyhledávání závad. Krom kontroly v huti a válcovnách přibývá pravidelných kontrol v trati. Jde i o velikou prevenci
proti lomům kolejnice v důsledku skrytých vad a souhry vlivů, jako silné mrazy či vedra.
V tomto odstavci můžeme uvést i zdokonalování systému měření svršku, měřicí vozy, dnes dokonce ruční soupravy a drezíny s jejich
výstupy a také elektronické snímání průjezdních profilů místo ježdění motorovým vozíkem s šablonou průjezdních profilů a pouze vizuální
prohlídky.
měřicí vůz kolejového svršku
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Průnik elektroniky
Nenajde se obor a činnost, kde by elektronika nezasáhla a rychle nepřispívala k modernizaci.
PC a programy projektování, zpracování a distribuce výkresů na elektronických nosičích. Moderní komunikace od papíru a telegrafu
k internetu a řídícím programům strojů i samotnému řízení železničního provozu, dnes v reálné době dokonce již centrálními
dispečinky dálkově ovládaných tratí. Pro většinu cestujících na železnici jsou uvedená pracoviště neviditelná, jen snad postupná
absence pohledů do dopravních kanceláří s výpravčími a nové moderní vlaky svědčí o ohromné změně.
Ekologické aspekty staveb
Zejména v 90. letech začala i u nás být tato disciplína považována za důležitou a ovlivňující další vývoj (železnice jakožto ekologická
doprava je samostatnou částí).
Samotné stavby mají pravidla minimalizace škod stejná ostatní stavby, přibývá manipulace se zaolejovanými štěrky, impregnovanými
starými dřevěnými pražci, recyklace atd.
Do ekologie zbývá snad přidat i otázku zeleně, hlavně té vzrostlé kolem tratí. Při průklestech se postupně přestává pálit a provádí se
ekologické štěpkování. Do posledních dob zanedbávaná údržba celého tělesa dráhy a v mnoha případech i ochranného pásma vedla
k nepotřebné diskuzi s některými rádoby ochránci o tom, co je důležitější, zda strom na svahu s rizikem pádu na trať, nebo bezpečnost
provozu a zdraví lidí. Je až s podivem, kam tyto spory mohou dojít. Pro příklad uveďme, že někdy až při vyhraněných jednáních dojde
k citaci: „Tak prosím písemně potvrďte v zápise, že strom na svahu u tratě pod tíhou sněhu nespadne před nebo přímo na vlak
a neohrozí životy a majetek.“
Za pozornost stojí pozitiva prostoru drážního tělesa. Na rozdíl od solených silnic s jejich provozem a lánů monokulturních polí se
železniční území stalo často útočištěm mnoha rostlin a živočichů, kteří si na železnici snadněji zvyknou než na silnici, ostatně i jako
člověk.
K ekologii pak určitě patří vztah k přírodě a estetice. Staré obrázky dokazují, že již historicky byla nádraží, někdy s květinovou výzdobou,
pro malá města a obce vizitkou. Naštěstí se tato doba vrací, což dosvědčují celostátně vyhlašované soutěže o nejhezčí nádraží.
Liberecký kraj se může pyšnit úspěšným umístěním Rynoltic či Mimoně.
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moderní řízení provozu
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Vzpomeňme si i na naše tratě a objekty zařazené jako národní technické památky: celá trať z Tanvaldu až do Harrachova a význačné
viadukty v Novině, Smržovce a Rychnově u Jablonce nad Nisou. Podobně jako u brownfieldů je i u rekonstrukcí citlivé a poučné ponechat
původní fragmenty jako připomínku doby. Snad by to mohla být dokonce i podmínka památkářů. A možná by to mohla být inspirace pro
některé chystané stavby cyklostezek na místě původních těles drah.
Zabezpečovací a sdělovací zařízení
Zcela nové technologie i předpisy nepatří do stavařiny, a tak jen připomeňme výrazné kvalitativní změny a kladné důsledky. Stěžejní je, že
se na koleje tratí i stanic vejde více vlaků a zabezpečením nebude podvázána jejich rychlost, kterou bude určovat stavební parametr trati
a moderní vozidlo.
Obecně to můžeme uvést jako vývoj od mechaniky, petroleje, přes elektriku k elektronice a počítačům.
U nás v kraji se můžeme pochlubit po složité, etapové rekonstrukci tanvaldské tratě dálkovým komplexním ovládáním celých 27 km
(a maxovských 7 km) z jednoho dispečerského stanoviště v Liberci. Berme to jako ukázku blízké budoucnosti celé železniční sítě.
Na rozdíl od toho v Martinicích v Krkonoších zůstává funkční elektromechanické zabezpečovací zařízení z 30. let dvacátého století.

Martinice v Krkonoších

hradlový přístroj
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řada zastávek a stanic vyžaduje opravy a rekonstrukce
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4.5
Vliv nových strojů a technologií na výluky v dopravě
Využívání moderních výkonných strojů, respektive jejich sestav vede ke snaze nepřetržité práce. Tomu se přizpůsobuje trvání výluk. Také
grafikon, který zavádí moderní taktovou dopravu a ne vlaky „ráno, v poledne a večer“, vede k nepřetržitým výlukám. Ty pak umožňují
využití strojů a zkracování doby oprav.

4.6
Nehody na železnici
Z nehod nebudu zmiňovat ty provozní, kdy něco ujelo, nedobrzdilo, nebo projelo. Ani významná vyšinutí se zde nestala, nebo nesouvisela
se stavem tratě. Traťáci–stavaři přece vždy musí něco nalézt na provozu a ne na trati. Vždy tam může něco prasknout, jet rychle, mít jiný
profil atd. A to, co se stavařinou souvisí, je bohužel smutné, ale současně poučné.
Povodně se stavem až 100leté vody na Nise v únoru 1952 způsobily nemalé škody v povodí, nejhorší byly u Bílého Kostela nad Nisou, kde
zasahovala i armáda. Jeden ze zachránců při tom utonul.

sesuv železničního tělesa

podemletí tratě ve Frýdlantě v roce 1952

094

podemletí tratě ve Frýdlantě v roce 1952
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ani důslední Němci se neobešli bez nehod, rok 1944
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Další povodeň byla v červnu téhož roku na Smědě. Na podemleté trati ve Frýdlantu pod zámkem vykolejila lokomotiva plně obsazeného
osobního vlaku a zřítila se i s posádkou z 12 m vysokého násypu do rozvodněné řeky. Stržený vůz a zbylé vykolejené vagony zůstaly
naštěstí na tělese dráhy a byly včas evakuovány. Postupně se do řeky zřítil i stržený vagon, až po opadnutí vody byly trosky rozřezány do
šrotu. Neštěstí se neobešlo bez ztráty tří životů, navíc za dost osudových souvislostí. Liberecký strojvedoucí jel tuto túru do Frýdlantu jako
poslední před odchodem do penze. Krom strojvedoucího a topiče byl na mašině vnuk strojvedoucího, který mu v Liberci na nádraží
přinesl oběd a kterého strojvedoucí nerozvážně a proti předpisům vzal na mašinu, ať se jede podívat na velkou vodu.
Příčinou dalších železničních neštěstí, již bez tragických konců, na území Libereckého kraje byly sesuvy svahů nebo dokonce celých
násypových těles. Pro připomenutí uveďme alespoň následující.
Košťálov, za turnovským zhlavím v roce 1975. Neodborným zásahem do odvodnění sousední komunikace zde došlo k vniknutí vody do
podloží 150 let starého zemního tělesa, které celé ujelo do údolí. To představovalo 80metrovou průrvu s 10 tis. m³. Nehodě vlaku zabránil
pozorný výhybkář signalista, když se ve 4 ráno projevily závady na drátovodech k návěstidlům. Riziko, které nastalo sesuvem zasypaného
koryta řeky Olešky, řešili místní hasiči a následně stavební firma. Přesto zatopením vznikla celá řada škod.
Jelikož nebyly možné nepřetržité dlouhé výluky, bylo těleso dráhy vlevo vyvedeno po mostních provizoriích a po úpravách drenáží
a podloží bylo znovu zasypáno cca 30 tis. m³, tentokráte vhodných zemin z blízkého lomu. Dodejme, že celý úsek ze Staré Paky do Semil
naši předkové odvážně budovali ze zemin v trase z dnešního pohledu s podmínečnou vhodností pro takové zemní práce.
Opakovaný sesuv se objevil u Křižan, ten poslední, poměrně nedávno, si vynutil dlouhodobé přerušení provozu a obnovu celého tělesa,
a to již za použití nových technologií, vyztužených násypů syntetickými sítěmi a geotextiliemi, včetně zpevnění líce a drenážního systému.
Práce s velkým množstvím zemních prací měla na starost Eurovia, na stavbě finálně zajištující firmou Chládek a Tintěra Pardubice, jež
současně vedla velmi náročnou rekonstrukci ostatních mostů, propustků, opravy tunelů na přilehlé trati Křižany – Karlov.
Rovněž nedávné povodně na Frýdlantu poškodily násypy u Raspenavy
a Oldřichova v Hájích. I zde byly práce spojené s novými propusty
a zpevněním svahů.

sesuv železničního tělesa Křižany
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Dva po mnoha letech opakující se sesuvy na pardubické trati u Sedlejovic přerušily dopravu. Příčinou nebyla destrukce celého násypu, ale
podemletí paty přisypávaného svahu říčkou Mohelkou. Přisypání při různých směrových úpravách bylo převážně jen škvárou nebo
materiálem z čištění kolejového lože, poslední sanace již byla provedena tak, jak se má, a měla by již definitivně vyhovovat. Samotná
stavební činnost i s ní spojené vyšinutí apod. probíhaly bez vlastních velkých nehod a událostí.
K jediné nepozornosti, která stojí za povšimnutí, došlo při obnově tratí v úseku Pilínkov – Jeřmanice. Z pracovního vlaku zde po spádu ujely
ložené podvozky s kolejovými poli (jařmy) na montáž. Před původním přejezdem ulice České mládeže ve velké rychlosti naštěstí vykolejily
v místním zářezu a, jak se v hantýrce železničářů říká, udělaly velkou hromadu.
Pravděpodobně zanedbaná údržba styku kolejnic v místě přídržné koleje způsobila vykolejení osobního vlaku na tanvaldské trati
u Jablonce nad Nisou v úsecích s přídržnicí. Naštěstí bez vážných škod. Po úpravách svařované koleje se přídržnice ukázaly i přes malé
poloměry jako zbytečné, byly demontovány a další úpravy s nimi již nepočítají.

mosty musely vydržet i provozní nehody (Hodkovice nad Mohelkou)

nehoda u Rokytnice nad Jizerou
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5
Nejzajímavější stavební akce v Libereckém kraji
Opravy a rekonstrukce tunelů
V období 1950–1970 byly v rámci záchovného plánu postupně prováděny opravy a rekonstrukce prakticky všech tunelů, poprvé po jejich
100–150letém provozu, což musíme v kontextu špatné obnovy železnice zhodnotit jako opravdu záslužný čin týkající se velkých mostních
staveb v celém kraji.
Na pardubické trati (č. 030) byly provedeny opravy Říkovských tunelů I–IV v celkové délce cca 1,1 km mezi železniční stanicí Semily
a Železným Brodem. V 50. letech byly krom sanace objektů dostavěny portálové části a ochranné železobetonové galerie. Přes složitý
nepřístupný terén práce byly provedeny za provozu v hodinových výlukách. Pro dobu přibližně do roku 1980 šlo o obvyklé časy od 9 do 15
hodin ve dne a mezi 23. a 4. hodinou v noci. Tehdy výjimečné výluky byly povolovány v délce 2 až 4 hodin, maximálně půldenní.
Přístupnost staveniště byla pro jeho charakter jen po trati. Celý soubor těchto staveb byl dokončen v 60. letech podnikem SSŽ. Na stejné
trati byla provedena oprava a sanace Líšeňského tunelu v délce 0,4 km.
Říkovské tunely: ochranné galerie

Říkovský tunel
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Technologie byly podobné, kromě statického řešení byla hlavní část postupu a technologie zaměřena na izolace proti vnikání vody, která
nejenom poškozuje vlastní stavební část konstrukce, ale vadí i provozu v tunelu, a to zejména v zimě, kdy namrzající rampouchy mohou
zasahovat až do průjezdního profilu.
Naprosto stejně byl následně po dokončení v Líšni sanován i tunel Rakouský délky 0,2 km.
Nejrozsáhlejší byla oprava Sychrovského tunelu v délce 0,64 km a jeho turnovského portálu a předportálové části s mohutnými
zárubními zdmi. Šlo o zesílení některých pasů, ale především o izolace a sanaci průsaků – doslova uprostřed tunelu pramení potok
vyváděný k turnovskému portálu. Uplatnila se zde poprvé ve velkém jak injektáž, tak zesilování konstrukce kleneb stříkaným betonem
i klasickými torkrety. Zařízení staveniště bylo na nádraží v Sychrově i s vlečkovou kolejí pro manipulaci pracovního vlaku; pomocné stavby
provedení SSŽ tam jsou až do dnešní doby. I zde se práce prováděly v obvyklých 4hodinových výlukách a vlakových přestávkách.
Na českolipské trati (č. 086) byl jako první sanován Ještědský tunel s délkou 0,8 km. Pro jeho výrazně malý profil i deformace kamenné
vyzdívky byl rekonstruován naprosto klasicky s mohutným vystrojením pracovní výdřevou výrubu. Kvůli této technologii byly práce
v nezbytné době prováděny v nepřetržité výluce. Vlaky ze směru od Liberce končily na upravené zastávce před portálem v Novině. Převoz
od osobních vlaků a chomutovských rychlíků probíhal po úzké, v té době štěrkové silnici v serpentinách přes zastávku Křižanské Sedlo na
nádraží Křižany. Cesta tehdejšími autobusy, a třeba v noci a v zimě, byla tak trochu strašidelná, žádná mimořádná událost se však nestala.
Celé zázemí pro stavbu bylo na nádraží v Křižanech.

rekonstrukce portálu Mníšeckého tunelu

Harrachovský tunel

stříkaný beton – ostění

101

Harrachovský tunel
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Následně byl podobně, již ale za provozu jen s výlukami, opraven tunel Karlovký I. s délkou 0,3 km a Kryštovský tunel dlouhý
50 m a s jednodušší technologií i tunel délky 50 m U Myslivny v Novině.
Největší z oprav na tanvaldské trati (č. 036) připadla Polubenskému tunelu s délkou 0,94 km. I zde bylo nutné kvůli náročným pracím
zesílení a těžké výdřevě zavést nepřetržitou výluku, resp. provoz na zubačce byl ČSD zastaven. Staveniště bylo ze strany Desné, jeho
specialitou bylo, že veškerá doprava na stavbu byla silniční. Nenahraditelné Pragy V3S, hlavně jejich posádky, statečně mezi mohutnou
výstrojí a v přítmí dokázaly v prostoru šířky 3 m couvat celý jeden km až ke kořenovskému portálu. Mnoho hezkých kamenných opěrných
zdí u silnice I/10 u Kořenova jsou dílem zedníků SSŽ, kteří pracovali právě na tunelu, bohužel jejich práci kvůli tmě nezpozorujeme.
Na stejné trati posléze následovala oprava tunelu Dolnopolubenského v délce 166 m.
Na železnobrodské trati (č. 035) později byly opraveny oba tunely – Navarovský dlouhý 170 m a Haratický délky 192 m.
Dále byl rekonstruován tunel Smržovský délky 0,4 km mezi Lučany a Smržovkou s velkým využitím injektáží a stříkaného betonu k zesílení
ostění podobně jako v Sychrově. I zde zůstal objekt zařízení staveniště a po jeho opravách slouží dodnes jedné firmě prodávající stavební
materiál. Jen na okraj – odvodnění z tunelu je zeměpisně zajímavé, tunel je tzv. vrcholový a voda jabloneckého portálu odtéká do Nisy
(a Baltského moře), od portálu smržovského pak do Kamenice, Jizery, tedy Labe (a do moře Severního).
Menší tunely, včetně Harrachovského, na stejné trase vydržely bez oprav a jejich rekonstrukce jsou řešeny až v současnosti zároveň
s modernizací trati.
Na frýdlantské trati (037) zbyl jako jeden z posledních, v té době rekonstruovaných, Mníšecký tunel délky 529 m v Oldřichově v Hájích.
Jedním z hlavních důvodů rekonstrukce bylo zabránění průsaků, které zde byly enormní. Byly zde použity technologie zejména sanačních
a kotvících vrtů se zesilující výztuží se stříkaným betonem. Staveniště se nacházelo na straně mníšeckého portálu, a protože šlo o širokou
trať, byla zde zřízena a zabezpečena odstavná kolej jak pro zásobování, tak pro pracovní vlak.
Jen pár tunelů svým stavem vydrželo bez oprav až do současnosti, což vypovídá o příkladné kvalitě, jež byla těmto stavbám věnována.
Můžeme jmenovat např. tunel Harrachovský, u Frýdlantu Rigelský. Také pracovníci převážně SSŽ, kteří se na těchto pracích nejvíce podíleli,
ještě dlouho byli na dalších stavbách považováni za všeuměly řemesel s návyky spolehlivosti a kvalitní práce.
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pohled strojvedoucího
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K těmto „barabáckým skupinám“ na našich stavbách, resp. jejich opravách, je určitě vhodné napsat několik technických a organizačních
zajímavostí.
Veškeré stavby vždy byly náročné na takzvané zařízení staveniště, které bylo nutno situovat co nejblíže opravovanému objektu.
Obsahovalo jak šatny, sociální zařízení a kanceláře, tak i možnost ubytování a stravování. Počet pracovníků na stavbách se většinou
pohyboval mezi 60 a 120 lidmi. Bylo třeba respektovat specifika „mokrého“ i směnného provozu. Byly budovány převážně montované
dřevěné baráky, zvané dle výrobce tesko. Základním zdrojem pohonu byl i z důvodů bezpečnosti stlačený vzduch, k čemuž byly stavěny
stabilní kompresorovny se systémem vzdušníků (nádrží) a rozvodů po mostech nebo tunelu. Pro úplnost je nutno dodat, že cca do roku
1955 takřka výlučně byly pro osvětlení v tunelech užívány karbidky, kahany pro osvětlení osobní, velké lampy pro pracoviště. Teprve
s postupem doby bylo zavedeno elektrické osvětlení pracovišť i osobní (pro bezpečnost v napětí 24 V).
Hlavním stavebním materiálem byl beton a injektážní směsi vyráběné v míchačkách u tohoto zařízení staveniště. K tomu vše se zajištěním
skladů a skládek od písků a drtí přes kamenné kvádry, kulatinu výdřev a skruží po cement. Ten rovněž do roku 1958 převládal pouze jako
pytlovaný, technologie volně loženého cementu začala až v období velkých vodních staveb přehrad.
Doprava byla všude (krom výše zmíněného Polubenského tunelu) zajišťována polní drážkou od skládek přes tunel nebo most až po
skládky pro uložení vyrubané horniny nebo suti. Jak k vykládkám stavebních materiálů z vagonů, tak později při rozvoji stříkaného betonu
k zajištění nebo zesílení ostění bylo třeba u delších tunelů zajistit krom provozního dozoru dráhy i odbočnou kolej pro soupravu
pracovního vlaku, který ve výlukách najížděl na pracoviště v tunelu. Tyto soupravy měly na vozech potřebná lešení a vybavení od vrtacích
lafet s vrtačkami až po manipulaci s výztuží, injektáží a stříkání betonového ostění.
Vše se zpravidla potýkalo s velkým nedostatkem vhodných ploch, s tmou a vlhkem stoupaly nároky na bezpečnost práce. Nebezpečí
ovšem bylo eliminováno značnou zkušeností a všestranností tehdejších barabáků, od minérů po tesaře i zedníky. Soustředění práce těchto
lidí bylo také vždy poznamenáno v místních sídlech a hospodách úctou nejen k jejich práci, ale i životu a tím, co k němu patří, v podobě
drobných šarvátek. Neboť každému, kdo se s nimi seznámil, vštěpovali barabácké (stavbařské) pravidlo: „Voda je úhlavní nepřítel barabáků,
a to jak za krkem, tak v krku.“
Ale ještě pár zajímavostí, aby nezapadly v zapomnění: Většina zmíněných oprav tunelů byla prováděna ještě za parního provozu. A při
zavedení pomalé jízdy tunelem na hlavní trati třeba v Sychrovském tunelu, kdy tu jely těžké nákladní lokomotivy řady 556 s dvěma vpředu
a 2 na postrku. Jak tuneláři, tak strojvedoucí těchto postrků se pak dlouho prokašlávali k čerstvému vzduchu. Proto také byly někdy nutné
i přestávky v práci. Velkorysost předků však umožnila, že tunel byl stavěn již tehdy jako dvojkolejný, což pak v podobě volného profilu
výrazně pomáhalo (a bude pomáhat i v budoucnu) při jeho rekonstrukci.
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Další zajímavostí je, že u některých tunelů byl na obtíž v pracovním prostředí, krom tmy a vlhka, i průvan. Tam, kde to provoz umožňoval,
byla dokonce instalována vrata na portálech, která se otevírala až před průjezdy vlaků.
Opravy a rekonstrukce mostů
Členitý terén s horskými údolími i několika řekami byl důvodem pro stavbu mnoha mostů (všechny, stejně jako tunely, byly postaveny
v období 1858 –1859) a nepočítaně opěrných a zárubních zdí. Nezbytná oprava nebo zesílení po 100–150 letech byla nutná a s odstupem
doby můžeme konstatovat, že převážně v 60. letech bylo provedeno mnoho záslužných akcí.
Uveďme ty nejvýznamnější, zase převážně provedené podnikem SSŽ:
Na pardubické trati, a nejen na ní, byla značná typizace mostů a viaduktů s podobou kamenných klenbových konstrukcí, což také výrazně
ovlivnilo technologie i potřeby oprav – od sanací přes demolice a náhrady, byť třeba jen propusty. V době stavby těchto objektů bylo
zvykem, že tam, kde to terén nabízel, i jednoobloukové uspořádání plnilo funkci kromě převedení vod i možnost mimoúrovňového
vykřížení cest.
Jedním z příkladů úplné výměny byla oprava viaduktu v Bělé u Staré Paky, kde stav spodní stavby zapříčinil, že část viaduktu byla
nahrazena ocelovou konstrukcí, kterou nakonec zajišťovaly SSŽ. Most patří k největším, délka je cca 90 m, je tvořen dvěma poli v oblouku
ocelovou příhradovou konstrukcí s horní mostovkou 2× 30 m, výška spodní stavby je cca 15 m a krajní opěra na straně Staré Paky je
atypická s vylehčovací klenbou světlosti I cca 10 m.

most v Bělé u Staré Paky

Sychrovský viadukt
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Blízký velmi podobný kamenný viadukt v Libštátě byl v lepší kvalitě a tak byl teprve později sanován typickou technologií hloubkového
spárování, torkrétů, zesílením rubu kleneb, izolace a zřízením nových říms a příslušenství. Stejně jako viadukt Sychrovský je to most
s patrovou klenbou.
Významnou stavbou byla rekonstrukce Sychrovského viaduktu délky 120 m a 32metrovou výškou nad terénem. Tvoří ho 8 oblouků
světlosti 9,5 m. Šířka v koruně 11 m už tehdy sledovala možnost dvojkolejky. Jeho výjimečnost je, že, i z důvodů konstrukčních, je patový.
Až rekonstrukce, která řešila mimo jiné i nové železobetonové římsy namísto parapetních zábradelních zídek, umožnila lepší uspořádání
osy kolejí na zhlaví a tím i zvýšení rychlosti.
Podobné viadukty byly opraveny de facto na pokračování saské dráhy z Liberce na Hrádek nad Nisou, zprovozněné také v roce 1859. Malý
a velký viadukt Machnín v délce 39 m a přes údolí a Nisu v délce 225 m. Andělská Hora o délce 133 m, o které se ještě zmíníme. Viadukt
délky 77 m v Bílém Kostele nad Nisou byl posledním v daném období, který liberecký závod SSŽ opravil za pomoci této technologie.
Pro úplnost dodejme, že jedním z nejdelších evropských viaduktů je hraniční most v Žitavě přes Nisu mezi Polskem a Německem délky
749 m.
Na českolipské trati zbudované ÚTD byly opraveny všechny čtyři kamenné viadukty s obdobnou konstrukcí – karlovský, tzv. malý viadukt u
Noviny, U Myslivny a v Mimoni. Ten největší s délkou 230 m a výškou nad terénem 29 m, přes Kryštofovo Údolí, je zapsán jako významná
technická památka.
Celá řada podobných viaduktů však byla v tak dobrém stavu, že opravy mohly nastat až prakticky v nedávném nebo dokonce současném
období. Příkladem jsou mosty ve Smržovce, Rychnově u Jablonce nad Nisou a Tanvaldu.
rekonstrukce viaduktu na trati Stará Paka – Liberec,
Rychnov u Jablonce nad Nisou

rekonstrukce viaduktu Novina
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Povězme si také něco o charakteru prováděných oprav a podobně relativně malé mechanizaci.
Zejména z počátku bylo mnoho malých mostních provizorií používaných pro odkrytí rubů klenbových mostů vkládáno i ručně, kvůli
špatné dostupnosti jeřábů (v té době parních 25- a nejvýše 50tunových), což znamenalo jen hevery, rolny, zručnost a především dřinu.
Navíc dřívější postupy dílčích oprav jednotlivých kleneb za provozu jen v krátkých výlukách, ale pochopitelně s dlouhým trváním, byly
odlišné od dnešního moderního trendu nepřetržité výluky s velkým a rychlým nasazením v komplexu všech ostatních prací na uzavřené
trati.
Na mostech to bylo trochu jiné než u tunelů, další vlivy však nebyly o nic jednodušší, např. pracovní výška 40–80 m nad terénem a práce
na lešení. Umístění a manipulace s mostními provizorii i jejich podepřením bylo vždy náročné a projektem někdy těžko předvídatelné.
Skutečný stav zdiva nebyl většinou znám až do vybourání části rubu kleneb. Postup a odbourávání probíhalo tedy po malých úsecích
zajištěných zprvu krátkými provizorii. Například u viaduktu Andělská Hora můžeme pozorovat, jak aktuální stav způsobil změny projektu –
nad hlavní klenbovou částí kamenného viaduktu, tedy prakticky nad původním mostem, musel být smontován provizorní ocelový most.
Byla použita standardní „vojenská“ konstrukce ŽM 16 s délkou 36 m. U takových prací, krom vlastní sanace a technického řešení opravy
mostu, je rovnocenný a někdy i důležitější projekt organizace prací a s ním spojený projekt provizorií a plánu výluk železničního provozu.
Konzultace mezi projektantem a stavbou byla vždy vedena s otázkou „Jak to budeme dělat?“. V současnosti se upřednostňuje využít
nepřetržité výluky na relativně krátké období s využitím těžké jeřábové techniky, a to nejen kolejové.
Proč se zmiňujeme při opravách, sanacích mostů prováděných SSŽ o provizoriích a kolejových pracích? Až do nedávna to byla obecně
dráhou předepsaná koordinace prací mezi firmami. Tyto specializované práce prováděly smluvně převážně Mostní obvody a Traťové
správy dle dobře připravených dokumentací a hodinových harmonogramů, vázaných na výlukové rozkazy o přerušení provozu dráhy.
A většinou byly předvedením perfektní koordinace a spolupráce, která v té době u jiných dopravních staveb, například silničních, neměla
obdoby. Přiznejme, že pro charakter i tehdejší intenzity silniční dopravy ani nebyla vyžadována.
Andělská Hora

Andělská Hora
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Stráž nad Nisou, výměna ocelové konstrukce
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výměny ocelových konstrukcí mostů Stráž nad Nisou, Harta a Frýdlant
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Období 60. let, kdy převládala silná tranzitní nákladní doprava s potřebou zvýšení nápravových tlaků, bylo významné. S dodavateli
mostních konstrukcí, Mostním obvodem v Ústí nad Labem, jeho dílnami na území Libereckého kraje v Železném Brodě, Bakově nad
Jizerou a ostatními složkami ČSD byla prováděna systematická výměna ocelových konstrukcí velkých mostů – 1969 Stráž nad Nisou, 1969
Frýdlant, Harta roku 1970. Některé z ocelových mostů dodávaly ostravské mostárny, část jich byla vyrobena v Polsku.
Kromě jmenované trasy došlo k mnoha dalším výměnám ocelových mostů jak velkých přes Jizeru v Rakousích v roce 1975 a na Spálově,
tak celé řady menších přes vodoteče a komunikace. Zatímco betonové a kamenné konstrukce měly tzv. zvláštní zařízení (místa pro
umístění náloží do opěr a pilířů v dobách války pro zbourání), u ocelových mostů zpravidla příhradových by si ženisté poradili jen
s odstřelem na ocelové konstrukci.
Trend obnov zejména ocelových dožilých mostů pokračuje také s novou správou i na území Libereckého kraje.
Pro významnost užité technologie je nutno se zmínit o mostě v Zahrádkách u České Lípy. Samotný dlouhý přesun smontované ocelové
konstrukce na místo montáže byl zajímavý. V naší oblasti však bylo tak trochu průlomové použití velkých silničních jeřábů při osazování,
přestože zatěžkávací zkouška pak byla paradoxně vykonána jen klasickou dvojicí jeřábů. Již dostupná flotila jeřábů tak otevřela další
technická a ekonomická uplatnění i na železničních stavbách.
O mostech se ještě zmíníme v souvislosti s řešením mimoúrovňových křížení se silnicemi. Tam nové stavby vyvolané přeložkami nebo
rekonstrukcemi komunikací připravoval investor těchto silnic, dříve Silniční investorský útvar, později Ředitelství silnic a dálnic, a dle správy
těchto tras i správy silnic nebo města. Dle zákona o pozemních komunikacích pak všechny mosty nad dráhou, po kterých vede
komunikace, vždy spravuje správce těchto pozemních komunikací, naopak pak správce železnice spravuje mosty železniční včetně zdí nad
komunikacemi a toky.
most ve Vesci
most v Zahrádkách
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i točny se řadí mezi mosty, Česká Lípa
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Opravy tratí, obnovy svršku
Ve výčtu provedených dopravních kolejových staveb je nutno zmínit i provedení nového tramvajového spojení v 50. letech, tj. cca 12 km
dlouhou trať mezi Jabloncem nad Nisou a Libercem, převážně vedenou mimo stávající komunikace s 2 mosty a náročnou spodní stavbou,
která se vymykala běžné pouliční trati. Prakticky celou výstavbu provedly SSŽ ze svého pracoviště v Jablonci nad Nisou. Z těch novějších si
jen připomeneme, že i pozdější rekonstrukce modernizace tramvajové trati zajistily ve spolupráci s DPML SSŽ, poslední z nich pak již pod
hlavičkou Eurovie.
Dále byl společností SSŽ proveden celý soubor staveb rekonstrukcí tramvajových tratí v Liberci, na 12 km trati z Lidových sadů až do
Horního Hanychova pod Ještěd, o této stavbě a pozdější rekonstrukci tratě č. 11 z Liberce směr Jablonec nad Nisou je však již pojednáno
v mnoha „tramvajových“ publikacích.
SSŽ se podílely i na stavbě několika staveb, rekonstrukcí a vleček, které jsme již zmínili. Tím asi největším byl soubor staveb pro uranové
doly, a to spojovací trať Brniště – vlečkové nádraží Luhov s předávacími kolejemi a vybavením po provoz.
Ještě jedna zajímavost při zmíněných vlečkách – liberecká rekonstrukce Nitranské ulice z Babylonu. Zde se dle zadání rekonstrukce ulice
spojila i s nutnou rekonstrukcí vlečkové koleje, dnes už využívané jen pro DPML. Spodní stavba odvodnění, drenáže a podkladní vrstvy se
řešily návazně pro svršek, který je pojížděn silniční dopravou, dále se řešilo tramvajové uspořádání, avšak se žlábkovou kolejnicí NP 4 na
pražcích se zabetonováním, a provedení asfaltové vozovky. Kolej je zakončena atypickou, rovněž žlábkovou výhybkou a přímým napojeni
na TT 1435 ve vozovně.
Snad poslední s nejkratší funkcí byla vlečka samotných SSŽ po zrekonstruované a prodloužené vlečce Textilany v Liberci v Nákladní ulici. Ta
posloužila k vykládce prefabrikátů na budovaný průtah silnice I/35 a rekonstrukci tramvajové tratě. S dokončením stavby pak byla zrušena,
protože byla v záboru stavby.
Luhov
Liberec, Nitranská ulice
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Stavební firmy a využívání železniční dopravy
U kolejářských firem bývalo využití železniční dopravy samozřejmostí, dnes je však pro štěrky i některé mechanismy organizována
automobilová doprava. I dřívější pokusy bývalých Pozemních staveb skončily neúspěchem při snaze dopravy panelů do České Lípy či Ústí
nad Labem z Příšovic, kde byla k tomu účelu vybudována vlečka. Podobně se zmenšila poptávka po železniční dopravě i ostatních firem.
V době soustředění velkých staveb v libereckém okolí SSŽ, snad jako již jediná, používala upravené výkladiště výsypných vagonů na tzv.
uhlové koleji u ulice Nákladní. Nedostatek místních štěrků vedl k dopravě ucelených štěrkovlaků z východních Čech a Moravy.
Na vykládce vagonových zásilek pro silniční stavby se však dále podílely i stanice Horní Růžodol, Hodkovice nad Mohelkou s materiály pro
stavbu silnice Turnov – Liberec polským dodavatelem. Zde také byla zřízena další kolej s kapacitou vykládky až 900 tun denně.
Sanace a odvodnění kolejišť v železniční stanici Liberec a Turnov
Zejména parní provoz ve stanicích, voda a popel z lokomotiv, způsobil naprostou devastaci kolejového lože, jeho propustnost a tím i
únosnost. Úplná obnova včetně drenážních systémů byla zadána SSŽ Liberec, veškeré plochy s následnou obnovou kolejí a výhybek byly
provedeny po etapách za dílčích výluk staničních kolejí zdejší traťovou správou.
Pro drenáže bylo již uplatněno plastové potrubí, pro sanaci a lepší únosnost plání byly použity vhodné geotextilie. Práce byly vzorem
spolupráce obou dodavatelů i stanice, včetně všech operativ s vylučováním kolejí. Pro osádky strojů i vozidel to byly naprosto rozdílné
podmínky oproti pracím
na silničních stavbách a závazným postupům prací a BOZ.
S podmáčením u vodních jeřábů u depa (výtopny) se váže jedna historka, zlepšovák, aby k tomu přetečení z tendrů nebo van lokomotiv
nedocházelo. I v rovné koleji depa šlo udělat převýšení směrem k obsluze – voda tak přetekla dříve na nižší straně a obsluha pak včas
zavřela přívod vody. Skutečně to k nelibosti topičů, kteří zbrojení vody měli ve své pracovní náplni, fungovalo.
Liberec

Turnov
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Obnovy, spojité opravy a jiné názvy řešily obnovy svršku
K dopravním stavbám patří i samotné koleje, tedy odborně kolejový svršek. Tady zmiňme alespoň ty největší.

Tratě
Liberec – Tanvald

první plně modernizovaná trať
Smržovka – Josefův Důl

Semily – Liberec

Liberec – Frýdlant – st. hranice
Liberec – Hrádek, st. hranice
Čská Lípa – Liberec

Železný Brod – Tanvald –
Harrachov – st. hranice
komplexní obnovy výhybek
ve zhlavích
v návaznosti na sanace podloží

orient. roky
1967
1977
1978
1971
2007–14
2014–15
1985
1986
2009
1986
1974
1979
1975
1974
1988–89
1990–91
1975
1986
1977
1960–
1970–84
70. léta
1986
1981
1984
1986
1987
1988
1989
1990
1991

charakter prací
udržitelnost provozu
obnovy na svršek T-S49 25 m
problém s malými R 150–200 m
udržitelnost rozchodu
rek. oblouků malých poloměrů
komplexní rekonstrukce trati
obnovy na svršek T-S49 25 m
udržitelnost provozu
obnovy na svršek T-S49 25 m
již beton. pražce mimo malé R

udržitelnost provozu
obnovy na svršek T-S49 25 m
již beton. pražce mimo malé R
udržitelnost provozu
obnovy na svršek T-S49 25 m
udržitelnost provozu
obnovy na svršek T-S49 25 m
stanice Brniště
komplet. přeložka tratě
udržitelnost provozu
obnovy na svršek T-S49 25 m
již beton. pražce mimo malé R
na sanovaných pláních
firmou SSŽ
včetně odvodnění

úseky
provedl
Jablonec – Paseky
TSS ( Traťová strojní stanice)
Liberec – Vesec
TSS
Vesec – Jablonec
TSS
Paseky – Tanvald
TSS
ověřování a první úseky s pražci Y
GJW, 5-GJW
Liberec – Tanvald včetně všech objektů Chládek-Tintěra, GJW
část modernizovaná 2015 jako součást prací ve Smržovce
Semily – Železný Brod
žel. vojsko
Železný Brod – Turnov
TSS
Turnov – Hodkovice
žel. vojsko
Hodkovice – Rychnov
TSS
Rychnov – Jeřmanice
TSS
Jeřmanice – Liberec
TSS
Liberec – Frýdlant
TSS
Frýdlant – Višňová
TSS
Višňová – st. hranice
TSS
Liberec – Machnín
TSS
Machnín – Bílý Kostel
žel. vojsko
Bílý Kostel – st. hranice
TSS
Jablonné – Rynoltice, 1. bet. pražce RS TSS
dílčí úseky Rynoltice – Liberec
TSS
v souvislosti s akcemi Uranových dolů SSŽ vč. vleč. st. Luhov
Vlčí Důl – Česká Lípa
Železniční stavby
Železný Brod – Tanvald
žel. vojsko
Tanvald – Kořenov, vč. mont. ozubnice TSS
Kořenov – Harrachov
Želstav. Praha
stanice Liberec obvod stanoviště 5
TD
SSŽ
stanice Liberec obvod stanoviště 4
stanice Liberec obvod stanoviště 4 a depo
stanice Liberec obvod stanoviště 3
stanice Turnov, Liberec zhlaví
stanice Železný Brod, st. 1 a 2
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železniční vojsko na Liberecku
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železniční vojsko na Liberecku
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Pokládky TSS byly zajišťovány jednotkami stavebních vlaků ČSD Hradec Králové a Ústí nad Labem. Po prováděných pracích následovaly
další práce související s podmínkami bezpečnosti provozu, jako bylo čištění lože a zřizování bezstykové koleje.
Místní správa, ať se již jmenovala jakkoli, musela zajišťovat bezpočet operativních oprav a udržovacích prací.
V posledních letech je pak připravena a zahájena již zmíněná kompletní obnova na hlavních tratích: Liberec – Stará Paka, Liberec – Višňová,
Liberec – Česká Lípa. Zde již pracují nové privatizované firmy Chládek a Tintěra, GJW i SGJW.
Zmíněny musí být i dokončené práce na úseku Harrachov – státní hranice v souvislosti s propojením do Polska a zahájené práce v uzlu
Česká Lípa, což je jedna z největších investic.
Samotná správa tratí ČSD se v minulém období soustředila na obnovy, ve kterých převládala náhrada starých, převážně ještě
předválečných lehkých tvarů kolejnic, např. Xa a A za tvary T, S49 případně i R65 (u nás většinou z výzisku), pochopitelně i s modernějším
typem upevňovadel od přímého s vrtulemi, přes podkladnicový rozponový, žebrový až po bezpodkladnicový přímý s pružnými sponami,
např. Vossloh apod. K tomu se postupně přecházelo na betonové pražce (vývojově: od železobetonu po moderní předpjaté
strunobetonové s vysokou pevností). Dále následoval s rostoucí kvalitou upevnění přechod na technologii bezstykové koleje. Typické pro
období do roku 1985 bylo, že obnovy byly zaměřeny jen na provedení výměny kolejových polí bez úprav plání, odvodnění, čímž byla
velmi zkracována životnost a kvalita zejména na úsecích silně zatížených nákladní dopravou a těžkými lokomotivami. Neprováděná údržba
odvodnění a celého drážního tělesa výrazně zkracovala životnost těchto oprav.
Údržbu si zajišťovaly místní traťové správy a jejich okrsky. U nás
v různých dobách, nikoli shodně s hranicemi krajů, většinou v Turnově,
Liberci a České Lípě. Souvislé obnovy organizovaly ČSD formou prací
zajišťovaných i stavebními vlaky Traťových strojních stanic, které byly
vybaveny nezbytnou technikou, ubytovacími vozy a většinou svojí
montážní základnou, jakousi „prefou“ (výroba konstrukčních částí staveb
průmyslovým způsobem), díky níž byla kolejová pole montována pro
danou trať a následně převážena k pokládce. Kladení probíhalo převážně
v denních výlukách s následným doštěrkováním a podbitím. Vybavení
k pokládce bylo poplatné době, tedy od jednoduchých portálků
s ručními vrátky, později sovětskými kladeči kolejových polí.
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Do roku 1970 prakticky celou mechanizaci a její modernizaci obstarávaly vlastně vyráběné stroje a zařízení v dílnách ČSD – čističky,
podbíječky. Drobná mechanizace byla žalostná, práce byla charakteristická velkým podílem ruční dřiny, čištěním kolejového lože,
podbíjením atd.
Až do roku 1958 se dokonce i na některých souvislých obnovách svršku ručně čistilo štěrkové lože. Kdo to nezkusil, neuvěří, jaká byla dřina,
když se řeklo „ramovat“ – ručně rozkopat štěrk mezi pražci, prokatrovat vidlemi, čistý ke koleji zpět, zbytek škváry a hlínu vyhodit na svah.
S postupem doby i ruční podbíjení, protože staré podbíječky musely mít kolej již v geometrii, a to znamenalo vyheverování koleje, ručně
„vyrukovat“ pajsry směr a každý alespoň 5. pražec předem ručně podbít. O práci, ručním nakládání apod., ve výhybkách a stanicích ani
raději nemluvit.
Teprve následně přišel průlom v dovozu speciálních strojů renomovaných výrobců, např. Plasser, také dosažitelnost kolejových jeřábů
narůstala. Skupina kolejových jeřábů od parních 25t až po motorové 100t byla následně doplňována různými typy zavážecích jeřábů pro
mosty a výhybkové objekty a až v současnosti mobilními jeřáby automobilovými s nosností až 1 000 tun, což významně umožnilo
kombinaci montážních možností, postupů a návrat k těžké prefabrikaci. Celý proces se měnil v moderní strojní sestavy s minimem ruční
práce. Efektivita nasazení vedla k organizaci prací v nepřetržitých výlukách. To je ale již jiná doba a jiná kapitola.
obnova mechanismem SUM, Oldřichov v Hájích
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5.1
Železniční přejezdy
K bezpečné dopravě a jejímu zkvalitnění patří i odstraňování a modernizace úrovňových přejezdů železnice s pozemními komunikacemi.
I nejlépe zabezpečená křížení, jak se v poslední době ukazuje, jsou značným bezpečnostním rizikem pro oba druhy dopravy, nebo
provozním omezením, třeba rychlosti (jak pro dráhu, tak i pro silnici) nebo zákazu průjezdu některých druhů vozidel.
V minulosti byly tyto komplikace řešeny formou přeložek a rekonstrukcí ať již v rámci investičního plánu, nebo zmíněných velkých oprav
komunikaci. Na území Libereckého kraje šlo a cca 18 exponovaných přejezdů, které byly nejen velkým zdržením silniční dopravy.
Pamětníci vědí, že přejezdy byly prakticky ovládány ručně, na kliku. Bezpečnost závor byla 100% závislá na lidském faktoru. Tragická
neštěstí s desítkami mrtvých v autobusech na přejezdech v Dlouhém Mostě a Novém Boru z roku 1956 toho jsou svědkem.
Pro společnost negativní kolektivizace zemědělství znamenala v 50. letech možnost likvidace i desítek už zbytečných přejezdů. Podobně
tomu bylo následně i u lesních cest. Kvůli zanedbané údržbě a nejasnému vlastnictví byly také mnohdy zbytečně bourány dřevěné
nevyužité lávky a mosty přes tratě, zejména 030, 037 036, na zpravidla účelových komunikacích. Dodnes tam zůstaly původní opěry
a základy pilířových dřevěných bárek.
Zrušené přejezdy na silnicích I. a II. tříd nahrazené přeložkami nebo mimoúrovňovým řešením si můžeme připomenout na silnicích I/10
Březina a Příšovice, na I/35 Bezděčín, Dlouhý Most a Liberec-Rochlice, na trase I/13 to byly přejezdy Bílý Kostel nad Nisou, Lvová, 2× úsek
Svor – Nový Bor a Nový Bor.
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původní přejezd ve Cvikově na dnes již zrušené trati
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Ze strany železnice se jednalo o stavební modernizace samotné konstrukce přejezdů od výdřev, zaštěrkování či zaasfaltování po moderní
přejezdové konstrukce a samozřejmě pak jejich zabezpečení – od těch závorářů s klikou až po systémy automatické a nakonec i po ty
nejmodernější systémy ovládání a kontroly.
Přejezdy byly, jsou a budou vždy aktuálním tématem. Na kladenou otázku, které konstrukce jsou nejlepší, odpovím stejně jako u mé
autorizační zkoušky: „Žádné úrovňové – mosty.“ A tak bylo téma rychle nasměrováno na mosty, které jsou pro stavaře daleko zajímavější.
I zde stojí za ohlédnutí, jak byly prováděny ty nejdůležitější na území Libereckého kraje, konkrétně na trase silnice I/35 Liberec – Turnov
a I/13 směrem na Nový Bor.
Železniční mosty jako součást mimoúrovňových křížení
Společným jmenovatelem staveb či rekonstrukcí mimoúrovňových křížení je investor – kromě Železného Brodu se jedná o stavby
vyvolané rekonstrukcí silnic, proto jsou zajišťovány i financovány silničním investorem.
Hned v prvním období prací zdejších SSŽ byl postaven most v Doksech. Na silnici II/270 přímo ve městě byl na trati Bakov nad Jizerou –
Česká Lípa postaven v ose železobetonový most světlosti 18 m. Provedení bylo za provozu dráhy ve výlukách.
Následoval další, v Železném Brodě na pardubické trati,
který nahradil původní ocelový most nevyhovující únosností
i profilem stávající hlavní ulici – silnici II/292. Provedení bylo
realizováno za plného provozu ulice. V trati pak osově
v souběžné dílčí přeložce. Konstrukci lze označit za
ojedinělou, se světlostí 55 m, jednopólovou předpjatou
železobetonovou, tvořenou parapetními nosníky
a dolní mostovkou a průběžným kolejovým ložem.
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Dalším byl nadjezd Sedlejovice I/35 na železniční trati Pardubice – Liberec (134,510 km) umístěný v mezistaničním úseku Sychrov –
Hodkovice nad Mohelkou ve zcela nepřístupném terénu. Návrh vzešel z jednoduché pracovní studie a z důvodů podjezdné výšky byla
volena ocelová konstrukce o jednom poli světlosti 32 m. Plnostěnný nosník s dolní přímo pojížděnou ortotropní dekou jako mostovkou. To
odpovídalo přemostění budoucího čtyřpruhu i technologii provedení za provozu v ose s minimem výluk, v malých 4hodinových
výlukových přípravách pro opěry provizorních mostů. Velká provizoria pro stavbu opěr mostu na liberecké straně z nosníků 2× 4 ks délky
26 m a turnovské z inventárního mostního provizoria délky 30 m byla provedena ve výluce za pomoci jeřábů EDK 1000 a GEK-80. Výluka
byla od 6.20 h až do 19.00 h. Jen pro zajímavost – v síťovém grafu na „rozhrnutí“ 1 500 m3 tělesa násypu pro stavební výšku provizorií
a ještě technologické snížení již pro průjezd staveništní dopravy byly vyhraněny 2 hodiny, práci zajistily 3 dozery.
Střední společná opěra byla jako pražcová rovnanina výšky 4 m. Založení mostních opěr bylo za provozu asi v jedné třetině původního
tělesa násypu na pilotách umístěných vně osy s respektováním průjezdního profilu. Ocelová konstrukce byla dodána ve třech dílech,
předmontována byla na místě asi 100 m před mostem vně trati. V 36hodinové výluce byla demontována provizoria a zavezena a osazena
konstrukce. Byly použity dva jeřáby, stotunový jeřáb EDK 1000 a na turnovské straně zavážecí jeřáb GEK. Pro zatěžkávací zkoušky provizorií
i mostu byla použita parní lokomotiva řady 556.
Nadjezd Jeřmanice I/35 je na začátku turnovského zhlaví. Železniční most je rovněž ocelový o dvou polích nad celou S 22.5, to je 2× 21 m.
Konstrukce je plnostěnná, svařovaná tentokrát s průběžným kolejovým ložem. Stavba je provedena v definitivní ose, montáží
a vysunutím z jeřmanické strany.
Jeřmanice

Jeřmanice
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zatěžkávací zkouška mostních provizorií, Jeřmanice
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mosty Jeřmanice a Sedlejovice
126

Pro železniční provoz během stavby byla provedena provizorní přeložka délky cca 0,7 km, kde část byla na mostních provizoriích, tak aby
současně umožnila i práce na silnici. Jednalo se o 4 inventární provizoria po 12 m, jejich uložení bylo na dřevěných bárkách průměrné
výšky 4 m. K tomu bylo nutno provizorně upravit výhybky ve zhlaví.
Předmontáž byla provedena pro celý most, který byl následně za pomoci navijáku na tahači Tatra vysunut na hotové železobetonové
opěry. Výluky byly minimalizovány, a to na 2× 4 hodiny pro vložení a vyjmutí výhybek objížďkové koleje. Zatěžkávací zkouška se zde
provedla jeřábem EDK 1000, který následně demontoval mostní provizoria (MP) objížďky. Pokud jde o zatěžkávací zkoušky provizorních
mostů, šlo vždy o zjednodušený průjezd zpravidla pracovního vlaku s měřením průhybu a výškové polohy opěr a samozřejmě
geometrické polohy koleje. Samotná používaná inventární provizoria podléhají revizím a prohlídkám.
Snad i zde doplním jednu zajímavost. V roce 1974, před výlukou, pro tento most naposledy odjížděly „soupravy “ tří vlaků cirkusu
Humberto, byla to prakticky poslední z jejich přeprav po železnici, protože v následující době se již tyto dopravy odehrávaly po silnicích.
Ještě jedna skutečnost se váže k oběma mostům dodaných polskou firmou Budimex, která silnici Turnov – Liberec stavěla. Součástí byla
dodávka veškerých stavebních materiálů z Polska, tj. včetně zmiňovaných ocelových konstrukcí mostů. Dle kontraktu 99 % materiálů
chodilo z Polska po železnici přes hraniční přechod Zawidów/Frýdlant. V době stavebních sezon šlo až o 20 vagonů denně. K tomu bylo
sjednáno mnoho dohod a organizačních opatření.
Byla postavena vykládková staniční kolej (provozně jakási vlečka) v Hodkovicích nad Mohelkou. Vlaky byly organizovány na pravidelné
separáty 2× 8–10 vagonů s obsluhou dopoledne a večer. U písku a drtí šlo o kyvadlové soupravy sestavené dodavatelem z polských
čtyřnápravových vozů cca po 30–40 tunách. Cement byl dopravován jako VL v typových vagonech PKP.
Konvoj, souprava vagonů s konstrukcí dílů mostu, byl bedlivě sledován, aby přišel ve sledu možné vykládky na montážní místo, a to hlavně
z důvodů šikmosti konstrukce. Neocenitelná
pomoc byla v možnosti otočení souprav na
kolejových trianglech v Liberci.
Obě křížení nahradila na I/35 nechvalně známé
přejezdy v Dlouhém Mostě a v Bezděčíně poblíž
Hodkovic nad Mohelkou.

železniční most Ohrazenice
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Třetím železničním mostem, taktéž mimoúrovňovým křížením, je stavba na I/10 – 35 v Ohrazenicích. A rovněž má své fajnovosti.
Respektoval, že dráha dávala přednost u delších mostů monolitickému železobetonu před předpjatými nosníky, proto 8 polí se světlostí
cca po 18 m provedených jako spojitý nosník. Konstrukci tvoří trám s vylehčením, spirorourou, s deskou a římsami průběžného kolejového
lože. Spodní stavbu tvoří sloupy přímo vetknuté do velkoprůměrové piloty. A ani zde to nebylo jednoduché. Pilotu se nepodařilo dovrtat
v opukách do potřebné hloubky, což by nevadilo samotné únosnosti, ale pro vetknutí to problém byl. Do vrtu 2 200 mm se ještě
prohloubil vrt 800 na požadovanou hloubku a pro zachycení vodorovných sil projektant navrhl ztužující želbet desku v úrovni hlavy pilot
pod celým mostem. Bylo to zároveň usnadnění pro podepření skruže. Betonáž byla provedena jako nepřetržitá. Změna založení
a frekventovaná železnice ve značném podélném sklonu vedly k tomu, že krom klasické zatěžkávací zkoušky byla vykonána i zkouška
dynamická.
Organizačně složitá stavba přetíná železniční trať Pardubice – Liberec v násypu výšky cca 6 m a jen s klenutým mostkem přes potok
a místní cestu. Pro možnost za provozu postavit nový železniční most přes křižovatku v ose stávající tratě byla postavena objízdná trať
v délce cca 0,5 km, a to rovněž na násypu, který zbytek staveniště rozděloval. Tak asi 6 tisíc m3 bylo jakousi konzervou zemin na zbytek
trasy, který bylo možno provést po uvedení nového mostu do provozu a rozebrání násypu objížďky.
Organizační náročnost uvedených mostů, koordinace se všemi službami dráhy i správními orgány ukazují, že rozšířené heslo „dráha je stát
ve státě s obtížným jednáním“ je ne vždy na místě. Je to jen o dobré přípravě, kvalitním projektu, projednání a provádění. To vše
s precizností a úplností, protože vlak zkrátka neuhne.
Součástí MÚK byl také nový most na libereckém zhlaví železniční stanice Liberec Růžodol přes Ještědskou ulici. Stavba tohoto mostu byla
vyvolána zdvojkolejněním tramvajové trati a celého profilu komunikace pod mostem včetně inženýrských sítí. Zadání bylo komplikováno
podmínkou maximálního zachování obou kolejových doprav, tedy železnice i tramvají. Požadavkem dráhy bylo, aby konstrukce byla
železobetonová s průběžným kolejovým ložem, naopak dráha souhlasila
s úpravou zhlaví, aby na mostě byla již jen jedna kolej, maximálně část výhybky č. 1. Pro
zachování provozu trati bylo využito části spodní, s osazením mostního provizoria pro
zabezpečení stavební jámy, nové opěry posunuté na hranu nové komunikace pod
mostem. Stávající druhá opěra byla sanována injektáží a spárováním. Nosná konstrukce je
tvořena spřažením, jako zabetonované širokopásové ocelové nosníky. Po zprovoznění
mostu bylo demontováno jak provizoriun, tak i část původní ocelové konstrukce a části
mostní opěry a křídel. Jednokolejná tramvajová doprava byla zachována po celou dobu
vyjma cca 5 dnů, během nichž to bylo řešeno pěším přechodem mezi tramvajemi pod
mostem a ochranným lešením.
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I zde bylo dokázáno perfektní organizace a spolupráce dodavatele stavby SSŽ dokonce s dvěma dopravci. A zajímavost zpestřující naše
vzpomínání? Výluka na jednokolejové TT s tramvajemi, které mají jen dveře vpravo ve směru jízdy, je problém kvůli jejich vracení zpět od
uzavřeného úseku, tedy mostu, kde není točka. Díky šikovnosti kolegy z DP, i po zkušenostech z Ostravy, bylo řešení jednoduché: tak bude
jezdit dvojče, ale, lidově řečeno, zadky k sobě. A, byť s poloviční kapacitou vždy jednoho z vozů, to fungovalo výborně.
Ani stavba přeložky silnice I/35 v Turnově se nevyhnula nutnosti postavit železniční most na železnobrodském zhlaví v souvislosti
s budovaným průtahem, což bylo organizačně obtížné řešení. Současně s tím došlo alespoň ke kolejovým úpravám, bohužel do
současnosti s místně stavěnými výhybkami. Konstrukce je železobetonová, se světlostí 25 m, s průběžným kolejovým ložem pro možnost
rozvinutí kolejiště do zhlaví.
V dílčí přeložce trati byl vybudován i most MÚK u Nového Boru na trati Česká Lípa – Jedlová při přeložce silnice I/9 – 13, jež v úseku
silnice Svor – Nový Bor zrušila hned 3 železniční přejezdy. Stavba byla v dílčí přeložce trati bez velkého vlivu na provoz dráhy i silnice, která
byla také budovanou přeložkou kolem Nového Boru.
Dalším mostem bylo přemostění již v době nedávné, na frýdlantské trati ve Stráži nad Nisou přes rekonstruovanou čtyřpruhovou silnici
I/35 Liberec – Chrastava. Objekt byl samostatnou stavbou v souboru přeložek a zkapacitnění rychlostní komunikace v úseku Liberec –
Chrastava – Bílý Kostel nad Nisou. Ocelová konstrukce ve stávající ose se světlostí dvou polí 25 a 15 m je s průběžným kolejovým ložem
celosvařovaná. Vyrobená byla v železárnách Prostějov, montáž na místě proběhla pomocí těžkého silničního jeřábu.
Asi tím posledním z období, které popisujeme, byl železniční most u nového
křížení městské komunikace do PZJ v Liberci-Růžodole na tratích Liberec –
Hrádek nad Nisou a Liberec – Frýdlant. Stavbu provedla již pod novým názvem
Eurovia Liberec.
Řešení konstrukce bylo podobné mostu v Ještědské ulici, tedy zabetonované
ocelové nosníky HEP, zakládání na vrtaných pilotách a želbet opěry. Opěry byly
provedeny pod velkými provizorii a díky tomu s malými nároky za zajišťování
stavební jámy.
Křídla mostu již byla prodlužována gabiony, které získávají stále větší oblibu pro
jednoduchost provedení, použití bez základů a jejich snadnou tvarovou
přizpůsobitelnost.
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montáž mostu nad silnicí I/35 Liberec, Stráž nad Nisou
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křížení silničním mostem nad železnicí, I/10 Březina, řada prací provedena v koordinaci s výstavbou průtahu I/35 Libercem
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A jde o dvě tratě v souběhu, je to vlastně dvojkolejný most. Místo křížení bylo vhodně využito při organizaci provádění prací. Pro
minimalizaci výluk bylo zvoleno provedení nosné konstrukce mimo osu a následné příčné nasunutí konstrukce.
Zde postup prací, projekt organizace výstavby (POV) znovu dokládá, jak je návrh řešení nutno sladit s možnostmi provedení a že tato část
projektu je neopominutelná.
Ani samotná správa tratí (která se dokonce v jednom z posledních organizačních období nazývá Správa dopravní cesty Liberec) nezůstává
bez oprav svých velkých mostů s havarijním nebo nedostatečným profilem nosné konstrukce. To byl případ kamenné klenby nad ulicí
Švermovou v Liberci Ostašově. Klenba byla zbořena odstřelem, byly obnoveny kamenné opěry a nosná konstrukce byla jako ambulantně
vyrobená želbet deska. Ta byla celá osazena jeřábem a doplněna průběžným kolejovým ložem.
Křížení v Liberci v Doubské ulici na trase sinice I/35 je vnímáno jako silniční most. Mimo jiné na průtahu nahrazuje přejezd, který byl jako
jeden z prvních zabezpečených světly, tehdy typu VÚD.
Podobně byl silničním mostem nahrazen přejezd silnice v Březině na pražské trati a silnici I/10. Také v Bílém Kostele nad Nisou vznikla
velkými silničními přemostěními I/13 údolí, kde již nebylo třeba žádných úprav na trati.
Podobným mostem nad železnicí bylo řešeno křížení na I/65 v Rychnově u Jablonce nad Nisou i křížení v Hrádku nad Nisou na silnici I/35,
I/9 v České Lípě a Doksech nebo I/13 v Novém Boru, I/14 2× ve Smržovce a v Tanvaldu. Další, postupně rekonstruované najdeme i na
silnicích II. a III. třídy: Frýdlant na Hágu, u Brniště, ve Stružnici, v Liberci v Kubelíkově ulici.
Z tratí na území Libereckého kraje zcela zmizely dřívější typické dřevěné lávky o třech
polích na lesních a místních cestách, jak jsme již dříve psali. Některé byly bourány již
v období prověrky a možného rušení uvedených cest, nejvíce na frýdlantské
a tanvaldské trati. Další se nacházely v havarijním stavu nebo zkrátka zbytečné,
tentokráte kamenné či betonové, jsou také bourány či rekonstruovány. Příkladem jsou
mosty na hrádecké trati v Liberci a u Machnína, na pardubické trati před Pilínkovem.
Problém je zejména s financováním, investor je často u těchto místních komunikací
malých obcí mimo správu tratí, mnohé tak na řešení, rekonstrukci apod. stále čekají.
Příkladem mohou být dva konkrétní mosty na MK nad tratí v Sedlejovicích
a Radostíně, jeden s malou únosností a druhý dokonce s umístěnou provizorní mostní
konstrukcí.
Liberec Ostašov
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5.2
Zimní údržba
Podobně jako na silnicích mají zdejší tratě své náročné horské úseky s nadmořskými výškami 400–700 m n. m. s větrnými úseky, kde i malé
množství sněhu umí navát až třímetrové závěje. A správa a stavební činnost v sobě samozřejmě zahrnuje, podobně jako u silnic, i zimní
údržbu. Tato specifická činnost je zmíněna proto, že od samých začátků krom specializovaných strojů umožňovala využití stavebních
kapacit mimo sezonu. Dříve to byla výlučně lidská manuální práce, později zejména práce se strojním vybavením. O strojích to platí i dnes,
zejména pro jejich univerzálnost. V porovnání se silniční zimní údržbou je spolehlivější a méně náročná, a to jak technicky, tak finančně.
Na území Libereckého kraje zimní údržbu v minulosti zajišťovaly staré kolejové pluhy Riga. I několik parních lokomotiv bylo vybaveno
malými pevnými pluhy.
Nedostatek sněhových fréz a ohřevu výhybek byl násilně nahrazován leteckým proudovým motorem, tryskáč se popral s lecčím, ale byl
nebezpečný svému okolí rozletem mnohdy nejen sněhu, ale i ledu a štěrku. Sklenáři na Jablonecku o průjezdech dost často věděli své.
Dále zde byly dva již hydraulicky ovládané polské pluhy. Historicky zde byl až do roku 1965 vrtulový parní – vlastně fréza. Jedním z
posledních výkonů bylo odstranění závějí výšky až 3 metry z České Kamenice přes Kamenický Šenov a Volfartice do České Lípy. Fréza
bohužel byla tím nešťastným tryskáčem odsouzena do šrotu. Dodejme, že jedna je muzejně dochována v Bratislavě. Postupné vybavování
samohybnými sněhovými frézami a lehkými pluhy měnilo původní způsoby údržby.
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Na tanvaldské trati, speciálně v Kořenově, je dosud nenahraditelný kolejový pluh polské výroby již s hydraulickým ovládáním radlice
a bočních křídel, který umožňuje odstranit sníh z celého profilu tratě. Nové dostupné strojní vybavení dává šanci i ve zlepšení
a usnadnění zimní údržby, podobně jako odstranění parního provozu přineslo pozitiva v podobě nevznikajícího ledu z vody lokomotiv
zejména ve stanicích a depech.
Některá nová vozidla jsou lépe konstruovaná a i doprava v taktu s rozumným intervalem a rychlostí řeší mnohdy jakési
samoodsněžování značných úseků tratí.
Údržba na výhybkách, tedy koště a člověk, trvala stoprocentně na území Libereckého kraje až do roku 2013.
Vzpomeňme, že pro zvládnutí býval v Liberci na zimu etablován stavební vlak. Přesto při kalamitách zasahovalo i místní vojsko. Krátce
po válce, zejména na dnes zrušené Heřmaničce z Frýdlantu, byly vyhlášeny pracovní povinnosti na odstranění sněhu, především kvůli
zásobování továren uhlím nebo dojíždění zaměstnanců. Až dnes končí v železniční stanici Liberec zimní trauma traťmistrů i staničních
zaměstnanců s ručním vymetáním výhybek, postupně zaváděné dálkové řízení na tratích vynucuje ohřevy i na dalších
modernizovaných stanicích.
Jak nové samohybné střední pluhy, tak nové frézy a frézy stavebních firem na dvoucestných bagrech a nakladačích přinášejí
očekávané zlepšení. Díky rozdělení provozu také odpadá často vedený spor u ČSD, kdy byla dána přednost vlaku, který pak uváznul,
před jízdou pluhu nebo frézy.
Dnes nasmlouvané firmy doplňují nebo upravují svoji mechanizaci pro odsněžování, včetně využití pracovníků i na práce, kdy peníze
nepadají z mraků, např. odstraňování křovin, úpravy odvodnění a vůbec údržbové práce, pokud to počasí dovolí.
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6
Potenciál železniční dopravy Libereckého kraje a nový přístup ke stavu
tratí po vzniku SŽDC a výsledek činnosti LK
K nejvýznamnějším změnám, které měly ve svém důsledku podstatný vliv na investiční činnost na dráze, patřil vznik krajů v roce 2000
a rozdělení majetku původně jednotné státní organizace na České dráhy, a. s. a Správu železniční dopravní cesty, s. o. (SŽDC) v roce 2003.
Vznikem krajů, které se následně staly objednatelem regionální dopravy též na železnici, vstoupil do železničního prostředí nový partner,
který má v kompetenci objednávku spojů a její financování. Samozřejmě se kraje začaly zajímat o kvalitu a efektivitu vlakové dopravy jako
celku, což se z počátku střetávalo s velmi nedůvěřivým postojem zejména železničářů. Vzájemné vymezení rolí a nastavení potřebné
spolupráce v mnoha oblastech bylo a je dlouhodobým procesem. Například dosud platné priority dráhy v oblasti plánování a řízení
výstavby, vycházející z léta ustáleného zařazení vlaků do určitých kategorií, musely být přehodnoceny s ohledem na reálnou četnost
a význam vlaků na té které trati. Nově vzniklí objednatelé veřejné dopravy (kraje a Ministerstvo dopravy) začali přicházet s vlastními
dopravními plány, na které bylo třeba reagovat i v oblasti investic a údržby. Po mnoha letech dnes již lépe funguje vzájemná komunikace
mezi objednateli osobní dopravy a SŽDC formou pravidelných projednávání plánů, projektů a jízdních řádů na různých úrovních
několikrát ročně.
Bohužel v zásadě dobře míněné rozdělení Českých drah s vizí dopravce a správce infrastruktury bylo značně nedokonalé, protože
podlehlo tlakům mnohých zájmových skupin. S jeho důsledky se potýkáme dodnes, například složitým rozdělením zodpovědností,
pracovníků a nemovitostí mezi různé subjekty s jejich postupným převody. Například v roce 2016 bylo aktuálním tématem převedení
výpravních budov z majetku ČD na SŽDC včetně zaměstnanců, správcovské a investiční agendy. S novou situací se musejí zúčastnění
vypořádat nejen novými formami spolupráce, ale často i zásadními změnami koncepčních přístupů ve věcné rovině. Zatímco ještě
nedávno pro technologie SŽDC vznikaly ve stanicích nové samostatné objekty, po převodu výpravních budov od ČD dochází ke změnám
stavebních projektů tak, aby byly stávající stavby, nově v majetku SŽDC, lépe využity. Zdánlivě pozitivní vývoj ale může přinést až absurdní
situace, kdy se dříve připravená rekonstrukce stanice s přiblížením nástupišť k obci či k zastávkám návazné dopravy, může upravovat jen
proto, aby nástupiště zůstala u výpravní budovy, byť ta je z historických důvodů na samém konci sídla, skrz které vlak před tím projel, a ve
které v budoucnu nebudou drážní zaměstnanci. Dalším důsledkem nevhodného rozdělení je rozprodej nemovitostí ČD, který v mnoha
případech způsobil potíže při umisťování návazné dopravy v okolí nádraží.
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Vznik Libereckého kraje přinesl na železnici mnoho změn, které nabraly spád zejména po roce 2005, kdy byla založena společnost
KORID LK, spol. s r. o., coby krajský koordinátor veřejné dopravy. V té době vrcholilo ustrnutí kvality vlakové dopravy tím, že do regionu
stahovaly dráhy svá nejstarší vozidla k dožití. Současně také došlo k velkému propadu nákladní dopravy, kdy se vyjma asi třech párů
dálkových vlaků přes „zawidówský“ hraniční přechod a přeprav písků z Jestřebí a Libuně nákladní doprava v celém Libereckém kraji
omezila na místní obsluhu občasnými manipulačními vlaky. I žádosti kraje o zlepšování parametrů tratí se v té době nesetkávaly
s pochopením a byly odmítány s argumenty, že vyšší rychlosti stejně nemohou být stávajícími soupravami využity. Hlavním důvodem
byl historicky nižší celorepublikový význam drah v regionu, v důsledku kterého leží Liberecký kraj, jako příhraniční oblast, dodnes na
okraji železničářského zájmu.
Již od roku 2002 Liberecký kraj systematicky sleduje stav a vývoj v oblasti dopravy a trendy, které každoročně zpracovává a uveřejňuje
v dokumentu "Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje". Jedním z prvních počinů společnosti KORID LK bylo roztřídění
železničních tratí kraje do kategorií s ohledem na jejich význam, využití a budoucí použitelnost. Významu tratí byla v dalších letech
přizpůsobena četnost spojů. U Českých drah kraj stále nenacházel podporu pro obnovu vozidel, proto se rozhodl si změnu prosadit
uzavřením nových smluv s dopravci formou výběrových řízení. To se podařilo. V roce 2010 vyjely moderní soupravy Siemens Desiro na
trať z Liberce do Žitavy a o rok později bylo s podporou EU zakoupeno 16 nových vozů Stadler Regio-Shuttle RS1 pro tratě
Jizerskohorské železnice. Na většině tratí vešel v platnost jízdní řád s pravidelnými intervaly spojů, takzvaný taktový grafikon.
U nejdůležitějších linek byly zkráceny intervaly až na půlhodinové, což spolu s novými vozidly, integrovaným tarifem a zlepšením
návazné dopravy přineslo v případě hrádecké a frýdlantské trati zvýšení počtu cestujících z původních méně než 1 500 za den na
hodnoty kolem 2 500. V roce 2010 bylo také po desítkách let obnoveno spojení mezi Libercem a polským turistickým střediskem
Szklarska Poręba přes Novosvětský průsmyk u Harrachova, na které v prosinci 2015 vyjely přímé vlaky také díky obnovení výhybny
v Harrachově. Součástí zahájení provozu na Jizerskohorské železnici mělo být zlepšení tratí, umožňující stabilní provoz frýdlantských
vlaků, resp. zavedení intervalu 30 minut i na trati mezi Libercem a Tanvaldem. Se zpožděním byly tyto více než 10 let připravované
rekonstrukční práce dokončeny mezi lety 2015 až 2017.
Po roce 2010 pokračoval Liberecký kraj ve zpracování koncepcí, investičních a dopravních strategií. V projektu "LIBRAIL - železnice
v Libereckém kraji v roce 2030" společností KORID LK byl proveden rozbor poptávky včetně příležitostí a určení problémových míst na
straně objednávky služeb a především infrastruktury. Podle principů taktového grafikonu, který se osvědčil například ve Švýcarsku, bylo
určeno výhledové pojetí železniční sítě. Nově je definováno, ve kterých časech a místech má v budoucnu docházet ke křižování vlaků
a návaznostem mezi různými linkami.
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Z toho vyplývá, za jaký čas musí vlaky mezi křižovacími místy přejet, aby žádané návaznosti spolehlivě fungovaly. V některých úsecích
je dostatek času a stávající trať vyhovuje beze změn. Zde postačí prostá údržba. Na jiných tratích je potřeba zkrátit jízdní doby
zvýšením rychlosti, omezením počtu zastávek a nasazením výkonných vozidel. V ojedinělých případech může být potřeba vybudovat
výhybnu v novém místě. To dokládá příklad Harrachova. Na úseky se zvýšenými nároky na rychlost se začala na žádost Libereckého
kraje soustřeďovat pozornost správce tratí. Přednostně zde připravuje SŽDC rozsáhlejší opravné a investiční akce s cílem zvýšit
traťovou rychlost. Na úseku z Mimoně do Zákup byla dokonce v roce 2016 zahájena příprava napřímení tratě mimo současné těleso,
aby se zde mohla zvýšit rychlost ze 60 km/h až na 120 km/h. Dnes již samozřejmostí spolupráce Libereckého kraje se SŽDC je
stanovení pořadí priorit pro zlepšení tratí, které by mělo být pokud možno neměnné. K zatím nejvýznamnějšímu zlepšení železničních
tratí v Libereckém kraji došlo v letech 2015 a 2016. Smutné je, že bez hrozby nedočerpání dotací jinými projekty by na zlepšení
v regionu došlo až o mnoho let později. Velkým nepřítelem investiční výstavby obecně je doba přípravy projektů, která často násobně
překračuje volební období politiků, kteří rozhodují o finančním zajištění akcí. O to větší význam má stabilita názorů na úrovni
odborných a výkonných pracovníků opřená o projednané a schválené koncepční dokumenty. Jedním z těch nejvýznamnějších je nově
vzniklý "Plán dopravní obslužnosti Libereckého kraje" z dílny KORID LK, který mj. definuje standardy obsluhy jednotlivých obcí
a finance potřebné na provoz vlaků a autobusů s důrazem na dlouhodobou stabilitu a udržitelnost celého systému veřejné dopravy.
Tento plán byl v listopadu 2015 schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje a je spolu s ostatními dokumenty zveřejněn na webových
stránkách KORID LK nebo Odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje.
Nemalou pozornost Liberecký kraj věnuje stavbám zlepšujícím přestupy mezi vlaky, autobusy a individuální dopravou. V rámci
projektu REGIOTRAM NISA se na základě menší finanční podpory obcím podařilo do této problematiky vtáhnout i některá města a tak
zejména na Hrádecku a Tanvaldsku vznikl větší počet přestupních míst, terminálů i nových železničních zastávek. Další terminály
například v Liberci, Jablonci nad Nisou, České Lípě, Semilech a Frýdlantu se plánují, ale z důvodu nižší angažovanosti, finanční
a metodické podpory příprava těchto staveb v Libereckém kraji nyní spíše zaostává.
V současné době mezi hlavní priority Libereckého kraje patří zlepšení železničního spojení v relacích Liberec – Česká Lípa
a Liberec – Turnov (– Praha) a postupné zlepšování přestupních návazností v důležitých uzlech Liberec, Tanvald, Turnov, Mladá
Boleslav, Česká Lípa a Žitava. Zvýšeným nárokům na infrastrukturu z toho vyplývajícím odpovídá aktuálně probíhající investiční
příprava u SŽDC. Počítá se i s pokračováním obnovy vozidel jako součástí nově uzavíraných kontraktů s dopravci v návaznosti na
ukončení dnešní smlouvy s Českými drahami, platné do roku 2019.
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Právě taktový grafikon spolu s nasazením výkonných motorových souprav jsou hlavními příčinami změny pohledu na rekonstrukce
a opravy tratí. Nad tradiční problematiku zajištění provozuschopnosti dráhy formou pravidelné údržby různých stupňů nově vystupuje
potřeba zvyšování rychlosti a kapacity tratí v určitých úsecích, které jsou určeny požadavky objednatelů a dopravců v osobní i nákladní
dopravě.
Pro moderní nákladní dopravu jako součást celého systému je třeba vytvářet podmínky i pro využití v kraji kromě tranzitní i té pro
obsluhu aglomerací s průmyslovými zónami. Jde o naplňovaní snahy, o převedení části silniční dopravy, zejména kamionové, zpět na
železnici. Důvodem jsou zejména aspekty ochrany životního prostředí, bezpečnosti a prudký nárůst intenzit v některých oblastech.
Právě ten dokladuje dopravní potenciál našeho kraje. Pro dosavadní nekongruentnost zdejší železniční sítě je skutečné dopravní
zatížení lépe patrné z rostoucích intenzit silniční nákladní dopravy.
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Protože však naše „vzpomínání“ je zaměřeno zejména na stavby, převeďme výše uvedený popis stavu dopravy do podoby toho, co nás
největšího ve stavební činnosti čeká. Snad, symbolicky, jak dráha na Liberecku začínala rokem 1857–1859 v úseku Turnov – Liberec, tak
budou zdejší stavby na tomto úseku v budoucnu završovat budování moderní železnice. Dlouhodobě studovaná a navrhovaná řešení
jsou technicky i ekonomicky náročná. Než se začneme sami, nebo naši oponenti obávat rozsahu i etapové modernizace, dodejme si
sebevědomí strohým vyjmenováním několika faktů z díla, které naši předchůdci postavili s tehdejšími technologiemi, vybavením
a materiály a prozřetelností k budoucnosti.
Druhý nejobtížnější úsek pardubické dráhy svým úsekem Sychrov – Hodkovice nad Mohelkou obsahující dva tunely s délkou 640 m
a 77 m v profilu dvojkolejky, viadukt dlouhý 120 m rovněž stejného profilu a 4 menší mosty postavili za 22 měsíců. Práce zahájili
v červnu 1857 a první osobní vlak přijel do Hodkovic nad Mohelkou již v květnu 1859 a ve stejný měsíc je zprovozněno (za tři roky)
celých 159 km do Liberce. S tímto vědomím se můžeme celkem reálně dívat na možnosti navržených řešení i zřejmých etap
modernizace. Ta je zásadní pro zkrácení vzdáleností, vyšší rychlosti a zjednodušení podmínek odstraněním vrcholové části trati.
Otevře tak konkurenci se silnicí, lepší dělbu dopravní práce a v budoucnu reálný cíl „za 60 minut“ z Liberce do centra
Prahy a návaznost na celou evropskou síť a letiště Václava Havla. Tímto optimizmem končíme naše vzpomínání.

možná varianta nové trasy Liberec – Turnov – Mnichovo Hradiště
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Liberec
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7
Stavební činnost současnosti a optimistické pohledy do budoucna
První rekonstrukce tratí, stanic a zastávek jsou již viditelné a rádi je zachycujeme v textu i příloze v souboru zajímavých fotografií.

ilusreění porovnání Lbc Tu-Ny -Pha 765
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Deziro, Praha – Turnov
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8
Závěr a poděkování
Podobně jako jsme psali ve Střípcích vzpomínek ze staveb a údržby silnic Libereckého kraje, i zde ta trocha ohlédnutí na železniční práci je
dobrým připomenutím a snad i odměnou těm, kteří se na stavbách podíleli, podílejí a jistě i budou podílet.
Za autorský kolektiv si dovolím osobně poděkovat i všem traťmistrům. Málokdo si dovede představit míru osobní odpovědnosti, prožitých
stresů a nutnosti okamžitých rozhodnutí u této profese. Vlak není auto na silnici, kde je většina nehod popsána s konstatováním, že
nedošlo k přizpůsobení se provozu a stavu komunikace. Na železnici jde vždy o veřejné ohrožení a osobní zodpovědnost s trestní sazbou.
Přiložená fotomozaika z doby nedávno minulé připomene starším, jaké to zde bylo, a těm mladším ukáže vývoj a práci minulých generací,
které se na rozvoji železnice podílely. Fotografie z poslední doby nám pak mohou dodat optimismus, protože stav se opravdu lepší.
Představy o moderní železnici, včetně staveb na ní, nebyly plané a objektivně popřejme, aby dopravním stavbám obecně byla věnována
pozornost taková, jakou si doprava zaslouží pro svoji nenahraditelnost v našem životě a společnosti.

PODĚKOVÁNÍ
Pracovníkům Libereckého kraje a sponzorům za pomoc při psaní Střípků.
Sponzorům za možnost vydání a prezentování své práce.
Děkuji za poskytnuté fotografie, informace, podklady, mapy Ing. Janu Tvrzníkovi.
Čerpal jsem z mnoha již veřejně publikovaných písemností, nejvíce pak ze zpracování dokumentů k výročí 130 let Pardubicko-liberecké
dráhy, firemních materiálů, podkladů poskytnutých Libereckým krajem a Sdružením příznivců kolejové historie, edicí k 100. výročí tratí
a dalších.
V neposlední řadě děkuji autorskému týmu:
Ing. Stanislavě Jakešové, Janu Urbanovi a Ing. Pavlu Blažkovi za významnou pomoc při realizaci Střípků.
A nakonec si dovolím čtenáře požádat o shovívavost k případným nepřesnostem nebo subjektivnímu názoru. Naším cílem bylo
charakterizovat nejen železniční stavby v popisované době, ale především dění kolem nich pohledem jednoho ze zúčastněných.
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