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ÚVOD
Milí čtenáři,
náš kraj je protkán spletitou sítí silnic a silniček, po kterých denně jezdí každý z nás domů, do práce nebo do školy.
Liberecký kraj má celou řadu z nich ve správě, přesně 2.076,650 km komunikací II. a III. třídy. Mnohé z nich pamatují
povozy a dusot koňských kopyt, jiné patří k mladším a prohánějí se po nich už jen moderní vozy. Každá z nich by mohla
vyprávět svůj příběh a stejně tak i lidé, kteří je stavěli.
A právě vyprávění a vzpomínky stavitelů i těch, kteří se o silnice starají, jsou námětem knihy, již držíte v ruce.
Čtení je to vskutku zajímavé. Tušili jste například, jak probíhala rekonstrukce důležité spojovací silnice přes Ještěd na
Výpřež, Semerink a dále? Slyšeli jste někdy o Sudetské dálnici, která ale nebyla nikdy dostavěna? Odpovědi nejen
na tyto otázky, ale i mnoho dalších zajímavostí se dočtete v této knize.
Možná jste až dosud netušili, po jaké silnici každý den jezdíte a jaký zajímavý příběh je s ní spjatý.
Příjemné čtení a šťastnou cestu nejen na krajských silnicích přeji všem řidičům.
Martin Půta, hejtman Libereckého kraje

začátek plnění vize moderních silnic, Československo I/10, 1963

Věnováno těm,
kteří v nedávné minulosti
významně přispěli ke kvalitě
a bezpečnosti silniční sítě
v Libereckém kraji.

Jak jsme střípky vzpomínek sestavili
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Petr Keller

SLOVO AUTORA
Co nás vůbec vedlo k povídání o našich silnicích a lidech kolem nich? Místní kroniky dříve popisovaly, jak do městečka přijel
parní válec a opravila se silnice nebo že se poprvé objevil první automobil pana doktora. Dnes je auto takovou
samozřejmostí, že se tak trochu zapomíná na práce, které souvisejí právě s tím, aby právě to auto mělo po čem jezdit, a ještě
k tomu bezpečně. Navíc všechny statistiky nám potvrzují naše úvodní slova o silnicích jako nejrozsáhlejší dopravní síti, bez
které se neobejdeme.
Mnoho oborů a místních organizací si váží své práce publikováním nedávné historie i jejich činnosti. Ta naše silničářská se
dosud vytrácela. Smyslem této publikace je věc napravit a něco z naší veřejně prospěšné práce připomenout.
A tak ta trocha ohlédnutí na práci lidí kolem silnic je dobrým připomenutím, a možná i odměnou, všem, kteří se na tom
podíleli, podílejí a jistě i budou podílet.
Dík patří těm, kteří díla stavěli, ale také napomohli k získání informací, které zde jsou popsány. Bez nich by sice stavby
zůstaly, což je posláním naší profese, ale zachovala by se jen technická data staveb, bez popisu za jakých podmínek
a okolností se v té či oné době stavby prováděly.

Petr Keller (1941), stavební technik
1963 Okresní správa státních silnic Liberec
1964–1975 Silniční investorský útvar S KNV Ústí n. L. se sídlem v Liberci
1976–2004 Stavby silnic a železnic Hradec Králové
2005–dodnes Jostav s.r.o.
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TROCHA HISTORIE NA ÚVOD
Jsou v historii jednotlivých zemí, krajů a oblastí období, která se v určitém čase stávají významnějšími, a to proto, že se
právě v těch dobách událo více změn než obvykle. Zpravidla jsou tato období typická i rozvojem území a s tím souvisejícím
rozvojem ve stavitelství a architektuře.
Ani u výstavby komunikací tomu nebylo jinak. Historie sahá opravdu hluboko – pověstná první římská silnice Via Appia byla
v provozu od roku 312 př. n. l.; benátská cesta na sever byla v provozu již v 10. stol. n. l. a stala se základem historických
cest, jako např. solné cesty z Řezna na Prahu; do 13. století spadá budování zemských stezek – k naší oblasti se vztahuje
ta na Lužici.
V roce 1740 začala výstavba zemských silnic. Potřeba realizace pozemních komunikací byla rychle rostoucí a už během
prvního roku vzniklo okolo 25 silnic s mnoha kilometry kvalitnějšího spojení.
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Rozvoj silnic na našem území v podobě blízké těm dnešním začal za vlády císaře Josefa I., který v roce 1709 vydal dekret
o spojení významných českých měst s Prahou. K rychlejšímu rozvoji však docházelo až v tereziánských dobách – v roce 1791
bylo zřízeno Silniční ředitelství v Praze. V roce 1848 již síť v Čechách obsahovala 4 172 km komunikací. Na tyto hlavní trasy se
následně napojovala hustá síť okresních a obecních silnic, o což se zasloužilo především zřízení okresních samospráv v roce
1865.
Společně s rozvojem silnic postupně vznikala i organizace údržby, ale samozřejmě i výstavby silnic. Vznikalo silničářské
názvosloví, celá řada předpisů a služebních řádů, z nichž některé svým významem platí do dnešní doby.
Cestář byl významnou novou profesí s celou řadou privilegií, o čemž svědčí tehdy vydávaná pravidla pro cestáře, která jsou
zajímavým počtením. Zatímco slovo cestář i profese jako taková (s lopatou, motykou, koštětem a károu) vymizely, tak cestmistr
je dodnes tou hlavní osobou, která se o silnice stará.
Stupeň úrovně země, státu se měřil i stavem a hustotou sítě komunikací, tedy cest, silnic a později i železnic. Komunikace totiž
určovaly nejen hospodářský rozvoj, ale mnohdy i strategické cíle a později životní úroveň. Z tohoto pohledu je doprava
zastoupena prakticky v každé lidské činnosti.
Na severu Čech byl rozvoj cest vždy vyvolán potřebou, ale byl limitován geografickou polohou převážně podhorského
a horského terénu, rozptýlenou zástavbou a polohou potoků a řek. U výstavby silnic v našem regionu byla důležitá již zmíněná
doba tereziánská, konkrétně budování císařských a zemských silnic mezi lety 1780 a 1890.
O Marii Terezii silničáři mluví jako o největším a nejúspěšnějším investorovi, který mimo vlastních staveb vytvořil i příslušnou
předpisovou a projektovou normu, včetně sytému správy a údržby. K financování výstavby byly použity výnosy z mýta
a stavovských příspěvků.
Délka zemských silnic v Čechách v roce 1799 stoupla na 540 km, v roce
1875 dosahovala téměř 5 000 km. Prakticky velká část základní sítě našich
nynějších silnic I. třídy má „tereziánský“ původ s osobitými prvky, jako šířka
koruny silnice, aleje, trasování dlouhých přímých úseků s dominantami
směrů (např. věže kostelů, vyvýšeniny).
Na Liberecku máme i silniční památku, a to „Pyrám“ v Ohrazenicích
u Turnova. 8,5 m vysoký kamenný obelisk byl postaven v roce 1813
a slavnostně odhalen za přítomnosti rakouského a pruského císaře.
V roce 1819 k tomu byl později postaven zájezdní hostinec fungující
i jako poštovní stanice, rozcestník „U Pyrámu“, který byl součástí
systému typických hostinců s koněpřepřažným zázemím, dnes bychom
našli paralelu s významem nynějších motorestů.
křižovatka „Pyrám“ v Ohrazenicích u Turnova
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OBDOBÍ PO I. SVĚTOVÉ VÁLCE
Ani v období po první světové válce silniční síť Liberecka nedoznala výraznější modernizace a její úroveň byla v rámci první
republiky podprůměrná. I přesto v tomto období zaznamenáváme pokroky při stavbách, a to zejména pokroky technologické.
Od doby koňské dopravy přinesla kolejová i automobilová doprava zcela nové požadavky na trasu, a tím i potřebu stavebních
objektů, výrazně náročnějších, než vyžadovaly tehdejší zemské stezky či silnice. Z toho vyplývá, že rozvoj si vynutil
provádění již moderních dopravních staveb. A to jak novostaveb, tak rekonstrukcí stávajících komunikací.
Provádění podkladů vozovek štětováním (rovnání kamenem) bylo opuštěno a nahrazeno vrstvami drceného kameniva
(makadamu, nazvaného podle skotského inženýra Johna McAdama). Důsledkem byl jednak rozvoj a vybavení kamenolomů
na Liberecku, ale hlavně rychlejší výstavba s vyšší únosností vozovek.
Lomy na Semilsku, Českolipsku a Frýdlantsku přecházely od lámání štětového kamene a ručního tlučení drobného štěrku
k vybavení především na drcení a také strojní štípání dlažby.
Po roce 1920 následoval rozvoj první technologie asfaltových vozovek. To vše však převážně pro vozidla s malými rychlostmi
a nákladní auta s malou nosností. Přesto právě přechod kol vozidel z plného „obutí“ na pneumatiky vynutil rozvoj
bezprašných a únosných vozovek. Již kolem roku 1931 se na silnicích I. třídy objevovaly tenké asfaltové jemnozrnné
koberce, tzv. topeky, které se pokládaly na podkladní asfaltový koberec,
tzv. bindr.
Velice specifická byla stavba strategické silnice Mísečky–Zlaté návrší,
která souvisela se stavbou opevnění v roce 1936. Odvážné a přitom
šetrné vedení na hřeben Krkonoš slouží dodnes s vozovkou ze zalévaných
dlažebních kostek (odseků) kvalitní cementovou maltou, tzv. genzal
(podobné receptury betonu jako pro známé „nezničitelné“ bunkry – řapíky).
Taková dlažba byla položena přímo i v Liberci a také sloužila do 80. let na
silnici III. třídy od konečné tramvaje v Horním Hanychově směrem k dolní
stanici lanovky v délce cca 2 km. Zbytek, až po Český Dub nebo Hamr na
Jezeře, byl naopak jako „štěrkovka“ do období 60. let. Úsek perfektní
betonové vozovky na silnici mezi I/35 v úseku Turnov–Sedmihorky zůstal
bez úprav až do 90. let.
provádění podkladů vozovek štětováním
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Nutno dodat, že tyto silniční stavby nebyly určeny v první řadě pro formany a lid, ale především k přesunům vojsk. Dlouhé přímé
úseky s viditelným vzdáleným cílem a aleje sledující trasu byly právě jedním z vojenských požadavků.
Také zdejší osvícené šlechtické rody, Redernové a Clam-Gallasové, vydávaly první stavební regionální předpisy a na svých
panstvích se podílely hlavně na stavbě lesních a místních cest. Později, zejména v době průmyslové revoluce, měli vliv
i významní průmyslníci Antonín Keil, Jan Liebig a další. Byli těmi hlavními, kteří se o stavby zasloužili nejen investicí, ale
především prosazením na tehdejším mocnářství. Významně se tak zasadili o vytváření měst a průmyslových celků.
Soustřeďovali výrobu „z chalup“ do fabrik, s čímž nedílně souvisel i vývoj dopravy.
Souhrou výše zmíněných faktorů se zrodila jakási páteřní silniční síť sledující propojení tehdejších osídlení, ale i taková, jak ji
známe z dnešní doby i v oblasti Liberecka.
V roce 1825 je budována silnice Praha–Turnov–Liberec, dále návazná tereziánská trasa z Turnova na Jičín, Hradec
Králové–Jaroměř, která měla i vojenský význam – propojení pevnostních měst. Díky této výstavbě došlo k výraznému zrychlení
cestování pro formany a dostavníky. Pro představu – dostavník cestu z Liberce do Prahy urazil přes 5 přepřažných stanic za 17
hodin.
V historické části silniční sítě se nacházelo mnoho úseků a mostů spojených s vybíráním mýta za průjezd. O tom svědčí celá
řada místních pojmenování, převážně hospod, jejichž služby pro formany i cestující byly srovnatelné s dnešními požadavky
cestovních služeb. Např. na trase přes Ještědský hřeben dodnes nalezneme názvy někdejších hospod s občerstvením
a přepřahy koní jako „Na Křižovatce“ v Hodkovicích nebo „Na Mejtě“ (dnes zrušené) v trase průtahu Libercem či „Domov“
v Liberci Hanychově.

zájezdní hostinec
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V ČASE II. SVĚTOVÉ VÁLKY
Silniční hospodářství sice dostalo moderní státní správu, ale krom později uvedených staveb se jeho stav příliš nezveleboval
a naopak – válečné období vedlo k chátrání toho, co bylo dříve vybudováno.
V roce 1945, na konci války, tak Liberecko mělo silniční síť nadprůměrně hustou dle industrializace území, ale současně ve
stavu již neodpovídajícím potřebám a novému územnímu uspořádání státu.
Některé úseky s povrchem genzal (viz předchozí kapitola) sloužily až do roku 1960. Tedy do období, které v knize
popisujeme jako dobu začátku intenzivní obnovy silniční sítě.
Sudetská dálnice
Za okupace měla být v Sudetech vybudována dálnice z Chebu Podkrušnohořím, oblastí Mimoně za Ještěd, na Šimonovice
a dále prostorem Liberce–Horního Hanychova (Na Spáleništi) přes Karlinky, Ostašov, Machnín, Chrastavu a dále na Görlitz,
Gottbus s napojením na síť německých dálnic.
Rozestavěna byla v roce 1938 a rokem 1943 zastavena. Po trase je ještě dnes místy zřejmá původní přípravná stavební
činnost: odhumusování, odvodnění, příprava pro křížení s železniční tratí v Ostašově atd. Trasu dnes z největší části obsadili
zahrádkáři. Ještě v 60. letech byly v Machníně uloženy tisíce kamenných kvádrů na plánovaný velký údolní klenutý most.

kamenná dlažba zalitá v betonu: genzal
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PO II. SVĚTOVÉ VÁLCE
4.1 Popis stavu silniční sítě
K poválečné obnově pohraničí musíme přičíst i fenomén postupné, ale výrazné automobilizace a, v souvislosti s rozvojem
měst, potřebu řešení hromadné dopravy osob, a to nejen železniční.
Regionální významné trasy spojovalo mnoho základních nedostatků, které bylo nutno řešit.
Převážná část vozovek byla dlážděná zpravidla s podkladními vrstvami ze štětu. Výjimkou bylo několik úseků z období roku
1930, kde byly provedeny již cementobetonové vozovky (Turnov–Sedmihorky, Záskalí–Jeřmanice, úsek Vratislavic nebo od
Záskalí na Dlouhé Mosty). Jak jsme již zmínili, existovaly i kryty s asfaltovými povrchy, provedené technologií koberců,
penetrací a nátěrů. V té době šlo o konstrukce lehkého nebo středního typu (co do zatížení), použity byly přírodní asfalty
dodávané v sudech (drumech) z Rumunska nebo Albánie.
Městské úseky i samotné místní komunikace, pokud byly vůbec zpevněny, byly převážně dlážděné. Jen výjimečně se objevily
betonové vozovky, například v Liberci nová ulice Husova.
Vozovky okresní, dnes chápané jako silnice II. a III. třídy, byly skoro výlučně štěrkové (štěrk se zaválcovaným vhodným
hlinitým pískem) a jejich konstrukce téměř vždy odpovídala jen koňským povozům.
Výjimkou a cennou památkou stavařiny z 30. let je vodní elektrárna na
Jizeře ve Spálově. Zmiňujeme ji zde ze dvou důvodů: byla zbudována
v onom nejtěžším úseku železnice v kaňonu Jizery mezi Železným
Brodem a Semily a podmiňujícím mostním nádherným objektem, tehdy již
železobetonovým obloukovým mostem přes Kamenici na soutoku
s Jizerou.

železobetonový obloukový most přes Kamenici
a železniční trať Spálov
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Silnice většinou kopírovaly terén a byly vedeny úzkými údolími, nebo naopak překonávaly značná a ztracená stoupání.
Pro příklad – na turnovské silnici je vystoupání na Záskalí do 540 m n. m.
Silnice procházely většinou historickou částí obcí a měst, se značným omezením šířky a minimálními poloměry oblouků
a nevhodně řešenými křižovatkami. Příkladů je mnoho, proto náhodně vybíráme tyto kritické průjezdy: Žďárek, Hodkovice
nad Mohelkou, Dlouhý Most, Chrastava, Jitrava, Jablonné v Podještědí, Cvikov, Česká Lípa, ale i samotný Liberec
a Jablonec nad Nisou.
Naprostá většina mostů, pokud nebyly kamenné klenuté, zpravidla nevyhovovala vývoji nákladní dopravy a provozu
autobusů, tedy novým požadavkům na zatížení dopravou. Týkalo se to i mostů ocelových konstrukcí – Turnov přes Jizeru,
Chrastava přes Jeřici, Bílý Kostel nad Nisou a Hrádek nad Nisou přes Nisu, Frýdlant přes Smědou, dále mnoho mostů na
Jablonecku i Českolipsku.
Prudký rozvoj automobilismu v poválečném období tedy na většině silniční sítě předstihl její stav. Pro připomenutí změn
(a tím vyšších nároků na silnice) je zajímavé alespoň obrázky ukázat měnící se základní vozový park, především nákladní
vozy a autobusy (od nosnosti 3,5 t do 10 t a tomu odpovídající nápravové tlaky) a další nezapomenutelné typy Praga V3S,
S5T a dovážené Robury, IF, Bucegy, Zily, Ikarusy a následné řady zejména Tater, Liazů a autobusů Karosy.

jak se měnilo zatížení vozovek a mostů
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4.2 Důležité silniční stavby
Než se budeme věnovat ryze silničnímu hospodářství po roce 1960 na Liberecku, je nutno jmenovat celou řadu zdejších
dopravních staveb, které jsou významné svým charakterem i technickým řešením a které byly prováděny stavebními firmami,
o nichž budeme mluvit jako o významných stavitelských kapacitách.
Zejména to byla vynucená údržba mostů v podobě jejich zpevnění. V roce 1949 – v období tvrdého režimu 50. let – byl
v Praze budován pomník Stalina. Do této akce často provizorního zpevňování mostů bylo zapojeno mnoho firem.
V Liberci to byly kamenolomy. Největší množství liberecké žuly, cca 235 kvádrů o váze 20–30 t, bylo přepravováno z lomů
Rochlice a Ruprechtice do Prahy. K tomu bylo třeba prakticky všechny mosty na trase Libereckého kraje (i dále do Prahy)
zpevnit mohutnou výdřevou jako provizorní podepření pro soupravy podvozků typu Culemeyer s celkovou hmotností 40–80 t.
Tyto podvozky byly po delší dobu jako jediné určené k přepravě nadměrných nákladů, ke kterým patřily např. i prefabrikované
mostní nosníky.
Jednou z náročných staveb, na kterých se dá ukázat um a tehdejší možnosti, bylo provedení asfaltové vozovky na
Špindlerovku právě z asfaltového koberce za studena. Typická sestava se skládala ze sovětského finišeru, vozidel Praga
V3S a lanového autobagru na Tatře 111 pro nakládku. K tomu v té době neodmyslitelně patřil ještě parní válec, který mnohde
vypomáhal tahat finišery i válce do velkých stoupání za serpentinami, točkami.

šnekový traktorový nakladač

motorový silniční válec
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Dále jmenujme především několik mostních a silničních staveb, tunelů a viaduktů, které byly opravovány po 100–150 letech
provozu:
– most přes Jizeru v Turnově, jeden z prvních monolitických betonových předpjatých. Ke stavbě se váže kuriózní akce:
demontovaný ocelový obloukový most s délkou cca 30 m byl po původní silnici I/35 přes Hodkovice nad Mohelkou a Záskalí
převážen v celku do Liberce, kde dlouho až do stavby teplárny sloužil jako přemostění přes Nisu v areálu Kovošrotu
(v místě dnešní teplárny),
– most přes Mohelku na trase I/35 v Hodkovicích nad Mohelkou,
– most přes železniční trať v Ohrazenicích – jako jeden z prvních železobetonových mostů z předem předpjatých prefabrikátů
světlosti 12 m,
– most v Liberci Na Rybníčku přes Nisu,
– most na silnici I/13 ve Stráži nad Nisou přes řeku Nisu,
– zahájení etapové rekonstrukce Pražskou ulicí v Jablonci nad Nisou včetně mostu přes železnici, následně celý úsek
z Vrkoslavic do centra, kde současně s modernizací této městské komunikace probíhala likvidace původní tramvajové tratě
z Rychnova přes Jablonec nad Nisou až do Janova.
Z ostatních staveb pak stojí za zmínku soubor úseků na silnici I/10 Malá Skála–Železný Brod–Tanvald–Harrachov–státní
hranice (Novosvětský průsmyk).

hutnění násypu: dozer s vlečným vibračním válcem
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Jak probíhaly rekonstrukce důležité spojovací silnice III. tř. „přes Ještěd“ na Výpřež, Semerink, dále na Český Dub, silnice II.
třídy mezi Vlčetínem a Českým Dubem, na Jablonecku podobné silnice III. tř. od křižovatky v Maršovicích přes Dalešice
směrem na Frýdštejn, mostů Rychnov, Pulečný, Zákupy–Srní–Jestřebí atd.?
Vozovky byly prováděny z asfaltových směsí obalených za studena, a to v jednoduchých sestavách násypek, nádrží
a míchaček Cyklon, které byly upraveny pro míchání asfaltových směsí, koberců a asfaltových betonů.
Rozprostírání již bylo prováděno buď sovětským „ukladčikem“ – finišerem, často však ručně do profilu vymezeného latí.
Směsi byly do vyštěpení emulze velmi nestabilní a provoz na silnici zpravidla nebylo možno pustit vlivem počasí dříve než za
3 dny.
Na starosti a příhody s tím spojené dodnes účastníci vzpomínají. Na úseku pod Výpřeží na Ještědu, po položení koberce
v délce 1 km v roce 1960, druhý den ráno pilný lesák zapřáhl valacha a vyrazil po nové vozovce. A tak bylo po příchodu na
stavbu jasno, jaká bude denní náplň. Naštěstí studená směs snese docela slušnou opravu.
Studené obalované směsi se hojně používaly i pro konstrukce z vsypného makadamu, tj. zaválcováním obalené drti do
konstrukčních štěrků.

městská komunikace v Liberci
s betonovou vozovkou

zemní práce
v Chrastavské ulici v Liberci
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Typickým obrázkem rekonstruované silnice III. tř. z této doby jsou ještě převážně betonové patníky, tehdy již označované jako
odrazníky.
K výčtu územních změn kraje je třeba uvést jednu zajímavost, a to změnu státní hranice s Polskou lidovou republikou (PLR)
u Kořenova, která proběhla v rámci tzv. územního vyrovnání z roku 1959. Poválečná hranice procházela středem řečiště
Jizery až k „Mejtu“, tedy k mostu u křižovatky silnic I/10 a 14 na soutoku Jizery s Mumlavou.
Pro úplnost je třeba uvést, že výstavba silnice byla v té době strategickým důvodem a náhrada pozemků byla polské straně
kompenzována územím Ostravska.
Současně bylo možno prodloužit i železniční provoz na stávající trati z Kořenova
až do stanice Harrachov v umístění nad tímto horským střediskem v osadě
Mýtiny.
Posun státní hranice mezi Kořenovem a Harrachovem za levý břeh řeky Jizery
a pravý břeh Mumlavy byl nutný kvůli technické možnosti vedení trasy
silnice I. tř. v úseku Kořenov–Mýto–Harrachov–státní hranice (Novosvětský
průsmyk). Hranice byla tvořena řekou Jizerou a silnice musela být trasována
na levý, původně polský břeh.

změna státní hranice v oblasti Kořenova
(zdroj: mapa kontaminace (historie) plus vyznačení v současné mapě)

kamenné, nebo betonové patníky
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4.3 Jak fungovala organizace správy a údržby silnic
Jak tehdy fungovaly organizace správy, výstavby i samotné hlavní stavební firmy, které zde stavěly a rekonstruovaly
dopravní síť?
Stavby, i ty nedávné, můžeme považovat za industriální památky a dědictví šikovnosti našich dědů, otců. A to proto, že čím
více se blížíme k současnosti, tak jsou stavby sice technicky a technologicky vyspělejší, modernější, přesto paradoxně
rychleji zastarávají.
Je proto vždy odpovědností a prozřetelností veřejné správy zajistit vyvážený rozvoj všech dopravních sítí a jejich údržbu.
Neměli bychom opominout údržbu v rozličných podmínkách. Pro názornost: nejvýše položená silnice je v n. v. 1 400 m,
Zlaté návrší v Krkonoších, nejvýše umístěná provozovna cestmistrovství na Horních Mísečkách (1 050 m n. m.), oproti
tomu nejnižší Frýdlantsko (kolem 250 m n. m., ale s problematikou častých vybřežení řeky Smědé).
Ve výškách od 450 do 700 m n. m. se nacházelo více než 10 horských úseků hlavních silnic I. a II. tř. a náročnost terénu
a počasí se promítala jak do běžné a zimní údržby, tak do staveb a rekonstrukcí, dílčích přeložek silnic a výstavby menších
mostů.
Po roce 1945 byl utvářen nový správní celek a jeho členění. Docházelo k přejímání silniční sítě, pasportizaci do v podstatě
dnešního systému, dělení a číslování silnic.
Do doby ustavení Libereckého kraje mezi rokem 1945 a 1948 bylo území spravováno Zemským národním výborem (ZNV)
v Praze a členěno na 12 samosprávných okresů (s tím, že ještě před vytvořením kraje byl sloučením k 1. 1. 1949 tento počet
snížen na 10). Jednalo se o okresy (ONV): Rumburk, Nový Bor, Česká Lípa, Turnov, Semily, Jilemnice, Jablonec nad Nisou,
Frýdlant, Liberec, Liberec venkov, dodatečně byl připojen ještě okres Mnichovo Hradiště a Doksy. Každý z okresů měl svoji
obvyklou správní strukturu včetně správy silnic II. a III. třídy, silnice I. třídy prozatím spravoval přímo ZNV.
Usnesením vlády byl k 1. 1. 1949 ustaven původní Liberecký kraj – Krajský národní výbor Liberec (KNV) s rozlohou
cca 3 000 km². Oproti dnešní správě byl kraj větší o Šluknovský výběžek a části u Mnichova Hradiště.
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Liberecký kraj 1949–1960
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Komunikace byly v kraji v období roků 1949–1960 spravovány odborem dopravy KNV, pod který spadalo i investiční oddělení,
jež řídilo opravy a rekonstrukce včetně stavebního dozoru silnic I. třídy. (Právě KNV Liberec měl na starost již zmíněnou, na
tu dobu výjimečnou rekonstrukci silnice I/10 od Turnova až na polské hranice. Práce byly rozděleny na dílčí úseky, a to Malá
Skála–Lišný–Železný Brod, Železný Brod–Držkov–Velké Hamry–Tanvald a Desná–Kořenov–Harrachov–státní hranice,
ovšem průtahy obcemi a městy byly vynechány. Poslední úsek Kořenov–Mýto s mostem přes Jizeru a Mumlavu byl dokončen
v roce 1966.)
Výše popsaná správa silnic trvala do roku 1960. V období 1960–1963 byla kvůli vzniku Severočeského kraje v Ústí nad
Labem reorganizována, a to do vznikajících Okresních správ silnic a nového podniku Silnice n. p., který přímo řídil kraj.
Silnice n. p. se specializovaly na stavební práce pro rekonstrukce a opravy silnic a mostů, s větším zaměřením na obnovy
vlastních vozovek.
Silnice n. p. měly nadále kromě stavebních prací a dílen svoji projektovou kancelář, právní oddělení pro výkupy pozemků,
vlastní učňovskou školu v obci Zahrady na Rumbursku, firemní silniční laboratoř a na svoji dobu byly velmi dobře personálně
obsazeny. Měly vybudovány dílenský servis a dopravní středisko. Vedení podniku, projekce a laboratoř sídlily v Liberci
v budově „Annenhof“ na třídě Zd. Nejedlého, dnes ul. Dr. Milady Horákové, kde později sídlil i liberecký závod podniku
Silnice n. p. Teplice. Dvě samostatná, komplexně vybavená střediska byla v Liberci Pavlovicích (na Letné) a v České Lípě.
Silnice n. p. Liberec působily samostatně a pozdější reorganizací byly začleněny do krajského modelu s ředitelstvím
v Teplicích. Podobné nové krajské uspořádání silničního hospodářství se týkalo i jiných oborů v celé republice, např. nákladní
a autobusové dopravy.
Okresní správy silnic se v roce 1990 změnily na Správy a údržby silnic, státní příspěvkové organizace (SÚS) s okresní
působností, a ke konci jejich existence byly zřízené Ministerstvem dopravy. Po vzniku krajů přešly tyto SÚS do majetku krajů.
Podobně jako v ostatních krajích byly SÚS Česká Lípa, SÚS Liberec, SÚS Jablonec nad Nisou a SÚS Semily ke dni 1. 1.
2002 sloučené na Krajskou správu silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizaci a jejím zřizovatelem byl Liberecký kraj.
Z KSS LK se později odloučila výkonná část údržby krajských silnic, a vznikla tak akciová společnost Silnice LK a. s.
Současně se vznikem krajů přešla majetková správa silnic I. třídy na Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvkovou organizaci
zřízenou Ministerstvem dopravy.
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4.3.1 Charakteristika činnosti Silničního investorského útvaru (SIÚ)
Zajistit vše, co souviselo se stavební činností (bez vlastní administrativní správy silnic a celkové údržby) bylo náplní činnosti
SIÚ. Konkrétně sestavení a bilancování plánů staveb a rekonstrukcí, dle pokynů Krajského národního výboru (KNV) zajištění
vypracování studie a projektových úkolů jako zadání pro zpracování projektové dokumentace.
Další činnost spočívala v získání dodavatele stavby dle v té době platné plánovací metodiky dodavatelsko-odběratelských
vztahů, známé DOV. Šlo o vybilancování plánů, financí a stavebních kapacit. Pokud nebylo dosaženo dohod, často direktivně
rozhodovaly nadřízené orgány. Jen pro zajímavost – u dopravních staveb to bylo až Generální ředitelství inž. Staveb
v Bratislavě, známý úřad ISGR, protože u investic šlo o federální působnost takzvaného velkého stavebnictví.
V té době se však nedostávalo stavebních kapacit, a tak plán většinou zaostával za skutečností.
Tehdejší dodavatelský diktát se sice snažil řešit ne vždy to nejlepší, spíše to nejhezčí, ale po technické stránce býval dobrý.
Takzvané odsouhlasování projektu mělo své výhody v projednané technologii, nikoliv však v ceně, ta byla pevně určena
státem vydanými ceníky. Pokud šlo o speciální práce, cena mohla být tvořena tzv. „R“ položkou kalkulovanou rozdílně oproti
cenám stanoveným. Tyto zkušenosti byly později uplatněny staršími pracovníky v kalkulaci cen znovu po roce 1990 při
zpracování cenových nabídek.
Dopravní zatížení sítě hlavních tahů
SIÚ byl jako orgán KNV účastníkem všech projednávání s návazností na silniční síť. Tak byl dobře informován o územních
plánech, stavebních uzávěrách a stavbách jiných investorů. To vedlo k poměrně dobré kooperaci, koordinaci i spolupráci
s městy a obcemi.
Dále zajišťoval všechna povolení. Pro stavby dle platné legislativy obstarával celou agendu od územního rozhodnutí až po
stavební povolení. Povolení vydával jediný odbor, a to oborově dle převládajících objektů, zpravidla tedy odbor dopravy. V té
době bylo již významnou činností získání povolení o vynětí pozemku ze Zemědělského půdního fondu (ZPF) a s tím
související náhradní rekultivace.
SIÚ zajišťoval stavební dozor a předání hotového díla. Investorský útvar měl vlastní oddělení svých stavebních dozorů. Na
Liberecku se jednalo o 4 pracovníky, kteří zajišťovali takzvaný občasný stavební dozor, tj. kontroly na staveništi, fakturace
a doklady k přejímkám a kolaudacím. Vlastní stavební dozoři byly motivováni svým zaměstnaneckým poměrem i úzkou
spoluprací se správou silnic, která stavby přejímala do správy.
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intenzita silniční dopravy v současnosti: Liberecký kraj
(pro srovnání s popisovaným obdobím)
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4.4 Organizování projekčních činností
V oblasti našeho kraje pracovala Projektová správa SSŽ, v návaznosti na zakázky tohoto dodavatele, zejména na
Jablonecku. Místní znalost a zpětná vazba s prováděcím závodem byly zárukou vhodných technických, ekonomických
a ekologicky šetrných řešení včetně estetického začlenění do krajiny.
Ještě před nimi však v Liberci působilo projektové oddělení, které bylo součástí tehdejšího n. p. Československé státní
silnice. Ty byly roku 1960 reorganizovány a s novým krajským uspořádáním vznikly Okresní správy silnic a výrobní podnik
Silnice Sč. KNV Ústí nad Labem, kde projekce dál působila jako součást závodu Liberec (a to až do privatizace tohoto
podniku v roce 2001).
Od roku 1948 zde působil Stavoprojekt, součást již existujícího n. p. České stavební závody. Rokem 1960 byl reorganizován,
jako podnik řízený Sč. KNV, a měl svá střediska v Ústí nad Labem a Liberci. V roce 1988 se liberecký podnik osamostatnil
a roku 1994 byla jeho činnost ukončena privatizací. Rozvoj dopravní infrastruktury Liberecka v letech 1950–60 vyvolal zájem
tehdejších projektových ústavů (již státních) a podniků velkého stavebnictví, které sídlily mimo území kraje.
Jedním z prvních „cizích“ podniků na našem území byl Dopravoprojekt Brno, který vznikl v roce 1960 vyčleněním (pro
neželezniční stavby) ze Státního ústavu dopravního projektování (SÚDOP) a založením pobočky v Liberci. Ta se v roce 1969
reorganizací stala součástí Pragoprojektu a funguje dodnes.
Okrajově, až do privatizace, se dopravnímu projektování účelových komunikací věnovaly i Státní lesy a Agroprojekt v Liberci.
Šlo však o projekty většinou účelových lesních nebo polních komunikací Státních lesů nebo kolektivizovaných zemědělských
podniků JZD a Státních statků.
Po změnách v roce 1989 vznikla na Liberecku řada nových projektových kanceláří, jež byly většinou založeny zaměstnanci
„předrevolučních“ velkých společností. Uveďme příkladem firmu Valbek, kanceláře Kubíček Consult, Nýdrle, Špulák.
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4.5 Organizování stavebních prací
Každá stavba ve své době měla přinést užitek, vzkaz a ponaučení pro budoucnost. S výstavbou vždy bylo a je spojeno
mnoho firem, institucí a osob, jejich práce a osobních osudů, na které by nemělo být zapomínáno.
U dodavatelů staveb bychom měli připomenout, jak vypadalo a jak se utvářelo znárodněné stavebnictví, tedy od války do
roku 1952, kdy již začínaly působit národní podniky.
Na stavbách se nejvíce podílely krajem řízené firmy pověřené stavbami a údržbou státních sinic, tedy Okresní správy
státních silnic (OSSS). Později to byly vzniklé Okresní správy silnic řízené okresy a můžeme říci, že se podílela i nově
vzniklá stavební firma Silnice s. p. (státní podnik), řízená již Severočeským krajským národním výborem.
Tyto silniční správy nejen stavěly, ale též vykonávaly veškerou údržbu celé silniční sítě mimo místních, městských
a účelových komunikací. Ředitelství disponovalo projektovým oddělením, laboratoří, vlastním dílenským a dopravním
zázemím.
Po personální stránce byly správy velmi dobře obsazeny, což se projevilo i novými technologiemi, zejména zaváděním
technologií asfaltových vozovek. Jednalo se o celou škálu nátěrů a obalovaných směsí, ovšem v tu dobu poznamenaných
nedostatkem kvalitních asfaltů a improvizací náhradních pojiv a přísad.
Správa silnic měla kromě Liberce organizační strukturu
i ve svých provozech Mnichovo Hradiště, Jablonec nad
Nisou a Česká Lípa s příslušnými cestmistrovstvími.
Řízení i správa těchto organizací byla zajišťována
technickým oddělením KNV, a to až do jeho zrušení.
Údržba, systém a počáteční vybavení vlastních
cestmistrovství, která kopírovala tehdejší malé okresy,
byly blízké prvorepublikovému stavu.

obalovna Provodín
v 50. letech
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Tento stav skončil porevolučními změnami, kdy se nepřímým pokračovatelem Silnic n. p. stalo Ilbau spol. s r. o. a ještě
později Strabag a. s. Závodem v Liberci se Strabag stále uchází o zdejší zakázky a nutno přiznat, že vstup specializované
firmy s velkým zázemím umožnil technologický pokrok, a tím i přístup k náročným stavbám.
Dobře vybavený provoz firmy Silnice a. s. na Českolipsku byl transformován do nového podniku SaM silnice a mosty, a. s.
a společnosti Silnice Žáček s. r. o., jež je zaměřena svojí obalovnou a zkušenostmi v oboru převážně na rekonstrukce
vozovek. Podnik SaM se specializuje na mosty s celorepublikovou působností, zejména rekonstrukce historických, převážně
kamenných mostů jsou zdařilé.
Podobnou působnost v podnikání na stavbách mostů a opěrných zdí má po roce 2000 nově vytvořená liberecká firma
Brex, spol. s r.o.
Ve stejném období v roce 1992 vznikla ještě jedna úzce specializovaná firma na údržbu asfaltových vozovek s názvem
Baltom s. r. o. Ta se však vzhledem ke své obchodní politice a velké závislosti na subdodávkách včetně náročnosti
recyklačních technologií dostala jako jedna z mála zdejších do úpadku a zanikla.
Do roku 1947 vystupovaly velké renomované soukromé firmy převážně již s předválečnou působností. Zejména u středních
a malých staveb to však byly především místní firmy. V roce 1948 ministerstvo stavebního průmyslu vytvořilo firmu
Československé stavební závody (ČsSZ). V roce 1951 se z ČsSZ vyčlenily a následně vznikly samostatné Dopravní stavby
Havlíčkův Brod, bezprostřední předchůdce Staveb silnic a železnic n. p. (SSŽ), které založilo ministerstvo stavebního
průmyslu v roce 1952. Na Liberecku přebíraly a dokončovaly celou řadu staveb i po n. p. Baraba.
Tyto podniky realizovaly celou řadu staveb především železničních, jednalo se o rekonstrukce a opravy, které svým
záchovným charakterem prodloužily životnost staveb do dalšího století.

Sychrovský tunel

kamenné viadukty
v Kryštofově Údolí a Novině
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U dopravních staveb kategorie lesních cest je třeba zdůraznit náročnost těchto prací zejména v oblasti Jizerských
a Lužických hor. Obdivuhodné je navázání na historii a na technologii výstavby těchto cest, které byly provedeny před rokem
1891, např. Štolpišská v Jizerských horách.
Dodavatelem těchto staveb byly sektorové firmy Lesostavby Liberec, Strojní traktorová stanice Chrastava s. p., později
privatizovaná jako Silniční a Lesní komunikace spol. s r. o. (SILKOM) ve Frýdlantu v Čechách, JOSTAV s. r. o.,
1. Jizerskohorská stavební společnost, s. r. o. a další.

viadukt v Kryštofově Údolí

historická pohlednice
Štolpišské lesní silnice

027

Rozvoj uranové těžby v oblasti Stráže pod Ralskem přinesl potřebu silničního spojení, které bylo realizováno organizacemi
spjatými s těžbou uranu. Uveďme podniky, které projektovaly a stavěly i pro veřejnou silniční síť: Projektový ústav uranového
průmyslu Ostrov nad Ohří, i jeho středisko v České Lípě, a podniky ZRUP s. p. (Základny rozvoje uranového průmyslu ve
Stráži pod Ralskem).
Dalšími byly nově vzniklé národní podniky řízené centrálně, na našem území se jednalo o Stavby silnic a železnic n. p., které
zajišťovaly především větší investiční stavby.
Stavby silnic a železnic po jejich ustavení, jak je popsáno v úvodu, založily roku 1958 stavební správu č. 10 v Hradci Králové.
Rok 1958 můžeme tedy považovat i za začátek působení SSŽ v Hradci Králové a na Liberecku, kde zprvu založily provozní
jednotku a později stavební správu. Nárůst zakázek v 80. a 90. letech zapříčinil vznik již samostatného závodu v Liberci
v rámci struktury SSŽ a. s. Praha. Podnik byl úspěšně privatizován v roce 1991 francouzskou rodinnou stavební firmou Jean
Lefebvre, ta však ponechala nepozměněnou strukturu SSŽ a. s. Toto uspořádání zůstalo až do roku 2001, kdy podnik vstoupil
do nadnárodní skupiny Vinci firmy Eurovia, čímž ztratil svůj historický a výstižný název.

rozestavěné autobusové nádraží Stráž pod Ralskem
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4.6 Používané strojní vybavení
Mechanizace se opírala zejména o zemědělskou techniku a její sezónní využití a částečně o válečnou kořist, tedy
zapomenutá vozidla a zůstatky z akce UNRA. Zimní údržba na okresních silnicích byla vykonávána mnohdy ještě i taženými
dřevěnými pluhy.
Pro údržbu silnic I. a II. třídy byly správy postupně vybavovány převážně šípovými nasazovacími pluhy. A jelikož byl vlastní
park nákladních vozidel malý (postupně T 111, 138 atd.), velkou část s těmito pluhy smluvně vykonávaly společnosti ČSAD.
S jedním pluhem ještě kolem roku 1960 jezdil na Mísečkách trofejní válečný automobil Maybach. V Liberci byl kolem roku
1955 v provozu německý pásový transportér Hakl, v TSML, kde zajišťoval zimní údržbu. V letech 1985–86 byly pro
Frýdlantsko a Jablonecko dodány dvě ruské sněhové frézy typu Zil. Stát nakupoval tuto mechanizaci především pro
vojenská letiště.
Posypy byly vyhrazeny pouze pro nebezpečná místa, a to formou pohozu inertními materiály, převážně škvárou z místních
továrních kotelen. Z počátku ručním pohozem lopatou z korby, později různými podomácku upravenými korbami
s rozmetáním. Teprve vlastní oborová silniční výroba v Nové Pace začala dodávat první posypové vozy s adaptovatelnou
nástavbou na známých trambusech LIAZ.

sněhová fréza D470

míchání studené obalované asfaltové směsi
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Škoda Liaz 706 při údržbě silnice v Liberci
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Málokdo si dnes vzpomene na kvalitu stavu vozovek v zimě s častými zmrazky a zejména na prašnost a úklid škváry
s nastávajícím jarem.
Tehdejší počáteční nevybavenost v oblasti obaloven horkých směsí vedla k provádění celé řady staveb městských
komunikací s cementobetonovým krytem z místních jednoduchých betonárek, které byly kvůli hlídání jakosti betonové směsi
opatřeny váhami. Pokládka betonu byla prováděna jednoduchým finišerem do ocelových bočnic.
Bezprostřední opravy betonových krytů byly problematické. Bylo těžko uhlídatelné, aby do čerstvého betonu nešlápli chodci
či psi, opravy v silničním betonu S 400 byly již po 4 hodinách obtížné. Zato životnost a odolnost betonových vozovek, vyjma
problému údržby spár, byla velmi dobrá – prvních oprav bylo třeba až za 40 či 50 let. Např. velmi dobře provedená betonová
vozovka na silnici I/35 v Sedmihorkách vydržela v dobrém stavu od svého provedení v roce 1938 až do provedení nového
krytu z asfaltobetonu kolem roku 1990.
Běžné strojní vybavení
V socialismu stále něco nebylo nebo nešlo. Tento stav dokazuje i množství vtipů: U soudu: „Dostanete trest přejetí parním
válcem přes prkno plné hřebů.“ Odsouzený se směje. „Čemu se smějete?“ praví soudce. „No, že to je dobrý, z rozsudku
nebude nic: jednou nepřijede válec, jednou nejsou hřebíky, jednou nejsou prkna.“ Ale zpět k tématu.
Za běžné vybavení můžeme považovat již zmiňované šnekové traktorové pásové nakladače, později čelní nakladače typu
HON, autobagry na podvozku Tatry 111, Buldozer S100 a nákladní vozidla Tatra LIAZ. Grejdry, nejprve jen tažené, sovětské
finišery a distributory, kolové válce, později tříosé, tandemové vibrační a pneumatikové.
Mechanické pohony byly časem nahrazovány hydraulickými, výlučně
sovětské výroby, pak již speciální produkcí výše zmíněných firem
a dalšími, zejména hutnícími mechanismy. Drobná mechanizace
prakticky neexistovala.
Teprve v 80. letech se začaly objevovat první stroje
západní provenience.

finišer pro pokládku betonových
vozovek v Liberci
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Zimní údržba
Zima v našich podmínkách trvá právě polovinu roku, a tak i činnost správ silnic musí být tomuto faktu přizpůsobena
vybavením i organizací. Proto je i takřka poloviční objem prací i financí zaměřen na tuto zimní údržbu, její přípravu i následný
úklid.
Na zimní údržbě se v 50. letech podílelo také socialistické zemědělství, především prostřednictvím strojní traktorové stanice
(STS). Bylo to období masivního nasazování „shrnovacích radlic“ na modernější řady chlouby našich traktorů Zetor.
I správy silnic byly již lépe vybavovány vlastními nákladními vozidly, převážně novými řadami Tatry 138 a jejich speciálů,
které byly vybaveny pro modernější čelní pluhy.
Teprve kolem roku 1980, v období vzrůstající dopravy, se zlepšovalo strojní vybavení a nakonec i technologie, a to výrazným
nárůstem chemického posypu. V této době se začal opouštět původní systém, kdy se silnice zpravidla mezi 23. a 4. hodinou
neudržovaly, byly zaváděny závazné časové limity na docílení sjízdnosti. Na části převážně silnic I. tříd byl posyp prováděn
chemicky, zbytek inertními materiály. Od škváry se ustupovalo z hygienických důvodů, ale i kvůli likvidaci továrních kotelen
s vhodnou škvárou (např. Textilana Liberec). Přechod na posyp písky a drtě se tedy stal nezbytností.
Snad pohled na současnou mapu ukáže, jak nároky na údržbu stouply.
Na závěr této části doporučuji návštěvu vznikajícího silničářského muzea ve Vikýřovicích u Šumperka, které si, podobně
jako tyto stránky, dává za cíl zachovat některá fakta a informace o dopravních stavbách a lidech kolem nich. Tyto strojní
veteráni mají svoje místo v našich pamětech. Zejména to, jak mnohdy náročné a hezké stavby byly provedeny a udržovány
velmi jednoduchým vybavením.

technika zimní údržby vozy Liaz 706, Tatra 148 a grejdr
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porovnání dnešního stavu s původním
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porovnání dnešního stavu s původním
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4.7 Typické konstrukce vozovek
V našich geologických a klimatických podmínkách byly na I. třídách nejčastěji konstrukce s těžkými typy tlouštky 450–550
mm. Zpravidla sestávaly z podsypné vrstvy tloušťky kolem 150–200 mm štěrkopísků, konstrukční vrstvy z makadamu, později
dle norem lépe označovaného za štěrkodrtě v tloušťce 150–300 mm a asfaltová souvrství nejčastěji 100–150 mm. S rostoucí
výrobou na obalovnách klesal podíl vozovek dlážděných či betonových. Silnice III. tříd se lišily především v tloušťce
asfaltových souvrství zpravidla do 100 mm.
Pro Liberecký kraj byl důležitý ještě jeden místní vliv, a to nedostatek lokalit kvalitních štěrkopísků. Tato skutečnost
způsobovala špatnou jakost vyráběných betonových směsí, v té době většinou v míchačkách na staveništi, pro podsypné
vrstvy byla využívána spíše štěrkodrť z místních lomů.
Teprve později se na Liberecku objevily formy cementových stabilizací, mnohdy pod názvy válcovaných, nebo podkladních
(hubených) betonů, které jsou dnes často kombinovány s minerálními betony, čímž vznikají uměle namíchané směsi štěrků
a drtí.
4.7.1 Výroba obalovaných asfaltových směsí
OSSS, stejně jako ostatní firmy po roce 1958, budovalo dočasná pracoviště k mísení asfaltových směsí za studena, tj.
asfaltových emulzí, ředěných asfaltů apod. Sestavy spočívaly zpravidla v systému násypek, upravených míchačkách na
beton Cyklon doplněných o nádrže asfaltu a zásobník obaleného kameniva, zpravidla adaptovaného zásobníku na uhlí.
Obsluhu zajišťoval šnekový traktorový nakladač. Výhodou těchto za studena obalených směsí byla možnost skladování,
a to až půl roku. Jedna z prvních, již klasických obaloven v Provodíně u České Lípy se zaměřovala na technologii pískového
asfaltového betonu. Na svou dobu s velmi dobrou kvalitou takto provedených vozovek.
V roce 1960 byla ve Vratislavicích zprovozněna první obalovna horkých asfaltových směsí, německá souprava Hermey
s výkonem až 20 tun směsi za hodinu. Tato souprava byla posléze přemístěna do Machnína – mezi Svárov a Chrastavu
u silnice I/13.
Zejména kvůli prašnosti bylo vhodné umístění hledáno co nejdále od obydlí, ale v návaznosti na hlavní silnici. Tato kritéria
splňovalo právě území během války rozestavěné Sudetské dálnice kolem Liberce, pozemek mezi velkými plánovanými mosty
přes údolí v Machníně a Chrastavě se sám nabízel.
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Silnice n. p. souběžně budovaly u železniční stanice Chrastava velké asfaltové hospodářství, sklady a stáčírnu železničních
cisteren s asfaltem. Podobné asfaltové hospodářství budovaly i u obalovny v Sosnové u České Lípy.
Doprava byla vedena po železnici. Distributory a vytápěné silniční přepravníky byly určeny pro místní rozvoz, později pro
dopravu ze Záluží. Vytápění probíhalo zprvu uhlím a parním ohřevem, později topným olejem, podobně jako u distributorů.
Krom horkých asfaltů se vyráběly a skladovaly i asfaltové emulze.
Obalovna Silnice n. p. – později Ilbau v Machníně byla následně modernizována výkonnějšími sestavami z NDR, a to Teltomat
4 (s výkonem 40 t/hod.). I tak probíhající dostavba areálu nesplňovala zcela ekologická kritéria a hodinový výkon byl pod
investorem požadovaným množstvím.
Konkurenční SSŽ, pokud se tak dá v té době uvést, nemělo na Liberecku žádnou obalovnu. Tomu přizpůsobilo své
technologie vozovek – zprvu výlučně dlážděných, nebo v Liberci cementobetonových, ale také s úpravami několikanásobných
asfaltových nátěrů, později vlastní obalovanou směsí za studena na trase silnice I/10 ve Velkých Hamrech. Ta pro poslední
úsek do Harrachova byla umístěna v Desné poblíže nádraží v roce 1956. Kvůli kvalitativním požadavkům norem i investora
bylo SSŽ donuceno lukrativní práci pokládky asfaltových směsí u pozdějších staveb zadat u Silnice n. p., což vyústilo až
v roce 1975 k rozhodnutí stavby vlastní obalovny. Ta byla situována do Bílého Kostela nad Nisou, s předpokladem plnění
všech ekologických parametrů (prašnosti ad.). Technologie, již plně automatická Teltomat 4 se zastřešením skládek kameniva,
byla kompletně vybavena jako standardní zařízení staveniště včetně laboratoře. Obalovny SSŽ jako první užívaly textilní filtry
na odprášení, které byly vyvinuty a vyráběny v dílenském provozu v Třebestovicích.
V roce 1977 byla na nádraží v Bílém Kostele nad Nisou dostavena i stáčírna a sklad asfaltu. Vlivem změn na trhu byla však
využívána méně a méně, i po její plynofikaci v roce 1985, nakonec byla po 10 letech zrušena a po neúspěšných snahách
odprodeje zbourána.
V tomtéž roce zprovoznilo SSŽ pro výlučnou potřebu stavební činnosti u Uranových dolů obalovnu ve Stráži pod Ralskem.
Strojně šlo o repasovanou soupravu Teltomat 3. Tato obalovna byla po útlumu uranové těžby, respektive výstavby komunikací
v oblasti, která využívala kapacit podniku Silnice n. p. odprodána, následně ji nový majitel zlikvidoval.
Pro východní část kraje již v roce 1974 fungovala obalovna v Držkově u silnice I/10, kterou hlavně využívaly Silnice n. p. I zde
byla instalována souprava Teltomat 4 s kompletním asfaltovým hospodářstvím.
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Pro jižní část našeho zájmového území sloužila dříve vybudovaná obalovna v Provodíně a poté v České Lípě. Opět Teltomat,
dokonce šlo o dvě soupravy OSS a Silnic n. p.
Po privatizaci, kvůli nedostatečné kapacitě výkonu obou obaloven v Bílém Kostele nad Nisou i Machníně, došlo k dohodě
o výstavbě společné obalovny Ilbau (Silnice) a SSŽ na pozemku v Machníně. Původní obalovna byla zlikvidována včetně
ekologických zátěží.
Tento projekt připravoval a výrobně zajišťoval SSŽ Liberec od roku 1995. Po jednotlivých krocích (posouzení vlivu na životní
prostředí (dnes známé jako „EIA“), posouzení nabídek nejvýhodnějšího typu a dodávky celé obalovny) byla nová obalovna
s novými a rekonstruovanými budovami, laboratořemi, inženýrskými sítěmi včetně plynofikace a čistírny odpadních vod
zprovozněna v červenci roku 1996. Byla vybrána dodávka strojního zařízení typu Amann věžové konstrukce
s výkonem 160 tun za hodinu.
Po zprovoznění nové machnínské obalovny bylo strojní zařízení v Bílém Kostele nad Nisou demontováno a zůstal tam
provozní stavební dvůr, který později zajišťoval výstavbu I/35 do Hrádku nad Nisou.
Technologie a strojní sestavy obaloven za popisované období prodělaly veliký pokrok jak v kvalitě a množství produkce, tak
v odstranění škodlivých vlivů na životní prostředí a bezpečnosti provozu těchto zařízení. Liberecko je velmi kvalitně
a i symetricky pokryto, což investorům dává předpoklad jak kvality, tak ekonomiky dopravy asfaltových směsí.
Držkovská obalovna má využitelnost na Semilsku a v západních Krkonoších, českolipská na Rumbursku.

obalovna Machnín typu Amann
s výkonem 160 t/hod.

původní obalovna Teltomat
v Bílém Kostele nad Nisou
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dočasná polská obalovna v Hodkovicích n. M. pro stavbu I/35 Ohrazenice–Liberec
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4.7.2 Výroba betonů
Výroba betonů není tak náročná na technologii jako výše popsané obalovny. Do roku 1960 byly betony míchány převážně na
instalovaných míchačkách a sestavách přímo na staveništích a u objemového dávkování někdy s problémy jakosti, nebo
naopak nehospodárnosti. Cement byl dodáván pytlovaný.
Změna nastala hlavně přechodem na volně ložený cement, zlepšením skladování v silech a následného dávkování ve
zdokonalených sestavách. Vždy velmi záleželo i na uspořádání oddělených skládek kameniva, tedy kvalitního vedení výroby.
Zásadní změnu ve výrobě i rozvozu betonových směsí přinesly až stavby centrálních betonárek. Ty pak, podobně jako
obalovny, pokrývaly zájmové území. V naší oblasti se pokryv prolínal s místy větší potřeby ve městech, ale i soubory velkých
staveb.
Kromě samotné technologie, ať nakoupené nebo sestavené z dostupných celků, kde vždy již bylo váhové dávkování, užití
min. 3 frakcí kameniva, byla samozřejmostí laboratoř a vybudovaný systém transportu betonu. Oproti obalovnám, kde bylo
důležité hlídat teplotu směsí, zde byla důležitá doba jízdy. Z výroby se díky příměsím a zpracování stávala alchymie, která
umožnila všestranné použití betonu, od vysokých pevností až po veškeré typy odolnosti.
Nejčastější kapacity–výkony na Liberecku vyráběly 25–50 m³ betonu za
hodinu. Např. Liberec Severokámen (nyní Zapa), SSŽ Liberec Londýnská
a Ohrazenice (nyní Cemex), Ilbau Machnín. Pod konkurencí a tlakem na
jakost se trh mění a v současné době je dodávka betonových směsí takřka
100% zajišťována z těchto centrálních betonáren.
I zde si jako stavaři znovu musíme říci, že tempo rozvoje technologie
udávají strojaři, kteří nabídnou trhu výrobky a mechanizmy, které velmi
rychle změní zaběhnuté výroby a postupy. Ruku v ruce s betonárkami jde
technologie, transport betonu a jeho ukládání.

betonárka Cemex Londýnská
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4.7.3 Použití prefabrikátů
Prefabrikáty pro zdejší mostní objekty světlosti byly z původních MPD a později pak vyvinutých KA 12–18 m. Ty byly
nejčastěji dodávány z výroben SSŽ z Dalovic u Karlových Varů, kde byly vyráběny i nosníky KT s možností délky až 30 m.
Konkrétně šlo o železobetonové předpjaté nosníky. Později pro segmentové mosty jednotlivé prvky dodávala nejnovější
výrobna SSŽ v Brandýse nad Labem. Na Liberecku máme 9 velkých mostů této segmentové konstrukce, menší prefabrikáty
i pro zdi se vyráběly v Řevnicích.
Pro železniční most kolejiště Luhov byly želbet nosníky KT dl 24 m dodávány z Doprastavu Bratislava, který je jako jediný
vyráběl. Část byla dodávána Prefou Litice, kde byla speciálně pro Liberec zavedena výroba nově vyvinutého korýtkového
nosníku s délkou do 12 m s verzí i pro svislé stěny opěrných a zárubních zdí. Pro obklad hřebíkované stěny dodával také
„plástvové“ kotvené ke stěně. Dále prefabrikáty pro obkládání stěn tunelu a střední zdi mezi tubusy.
Pro propusty, podchody a malé mosty byly dodávány železobetonové rámy z výrobny Silnic Hradec Králové v Novém
Bydžově.
Z ocelových konstrukcí byly zastoupeny konstrukce Tubosidér z Hydrostavu vyráběné v Novém Městě nad Váhom a také
ocelové nosníky HEP 500 pro železniční mosty s nosnou konstrukcí ze zabetonovaných I profilů.
Pro ocelové mosty na Jizeře a Smědě to byly konstrukce z Vítkovic, u železničních mostů budovaných v rámci
mimoúrovňových křížení to byly konstrukce z železárny Prostějov ve Stráži nad Nisou na I/13, na I/35 byly obě konstrukce
z polských Katovic.

most na přeložce I/13
ve Svárově

041

4.7.4 Nové technologie a konstrukce
Jen heslovitě, bez technických podrobností, si uveďme, co se za tu dobu změnilo, co jsme museli zvládnout nového, nebo jen
u čeho jsme se pohybovali.
Zemní práce
Těžká mechanizace byla doplněna malou mechanizací, která šetří ruční práci. Zlepšováním vlastností zemin vápněním se
navýšilo i využití jinak méně vhodných zemin pro stavbu.
Cementové stabilizace
Též nazývané válcované betony se uplatnily ve využití v podkladních vrstvách vozovek.
Šetřily štěrky v místech, kde jich byl nedostatek, nebo zlepšovaly vlastnosti podkladů, především hutnění.
Využití geotextilie
Masové použití vlastností průmyslových textilií dodávaných převážně firmami MITOP v Mimoni a JUTA v Turnově, konkrétně
tkané i netkané geotextilie z umělého vlákna, zlepšilo vlastnosti únosnosti zemních plání, odvodnění, separaci i ochranu.
Gabionové zdi
Drátokamenné koše nebo matrace, sítě dostupných tvarů pletené nebo svařené z drátu se speciální protikorozní úpravou
slitiny Zn a Al označovanou jako Galmac nahradily betonové či kamenné opěrné, zárubní nebo obkladní zdi. Nepotřebovaly
základy, mohly být kotveny nebo kombinovány s úpravou svahů.
Armovaná zemní tělesa
Pro omezení velikosti svahů zemního tělesa, a tím záboru pozemků, byla
užívána armovaná zemní tělesa. Do vrstev násypu byla vkládána speciální
síťovina kovová, stejně jako u gabionů, nebo plastová, která podobně jako
u železobetonů zlepšila pevnost a stabilitu.
Nové bednící materiály zdí a podpěrných skruží mostů
Od dřeva, překližek a trubkových konstrukcí se zcela přešlo k fabricky
vyrobeným bednícím systémům např. typu PIŽMO, Painer a Doka. Jejich
montáže na staveništích práce urychlily a zkvalitnily. Tradiční tesař se tak
změnil v montážního dělníka.
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Modifikované asfalty
Od asfaltu jako „odpadu“ z rafinerií nebo nedostupných přírodních asfaltů se postupně přešlo k vyráběným speciálním
silničním asfaltům. Díky dalšímu vývoji polymerů se začala užívat asfaltová pojiva splňující podmínky kvalitních vysoce
stabilních asfaltobetonových směsí.
Předpjatý beton
Zcela nové se využívaly konstrukční vlastnosti předpjatých železobetonových konstrukcí monolitických i prefabrikovaných.
Zvládnuta byla teorie, projekty i provádění.
Moderní betonové směsi
Podobně jako u asfaltů se chemický pokrok projevil i u výroby betonů. Tedy jakost a pevnosti speciálních cementů včetně
přísad pro urychlování, nebo naopak opoždění tvrdnutí. Pokrok byl také v dopravě tekutých směsí a jejich zpracování. Mráz
či negativní vlastnosti posypových solí již také nebyly velkým omezením v použití betonu i samotném způsobu betonáže.
Ocelové armatury do železobetonů
Veškerá příprava betonářské oceli byla postupně od někdejšího ohýbání na stavbách přenesena do výroben, armoven.
Moderní strojní, již automatická výroba jednotlivých prvků – prutů byla dopravena do konstrukce k vlastnímu svázání celé
armatury.
Doprava betonových směsí
Centrální betonárny, dostupnost speciálních automíchačů a čerpadel takřka 100% umožnily využití betonů a jejich výhod
ekonomie i jakosti.
Prefabrikace
Od malého využití původně nazývaného cementářského zboží, jako byly skruže, žlaby, dlaždice apod. se přešlo k masovému
využití výrobků z nově vzniklých výroben – tzv. „pref“. To dnes představuje, kromě drobných výrobků, dokonalou jakost
sortimentu, hlavně výrobu betonových potrubí, mostních prefabrikátů a kompletujících dílů. Konkrétně pro mosty to jsou
například jednotlivé komůrkové segmenty s váhou i kolem 50 tun.
Úpravy povrchů a izolace
Zejména pro izolace mostů byla a je kvalita betonů mostovek zásadní. Objevilo se brokování a broušení betonu pod izolační
souvrství, které pak využívá modifikovaných asfaltů u pásů. Začínaly i plastové a nástřikové úpravy na principu pryskyřic
a plastů.
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Recyklace materiálů, frézování
Po roce 1995 již byla samozřejmostí vybavenost pro technologii frézování asfaltových povrchů a následné využívání tohoto
materiálu. Tyto materiály již nebyly vnímány jako odpad, ale jako materiál pro další použití.
Odvodnění našich staveb
Obecně uveďme, že od 80. let zasáhla nejen ve stavebnictví „doba plastová“, konkrétně masová výroba a použití plastových
potrubí PVC a PE. Jednou z mnoha výhod byly malá váha a manipulace bez jeřábů.
Vodorovné dopravní značení, svodidla a reflexní značky
Na začátku 60. let nebyl tento pojem příliš známý. Od původních patníků si bezpečnost dopravy vynutila vývoj a uplatnění
svodidel ocelových i betonových. Dopravní značky pak jejich viditelnost i mimo města v noci, tedy reflexní vlastnosti odrazu
od světel vozidel. Průkopníkem u nás je místní výrobna ve Smržovce.
Po roce 1965 bylo také uplatňováno vodorovné dopravní značení, s čímž souviselo vybavení značkovacími stroji – vozíky.
Nové technologie vysprávek vozovek a údržby, včetně té zimní
I v této technologii bylo třeba naučit se používat chemické posypy, účinnost a ekonomii, ale i systém ovládání moderních
strojů a jejich účinné nasazovaní např. na u nás nových čtyřpruhových komunikacích. Stejně tak operativní vysprávky
vozovek obalovanou studenou směsí i v zimě, nebo stroje pro emulzní postřiky.
Městské inženýrství, bezbariérová řešení, bezpečnost a protihluková opatření
Z hlavních stavebních opatření po roce 1960 se jednalo především o působnost nové silniční a mostní normy, která
stabilizovala příčná uspořádání komunikací, mostů a jejich zatížení. Také vybavenost komunikací byla popisována tak, jak ji
známe. Později bylo řešeno odstraňování vlivů dopravy: protihluková opatření, zdi a valy. Také silniční zeleň se stala součástí
staveb. Důležitým krokem byl i průnik evropských (v tomto případě francouzských) zkušeností řešení křižovatek s tzv.
kruháči. Až na některé situace je použití kruhových objezdů vynikající pro bezpečnost provozu. Již v roce 1993 se u nás
vybudovala první okružní křižovatka, a to v Liberci Růžodole, v Londýnské ulici na propojovacím úseku s průtahem I/35.
Zejména u průtahových částí nebo MK bylo v rámci humanizace řešeno zklidňování provozu.
Podobně jako u dopravního značení se jednalo o spoustu nových stavebně bezpečnostních prvků v chodnících, přechodech,
zábradlích apod. K rozpracovaným projektům staveb v libereckém centru se využívalo konstruktivních připomínek vozíčkářů
a nevidomých. Takto pojednané a realizované projekty byly veřejností lépe chápany i přes nesporné negativní vlivy dopravy.
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Ještě jedna disciplína v této kapitole se výrazně změnila, a to bezpečnost provozu a bezpečnost provádění stavby, což
zahrnovalo nejen samotné značení a vybavení firem, ale hlavně pracovníků údržby silnic. Dopravní značení pracovišť
a staveb, jeho projednání bylo již součástí projektů organizace výstavby. Výsledkem bylo výrazné zlepšení označování těchto
překážek provozu oproti i nedávné minulosti.

most MÚK Hodkovice nad Mohelkou
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Vztah staveb k životnímu prostředí
Ochrana životního prostředí jako disciplína vznikla zhruba v polovině období, kterým se zde zabýváme. Ale pojem silnice
v krajině byl u silničářů znám již kolem roku 1950.
Silnice v krajině znamená celou řadu trasovacích prvků, které vedou k tomu, aby se silnice stala krajinotvorným prvkem
a nenarušovala okolí. Tyto zásady, včetně celé řady detailů, si projektanti dobře uvědomovali.
Zejména to platilo o začlenění do horského terénu. Zemní tělesa ve svazích, pohledové plochy opěrných a zárubních zdí,
dle možnosti s kamenným lícem ad. Kamenné zdi jsou prvkem zejména na trasách I/10, 35 a nakonec i v Liberci, Jablonci
nad Nisou, Harrachově. Dokonce se můžeme chlubit méně užívaným kyklopským zdivem, což bylo význačné pro jednu ze
zdejších čet kořenovských kameníků.
Myslím, že komunikace mají na rozdíl od jiných druhů staveb k přírodě blíže a při citlivém projektu a provedení, až na drobné
výjimky, pohled na krajinu nenarušují a stávají se po krátkém období její součástí. Zkusme se podívat na celou řadu
pohlednic a obrázků, zjistíme, že autoři skoro vždy zařadí do záběru nějaký kus civilizace, a tou bývá kus silnice. Vlastně ne
ani silnice, ale dle možnosti nějakého mostu apod. Jeden dobrý přítel při vzájemném hašteření mezi silničáři a mostaři říkal:
„No, silnice, to tak moc není, ale mosty, to jsou díla!“ A silničář se ohradil, že přece jenom ta trasa důležitá je. Načež jej
kamarád mostař odzbrojil: „Vezmi si deset fotografií nebo pohledů a zjistíš, že minimálně na osmi je v záběru také nějaký
most. Takže závěrem je, že silnice je vlastně jen nějaký příjezd k mostu.“ A musím říct, že i z historie se dá vyčíst, že je na
tomto tvrzení kus pravdy. Přijít totiž mohu ledajak, ale rozhodnutí, zda jít po mostě, nebo brodit, je velký argument.
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Zpočátku se projekty a realizace řídily komplexními připomínkami ve stanoviscích zpravidla orgánů životního prostředí okresů
či krajů.
Později po roce 1992 dle nového zákona o „posuzování vlivů“ se do této problematiky připojilo vedení trasy ve vztahu
k zástavbě, hluku a všem dalším aspektům, což vyústilo v komplexní hodnocení a posuzování EIA již v přípravě projektu.
Tak se dá mírnit celá řada negativních vlivů dopravy jako jsou hluk, prašnost, vibrace, znečištění škodlivými plyny i ohrožení
znečištěním vod, ale také zábory pozemků, dělení a omezování přístupů včetně nerespektování biokoridorů.
průtah silnice I/35 v Liberci, podpovrchové řešení hloubeným tunelem
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A co se týče člověka a stavby kolem něho, důležitá je informovanost (tabule, publikace o stavbě) a snaha neztrpčovat život.
Nejhorší je arogance a nezájem, sám jsem to zažil asi na nejnáročnějších rekonstrukcích a stavbách. Liberec, Pražská ulice,
prostor dnešního terminálu MHD. Stavby tohoto druhu nelze celé dost dobře oplotit, natož pracovat s ostrahou. Sloganu „Ani
Řím se nepostavil za měsíc“ se dá rozumět, ale nelze ho pochopit, když se nepracuje intenzivně a okolím není projeven
zájem. To, že dlaždičovi obrazně šlapají po rukou a brkají na nerovnostech provizorních přechodů, lidem nevadí, když vidí,
jak na stavbě “makají“ a snaží se i o nezbytnou spolupráci při přístupech do objektů apod. Pražská za 3 měsíce! Taková
hesla zlomila i obchodníka, jenž měl v té době se stavbou jen problémy, které však byly po dokončení stavebních prací
odpuštěny. Povedená dopravní stavba byla a je chloubou těch, kdo se jí zúčastnili.
Elektronizace jako významná technologie současné doby
Skutečně můžeme konstatovat, že elektronizace je všudypřítomná, od telefonování, spojení přes geodetická měření
a zpracování projektu až po jeho digitální distribuci a pochopitelně i realizaci stavby.
A nejen to, napomáhá také zvládnout desítky nových norem, technologických pravidel a certifikací firem v systému norem
(ISO) jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.

rekonstrukce Pražské ulice v Liberci za provozu pěších a obchodní sítě
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4.8 Obvyklé mostní konstrukce
Nedostatek řemesel jako tesař, železář, ruční zpracování a výroba betonových směsí v té době omezil technologie
monolitických konstrukcí na minimum. Údržba mostů byla minimální a užitá technologie primitivní.
Nejčastější silniční mostní konstrukce byly prefabrikované železobetonové s použitím předpjatých nosníků typů KA v délkách
12/15/18 m a I nosníky délky 24–30 m. Bylo postaveno mnoho monolitických konstrukcí, i později montovaných z mostních
železobetonových segmentů. Úspěšně byly použity i ocelové konstrukce typu Tubosidér. Na křížení se železnicí v Liberci byl
nedávno proveden moderní železobetonový tenkostěnný klenbový most s nadnásypem.
Mnoho menších i větších mostů bylo realizováno převážně jako odstranění havarijního stavu nebo mimoúrovňových křížení.
Např. most přes železniční tratě v Ohrazenicích, Frýdlantě v Hágu, ve Svoru, ale také přes řeky a potoky (Osečná, Křižany,
Mimoň, Hrádek nad Nisou, Frýdlant, Machnín a další).
V období mezi lety 1945 a 1970 nebyly ještě ani odstraněny provizorní mostní konstrukce typu Baileybridge, dodané po válce
Unrou, například přes Jizeru v Malé Skále, Líšným, na Nise v Andělské Hoře ad. Zanedbání a následné podfinancování
údržby mostů se projevuje až do dnešní doby.

most na MÚK Rádelský Mlýn
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4.9 Liberecko a jeho potenciál
Zázemím pro vzdělání techniků nejen na Liberecku byla (a stále je) Střední průmyslová škola stavební v Liberci, s velkou
tradicí všech stavebních oborů včetně dopravního. Tato škola vznikla v roce 1876, v té době byla teprve třetí
v Rakousku-Uhersku.
Kraj má poměrně slušné zdroje především štěrku a písků z místních lokalit. Některé vlastnily Silnice n. p., jiné, již jako
zestátněné, obhospodařoval Severokámen Liberec, s. p. Mnoho malých lomů bylo však následně rušeno – Heřmanice,
Větrov, Oldřichov, Zákupy, Volfartice atd. Zůstaly tak prakticky větší provozy, které se uplatňují až do dnešní doby. Výrazný
pokrok proběhl i ve výrobě a zpracování kamene v samotných lomech. V současnosti i mnoho silničních firem znovu usiluje
mít vlastní lom nebo pískovnu.
Jak příprava a realizace staveb po roce 1960 na Liberecku vypadala?
Krajské členění bylo počátkem roku 1960 zrušeno a nahrazeno Severočeským krajem se sídlem v Ústí nad Labem.
Převážná část území Libereckého kraje byla do tohoto území začleněna, výjimkou byla část Turnovska a Semilska. V rámci
Severočeského kraje docházelo k protežování pánevních oblastí Mostecka, a to nejen v našem oboru.
Toto krajské zřízení se udrželo do 1. 1. 2000, kdy byl zřízen, respektive obnoven Liberecký kraj.
V té době byla provedena rekonstrukce velké části nejvíce zatížených silnic, ale také
byla odstraněna podstatná část bodových závad na silnicích II. a III. tříd.
Potřebu a výstavbu včetně priorit však měl plně v ruce Severočeský krajský národní
výbor se sídlem v Ústí nad Labem. Silniční hospodářství na odboru dopravy KNV
v celém kraji zajišťoval vedoucí odboru, 4 technici a 2 administrativní síly. Rostoucí
požadavky na stavby se zvyšovaly, což s sebou neslo i zvýšené požadavky na
investorskou přípravu.

Střední průmyslová škola stavební Liberec
(zdroj: www.stavlib.cz)
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Vzhledem k nárůstu stavebních investic zřídil KNV v roce 1960 pro potřeby přípravy investiční výstavby Inženýrskou
organizaci pro investiční výstavbu se sídlem v Ústí nad Labem a s dobře zapamatovatelnou zkratkou IO PIV. Vlastní
investiční akce pak připravoval zřízený Krajský investorský útvar v Ústí nad Labem (KIÚ). Pro specifickou potřebu všech
silničních staveb a rekonstrukcí a díky výborným personálním možnostem vzniklo při KIÚ oddělení silnic a mostů v Liberci
s působností pro celé území kraje.
V roce 1969 se toto pracoviště změnilo na Silniční investorský útvar KNV se sídlem v Liberci (SIÚ), podřízený přímo odboru
dopravy kraje, vrchnímu investorovi. SIÚ zajišťoval veškeré investice, rekonstrukce a opravy silniční sítě, v některých
případech vystupoval jako pověřený investor i na místních či městských komunikacích, jednalo se převážně o náročné
průtahové stavby městy v celém kraji: přemostění Labe v Děčíně, průtahy v Teplicích, Litvínově, Chomutov–Jirkov a další.
Organizace SIÚ byly obdobně tvořeny ve všech tehdejších krajích.
Na závěr této části je třeba připomenout, že u nás v podhorském kraji s roztroušenou zástavbou je mnoho komunikací, které,
ať jako účelové lesní, zemědělské nebo obecní, slouží veřejné dopravě tím, že spojují obce a osady. Stovky kilometrů jsou
pak jejich vlastníky udržovány. Zejména je to Jablonecko, Semilsko, ale i oblast kolem Českého Dubu a Hodkovic nad
Mohelkou. Některé z těchto lokalit by bez těchto komunikací nebyly dopravně přístupné. Zahušťují tak silniční síť zejména III.
tříd u některých okrajových částí a osad.

silnice I/10 Malá Skála, budování nábřežní zdi
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4.10 Důležité stavby silnic
4.10.1 Liberec
Jaké by to bylo povídání o kraji a regionu, kdybychom se nezastavili nad problematikou města Liberce? Ten byl a je stále
jedním z největších měst republiky a zároveň leží na dopravní ose souměstí Liberec–Jablonec nad Nisou. Je křižovatkou tří
silnic I. třídy, 13,14 a 35, a dalších silnic III. třídy, je příhraničním městem s návazností na blízké hraniční přechody do Polska.
Jak již bylo uvedeno, krom vlastních kapacit na zajišťování a modernizování městských i průtahových komunikací využíval
Liberec centrální instituce a po roce 1963 i zde působícího krajského investora SIÚ.
Do roku 1963 si stavby připravovalo město samo, v dalším období některé akce svým investorským oddělením
u TSML. Byly to akce tzv. podmiňující investice komplexní bytovou výstavbu (KBV). Úspěšnou koordinací a vlastní
projektovou prací na území města bodovala i dobrá činnost útvaru hlavního architekta UHA, později Městského
urbanistického střediska MUS. Projektovými záměry navrhovala trasy jako nový komunikační systém města, čímž se tyto
trasy staly součástí výstavby vnějšího okruhu centra.
Původní liberecká síť městských komunikací byla nevyhovující. Veškeré trasy vedly radiálně do centra, řada z nich byla
jednosměrných s úzkými chodníky, mnohdy v kontaktu s tramvají.
První plány statutárního města, řízené investičním oddělením, tak cílily na alespoň bodové zlepšení podmínek pro chodce
v nepřehledných křižovatkách. Město budovalo řadu průchodů přízemím budov k protažení chodníků. Škola Šamánkova
v ulici 5. května, pod prapůvodním obchodním domem Ještěd Na Rybníčku u mostu přes Nisu, na Sokolském náměstí apod.
Z těch investičních jmenujme historicky v roce 1952 přeložení ulice Mlýnské mimo areál bývalé továrny Textilana, díky čemuž
se v roce 1953 umožnilo vedení tramvajové trati z Jablonce nad Nisou posledním úsekem do centra Liberce. Dále Ještědská
ulice se zdvojkolejněním TT v úseku Viadukt Vápenka v roce 1958, úplná rekonstrukce se všemi inženýrskými sítěmi ulice
Jablonecké v roce 1963, třída Zd. Nejedlého 1967 (tu svěřuje investorsky SIÚ) a následně ulice Švermova v roce 1968.
Most Rumjancevova 1975, ulice Ludmilina, Šaldovo náměstí roku 1971, západní spojovací polookruh Ruprechtice–Pavlovice
(Růžodol) roku 1975. Spojovací polookruh jihovýchod Jablonecká–Tanvaldská–Broumovská–Rochlická–Vratislavická v roce
1977. V témže roce jedna z nejdůležitějších, tzv. „nová Chrastavská“, tj. spojnice Chrastavské (Londýnské) ulice s ulicí
Sokolskou. Toto propojení mezi radiálou na Frýdlant I/35 Chrastavskou I/13 na území města má do dnes nenahraditelný
dopravní význam.
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Další řadu zlepšení přinesla přestavba středu města i se změnami poloh tramvajových tratí, včetně všech inženýrských sítí
a komunikací v celých profilech, které zajišťoval Dopravní podnik města Liberce.
Rekonstrukce tehdejší výpadovky na Turnov I/35, tř. Z. Nejedlého – dnešní Dr. Milady Horákové, které předcházelo zrušení
tramvajové trati č. 2 do Rochlic, včetně výstavby nových inženýrských sítí, zejména stavba hlavního kanalizačního sběrače
liberecké čistírny odpadních vod, která slouží i pro sousední Jablonec nad Nisou.
Velmi důležité propojení ulice Sokolské od Šaldova náměstí na Zhořeleckou a tzv. novou Chrastavskou do Londýnské ulice.
Obnova mostu v ulici Rumjancevova, kde doplněním nájezdové rampy vzniklo klíčové mimoúrovňové křížení v centru
Liberce, na tehdejších trasách průtahu silnic I. třídy.
Provoz v ulici Pražská a Moskevská, což kromě dopravního efektu umožnilo jejich následnou rekonstrukci na plnohodnotné
pěší zóny, a to včetně náměstí.
Jednou z posledních rekonstruovaných byla ulice České mládeže, která až kolem roku 2000 řešila v dolní části přivaděč
k první průmyslové zóně „jih“ a v horní vytvářela podmínky pro dobudování tramvajové tratě v Horním Hanychově. Celá pak
převáděla tuto silnici III. třídy směr Ještěd–Český Dub do nové trasy.

uspořádání MÚK
most Rumjancevova

rekonstrukce výpadovky
na Turnov I/35

obnova mostu
v ulici Rumjancevova
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4.10.2 Jablonec nad Nisou
Ne tolik štěstí na stavby podobných městských komunikací měl Jablonec nad Nisou. Byly to zejména komplikace s jeho
složitými terénními podmínkami a stávající zástavbou, které rekonstrukce ztěžovaly.
Přesto i tam v té době proběhly stavby ulice Budovatelů s návazností na „libereckou“ tramvajovou trať, soubor staveb
tehdejší Gottwaldovy (Krkonošské) z centra do Pasek a pokračování Pražské z Vrkoslavic do centra. V souvislosti
s komplexní bytovou výstavbou pak i stavba z centra ulice Palackého do Mšena, která dodnes tvoří důležité spojení do
Janova a Bedřichova. Pozdější rekonstrukce ulice Tovární vytvořila jakousi západní tangentu města.
Dodejme, že mnoho ulic Jablonce nad Nisou muselo řešit opravy po zrušení tramvajové sítě města (mimo té nové do
Liberce), a to větve Rychnov–Janov a tratě do Jablonce nad Nisou.
4.10.3 Česká Lípa
Významného zlepšení bylo dosaženo v průtahu v České Lípě, a to systematickými stavbami průtahy silnice I/9 ve směru
Praha–Rumburk a silnice II/278 od Mimoně na Benešov nad Ploučnicí–Děčín.
Období uranové těžby na Českolipsku
Na Českolipsku nelze nevzpomenout na období, které je spojeno s investorskou přípravou a realizací staveb spojených
s obdobím uranové těžby ve Stráži pod Ralskem a Hamru na Jezeře.
Okolo roku 1970 začala velká stavební činnost Uranových dolu a jejich podniků, a to jak pro přípravu území, tak již zajištění
těžby a zpracování. Protože jejich rezortní firmy Základna pro rozvoj uranového průmyslu (ZRUP) a Výstavba dolů uranového
průmyslu (VDUP) nemohly všechny potřeby pokrýt, byla velká poptávka po stavebních kapacitách i dopravních stavbách.
Plánem byly akce směrovány na místní podniky a SSŽ.
Ve Stráži pod Ralskem byl vybudován stavební dvůr s vlastní betonárkou a později i obalovnou v prostoru vlečkového
nádraží v Luhově. Oborově se jednalo o stavby veřejných komunikací II. a III. třídy, účelové komunikace v areálech
a zpřístupňovaných prostorách vyluhovacích polí. Podstatnou částí prací byly i ty kolejářské – pro rozsáhlý vlečkový systém
i předávací kolejiště a přístupové komunikace Luhov a zkapacitňovanou železniční stanicí Brniště na trati Česká
Lípa–Liberec. V této době byl znovu otevřen kamenolom na Tlustci v Brništi, práce ovšem byly následně zastaveny.
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Investice vyvolané pro vlastní potřeby Uranových dolů napomohly i ve veřejné části k úpravám zdejší silniční sítě komunikací.
Zejména šlo o páteřní silnici II. třídy č. 278 Luhov–Stráž pod Ralskem–Hamr na Jezeře s mimoúrovňovou křižovatkou do
prostoru chemické úpravy a stavbu nové komunikace pro rozšiřovanou pískovnu Dubnice a napojení na silnici III. třídy.
Provedena byla i stavba kapacitního autobusového nádraží ve Stráži pod Ralskem. V době zaběhnutého nepřetržitého
provozu UD jen na ranní směnu přijíždělo mezi 5. a 7. hodinou průměrně 30 autobusových spojů z Liberce a 40 od České
Lípy.

4.10.4 Turnov
Naopak stavby průtahu Turnova se řešily výrazně později, protože byly doslova na okraji krajských zájmů, a to jak
Severočeského, tak Východočeského se SIÚ Pardubice. Ten se v oblasti Ohrazenic u Turnova začal angažovat až později
s tlakem ministerstva na řešení křižovatky silnice I/10 a I/35.
Jak již bylo napsáno, bývalé Semilsko nebylo středem zájmů, jelikož leželo na okraji obou krajů. Výjimkou byla dřívější
stavba na pojizerské II/292 a pojizerské silnici I/14 u Poniklé. Až stavba obchvatu Harrachova a posléze i rekonstrukce
průtahu tímto horským střediskem sem navrátila stavební činnost.

autobusové nádraží Stráž pod Ralskem
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4.11 Modernizace silnic a její historie
Rozvíjející se průmysl a výstavba na Liberecku byly jedním z hlavních ekonomických důvodů, které vedly ke zlepšení celého
silničního hospodářství. Druhým faktorem byla skutečnost, že regionální železnice spíše zaostávala.
Markantní nárůst byl patrný zejména u nákladní a autobusové dopravy, i proto byla modernizace silniční sítě mezi lety
1963–1966 významná.
V prvním desetiletí (1963–1973) šlo zejména o dokončení dříve započatých nebo připravených akcí. Kromě malé investiční
výstavby to byly dva významné cíle. Dokončení zbezprašnění silnic III. třídy (odstranění „štěrkovek“ a zesílení konstrukcí)
a homogenizační úpravy silnic I. třídy.
Druhé dvě třetiny (až do reorganizace na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)) se vyznačovaly větším vlivem Správy pro dopravu
i koordinaci staveb na hlavních tazích vybrané silniční sítě. Krom bodových závad se již mluví o úpravách celých tahů.
V našem kraji se to týkalo oblasti Turnova, mimoúrovňové křižovatky silnic I/10 a I/35 v Ohrazenicích, poblíž již zmíněné
historické křižovatky Pyrám, a to společně se SIÚ Pardubice (která zajišťovala kraj Východočeský).
Na pražském směru v Březině pak se SIÚ Praha (i pracovištěm SIÚ v Mladé Boleslavi) pro návazný stavební úsek
Příšovice–Březina nad Jizerou.
Silnice I/10 (1972)
Činnost SIÚ Praha byla pro Liberecko významná i kvůli postupu prací na trase silnice I/10 z Prahy do Krkonoš a Jizerských
hor. Stavba byla koncipována jako rychlostní čtyřpruhová silnice (se 100 % mimoúrovňových křížení).

Praha–Turnov E14 D1/10
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A jak to opravdu začalo? Usnesením vlády z 10. 4. 1963, že silnice bude v úseku Praha–Turnov rychlostní čtyřpruhová.
Již v roce 1972 byl v provozu první úsek Stará Boleslav–Tuřice pověstným „brandýským“ lesem, můžeme pochválit liberecké
projektanty z Dopravoprojektu Liberec, jenž byl generálním projektantem na I/10 již od první stavby.
Proudovým postupem, byť na přeskáčku, pokračovaly práce na dalších úsecích. V letech 1973–1985 došlo na úseky severně
od Mladé Boleslavi, tj. Mnichovo Hradiště–Březina.
Postup na této trase byl takřka konkurenční s výstavbou dálnice D1 a stal se prestižním pro všechny, kteří se na pracích
podíleli. Velký souběh s původní silnicí způsoboval i velký zájem silně frekventované silnice a každý z dokončených úseků
ukrajoval z původní tříhodinové cesty Liberec–Praha. Zde se uplatnilo moderní určování vzdáleností „je to hodinu cesty“.
Cenným faktem je, že jsme dokázali na postupnou etapovou výstavbu bezprostředně navázat a využít de facto dálničního
připojení na Liberecku. A později i na nový hraniční přechod Hrádek nad Nisou.
Pro představu mladších a oživení paměti starších níže uvádíme zajímavé údaje cen některých hlavních položek silničních
staveb:

Tabulka porovnání cen
Mezi lety 1963–69 stál 1 km rekonstrukce a přeložek 469 mil. Kč a opravy 300 tis. Kčs
1 m³ štěrkových podkladů cca 116 Kčs
1 m² dlažby 71 Kčs
1 m³ asfaltobetonu 611 Kčs
1 m³ betonu 214 Kčs
1 m³ průměr zemních prací 8 Kčs
Mezi lety 1969–72 stál 1 km rekonstrukce a přeložek 6–10 mil. Kčs a opravy 3 mil. Kčs
1 m³ štěrkových podkladů cca 140 Kčs
1 m² dlažby 112 Kčs
1 m³ asfaltobetonu 800 Kčs
1 m³ betonu 346 Kčs
1 m³ průměrných zemních prací 10 Kčs
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4.11.1 „Zbezprašnění“ 1963–1966
Převážná část silnic neměla v této době bezprašný povrch, tzv. štěrkovky nezvládaly zejména nárůst autobusové a nákladní
dopravy, jež si zlepšení silniční sítě vynutily.
V důsledku nastalé situace vznikl roku 1963 mimo jiné celostátní program takzvaného zbezprašnění, jehož postup řídily
okresní národní výbory (ONV). ONV s obcemi a městy určovaly stovky kilometrů provedení nových vrstev z penetračního
makadamu a s uzavíracími nátěry na stávající reprofilované štěrkové vozovky. Jen vybrané úseky se dočkaly již asfaltových
koberců z obalovaných směsí.
Největší součást tohoto programu realizovaly Silnice n. p., v menší míře pak i samotné okresní správy silnic.
Chybějící asfalty byly zpočátku nahrazovány hydrogenačními odkaly z rafinerií Záluží u Mostu (bývalé Stalinovy závody, kde
výrobu benzinu z hnědého uhlí začali Němci za války, a odkaly byly vedlejším produktem této výroby). I později dodávané
ropné asfalty bývaly spíše odpadem z rafinerií než surovinou pro asfaltové vozovky. Nízký bod tání způsoboval v létě
„pocení“ a následně nutné posypy drtí nebo pískem. Jakost zhoršovala výroba asfaltů z ruské ropy, která obsahovala velký
obsah parafínu.
Postup uvedených prací
Navážení štěrku do hrázek podélně u hrany silnice probíhalo za provozu, přestože hustá síť našich silnic, bylo-li to třeba,
umožňovala zavedení uzavírek. Začátek prací nebyl jako dnes, tzn. příjezd osobních aut zaměstnanců ke strojům, ale
většinou se přitáhly dvě maringotky – jedna pro mistra, druhá jako šatna.
O rozhrnutí se postaral zprvu dokonce jen tažený grejdr či dále ruský autogrejdr, protože hydraulicky ovládané grejdry
především z výroby NDR přišly až později. Zlatým hřebem byl zpočátku i příjezd parního válce po ose, většinou od firmy
Škoda, z meziválečného období. Tento silničářský cirkus si zpravidla táhl maringotku valcíře, lejtu (cisternu) s vodou a káru
s uhlím. Pak už jen ruský distributor znovu provedl postřik asfaltem a nákladní auto s návěsným podrcovačem zajistilo
zadrcení. Následovalo zaválcování, případně opakování této operace jako nátěr, který již byl finálním povrchem.
O nakládku kamenné drtě se vždy staral traktorový šnekový nakladač z blízké skládky.
Později byla sestava již lehce modernizována čelním nakladačem. Distributory byly zpočátku ruské, později již naše na
podvozku legendární Tatry 111. Zásobování asfaltem probíhalo většinou železničními cisternami do vybudovaných stáčíren
v Chrastavě a České Lípě.
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4.11.2 Homogenizace silnic I. třídy (1960–1970)
Tento kampaňový program organizovaný státem upravoval takzvané vybrané silniční sítě. Z hlavních tras si připomeňme
ty z našeho kraje:
I/10 Ohrazenice–Březina – původní silnice,
I/35 (dnes 13) Frýdlant–Habartice st. hranice,
I/38 Jestřebí–Okna,
I/9 Česká Lípa–Nový Bor.
Dále mnoho propojovacích úseků, ať již realizovaných, nebo připravovaných přeložek či úplných rekonstrukcí.
Hlavním cílem tohoto období byla lepší sjízdnost I. tříd novým krytem vozovky v ucelených tazích a upravená korunou silnic
alespoň v kategorii S 9,5 m, tj. vozovky minimální šířky 2× 3,5 m s novým fenoménem vodicích proužků 2× 0,25 m,
zpevněnou krajnicí 2× 0,5 m a nezpevněnou krajnicí 2× 0,5 m. Když porovnáme silnici novou a silnici po rekonstrukci již
v kategorii S 11,5 s návrhovou rychlostí 80 km/hod, liší se jen z důvodu bezpečnosti v šířce 1,5 m zpevněné krajnice.
Novotou byly bezpečnostní prvky, a to ocelová svodidla (typ NKHG, dodnes vyráběná v Ostravě Vítkovicích, tehdy Nové Huti
Klementa Gottwalda) a vodorovné dopravní značení. Řada takto upravených profilů slouží dodnes.
bezpečnostní prvky

homogenizace silnice I. třídy
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4.11.3 Období tzv. Velkých oprav (1970–1990)
Cílem těchto „Velkých oprav“ bylo doplnit plán investiční výstavby, který zdaleka nedostačoval, a tak bylo nutno využít
i dalších zdrojů financování. Kritéria a možnost souborů takových staveb umožnily prakticky provádět rovnocenné stavby se
stavbami investičními. Jednotlivé stavby byly limitovány až 60 mil. Kčs.
Do velkých oprav také patřila realizace většiny nových i opravovaných mostů, včetně odstraňovaných bodových závad
a obnovy vozovek a silničního vybavení. Například mosty přes řeky v Hrádku nad Nisou, Frýdlantě, v České Lípě a další
v období 80. let.
4.12 Politické a živelné události
V 60. letech se dopravní stavby dvakrát staly cílem pohrom. V roce 1958 to byly povodně, v roce 1968 politicko-vojenský
vývoj.
Povodně na Nise, se stavem až stoleté vody, v únoru roku 1958 způsobily nemalé škody. Nejhůře se dotkly Bílého Kostela
nad Nisou a Hrádku nad Nisou.
Ve Frýdlantě na Smědé v této době došlo k tragické železniční nehodě. Následkem podemletí tratě došlo k zřícení lokomotivy
a jednoho vozu.
tragická železniční nehoda ve Frýdlantě r. 1958
vlivem podemletí železničního násypu
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Druhou neblahou událostí byl tragický přesun sovětských vojsk v roce 1968 přes centrum Liberce na Prahu. Málo známým
faktem je, že přes liberecké náměstí vedly tanky staré mapy, které ještě nezaznamenaly novější úpravy komunikací ze
Šaldova náměstí. Za dolním centrem se pohybovaly po již zmíněné rekonstruované trase tř. Nejedlého (nyní Dr. Milady
Horákové).
Poslední úsek betonové vozovky s mostem byl zprovozněn v červnu 1968 a 21. 8. se po něm přehnala divize tanků. Druhý
den s jemným prachem odrceného betonu nevěstil nic dobrého, ale po spláchnutí vodou se ukázalo, že betonová vozovka je
nedotčena. Podobně obstály dlažby, hůře na tom byly asfaltové vozovky.
Tyto škody se však nedají rovnat s těmi politickými, mnoho úspěšných vedoucích pracovníků oboru muselo v době
normalizace odejít ze svých míst, zejména těch krajsky řízených. Paradoxně se však díky své odbornosti dostali na místa
v jiných stavebních firmách, jejichž vedení, i to politické, dávalo přednost znalostem a obhájilo si je.
Z havárií staveb můžeme vzpomenout některé sesuvy silničních a železničních těles na Semilsku, a to na silnici II/283
u Tatobit i na I/35 v Turnově. Silničáře však trápí ještě několik známých míst, kde dochází k opakovaným sesuvům, například
na silnici I/15 u hranice kraje před Úštěkem a známé místo na I/35 v Turnově. Řada těchto míst je náročně sanována
mikropilotami a železobetonovými pasy (např. na několika místech I/14 a II/292 podél řeky Jizery nebo pod hradem
Frýdštejnem).
sesuv půdy
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4.13 Hlavní silniční síť
Po roce 1965 se začal výrazněji projevovat nedostatek stavebních kapacit. Na Českolipsko tak krátkodobě přišly Cestné
stavby Košice n. p., které provedly přeložku silnice II/278 u Stružnice, kde byl řešen most přes železniční trať a řeku
Ploučnici, a také prováděly část úseku mezi Jablonným v Podještědí a Luhovem. Krátkodobě zde pracovaly i pražské firmy,
např. Inženýrskoprůmyslové stavby (IPS).
I zdejší kapacity se povinně musely zúčastňovat akcí na Mostecku a Chomutovsku (např. stavba mosteckého koridoru,
komunikace Chomutov–Jirkov–Prunéřov apod.). Později po roce 1984 byl odliv stupňován kvůli stavbám na D1
a zahajovacím pracím pro elektrárnu Temelín (komunikace, vlečky, hrubé terenní úpravy a rozsáhlé zařízení staveniště).
Jablonec nad Nisou
Zanedbatelná nebyla ani činnost v Jablonci nad Nisou, konkrétně projektový předpoklad řešit průtah silnice I/14 obdobnou
koncepcí jako v Liberci, tedy páteřní komunikaci, která bude sloužit jak průtahu, tak potřebám města v jeho ose
západ–východ od Rýnovic (Brandlu) kolem průmyslové části Autobrzd pod Palackého, mostem u přehrady do Pasek. Této
variantě studie ještě Dopravoprojektu odpovídalo i přivedení silnice od Liberce severní trasou přes Kunratice a realizace
rekonstrukce části od Rýnovic ulicí Ladovou na kruhovou křižovatku s ulicí Tovární a úsek směrem k ulici Palackého. Záměr
bohužel ztroskotal, situace obdobná Liberci se nekonala, a tak bylo třeba včas zajistit magistrální propojení západu
a východu města, které toto spojení samo potřebuje i bez ohledu na budoucí řešení tranzitní dopravy.
Přesto bylo provedeno několik významnějších úprav, a to tzv. bulvár, tedy ulice 5. května, který řešil pokračování ulic
Budovatelů, U Balvanu jako tangentu centra směrem na historickou trasu ulice, dnes Podhorskou, do čtvrti Paseky. Zde
navazovala rekonstruovaná I/14 s charakterem jakési homogenizace (S9,5/60) přes Smržovku do Tanvaldu. Zajímavostí je,
že celý cca 12kilometrový úsek je lemován zástavbou typickou pro tato průmyslová, dnes i turistická „souměstí“, což výrazně
zvýšilo náročnost těchto staveb. A doplňme typickou otázku: Kam s ním? Tedy kam se sněhem z komunikace a chodníků?
ulice 5. května v Jablonci nad Nisou
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Českolipsko a I/9
Je třeba objektivně přiznat, že vedení Severočeského kraje v 70.–80. letech bylo nuceno preferovat práce na silnicích I/38 od
Mladé Boleslavi na Jestřebí a I/9 přes Českou Lípu na Nový Bor a okrajem libereckého regionu na Rumburk a hranici
s Německem. Byla to význačná mezinárodní trasa, v té době nebyla ani D8, ani hrádecký přechod na nynější I/35.
I zde je přesto nutno do budoucna počítat se zlepšováním dopravního režimu samotného města, které rychle vyrostlo
z provinčního významu na dynamické průmyslové město s utvářením již vlastního regionu a s tím souvisejících dopravních
nároků, především se jedná o západní napojení průmyslové zóny a budoucí obchvat.
4.14 Silniční tahy okresních významů na II. a III. třídách
V roce 1963 byl KIÚ (SIÚ) pověřen provedením celkové rekonstrukce vybraných silničních tahů i okresních významů, protože
jejich vozovky i směrové a šířkové parametry nevyhovovaly zvětšujícímu se provozu.
Liberec–Český Dub (1960–1965)
Soubor staveb na silnici III. tř. č. 2784 a 3 v délce cca 16 km byl budován po úsecích od roku 1960. Trasa začínala na konci
provedené předválečné vozovky z Horního Hanychova a vedla po dnešní odbočku „televizní cesty“ k lyžařským můstkům.
První úsek končil na Výpřeži. A proč jméno Výpřež? Protože do kopce si skutečně vozkové brali na pomoc z Liberce další pár
koní. Další úsek byl obtížný dílčí rekonstrukcí serpentin do Hořeních Pasek a přeložkou v Rozstání a pokračoval přes Dolní
Paseky, Sobákov, Modlibohov až po konec trasy silnice II. tř. č. 278 v Českém Dubu.
Jablonec nad Nisou–Vrkoslavice–Dalešice–Maršovice–Frydštejn (1963–1966)
Tato 9kilometrová trasa silnice III/28719 vedla od křižovatky v Jablonci nad Nisou/Maršovicích přes Dalešice–Kopaninu do
Frydštejna. Na trase byly již i dílčí přeložky pod Kopaninou.
Bez úprav v té době nezůstaly ani návazné trasy II. tříd Jablonec nad Nisou–Bratříkov a Frydštejn–Jenišovice–Turnov. Trasy
od Turnova byly pro Jablonecko důležité až do doby pozdějšího lepšího napojení po rekonstruované I/35 a 65 přes Rychnov.
V letech 1969–1971 byly provedeny mosty v Rychnově a Pulečném.
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Zákupy (Božíkov)–Jestřebí (1960)
Spojovací silnice III/26822 od odbočení na začátku Zákup ze silnice II/278 do Jestřebí na silnici I/9 v délce 12 km je
frekventovaná spojka, navíc má vztah k těžbě sklářských písků v Provodíně. Původní vozovka byla jednou z prvních, kde se
ověřovaly obalované směsi vyráběné z místních písků na obalovně OSS v Provodíně.
Akce Černá Říčka (1963)
Jednalo se o rekonstrukci serpentin – toček a propustů v náročném stoupání směrem k přehradě Souš na II/290 na
Jablonecku.
Teprve později, mezi lety 1990 a 2000, proběhla rekonstrukce silnice po obvodu vodárenské nádrže, přehrady Souš. Zde šlo
zejména o komplexní úpravu odvodnění, aby bylo minimalizováno havarijní znečištění z provozu komunikace. I přesto je
z důvodů funkčnosti těchto zařízení silnice na zimní dobu uzavírána. Protože jde o důležitou spojnici s Frýdlantskem, otázka
celoroční sjízdnosti a s tím souvisejících dalších technických opatření je stále otevřena.
Stavba „Kubelíkova“
Tato etapa byla důležitá pro připojení průmyslové zóny jih a zároveň odstranění frekventovaného úrovňového přejezdu přes
železnicí přemostěním. Prakticky šlo o 2 km souběžné přeložky s původní trasou, jedním mostem přes trať a 2 křižovatkami,
v Hanychově pak s koordinací výstavby tramvajové tratě. Stavba byla komplikována velkým počtem přeložek inženýrských
sítí. Firma Strabag po úspěšné soutěži provedla tuto akci jako jednu z prvních větších staveb na Liberecku. Rekonstrukce
byla podmiňující pro stavbu přístupové komunikace do významné průmyslové zóny.
V úseku Kubelíkova–Horní Hanychov šlo i o úpravu polohy původní silnice III/č. 2784, po které vedla TT. Trať v plné míře
využívala celý prostor komunikace, nevhodný pro tramvaje a zároveň provoz silně zatížené průtahové silnice, proto
prostřednictvím rekonstrukce ulice České mládeže došlo k převedení zmíněné trojky do zcela nové trasy. Tramvaj si tak
ponechala svoji přirozenou prioritu na původní trase, která přešla do MK.
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stavba MÚK s železniční tratí Liberec, ulice České mládeže
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Stavba dvou ocelových mostů přes Jizeru v Malé Skále a Líšným na silnicích III. třídy
Samostatným plánem náhrady prozatímních mostních konstrukcí Baily na obou mostech silnic III. třídy byla zajištěna výroba
nových ocelových konstrukcí ve Vítkovicích, které také oba mosty montovaly.
Stavba ocelového mostu přes řeku Smědu v Raspenavě
Podobně jako na Jizeře byl zajištěn a postaven ocelový most na Smědě v Raspenavě na trase silnice II/290.
4.15 Odstraňování úrovňových přejezdů se železnicí
Ke zkvalitnění a bezpečnosti silniční sítě patřilo od 60. let i odstraňování úrovňových přejezdů se železnicí, které byly velkým
zdržením a navíc byly málo bezpečné.
Nápravu převážně řešily dále zmiňované úseky přeložek a rekonstrukce, ať již v rámci investičního plánu, nebo zmíněných
velkých oprav. V oblasti Liberecka šlo o cca 19 exponovaných přejezdů. Pamětníci vědí, že byly prakticky ovládány ručně
„na kliku“ a bezpečnost závor závisela 100% na lidském faktoru. Tragická neštěstí s desítkami mrtvých v autobusech na
přejezdech v Dlouhých Mostech a Novém Boru toho jsou svědkem.
Zrušené přejezdy nahrazené přeložkami nebo mimoúrovňovým řešením si můžeme připomenout na silnicích I/10 Březina
a Příšovice, na I/35 Bezděčín, Dlouhý Most a Liberec Rochlice, Doubská ulice I/35, Liberec ulice České Mládeže, silnice III.
třídy směr Ještěd a průmyslová zóna. Na trase I/13 byly přejezdy Bílý Kostel nad Nisou, Lvová, Svor–Nový Bor 2×, Nový Bor,
na I/9 3× Česká Lípa. V trase silnic druhých třid pak Jablonné v Podještědí, Stružnice a Srní na silnici III. tř.
Jestřebí–Zahrádky. Paradoxně hned 4 přejezdy na I/13 byly zrušeny najednou na jediné zrušené
železniční trati v Libereckém kraji – mezi Jablonným v Podještědí a Svorem.
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4.16 Charakteristika a podmínky provádění těch nejzajímavějších staveb
Akce na silnicích převážně I. tříd si můžeme zjednodušeně rozdělit dle světových stran od Liberce. Privilegovaný byl směr
I/13 na západ, tedy směrem na tehdejší sídlo kraje v Ústí nad Labem, dále na východ od Liberce, konkrétně I/35/10 do
vnitrozemí na Turnov nebo Jizerských hor a Krkonoš.
4.16.1 Stavby na západě Libereckého kraje
Obchvat silnice I/13 ve Cvikově (1963–1964)
Přeložka silnice v délce cca 2 km včetně klenbového kamenného mostu délky cca 70 m byla zahájena již za okupace.
Původní, naprosto nevyhovující průjezd v prostoru náměstí, kde se jezdilo doslovně do pravého úhlu, bylo třeba co nejrychleji
upravit. Na mostě byly dokončeny rubové části kleneb a jejich izolace, následně poprsní zdi, zásypy, odvodnění a římsy se
zábradlím. Stavbu dokončily v roce 1963 Silnice závod Česká Lípa.
Doksy – mimoúrovňové křížení s železniční tratí v ulici Mimoňské (1960)
Jednalo se o nový železniční most, s rámovou železobetonovou monolitickou konstrukcí světlosti cca 12 m přes silnici II/270
s příslušnými kolejovými a komunikačními pracemi. Stavba byla provedena SSŽ za provozu trati, ovšem s nezbytnými
výlukami a provizorními konstrukcemi.
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Přeložka I/13 s mostem přes Nisu ve Svárově (Stráži nad Nisou) (1960–1963)
Stavba byla vyvolána havarijním stavem ocelového mostu přes Nisu ve Stráži nad Nisou. Most byl neúnosný a úzký. V dílčí
přeložce silnice 0,5 km byl postaven SSŽ nový železobetonový most o dvou polích, světlosti cca 1× 12 m s šířkou 12 m,
nezbytnou součástí úprav bylo i koryto řeky. V pozdější době byl most upraven pro sjezdovou rampu nového čtyřpruhu
a mimoúrovňové křížení silnice I/35/13.
Obchvat silnice I/13 Jablonné v Podještědí (1961–1965)
Silniční přeložka v délce 4 km vyřešila jak nevyhovující průjezd Jablonným v Podještědí včetně trasy po hrázi zámeckého
rybníka, tak odstranění 3 železničních přejezdů. Dle normy byla v návrhových prvcích provedena již kategorie S 11.5 (80), tj.
šířky vozovky 2× 3,5 m. Vodicí proužky 0,25 m, zpevněné krajnice 1,5 m a nezpevněná 0,5 m. Tato kategorie byla stanovena
pro celý úsek I/13 od Rozkoše, mezi Bílým Kostelem nad Nisou a Jítravou, až do Děčína. Práce v roce 1964 provedly Silnice
n. p. s poměrně velkým rozsahem zemních prací v obtížné geologii jílovitých zemin.
Přeložka silnice I/13 Jítrava (1964–1966)
Původním záměrem ústředního investora KNV bylo opravit 4 mostky světlosti cca 5 m v průtahu obce. Při zpracování
projektového úkolu KIÚ předložil variantu přeložky mimo obec, protože součet místních objížděk všech mostů značně
komplikoval výstavbu „za provozu“. KNV to akceptoval, a tak byla provedena přeložka v kategorii S 11.5, jak se říkalo „za
humny“, v délce 2 km. Stavbu, stejně jako na předchozích souborech I/13, provedly Silnice n. p., stejně jako letech
1966–1968 soubor Jítrava–Rozkoš.
přeložka silnice I/13 Jítrava
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Česká Lípa – průtah silnice I/9 a II/262 v období 1968–74
Soubory dílčích úseků byly dlouhodobou činností Silnice n. p. s provozovnou v České Lípě. Celý úsek II/262 byl
charakterizovaný jako městský průtah v délce 2,5 km, s jedním mostem a 2 křižovatkami.
Průtah I/9, dlouhý 5,2 km, byl zvolen na tu dobu velkoryse, s trasou na asi 730metrové estakádě. Délka byla dána množstvím
překážek, od křížení silnic (II/262) přes řeku Ploučnici, sportovní areál, řadu místních komunikací, nádraží Česká Lípa Město
a vlečkové koleje. Konec mostu řešil křížení s řadou místních ulic (nosná konstrukce jako prefabrikovaná železobetonová,
s mostními poli dl 18 m, odpovídající šířka kategorie S 9.5).
Náročnost zakládání mostu spočívala také ve vysoké hladině spodní vody i v kolejových úpravách tehdy ještě provozovaného
kolejiště nádraží Česká Lípa Město.
Stavba měla značnou podporu místní i pracovníků investora. V poslední době byla I/9 prodloužena u Srní v délce 2 km se
zárodkem křižovatky pro sjezd do průmyslové zóny a budoucí západní obchvat.

most v České Lípě I/9
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Hostíkovice I/15 (1970)
Místo nebezpečné bodové závady v délce 200 m, kde byla velká nehodovost, provedly Silnice n. p. jako místní přeložku.
Jestřebí – přeložka I/9–I/38 (1970–72)
Cca 0,5km přeložka a úprava křižovatky silnic I/9 a I/38 a silnice III. třídy č. 26832 připojující obce Jestřebí a Provodín dále
na Zákupy. Také zde, jako i dále uváděné silnice na Českolipsku, stavěly Silnice s provozovnou v České Lípě.
Jablonné v Podještědí – Luhov II/270
Charakterem spíše oprava a zesílení vozovky v délce 6,5 km vzhledem k vyšším dopravním zatížením souvisejícím
s počátkem rozvoje uranového průmyslu. Rekonstrukci provedla výše uvedená krajská výpomoc DS Košice.
Mimoň–Zákupy–Česká Lípa II/270
I tato část u Bohatic, dlouhá cca 8 km, má stejný charakter a účel, charakterem je spíše homogenizací.
Obchvat Doksy I/38
Přeložka v délce 5 km řešila zalidněné rekreační oblasti, mimoúrovňové křížení s železniční tratí. Potřebovala ji zejména
narůstající kamionová doprava, o které se zmiňujeme ve významu silnice I/9.
Cvikov–Svor I/13 (1965)
Rekonstrukce délky 1,5 km byla rozšířením a náhradou již neúnosné vozovky a souvisela se snahou ucelit opravené úseky
na I/13. Rekonstrukci provedly opět Silnice n. p.
Svor–Nový Bor I/13 a I/9 (1970–1973)
K rekonstrukci došlo především z těchto důvodů: již tehdy byl velmi vytíženým peážní úsek silnic I. tříd 9 a 13 a navíc se na
úseku 2 km nacházely dva úrovňové železniční přejezdy hlavní tratě na Rumburk. Čekací doby byly neúměrné hlavně kvůli
horskému charakteru trati, kdy zejména nákladní vlaky (v té době s parní trakcí) měly během stoupání malou rychlost a často
hrozilo i uváznutí v lesním úseku. Byla provedena přeložka do zcela nové trasy prakticky souběžně se železnicí. Konec úprav
je v předpokládaném místě křižovatky, odkud bude pokračovat obchvat Nového Boru.
Česká Lípa–Sosnová I/9
Úsek přímo navazuje na průtah a prodlužuje jej na jižní straně, v délce cca 3 km řeší mimoúrovňově dvě křížení se železnicí.
Je začátkem postupné industrializace této části města a budoucího pokračování.
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Svor I/9 – pověstný kopec Šébr a přilehlé úseky (1990)
Rekonstrukce v podobě zesílení konstrukce vozovky a dostavby stoupacích pruhů a rekonstrukce dvou silničních mostů nad
železnicí. Následné úpravy včetně rumburské přeložky řešilo SIÚ Ústeckého kraje.
Stráž nad Nisou, Svárov–Bedřichovka I/13 (1963–1967)
V roce 1964 Silnice n. p. realizovaly první velkou přeložku silnice na Liberecku, a to pochopitelně privilegovanou I/13 (pravda
je, že na svou dobu jednu nejzatíženější vlivem silné místní, hlavně nákladní dopravy z Chrastavska a Hrádecka).
Začátek úseku byl u zmíněného přemostění Nisy. Přeložka opouští trasu, jde velkým násypem a mostem přes původní silnici,
obchází točky kolem takzvané rasovny a připojuje se na stávající silnici v délce 2 km u bývalé hospody „Bedřichovka“. Fakt,
že tam skutečně ras bydlel a pracoval, silničáři potvrdili při zemních pracích v místě nalezeného zvířecího pohřebiště.
Na připojovací části ve Stráži nad Nisou byl odtěžován skalní masiv (nedávno znovu odtěžovaný v souvislosti s připojením
nové silnice dnes I/13 od Frýdlantu). Místo bylo stísněné, neboť naproti byl dům a stodola s přístřešky, které jejich vlastník,
Státní statek Liberec, užíval jako mechanizačně dopravní středisko. Stávající silnice mezi skálou a areálem se nedala
dlouhodobě uzavřít. Most byl po třech polích s prefabrikovanou nosnou konstrukcí, proto byl připravován odstřel s tím, že
bude šetrný na nezbytný profil a zejména na rozpad žulových bloků tak, aby se daly odstrkat buldozery a nakládat k uvolnění
do 2 hodin po odstřelu. Zkušenosti lomařů však podlehly zvláštnostem liberecké žuly. Po „krátkodobé“ uzavírce byl objekt
Státních statků téměř zničen a na silnici zůstaly 2–3kubíkové bloky skály a mnoho m³ skladní sutě.
Tato stavba byla první, která předurčovala budoucí čtyřpruh, stavěna byla jako pravá polovina kategorie S24. Široká pravá
krajnice byla dlouhodobě do rekonstrukce používaná jako stoupací pruh (podobně jako na pokračování v přeložce Chrastavy,
avšak obráceně; šlo o důvtip v získaní stoupacích pruhů na trase s velkým podílem nákladní dopravy).

silnice I/13 přeložka Stráž nad Nisou–Svárov
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Obchvat I/13 Chrastava (1970–1975)
Přeložka začínala na křižovatce na Machnín u dnešní obalovny a končila za Chrastavou napojením na původní silnic
u zámečku, délka byla cca 2 km.
Vlastní zadání stavebních prací proběhlo v době vrcholícího nedostatku kapacit. Rokem 1969 se situace na východ od
Liberce naštěstí vstupem polských kapacit zlepšila. Na Chrastavu však direktivně nastoupily tehdejší pražské Inženýrské
a průmyslové stavby (IPS).
Údolí a průchod městem se řešilo přemostěním v délce 180 m v nejméně zastavěné části, a to jako prvý most budoucí
čtyřpruhovky. Mimoúrovňově tak kříží silnici II/592, řeku Jeřici a řadu místních komunikací, s minimálním narušením zástavby.
Přesto se demolice čtyř domů neobešla bez problémů se sháněním náhradních bytů. Epizoda s rodinou se 3 dcerami, které
se narychlo vdávaly, aby vyřešily byt, byla překvapením – místo plánovaného 1 bytu se nakonec jednalo o byty 4.
Most 180 m dlouhý měl svá specifika, geologii (provsrtvení jílů a přechod k lignitům) a s tím související založení. Lidově
řečeno: pod štěrkopískovým náplavem říčky Jeřice je čím hloub, tím hůře.
Trasově je zde zajímavý zejména začátek úseku, kde přeložka od stávající silnice odbočuje a jde cca 0,5 km ve stopě
rozestavěné Sudetské dálnice. Příčné uspořádání silnice S 24 /80 bylo do údolí a zpět do stoupání voleno tak, aby bylo
využití krajnice jako stoupacích pruhů, stejně jako na předešlém úseku. Tedy dolů vlevo a nahoru pravou polovinou.
Přeložka silnice I/13 Rozkoš (1983–1986)
Stavba řešila přejezd lužického hřebenu na liberecké straně. Nahrazovala původní trasu s několika točkami ve stoupání
a dlouhým lesním mírnějším úsekem po vrstevnici na vrchol. Délka nové přeložky 3 km výrazně zkrátila původní délku
cca o 1 km včetně úseku, který byl značně exponován zejména v zimním provozu. Pro potřebu táhlého stoupání v celé délce
a příčného uspořádání v úzkém údolí zde bylo voleno čtyřpruhové uspořádání. Stavbu úspěšně realizovala firma Silnice n. p.
Přeložka silnice I/13 Bílý Kostel nad Nisou (1985–1986)
Jde o mezilehlý úsek mezi Chrastavou a výše uváděným úsekem na Rozkoš. Průtah obcí Bílý Kostel nad Nisou byl krom
průjezdu zástavnou dopravní závadou nekapacitním a tonáží omezeným mostem přes Nisu a úrovňovým železničním
přejezdem frekventované železnice Liberec–Hrádek nad Nisou (Žitava). K mostu dodejme, že se jedná o obloukový
železobetonový most postavený kolem roku 1935 s šířkou vozovky 6 m a chodníčky 0,7 m, podobně jako mosty na původní
silnici I/10 ve Svijanech, v Chotyni atd., které mají svoji architektonickou i technickou hodnotu své doby.
Podobně jako v Chrastavě tato přeložka v délce 2 km a velkým mostem délky 380 m překonává část údolí, místní
komunikace, řeku Nisu a železniční trať. Návazně pak menším mostem na konci úseku řeší napojení na opuštěnou trasu,
která se stává místní lesní cestou.
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Most s prefabrikovanou nosnou konstrukcí a výškou 5–8 m speciálně pro tento objekt prováděla Prefa Litice.
Stavbu prováděly Silnice n. p. s kooperací firmy zajišťující práce na montáži mostu.
Chrastava – mosty a zkapacitnění I/13 a R/35 Bílý Kostel nad Nisou–Stráž nad Nisou (1999–2002 a 2003–2006)
Jde o závěrečný úsek zcela dokončeného úseku jako S 22.5/80. Výstavba proběhla ve dvou částech regulerní soutěže, a to
Chrastava mosty, kterou prováděly SSŽ Liberec, a stavba zkapacitnění, kterou stavěla Skanska Pardubice. Stavba mostů na
úseku cca 1 km obsahovala postupně za provozu nové mostní konstrukce levé a pravé poloviny. Demolice původních mostů
představovala 2 680 m³ železobetonu. Výstavba nových mostů představovala délku přemostění 2× 173 m monolitické
předpjaté konstrukce o 7 polích (cca 20+5×25+19 m) opět plošně založených. Mosty jsou vybaveny protihlukovými stěnami.
Na úseku je prefabrikovaný podchod pro pěší v systému TOM, montované klenby vyráběné ve výrobně SSŽ v Řevnicích. Na
hrádeckém předmostí bylo jako na jednom z prvních provedeno armované zemní těleso s lícem kotveného gabionu
v rozsahu 1 140 m³, výška této zdi je do 6 m na obou svazích. Celkově bylo, včetně křižovatkových větví a hlavní trasy,
upraveno 26 725 m² vozovek.
Celé zkapacitnění představuje na délce 7,5 km dokončení druhé poloviny S 22.5/80 včetně dobudování a oprav původních
mostních objektů, 5 mostů, nadjezd silnice III. třídy č. 27260 a 9 úseků místních komunikací a zemědělských cest. Dále
doplnění autobusových zálivů na Bedřichovce, přeložku koryta Nisy s jezovým objektem, 15 úseků opěrných, zárubních
a protihlukových zdí. Zároveň byla kompletně vychystána kruhová křižovatka jako součást MÚK na připojení silnice I/13,
která však byla dokončena až v roce 2013.
Obchvat Hrádek nad Nisou (1999)
Musíme zmínit i první přípravné stavby předpokládající otevření hraničního přechodu v Hrádku nad Nisou do Polska a dále
do Německa.
Jedná se o přeložku kategorie S 11.5 v délce 3,5 km se 3 křižovatkami a mostem přes železnici.
Trasa na libereckém začátku předpokládala napojení přeložky od Bílého Kostela nad Nisou, konec ústil do stávající „žitavské“
silnice s celnicí. Trasa z Hrádku nad Nisou pak ale již s výhledovým severním propojením jako I/35 na polský úsek s mostem
přes hraniční Nisu a obchvat německé Žitavy.
most Chrastava
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obchvat Hrádek nad Nisou, I/35 ještě před propojením do Polska
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4.16.2 Stavby na východě Libereckého kraje
I/10 dokončení přeložky Kořenov–Mýto (1961–1966)
Úsek byl prakticky posledním z tehdy rozestavěného souboru. Trasa mostem přes Jizeru v Kořenově u dnes zrušené továrny
Cutisin navazovala na v úvodu zmíněné stavební úseky Desná–Kořenov. Trasa mostem délky 84 m přechází na levý,
původně polský břeh Jizery. Most je světlosti 2× 42 m ve směrovém oblouku poloměru 80 m. Konstrukčně to byl jeden
z prvních železobetonových předpjatých monolitů v tak malém poloměru a dosud je vizitkou mostařů SSŽ.
V odřezu s mnoha zdmi silnice přechází řeku Mumlavu ke křižovatce Na Mýtě, kde končí peáž silnic 10 a 14, jež začíná
v Tanvaldu. Dále po břehu Jizery pokračuje I/14 a údolím podél Mumlavy k Harrachovu desítka. Most přes Mumlavu je
standardní montovaný z předpjatých železobetonových nosníků délky 24 m.
Právě tato hranice, křižovatka na Mumlavě, v době Severočeského kraje byla krajskou hranicí s krajem Východočeským.
Celý úsek silnice vyřešil část, která se v původní trase nedala dobře rekonstruovat, a hlavně nevyhovující původní kamenný
klenutý most přes Jizeru právě na zmíněném Mýtě.

most přes Mumlavu na Mýtě

most přes Jizeru, podpěrná skruž
z trubkového lešení
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Železný Brod – nadjezd dráhy nad ulicí Fučíkovou (1963–65)
V koordinaci s investicí dráhy bylo nutno vyměnit nosnou konstrukci mostu. Byl proveden nový nadjezd v dílčí přeložce trati,
díky níž se současně zlepšily směrové poměry, tratě a silnice II/292, která byla pod novým mostem rozšířena. Samotná
konstrukce mostu patří k netypickým pro železnici, jedná se o šikmý monolitický předpjatý železobetonový most
s parapetními nosníky světlosti 30 m. Kompletně jej za provozu dráhy i rušné komunikace Železný Brod–Semily provedly
SSŽ.
I/10 rekonstrukce s přeložkou Malá Skála (1970)
V 50. letech rekonstruovaný úsek mezi Malou Skálou–Líšným a Železným Brodem a Železným Brodem a Tanvaldem
vynechal obě sídla, tedy Železný Brod i průtah Tanvald–Desná, tehdy stavebně těžko řešitelný z důvodu zástavby. Tento
problém trvá až do současnosti.
U Malé Skály bylo problémů méně a rekonstrukci s dílčí přeložkou v délce 2,2 km se podařilo začlenit do prací při akci I/35
Turnov–Liberec, které se budeme věnovat později. Práce provedl polský dodavatel v letech 1969–70. Začátek úprav pod
kopcem „Oběšeňák“ dílčí přeložkou odstranil stoupání a klesání u hotelu Praha a po nábřeží na opěrné zdi rozšířil silnici
s chodníkem pod Panteonem. Konec u parkoviště navázal na dříve provedenou část v 50. letech směrem na Líšný–Železný
Brod.

rekonstrukce I/10 Malá Skála
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4.16.3 Silniční trasy I/35, I/10 (1970–2004)
Dopravně nejvýznamnějšími stavbami pro Liberecko jsou ty, které vytvářejí síť v této kotlině včetně přechodů z Německa,
Polska a připojují je na radiální směr přes Turnov na Prahu nebo Hradec Králové, tedy po I/35 a I/10.
Napojení na Prahu (směr Turnov) bylo a je zásadní. Zároveň řeší návaznost na další průběh I/35 na východě. Trasa I/13 řeší
připojení na severozápadní stranu směr Nový Bor–Děčín.
Dopravní osa souměstí Hrádek nad Nisou–Liberec–Jablonec nad Nisou ležící ve výrazném reliéfu hustě zastavěného údolí
mezi Ještědským pohořím, Lužickými horami a úpatními svahy Jizerských hor má značný potenciál místní dopravy.
To reflektují i studie, které tyto vztahy zejména v letech 1957–58 zachytily do směrného územního plánu Liberce, jeho širších
vztahů. Na to navázala v roce 1964 i rámcová studie Střediska pro rozvoj silnic a dálnic a Dopravoprojektu v Liberci, která
řešila úsek I/35 Ohrazenice–Doubí u Liberce a stala se podkladem projektového úkolu a projektu stavby. Následně v roce
1971, již po zahájení výstavby od Turnova, byla zpracována studie Pragoprojektem Liberec, která je v souladu s SÚP
a fixovala průtah silnice I/35 Libercem od Doubí po Stráž nad Nisou, a to všeobecně jako souběh s územním koridorem
železnice.
Naproti tomu dlouho nebylo ukončené variantní posouzení odbočení trasy I/14 na Jablonec nad Nisou. Vývoj a upřesnění
SÚP a sídlištní zástavby v Rochlicích výrazně ovlivnil trasu opuštěním MÚK Čechova s trasou směr Broumovská–Kunratická.
To platilo ještě v etapě v roce 1975. Teprve se zkapacitňováním I/35 na čtyřpruh byla až v letech 2000–2001 trasa přesunuta
Rochlicemi souběhem s železnicí do Zeleného Údolí, a to odbočením z R/35 mezi mosty přes železniční tratě a most
Čechova.
Stavby na silnicích I/10 a I/35 jsou svým charakterem i rozsahem zajímavé nejen pro odborníky, ale také pro všechny, které
doprava zajímá, i pro ty, kteří ji užívají a třeba denně po těchto silnicích jezdí.
Ucelenost cca 30 kilometrů nové trasy čtyřpruhu v Libereckém kraji s charakterem již dálniční silniční sítě nám dodnes závidí
mnoho oblastí a měst v republice. Vzdálenost z Liberce do Prahy se totiž neměří na počet kilometrů, ale na čas, a to 1 hodinu
a 15 minut autobusem.
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O souboru I/35 Turnov–Liberec nyní podrobně, včetně výjimečností v zadání a realizaci těchto staveb
V souvislosti s výstavbou silniční sítě Liberecka můžeme mluvit o šťastném sledu několika událostí a stále platícím heslu, že
úspěch a štěstí přeje připraveným. Protože konkrétní zajištění celé akce bylo a asi ještě je v našich podmínkách velmi
nestandardní, chci se této kapitole věnovat podrobněji. Byla a je to tak trochu má srdeční záležitost, že jak my, tak polští
silničáři umí něco takového připravit a postavit na tu dobu v rekordní lhůtě a slušné jakosti.
Jak se to tedy vše událo?
Jak již bylo řečeno, doslova chronický nedostatek stavebních kapacit a na druhé straně efektivnost a úspěšnost našeho
strojírenství v rámci Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP, takový socialistický „Brusel“) vytvářely nerovnoměrný podíl
vývozů, kde bylo aktivní saldo našeho strojírenství, a dovozů s Polskem. Státní plánovací komise zadala firmám zahraničního
obchodu za úkol to vyřešit.
Polsko, které vybudovalo v rámci poválečné obnovy poměrně velké stavební kapacity, jež tehdy exportovalo např. do Libye,
nabídlo kompenzaci tímto oborem. Strojexport Praha, který byl pověřen řešením, 5. 7. 1967 navštívil KNV Ústí nad Labem
a požádal v první etapě o možné sestavení zakázek za tehdejších 10,5 mil Rbl, tedy cca 189 mil Kčs. Hrubé podmínky
stanovily, že z důvodů efektivity a dopravy by to mělo být v oblasti severních Čech. SIÚ Liberec (proporcionálně byla část
shodně řešena pro Východočeský kraj v oblasti Krkonoš se SIÚ Pardubice) zahájil intenzivně přípravu podkladů, která však
zdaleka neměla podobu projektů, ale spíše rozhodnutých variant ze studií. V roce 1968 byla pochopitelně vlastní jednání
zpomalena zatím bez potřebných podrobností možné realizace. Investor provedl porovnání původně zamýšlených
roztroušených staveb po kraji (např. tam byla část polabské I/62) a navrhl, aby stávající kapacity, např. IPS, nadále
maximálně stavěli bez vlivu roku 1968 na Ústecku, a stále ještě jen slibovanou polskou kapacitu hodlal využít na uceleném
tahu Turnov–Liberec.
Průlom v jednání nastal začátkem roku 1969. Snaha soustředit práce na Liberecko byla akceptována a tuto podmínku
efektivnosti přejal i předpokládaný polský dodavatel. Jako první kontrakt byly SIÚ předány podklady pro úsek
Ohrazenice–Doubí (Liberec) v délce 17,3 km a úsek Malá Skála délky 2,2 km.
Silnice I/35 byla navržena jako pravá polovina budoucí kategorie čtyřpruhové S 22/80 s tím, že v úsecích přes Jeřmanice,
kde by byly obtížné stoupací pruhy ve svazích, bude provedena celá šíře S 22. Pro mosty (nadjezdy) bude vždy provedena
stavba již i pro budoucí druhou polovinu. Jednalo se o most na křižovatce se silnicí II/278 v Hodkovicích nad Mohelkou a oba
železniční mosty.
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Základní podmínkou dodávky těchto staveb bylo dodržení našich norem a předpisů, dodání veškerých stavebních materiálů
z Polska a vypracování veškeré další projektové dokumentace a náležitosti zařízení staveniště a jeho provozu.

dokumenty z příprav
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Podkladem byly předané části rozpracovaných projektů a projektový úkol a jeho přílohy specifikující předmět dodávky. SIÚ
z pověření KNV za účasti již obchodních partnerů, tj. našeho Strojexportu a polského Cekopu (později Budimexu) již jednali
přímo s polskou stavební firmou Warszawskie przedsiebiorstwo robot drogowych (WPRD) a měli na starost i technická
řešení, výměry a cenu jako podklad pro uzavření smlouvy. U jednání byl určený i český dopravce, konkrétně ČSAD Hradec
Králové. Ten také zpracovával cenový propočet pro dopravu hrazenou SIÚ.
Malá poznámka k charakteristice tehdejších silničních podniků v Polsku: Podniky typu WPRD měly podobnou krajskou
strukturu jako Silnice n. p. Proto zmíněné práce v Krkonoších pro SIÚ Pardubice byly určeny Poznaňskému podniku (PPRD)
a na mostech působil speciální mostní podnik z Kielc (KPRM).
K jednání se připojil projektový ústav, Transprojekt Gdaňsk, který pro dodavatele (a SIÚ) zpracovával příslušné prováděcí či
jednostupňové projekty.
Po závěrečném náročném maratonu jednání byla v květnu technická a rozpočtová část kontraktu mezi SIÚ a WPRD hotova.
Samotný kontrakt byl podepsán na Poznaňském veletrhu 9. 6. 1969.
Do konkrétních příprav zahájení patřila spousta ujednání, která nebývají v povinnostech investora, ale zde to byla právě
nutnost a někdy i prestiž. Šlo zejména o věci související se zařízením staveniště a sjednávání služebností pro práce u nás,
jako plocha a podmínky pro stavební dvůr v Hodkovicích nad Mohelkou se specifikací ploch ubytovacích zařízení, betonárky,
obalovny, staveništní laboratoře, dílenského zázemí a skladovacích ploch a vlečkové koleje. Ale i způsob zajištění prací dle
zvláštních předpisů, jako trhacích prací ve skalních partiích trasy, železničních nejen souběhů, ale náročných prací na
2 železničních mostech, geodetické spolupráce a projednávání projektů apod.
K tomu pochopitelně projednání od zásobování vodou, odkanalizování, přípojky VN, telekomunikací až po zabezpečení
zdravotních služeb a možnosti nákupů pro vlastní stravovací zařízení. Kapacita všech zaměstnanců byla stanovena ve
stavebních sezonách kolem 250–300 pracovníků. Byl to úctyhodný balík práce a k tomu se na SIÚ vytvořil samostatný tým
3 pracovníků, kteří celou následnost měli mít na starosti. Dokumentátor přípravy, projednávání dokumentace, povolování
a koordinace, stavební dozor a jeden pracovník pověřený k evidenci a fakturaci dopravy ČSAD.
V druhé polovině září 1969 přijelo první nákladní auto na louku kdysi poklidné ulice Pelíkovické v Hodkovicích nad Mohelkou
a následně přijely železniční vagony z Varšavy s prvními stroji a materiálem.
Nevím, zda již tehdejší zoufalý průjezd silnice I/35 Hodkovicemi nad Mohelkou natolik ovlivňoval pozitivní přijetí „nových
obyvatel“, ale v každém případě s minimálními problémy a velkým pochopením se hodkovičtí ujali role hostitele. Za to jim
i tehdejšímu vedení města patří dík.
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I/35 Doubská ulice v Liberci, most nad železnicí
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První prací v nastávající, poměrně ostré zimě (1969–70) bylo vybudování stavebního dvora. Zvoleny byly poměrně moderní
vybavené montované domky, administrativní budova, kuchyně s jídelnou, později přibyl ubytovací a kulturní objekt. Vše bylo
vytápěné elektricky (akumulace v kombinaci s přímotopy), a tak největší podíl na spotřebě neměly ani dílny, betonárky
a obalovna, ale právě topení.
V říjnu se rozběhly plné práce na stavbě Ohrazenice–Žďárek. Do doby vybudování vlastního ubytování slušně vydělával
liberecký hotel Imperiál, kde bylo do poloviny roku 1970 ubytováno asi 60 pracovníků. Práce v Ohrazenicích byly prováděny
za provozu, objížďka areálem místního JZD trvala jen krátkou dobu. Vyzdvihněme pozitivní přístup všech zainteresovaných.
Již v polovině výstavby v červenci 1973 byl jak z důvodů možného financování, tak dobrých zkušeností podepsán dodatek
kontraktu na provedení závěrečné části až do Liberce kolem tehdy samostatné obce Doubí, tedy 3,1 km s velmi náročnými
mostními objekty a velkým podílem zemních prací.
Stručně celá akce vyjádřená v čase:
1969 červen – podepsání kontraktu,
1969 říjen – zahájení prací,
1971 listopad – dokončení samostatného stavebního úseku Malá Skála,
1971 září – Ohrazenice–Žďárek 0,0–3,0,
1972 červenec – Žďárek–Hodkovice nad Mohelkou 3,0–7,6,
1972 prosinec – Hodkovice nad Mohelkou–Rádelský Mlýn 7,6–10,450,
1973 říjen – Rádelský Mlýn–Jeřmanice 10,450–13,050,
1975 květen – Jeřmanice–Doubí 13,050–17,350,
1976 prosinec – dokončení úseku Doubí–Liberec křižovatka Čechova 0,00–3,10.
Termíny a objem prací nebyly pro tuto dobu typické:
Objem zemních prací: 1 252 000 m³, z toho 80 % ve skalních výkopech,
Propusty: 2 300 m v profilech 600–1 000 mm,
Opěrných a zárubních železobetonových zdí obkládaných kamenem (žula): 26 000 m³,
Dlažby svahů a příkopů: 45 000 m²,
Vozovky: 380 000 m²,
Železniční mosty: 2 světlosti 32 m a 2× 14, celkem 220 tun ocelových konstrukcí,
Silniční mosty: 12 objektů s celkovou délkou přemostění 950 m.
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Jednou z nesporných výhod, která výsledkům napomohla, je zadání „najednou“ souvislého souboru staveb, díky kterému
mohlo dojít k předstihu prací na objektech a maximálnímu využití bilance zemin. Díky zadání včetně projektu si zhotovitel
vytvářel termínový předstih, hlídal si efektivní provádění a nutný rozsah realizačních projektů.
Náš výčet staveb by stále nebyl úplný bez těch posledních, které se podařilo ještě k dodávkám přidat. Dodatkem k akci Doubí
bylo v letech 1974–75 stavba mostu Rumjancevova v Liberci a provedení asfaltových krytů tehdejšího průtahu i městem.
Havarijní ocelový most za divadlem a neexistující výjezd ze Sokolovské ulice od klíčové křižovatky Šaldova náměstí přímo na
Rumjancevovu byl prvořadým zájmem města. Urbanistické středisko zpracovalo jednoduché mimoúrovňové řešení s novým
mostem dostatečné šířky a výjezdovou rampou s velkou zárubní zdí do demolovaných domů. Zároveň v tomto centru byly
vměstnány dříve chybějící zastávky MHD. Stavbu zajišťovaly SSŽ zemními pracemi a vozovkami. Most světlosti 2× 12 m
a zárubní zeď byla dodávka Budimexu.
V našem povídaní si ještě musíme připomenout, že na zemních pracích nájezdové rampy ve skále si neporadil ani jeden
z nejsilnějších buldozerů Caterpillar 9 a muselo zde dojít k trhacím pracím 25 m od budovy divadla a ve zcela zaplněném
centru. Díky zkušenostem z dříve odstřelovaného domu na Šaldově náměstí a perfektní spolupráci všech se to povedlo bez
jediné škody a úrazu. Pro představu: na zajištění místa bylo třeba 30 pracovníků a 10 policistů v systému každá ulice,
chodník, každý vchod (pošta, ONV ad.).
Po dokončení posledního úseku dlouhá estakáda končila provizorním sjezdem u ulice Čechovy, která byla do doby stavby
průtahu právě z tohoto důvodu zaslepena. Navedená doprava ze zprovozněné I/35 byla vytvořenou křižovatkou jednosměrně
svedena do centra ulicí Šumavskou, dále do Košické a navedena stávající Nákladní ulicí.
Doubská ulice v Liberci
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provádění nových asfaltových krytů vozovek na původní dlážděné komunikace v Liberci
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Celý úsek průtahu silnic prvních tříd byl od Košické ulice až po dopravní hřiště na tř. Generála Svobody a ulicí Novou
Chrastavskou (Londýnskou) s dlážděným povrchem nevalné rovinatosti. Rovněž solení mělo vliv na únosnost a stav
podkladních vrstev. Celý úsek, včetně části ulice Na Bídě až po Jabloneckou ulici, se povedlo během 2 měsíců v roce 1975
opravit formou položení vyrovnávek, zesílením a novým krytem z asfaltového betonu. K tomu byly provedeny veškerá
doplnění a opravy obrub. Tato oprava je citelná i v současnosti, byť na některých úsecích již proběhla po 20 letech další
oprava nebo změna řešení.
Tato doslova kampaňová akce, kterou si mnoho lidí ani neuvědomuje, měla také klíčový vliv na zlepšení životního
prostředí – menší hlučnost, lepší úklid asfaltových vozovek než dlažeb a s tím spojená prašnost, větší bezpečnost
v možnosti využití vodorovného dopravního značení a jednorázové zlepšení schůdnosti chodníků.
V říjnu 1975 byl podepsán samostatný nový kontrakt na provedení 5kilometrového silničního přivaděče do Jablonce nad
Nisou (zárodek pozdější nejnovější silnice I. třídy č. 65 Rádelský Mlýn–Rychnov–Jablonec nad Nisou) s mostem přes
železniční trať v Rychnově s délkou 2× 20 m.

křižovatka I/35 a I/65 Rádelský Mlýn

obchvat I/35 Hodkovice n. M. po první etapě výstavby
polským dodavatelem
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rozestavěná křižovatka Rádelský Mlýn
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Zemní práce: 400 000 m³,
Opěrné zárubní zdi: 27 000 m³,
Vozovky: 76 000 m²,
Regulace a opevnění břehů Mohelky: v délce 880 m.
Ještě v závěru byly dodatkem rozšířeny práce na rekonstrukci ulice Budovatelů v Jablonci nad Nisou včetně tramvajové trati,
kde původní problematická jednokolejka v ose komunikace byla překládána do souběhu s pravým chodníkem. Konstrukce
byla přizpůsobena požadavkům dopravního podniku pro úzký rozchod 1 000 mm.
Za úplný konec stavební činnosti Budimexu na Liberecku můžeme považovat začátek rekonstrukce tramvajových tratí,
konkrétně první akce Masarykovy třídy v roce 1991, kde byly sjednány práce na spodní stavbě a inženýrských sítích,
zejména kanalizací.
Po realizaci asi 50 %, z důvodů změn obchodní politiky, byla práce ukončena a celý závazek stavby přebraly a úspěšně
dokončily SSŽ Liberec.
Zvláštnosti, zajímavosti a zkušenosti z neobvyklé spolupráce s polskou stavební firmou
Uvolnění staveniště
Trasa měla na svoji délku cca 20 km minimum demolic, přibližně 15 objektů, přestože procházela obcemi Paceřice, Žďárek,
městem Hodkovice nad Mohelkou, okrajem obcí Jeřmanice, Dlouhé Mosty, Doubí a Libercem po ulici Čechovu. Náhradní
byty byly většinou zajišťovány formou družstevních bytů a celé řady směn za výborné spolupráce obcí a někdejšího
Okresního národního výboru v Liberci.
Projekty
Výchozím projektem byly práce Pragoprojektu v podobě úvodního projektu. Pro úsek mezi Žďárkem a Hodkovicemi nad
Mohelkou to byla dokonce jen studie, a to v úrovni diplomové práce v nejnutnějším rozsahu pro výkupy a stavební povolení.
Tuto studii zpřesňoval projekt dodaný zhotovitelem stavby. Úseku Ždárek–Hodkovice nad Mohelkou a Jeřmanice–Liberec byl
dle studijních podkladů jednostupňový projekt. Polský projekt s velmi obdobným způsobem zpracování byl pro jednání
vybaven jen překladem technické zprávy.
Dovolím si uvést, že to pro správní úřady, včetně všech institucí dráhy, vystačilo.
Dokumentaci zpracoval ve svých kancelářích Transprojekt Gdaňsk, který měl pro pozdější operativu i pro práce SIÚ
Pardubice detašované pracoviště ve Vrchlabí.
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původní stoupání v Paceřicích
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zahájení zemní práce za provozu v Paceřicích
094

Doprava materiálu
99 % materiálů přijíždělo z Polska po železnici přes hraniční přechod Zawidów/Frýdlant. V době stavebních sezon šlo o až 20
vagonů denně. K tomu bylo třeba sjednat mnoho dohod a organizačních opatření.
Byla postavena vykládková staniční kolej (provozně jakási vlečka). Vlaky byly organizovány na pravidelné separáty 2× 8–10
vagonů s obsluhou dopoledne a večer. U písku, drtí se jednalo o kyvadlové soupravy sestavené dodavatelem z polských
čtyřnápravových vozů cca po 30–40 tunách. Cement byl dopravován jako VL v typových vagonech PKP.
Zajímavé bylo předzásobení asfalty. Kontrakt určoval jako garanci jakosti použití přírodních asfaltů. Pro polské silničáře byl
běžný nákup v Albánii, dodání v plechových drumech (tenkostěnných sudech), takže jedině v zimě z důvodů měknutí připlula
loď do Štětína a následovalo několikadenní vyvážení vlakem do Hodkovic nad Mohelkou a odborné zadeponování, aby sudy
na příští sezonu netekly v teplém počasí.
I ČSAD se muselo vykládkám písků na krátkou vzdálenost přizpůsobit. Zde se ukázal důvtip našich řidičů: zejména pro noční
směny měl každý řidič dvě auta, a tak než se jedno nasypalo, druhé odvezl, přesedl, a tak dokola v průměru těch 400–600
tun, které vlak přivezl.

doprava stavebních materiálů speciálními vlaky
mezi Zawidówem a Hodkovicemi n. M.
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Stroje a technologie
Strojní vybavení bylo podobné tomu užívanému na našich stavbách pro zemní práce (2 dozery ruské S, bagry 1,25 m³, 0,5
m³, autobagr 0.3 a traktorová rypadla). Za povšimnutí tak stojí spíše změny a odlišnosti. Pro rozhrnování a lehké svahování
byl i lehký dozer Mazurek, svahování a odhumusování bylo prováděno krom UDS naší výroby zejména u dlouhých svahů
korečkovými bagry s vlečnou lopatou. Válce byly polské hladké a náš pneumatikový HAM z Nového Města. Finišer ruský,
obalovna s výkonem 40 t/hod. a sestava betonárky 4× cyklon s výkonem 25 m³/hod. (100 m³ za hod.). Technologickou
dopravu prováděly 3–4 vanové pětitunové Zily, betonáže byly prováděny bádiemi na autech a autojeřábem.
Železniční mosty
Nadjezd Sedlejovice na železniční trati Pardubice–Liberec (km 134,510) byl umístěný v mezistaničním úseku
Sychrov–Hodkovice nad Mohelkou ve zcela nepřístupném terénu. Jako jediný byl v trati nebo staveništi nové silnice. Návrh
vzešel z jednoduché pracovní studie a z důvodů podjezdné výšky byla zvolena ocelová konstrukce o jednom poli světlosti
32 m s plnostěnným nosníkem s dolní přímo pojížděnou ortotropní deskou jako mostovkou. To odpovídalo přemostění
budoucího čtyřpruhu i technologii provedení za provozu v ose s minimem výluk. V malých 4hodinových přípravách pro opěry
provizorních mostu; velká provizoria pro stavbu opěr mostu na liberecké straně z nosníků 2× 4 ks dl 26 m a Turnovsku
z inventárního mostního provizoria dl 30 m byla provedena ve výluce s jeřáby EDK 1000 a GEK-80. Výluka byla od 6:20 do
19:00. Jen pro zajímavost: v síťovém grafu na „rozhrnutí“ 1 500 m³ tělesa násypu pro stavební výšku provizorii a ještě
technologické snížení již pro průjezd staveništní dopravy byly jen 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, na montážním místě asi 100 m před mostem vně trati, kde byla předmontována. 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.
staveniště mostu MÚK Sedlejovice před položením OK mostu

dokončovaný železniční most MÚK v Jeřmanicích
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náročnost železničních provizorií
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Nadjezd Jeřmanice 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 byla provedena v definitivní ose, montáží a vysunutím z jeřmanické strany.
Pro železniční provoz během stavby byla provedena provizorní přeložka délky, kde část byla na mostních provizoriích, tak
aby současně umožnila i práce na silnici. Šlo o 4 inventární provizoria po 12 m, jejichž 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 za pomoci navijáku na tahači Tatra vysunut na hotové železobetonové opěry. Výluky byly minimalizovány na 2× 4
hodiny pro vložení a vyjmutí výhybek objížďkové koleje. Zatěžkávací zkouška se zde provedla jeřábem EDK 1000, který
následně demontoval mostní provizoria objížďky.
I zde doplníme jednu zajímavost. V roce 1974, před výlukou pro tento most, naposledy odjížděl konvoj tří vlaků cirkusu
Humberto, byla to prakticky poslední z přeprav po železnici, později se již tyto dopravy odehrávaly po silnicích.
Práce laboratoře přímo na stavbě
Existence „polní“ laboratoře u nás v té době nebyla běžná. Práce ve všech segmentech činnosti zemní práce, betony
a asfalty s průběžnou každodenní prací, provázanost se stavebním deníkem a „otevřené“ dveře stavebnímu dozoru bylo to,
co zaručovalo jakost. Zejména dodržením technologických předpisů a norem a průběžným zpracováním dokumentace dle
skutečnosti v podobě protokolů o zkouškách.
Život kolem stavby
Dobu strávenou na této akci bych nazval jako ohromnou školu života. S odstupem doby, hlavně té dnešní, je až
nepochopitelné, jak mohl tak široký kolektiv, až na nepatrné drobnosti, zcela bezkonfliktně fungovat. Sžití malého města, jako
jsou Hodkovice nad Mohelkou, s komunitou 200–300 nových obyvatel, bylo trochu jako z románu. Ihned to pocítily základní
služby: radnice a její služby, místní lékař, lékárník, pošta, obchody, restaurace i kostel. Byla to spolupráce s místními podniky
jako Autobrzdy, energetikou, vodárnou, telekomunikacemi a lidmi kolem dopravy dráhy, ČSAD i správy silnic.
Jednou z nejdůležitějších však byla spolupráce s celníky. Ta kontrolní probíhala klasicky a i při tak veliké dopravě byla dobře
zvládnutelná. Daleko složitější byly přesuny strojů tam a zpět kvůli celním záznamům a opravám, dovoz náhradních dílu,
ale i pracovního oblečení a co s tím již poškozeným a odepsaným? Jaký byl na některé těžko popsatelné situace recept?
Pracovník byl přímo u odbavení v Hodkovicích nad Mohelkou. Ale výjimečné potřeby přesunů byly s humorem plánovány na
dobu zajímavých televizních přenosů nebo pořadů, neboť tím obvykle bylo zaručeno rychlejší bezkonfliktní odbavení na
hranicích.
Celý soubor staveb od projektu až po provedení stavebních prací velmi šetrně zapadl do okolní krajiny a minimálně narušil
životní prostředí. Také samotný provoz i po pozdějším plném zkapacitnění a doplnění protihlukových stěn je v udržitelných
mezích.
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Soubor staveb silnice I/10 Ohrazenice–Březina (1980–1992)
Zatímco pražský investor a Silnice n. p. Jičín pracovali na tahu jednadesítky u Mnichova Hradiště, průlomově východočeský
investor, SIÚ Pardubice, kam patří územně Ohrazenice u Turnova, objednal stavbu mimoúrovňového křížení I/10 a I/35
v Ohrazenicích. Z hlediska katastru se jednalo o kuriózní stavbu, jelikož se nacházela na území dvou krajů (Východočeský –
70 %, okres Semily, a Liberec v Severočeském), všechna povolení tedy vydávály ONV Semily a město Turnov. O dodavateli
jednal se svým partnerem SSŽ Hradec Králové, což pro nás znamenalo Stavební správu Liberec. Ta se již předem o stavbu
jako první ze souboru staveb angažovala při konzultacích projektu, který byl pro SIÚ Pardubice zpracováván Pragoprojektem
v Liberci.
Schéma rozdělení úseků
Nutno uvést, že již tehdy byl v zárodku spor mezi variantami „kudy na Turnov?“, lépe však kudy na Jičín, a to ve vazbě na
složitost samotného Turnova i očekávaných problémů kontaktu trasy s CHKO Český ráj. Jak variant tvaru křižovatky, tak
pokračování vedení trasy silnic I/10 i I/35 bylo hodně a nebylo dosaženo jednoznačného výsledku.
Dnes křižovatka splňuje parametry a hlavní výhodou bylo a je její včasné vybudování v rámci souboru staveb.
Nový soubor staveb přinesl i některé změny v zaběhnutých technologiích vozovek, respektive podkladních vrstev. Díky vývoji
a zkušenostem z polského úseku a možnosti kapacitní výroby betonů se i zde konstrukce upravuje s využitím cementových
stabilizací.
Kryt všech vozovek souboru je z asfaltobetonů 50+50 mm, ložná vrstva bude obalované kamenivo 50 mm, kamenivo
zpevněné cementem (z bet. centra) 270 mm a posyp ze štěrkopísku 300 mm.
Výroba betonových směsí, přestože se na to kvůli objemu hodila mobilní stabilizační centra, zůstala na zde vybudované
betonárce CE 50, která zvládala výrobu pro podkladní vrstvy i pro konstrukční betony mostů, i se záložní funkcí výroby pro
náročné nepřetržité betonáže nebo poruchy.
Mimoúrovňová křižovatka (MÚK) I/10 a I/35 Ohrazenice (1980–1984)
Stavba začala v roce 1980. SSŽ s vědomím kapacitních ujednání s investorem SIÚ rozhodlo, že tak, jak jsou Silnice n. p.
převážně zaměstnávány na západě Liberecka, bude tato východní oblast zajišťována SSŽ. Důvodem bylo využití již
existujících nebo budovaných výrobních základen a zdrojů materiálů.
Stavební práce poté začaly takřka hned a průběh byl podobný jako první rok v Hodkovicích nad Mohelkou. Ještě v roce 1980
měl Turnov, snad jako poslední, manuální telefonní ústřednu, což znamenalo objednávání každého hovoru. Tato komplikace
se vyřešila kabelem z první sousední obce Liberecka, vše bylo provedeno jako součást zařízení staveniště a následně
předáno spojům.
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Pro celý soubor budoucích staveb byl postaven poměrně kapacitní stavební dvůr. Dílny, provozní budova, ubytovna,
betonárka, železárna a vše, co s tím souviselo (odkanalizování, přípojky a potřebné skládkové plochy). Tehdejší včasný vstup
dodavatele již do běžícího projektu přinesl to, že plocha stavebního dvora byla vkomponována na plochu staveniště MÚK,
a také byla včas získána veškerá potřebná povolení, včetně vyjmutí z půdního fondu, i s podmínkou dlouhodobého užívání.
Komunikace byly vybudovány čtyřpruhové v kategorii S 24,5. Ve staveništi křižovatky bylo 7 silničních mostů a jeden
železniční délky 122 m jako železobetonová spojitá konstrukce. Dva mosty silniční se světlostí 15 m na nájezdových
rampách, jeden světlosti 4× 18 m byl na vlastním křížení. Nosné konstrukce byly standardní z předpjatých nosníků. Zbývající
4 mosty světlosti 6 m byly na křížení s Ohrazenickým potokem, který byl v délce 800 m přeložen a zpevněn.
Železniční most měl svá specifika. Respektoval, že správa železnice dávala přednost monolitickému železobetonu před
předpjatými nosníky, proto 8 polí se světlostí cca po 18 m bylo provedeno jako spojitý nosník. Konstrukci tvořil trám
s vylehčením spirorourou s deskou a římsami a průběžným kolejovým ložem. Spodní stavbu tvoří sloupy přímo vetknuté do
velkoprůměrové piloty. Pilotu se nepodařilo dovrtat v opukách do potřebné hloubky, což by nevadilo samotné nosnosti, ale
bylo to nutné pro vodorovné síly z brzdění vlaků.

MÚK I/10–I/35 Ohrazenice

100

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, což bylo zároveň usnadnění pro podepření skruže. Betonáž
byla provedena jako nepřetržitá v čase 48 hod. Změna založení a frekventovaná železnice se značným podélným sklonem
vedly k tomu, že krom klasické statické zatěžkávací zkoušky byla prováděna i zkouška dynamická přímo jízdou lokomotiv.
Objem zemních prací činil 160 000 m³ a byl zajímavý organizačně. Staveniště protínala železniční trať Pardubice–Liberec
v násypu výšky cca 6 m jedním 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 6 000 m³ bylo jakousi konzervou zemin na zbytek trasy, který bylo možno po
uvedení nového mostu do provozu rozebrat do objízdné trati.
V té době se sice již objevila technologie provádění podjezdu dráhy protlakem celých rámových konstrukcí mostů pod
stávajícími násypy za provozu železnice, což by postup prací zjednodušilo, zde to však nebylo reálné z prostorových důvodů
komunikace.
Plocha vozovek činila asi 40 000 m². Celkové zprovoznění křižovatky však bylo vázáno na současné zprovoznění
navazujícího úseku stavebního úseku Ohrazenice–Svijany. Na turnovské straně bylo vybudováno provizorní napojení
v blízkosti pověstné původní křižovatky Pyrám.

dynamická zatěžovací zkouška dokončeného železničního mostu
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Ohrazenice–Svijany (1984–1985)
Nová trasa silnice byla naplánována volnými pozemky vpravo od staré silnice, dále u Příšovic vpravo od železniční trati až
před pravý břeh Jizery ve Svijanech. Délka hlavní čtyřpruhovky byla cca 4 km. Mostem délky cca 60 m byl čtyřpruh křížen
silnicí III. třídy u Čtveřína. Ve Svijanech bylo vykřížení silnice III. třídy vyřešeno její přeložkou 0,7 km s přemostěním I/10
a železniční tratí dvěma nadjezdy, každý s délkou 60 m. Tím zmizel původní železniční přejezd na I/10, i další na silnici III.
třídy č. 279. Původní silnici bylo možno mezi Čtveřínem a Příšovicemi zrušit a rekultivovat, neboť ji suplovala souběžná trasa
II/610.
Plochy vozovek činily cca 100 000 m², zemní práce měly bilanci 500 000 m³. Projekt, stejně jako celý soubor prací, byl
zpracován Pragoprojektem Liberec, investorem tohoto úseku byl SIÚ Liberec.

nadjezd I/10 Čtveřín a vedení VVN
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Geologie v podobě sprašových zemin zapříčinila použití geotextilie ve velkém rozsahu a pro chybějící násypový materiál
využití zemníku otevřeného již při stavbě MÚK za Čtveřínem (těžení zvětralých opuk a pískovců v rozsahu cca 400 000 m³).
Zemník u Čtveřína byl jako součást stavby opět rekultivován, ale s úpravou, aby pozemek lépe sloužil zemědělskému využití.
Těžení v zemníku bylo vždy po provedení odstřelů velkého rozsahu, který včetně vrtání zajišťovalo destrukční oddělení SSŽ.
Cyklus odstřelů byl cca jednou za 14 dní. Stejná technologie byla použita i pro druhý zemník pro úsek u Březiny.
Na relativně volné trase se však projevila ještě jedna dobrá vlastnost a zkušenost projektanta, a to předvídavost problémů
a nákladů za vyvolané přeložky a úpravy sítí. Nepatrnou a normou přípustnou směrovou úpravou u čtveřínského nadjezdu,
kterou nikdo ani nepozoruje, bylo docíleno, že stožár velmi vysokého napětí nemusel být překládán. Změna lomového
stožáru vedení z rozvodny Bezděčín na Mělník by znamenala několikamilionovou přeložku a, zejména z důvodů
dlouhodobých plánovacích lhůt odstávek, velké zdržení. Myslím, že je to poučné i pro současnost.
Podotkněme, že první oprava této komunikace proběhla až po 18 letech, tedy v letech 2002–2003. Obnoven byl kryt vozovky
a současně došlo k modernizaci vybavení na úroveň rychlostní komunikace, jako R10, nyní D10.
Svijany–Březina (1985–1992, provoz 1990)
Tato poslední část tahu od Prahy přímo navazuje mostem přes Jizeru na předchozí část. Přestože již tento úsek není
v našem kraji, zmiňujeme se o něm, jelikož do tohoto souboru patří. Volnými lužními loukami prochází za nádražím Svijany
a tratí až do Březiny, kde přechází znovu, velkým mostem přes říčku Žehrovku, železniční trať a navazuje na již vybudovanou
křižovatku „Březina“ blízko rybníku Žabakor. Stavba s impozantními výměrami dokázala zúročit zkušenosti i kapacity.
I relativně malá stavební správa Liberec OZ Hradec Králové se zázemím celé firmy SSŽ dokázala dálniční stavbu provést.
SSŽ Liberec se stal závodem (č. 2) až v roce 1991. Stavba byla provedena pro SIÚ Praha.
Rozsah zemních prací byl 650 000 m³ převážně násypů, otevřen byl podobný zemník, o kterém jsme psali v předchozí části,
a to na dvou lokalitách v Březině a Loukově.
Vozovek bylo 104 000 m², kanalizací 3,5 km, svodidel 16 km.
Trasa obsahovala 5 mostních objektů, což byl největší rozsah zde i v historii liberecké firmy.
Přes Jizeru most o 7 polích s celkovou délkou 341 m. Nosná konstrukce byla tvořena z příčných prefabrikátů (FI SSŽ, 2× 156
segmentů), pilíře tvaru H a založení opět na vrtaných pilotách.
V záplavové části byl pro výtok z laguny postaven ocelový most Tubosidér se světlostí 2,6 m.
Silnice III. třídy od Loukova–Veselice byla křížena mostem, typovým nadjezdem 4× 15 m.
Přes železniční trať, Žehrovku a místní cesty byl vybudován druhý segmentový most o 8 polích s celkovou délkou přemostění
272 m (2× 125 segmentů).
Poslední most byl v Březině přes původní silnici I/10, konkrétně jednopólový most s nosníky délky 30 m tvaru I.
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zavážecí konstrukce segmentu na mostě přez Jizeru
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Co se týče segmentové technologie, výroba byla z nového závodu prefabrikace SSŽ v Brandýse nad Labem. Byly provedeny
2 čtyřpruhové výše uváděné mosty na I/10 a později 2 rovněž čtyřpuhové na I/35 a na místní komunikaci v Liberci tvořící
přivaděč na průtah.
Všechny s ohledem na přístupnost a výšku spodní stavby byly montovány těžkou jeřábovou technikou „od země“, přestože
segmenty právě u vysokých mostů umožňují i letmou montáž, ta však byla možná jen v mostním poli přes Jizeru. Stavba byla
rovněž dílem libereckého Pragoprojektu, dozorovalo ji pracoviště SIÚ Praha se sídlem v Mladé Boleslavi.
Rokem 1992 byla finálně završena stavba v celé délce staničení 72 km z Prahy po Turnov po čtyřpruhu, jež je komfortem
srovnatelná s dopravou na dálnici.
Průtah I/35 Turnov (1996)
Stavba byla zprovozněna v roce 1996. Šlo o náročnou stavbu v délce 2 km v kategorii nerozděleného čtyřpruhu M 16,5/60.
Dvě mimoúrovňová křížení „U Kudrnáčových hodin“– Nádražní a Sobotecké ulice, 3 silniční mosty, jeden podchod
a nejnáročnější most přes Jizeru a železniční most na železnobrodském zhlaví železniční stanice Turnov. Tento úsek
představoval velké složitosti jak etapizací provozu, tak rozsahem upravovaných inženýrských sítí.
Vedení trasy se potýkalo s dosud asi oprávněnou kritikou necitlivého průběhu u židovského hřbitova i velmi provizorního
ukončení ve směru na Sedmihorky. I zde, na konci úseku, se ukazovalo, jak je území geologicky rizikové. Stavba odstranila
veliké dopravní problémy silnice přímo v centru se systémem jednosměrek a průjezdu náměstím i úzkých a strmých ulic. Bez
této včas provedené stavby si lze těžko představit dopravu a život ve městě.
Ohrazenice–Vesecko I/10–35 (1999–2000)
Jako pokračování trasy I/10 od křižovatky Ohrazenice vypsalo SIÚ Pardubice stavbu tohoto peážního úseku jako napojení
jedné z hlavních městských komunikací na hotový průtah a Nádražní ulici. Jednalo se o kategorii S 22,5 po zárodek
křižovatky Daliměřice a M 16.5 na konec etapy na křižovatce v Turnově „U Kudrnáčových hodin“.
Křižovatkou Vesecko pro I/10 začíná omezení na silnici kategorie S 9,5, neboť rozhodnutím ministerstva je preferována trasa
do Polska po I/35.
Komunikace tvoří obchvat na severovýchodní straně Turnova a výrazně napomohla k vytváření průmyslových zón
a pokračování I/10 na Rohozec. V trase jsou 2 mosty, jeden připravený pro odbočení desítky na Železný Brod, 2 nadjezdy,
podchod, 780 m zárubních zdi, protihluků a 46 m zastropení ve formě ekologického mostu na průchodu sídlištěm
„U Nádraží“. Právě tento úsek, diskutovaný ve vztahu k ekologii, byl jako hloubený minitunel technicky náročný, neboť tady
trasa procházela místem bývalé cihelny, což napovídá, jaké jsou zde zeminy. Celková délka stavby je 2,5 km, stavební práce
prováděla firma Skanska.
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Kompletní soubor staveb průtahu I/13 a I/35 Libercem (1982–1993)
Stavba, prakticky prováděná v časovém souběhu s pracemi na I/10, zdaleka neměla tak veliké objemy, ale zato byla velice
organizačně složitá městským charakterem prací a kooperacemi inženýrských sítí a dopravních opatření. Právě snad ta
různost a velký talent vedení prováděcího závodu i investora umožnily provádět v souběhu dvě tak velké stavby. Jednu
s velkými objemy kubatur i m² vozovek a Liberec doslova od křižovatky ke křižovatce snad se všemi vyvolanými pracemi, co
existují. Tato stavba byla dnešními slovy řečeno pro celý „realizační tým“ prestižní, i proto se o ní zmíníme podrobněji.
Cílevědomá práce města Liberce, zejména jeho složek, ať již pod hlavičkou hlavního architekta, urbanistického střediska,
nebo odboru územního rozvoje… zkrátka byli to stejní lidé, kteří si připsali první významný úspěch při zrodu tohoto díla.
Základní poloha průtahu podél nádraží vyšla z průzkumů a studií, které tuto trasu, nejpřirozenější k již rozčleněnému území
celým libereckým nádražím, zakotvily v územním plánu z let 1965–69.
Některá koordinačně neuskutečnitelná či nepřiměřeně nákladná řešení (v návaznosti na stávající železniční budovu) byla
opuštěna, a trasa tak byla upravena v roce 1976 do reálné polohy dle výsledku práce MÚS – odsunem od nádraží do polohy
autobusového nádraží a mimoúrovňovým hloubeným tunelem. V roce 1987 se výrazně změnila i koncepce a poloha
křižovatky Čechova, a to jako předpokládaného odbočení silnice I/14.
Tehdejší způsob přípravy i zadávání staveb opět umožnil skvěle spolupracující tým Statutárního Města Liberce, investora
SIÚ, Pragoprojektu Liberec (později Valbek Liberec) a zhotovitele SSŽ Liberec s mnoha subdodavateli. Právě tato skupina
lidí dokázala vytvořit dobré rozčlenění velkého díla na jednotlivé stavby a navrhnout vhodné postupy. Při jednáních
a výrobních výborech se někdy žertovně mluvilo o „klubu přátel stavby“.
Postup stavby, kromě technických parametrů a dopravy během stavby, byl předurčen reálnou možností vyklizení území.
Základní charakteristiky a výměry staveb
Stavba: 4,5 km čtyřpruhové komunikace kategorie S 22.5/80 a přibližně 2 km městských komunikací, vše s vybavením jako
městský průtah s veřejným osvětlením,
Zemní práce: 1 000 000 m³,
Výroba a uložení betonů: 200 000 m³,
Výroba, doprava a montáž prefabrikátů: 30 000 m³,
Vozovky: 130 000 m²,
17 mostů s plochou přemostění 16 500 m²,
Opěrné a zárubní zdi: cca 3 000 bm, z toho některé až s výškou 12 m,
Městský hloubený tunel: 260 m s plochou zastoupení 6 000 m²,
Objekty na stavbě: 500.
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demoliční práce pro průtah Libercem, kino Sofia
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Mimo přeložek kanalizací a vodovodů byla provedena celá řada vodohospodářských objektů: přeložka Nisy délky 600 m,
středové kanalizace jako odvodnění komunikace 5 km a cca 1,5 km zatrubněných potoků jako levých přítoků Nisy.
Připomeňme, co bylo třeba vyklidit, přemístit pro uvolnění staveniště, abychom zachovali kontinuitu od Turnova, tedy od
křižovatky Čechovy ulice, kde byla provizoriem ukončena stavba polským dodavatelem v roce 1976:
Vyklizení areálu Zemědělského nákupního závodu mezi ulicemi Nákladní a Šumavská,
vyklizení skladů n. p. Textilana v ulici Nákladní, včetně železniční vlečky,
vyklizení budovy ředitelství n. p. Zelenina Košická ul.,
dvůr a servisní provoz n. p. Benzina v Košické,
část dvora a zbylé základy po plynojemech a zrušených objektů plynárny SČP,
část ploch a kolejí Dopravního podniku města Liberce – remízy v Tatranské ul.,
budovy bývalé správy silnic a nábytku v Malé Nákladní,
3 obytné domy a hotel Terminus v ul. Tatranské a 1. máje,
prostor autobusového nádraží Vaňurova a objektů skladů v Žitavské,
bývalá mlékárna v Žitavské,
odbourání části a zrušení provozu mateřské školky Vaňurova,
demolice kina Sofie a 3 činžovních domů v křižovatce Žitavská – Františkovská,
tovární areál bývalého Totexu – Elitexu v Žitavské ulici,
areál skladů potravin n. p. Pramen dříve VDP, konzumu v Jungmannově ulici,
garážový areál pekáren v Žitavské,
zemědělská usedlost, činžovní dům Žitavská,
cca 10 rodinných domků vlevo v ulici Železniční,
areál automobilových opraven Londýnská ul.

přeložka Nisy k uvolnění
trasy I/35

Připomeňme si, co jsme již zmínili o této kategorii staveb
a jejich koordinovaném plánování. Stavba byla věcně i dle plánu
velkých oprav členěna na stavby I–IV kvůli přehlednosti
detailnějších postupů a řazených přípravných prací, jako
demolice apod.
Z tohoto výčtu je jasné, že stavba začala v roce 1981, a to
obráceně, než bylo očíslování, tedy od staveb č. IV od Stráže
nad Nisou směrem k Liberci.
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demoliční práce na třídě 1. máje v Liberci nad tunelem
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původní dokumentace přeložky silnice I/35 v úseku Rochlice–Hodkovice nad Mohelkou
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Stavba IV-2 měla největší objem zemních prací, jsou zde umístěny 3 mostní objekty v ocelové konstrukci Tubosider přes
místní komunikace.
Stavby III byly všeobecně úsekem mezi křižovatkou Viadukt a Londýnská v délce asi 1,5 km v těsném souběhu
s železničními tratěmi. Na tomto úseku byly 4 mosty na průtahu a jeden nadjezd jak I/35, tak železnice. Dva mosty byly v té
době zcela novými technologiemi SSŽ jako segmentové. Dlouhá zárubní zeď, vlastně opěrná souběžné ulice Železniční,
která zde zůstala po jednostranném odbourání rodinných domků, byla poprvé prováděna kolmým uložením univerzálního
mostního prefabrikátu. Ten byl pro tuto stavbu dle projektu projekční kanceláře Kubíček vyvinut a vyráběn v závodě Prefa
Litice nad Orlicí.

původní autobusové nádraží v Liberci, ulice Vaňurova
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Při délce kolem 300 m byla z důvodů estetiky volena předsazená želbet zídka pro umístění zeleně, včetně té z rubové části
přes korunu zdi. Cílem projektu i provádění bylo, aby se stavba začlenila do okolí a nevytvářela v tomto dopravním koridoru
tvrdý prvek.
Pod indexy staveb III a I jsou většinou kompletovány tato stavba a vozovky obou pruhů. Nebo naopak takzvané přípravy
území.
Uvedením do provozu popsané ucelené části v roce 1986 se ukázal první viditelný efekt, a to odklon značné části dopravy
díky nové I/13 s napojením systému městských ulic na křižovatce Viadukt.
Stavba II obsahovala tunelovou část pod autobusovým nádražím a třídou 1. máje po ulici Košickou, proto byla nejdůležitější
částí průtahu.
Plynulou výstavbu zaručily dva závažné organizační milníky. Zaprvé včasné převedení provozu na postavené provizorní
autobusové nádraží na Rybníčku, zadruhé technické řešení tunelu se zachovaným nepřetržitým provozem tramvajové trati.

provizorní autobusové nádraží
Rybníček připraveno k provozu

stavba autobusového nádraží
nad novým dokončeným tunelem
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nutná úprava pro provizorní autobusové nádraží Rybníček – úprava kolektoru s parovodem
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Koncepce konstrukčního řešení tunelu byla upřesňována variantami i během zpracování projektu právě s možností
postihnout všechny vzniklé skutečnosti. Konečnou verzi můžeme zjednodušeně popsat takto: Portálová část u tř. 1. máje byla
předsunuta a s nosnou konstrukcí třicetimetrových nosníků na ní byla provedena provizorní přeložka tramvajové tratě.
V definitivní podobě pak slouží jako parkoviště a vyhlídková terasa s kombinací se schodištěm k dnešnímu Babylonu. Tunel
byl vybudován v hloubené jámě, její zapažení tvoří stěna z vrtaných velkoprůměrových pilot, která je současně pohledovým
stěnovým prefabrikátem nosnou stěnou. Rozdělení tubusů bylo rovněž prefabrikátem jako střední opěra. Zastropení bylo
navrženo pro zásyp a obnovu ploch autobusového nádraží, byl použit již zmíněný a ověřený univerzální korýtkový nosník
délky 12 m nad každým tubusem. Pro nejblíže ponechané 2 budovy byly krajní stěny kombinovány s kotvenými
mikropilotami.
Velká péče byla věnována hydroizolaci stropu. Zde tak trochu příznivě zasáhla první vlna privatizace SSŽ se soukromou
francouzskou rodinnou firmou Enterprise Jean Lefebvre. Ta byla jedničkou na francouzském trhu jak s asfaltovými
vozovkami, tak výrobou asfaltových – modifikovaných izolačních materiálů. Do Liberce přijela jejich četa s vybavením
a zaškolila naše lidi – kvalitní materiál, běžné vybavení, určitě ne běžná pečlivost a postupy práce přinesly úspěch, mosty
a tunely netečou.

tubus libereckého tunelu

liberecký tunel – letecký pohled
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Samotná vybavenost tunelu se zmenšila tím, že není nucené větrání jen na osvětlení a signalizaci. Osvětlení koupené
v Německu má již automatiku přesvětlování a tlumení v portálových částech. Signalizace odpovídala tehdejší úrovni systémů
AŽD.
Do objektu tunelu patřil jeho zásyp a obnova tramvajové tratě 1. máje. Naopak vlastní výstavba autobusového nádraží, jak jej
známe nyní, byla pozdější samostatnou stavbou Pragoprojektu Liberec, ale znovu v návaznosti realizované SSŽ včetně
likvidace toho provizorního.
Nad uvolněnou částí dvora remízy Dopravního podniku na konci ulice Tatranské byla postavena jedna z nejvyšších opěrných
zdí dlouhá skoro 300 m a s výškou až 13 m. Použit byl korýtkový nosník, u výšek nad 6 m je na rubu doplněna
železobetonová kotevní deska.
Stavba II mezi křižovatkou Viadukt a Košická završila velké složitosti v bilanci zemních prací, výkopů, násypů vhodných,
nevhodných a jejich deponování.
Úsek křižovatky Čechova, označovaný jako stavba I-a a I-b, doznal posledních dispozičních úprav v roce 1987, a to
požadavkem Správy pro dopravu MV ČSR na přehodnocení priorit silnice I/35 Turnov–Liberec jako E 442. Již předtím došlo
ke zjednodušení vlivem opuštění tehdy výhledového odbočení silnice I/14. Na úseku jsou tedy 3 mosty vytvářející systém
nájezdu a výjezdu z Košické a Čechovy ulice.
Ještě jedna poznámka o organizaci stavby souboru. Prostor Čechovy sloužil včetně převzaté vlečky dodavatelem stavby
k vykládkám a skládkám zejména prefabrikátů, přechodně i pro současně probíhající rekonstrukce tramvajových tratí.
Mostní segmenty byly rovněž přepravovány železnicí do stanice Horní Růžodol a odtud vyváženy na podvozcích na
staveniště obou mostů (daleko později i na třetí most „U Koníčků“ přes Nisu a ulici Norskou pro stavbu Staropavlovická).
Prostor mezi I/13 a železnicí u křižovatky Londýnská v ochranném pásmu dráhy i silnice byl vytipován pro výstavbu dle
původní legislativy takzvaného sdruženého zařízení staveniště, tj. ubytovny, laboratoř, kanceláře a zejména centrální
betonárky s výkonem 50 m³ za hodinu.
Historie sídla vzniklé projektové kanceláře Valbek částečně souvisí s popisovaným obdobím výstavby průtahu, zmíněná
zrušená mateřská školka, jíž byla ubourána jen jedna část, byla totiž dobrým tipem na nové umístění vznikající projektové
kanceláře. Relativně snadný nákup volné budovy v dobrém stavu a její rekonstrukce tak zajistily, že projektant, který
zpracovával poslední části dokumentace, seděl doslova na staveništi.
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V srpnu 1993 byl dokončen tunel, čímž byl celý soubor zprovozněn. Pro zpestření i potvrzení obecné funkce dopravy při
slavnostním otevření nebylo prvním projíždějícím vozidlem auto, nýbrž symbolicky kočár tažený svižným koňským
spřežením.
Můžeme hrdě říci, že se všechna očekávání naplnila. Dvě zásadní se týkala života města – dopravy během stavby
a začlenění tranzitního i městského provozu do dopravního systému města. Dodejme, že očekávání se úplně potvrdila až
v dnešní době po navázání nových tras I/14 a I/13.
Tunel plně slouží tranzitní dopravě i velké části samotné místní dopravy, čímž výrazně snížil dopravu v centru.
A ještě jedna poznámka k číslování silnic prvních tříd průtahu městem v době provádění souboru těchto staveb. Silnice I/35 je
místo z přechodu Habartice, od Frýdlantu nově směrována z hraničního přechodu v Hrádku nad Nisou na Liberec a dále na
Turnov. Třináctka se tomu přizpůsobuje, je vedena z Habartic na Liberec peáží s I/35 do Bílého Kostela nad Nisou, odtud již
ve své trase na Děčín.
Zkapacitnění Turnov–Liberec na rychlostní silnici jako R/35 (1990–2004)
Dobudováním úseku na Prahu v roce 1992 se uvolnila stavební kapacita SSŽ a současně se, byť to zní neuvěřitelně, naplnila
prognóza SRSD z roku 1967, že kolem roku 1995 nastane nutnost dobudování zbývajících úseků I/35 na čtyřpruh. Od
dokončení první etapy (té polské) uplynulo cca 20 let, a to prakticky bez jakýchkoli oprav (vyjma údržby spár, dopravního
značení apod.) a závad v provozu. Zkapacitnění bylo tedy pojato jako obnova po 20letém provozu s modernizací a uvedením
silnice do konečného normového stavu rychlostní komunikace, podobně jako dříve po úsecích jednotlivých velkých oprav.
Rekonstrukce trvala osm let, ale nepodařilo se však zopakovat formu zadání modernizace celé délky Turnov–Liberec
najednou, jen střídavě na jeden a posléze druhý pruh. Dělení na jednotlivé stavby lhůtu provádění prodloužilo, protože se
práce nepřekrývaly.
Od úseku Žďárek investor vystupoval pod hlavičkou ŘSD. Od minkovické křižovatky do Liberce byl projekt zpracován
kanceláří Valbek, jež vznikla privatizací části Pragoprojektu.
Dílčí stavby a úseky:
Stavba Ohrazenice–Žďárek, I. a II. etapa (1990–1995)
Úsek oproti původnímu stavu především doplnil mimoúrovňovou křižovatku, směrem k sychrovskému zámku upravil
významně spád silnice dle požadavků rychlostní komunikace.
Délka je cca 5 km, plocha vozovek činila 101 000 m², v trase byly postaveny 2 mosty, podchod pro pěší a lávka v prodloužení
turistické stezky ze známé zámecké aleje Rohanka. Původní silnice z roku 1969 se stala souběžnou obslužnou silnicí III. třídy
umožňující most v Paceřicích a Žďárku využít v systému mimoúrovňových napojení.
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Stavba Žďárek–Hodkovice nad Mohelkou (1995–1997)
Na 3kilometrovém úseku byla provedena úprava podélného sklonu, a to zcela netypicky: jiný, větší spád má původní klesající
trasa, naopak nově dobudovaná polovina má rozdílně vedené těleso se sníženou niveletou do stoupání.
Popsané úpravy znamenaly provedení 154 000 m³ zemních prací, z toho 80 % ve skále a pochopitelně za provozu, čemuž
byly podřízeny jak technologie, tak organizování trhacích prací, které navíc byly i v okruhu železnice. Šetrné odtěžení
presplitovým – oddělovacím odstřelem umožnilo docílit čistého nenarušeného líce a minimalizovat seismické vlivy i rozlet.
Plocha vozovek byla 37 000 m², dva nové mosty byly doplněny, stávající v ponechávaném pruhu byly opraveny. Železniční
ocelový most vybudovaný již pro čtyřpruh plně vyhovoval, a správa železnice tak vykonala jen předepsané revize a údržbu.
Stavba Hodkovice nad Mohelkou (1998–2000)
Stavba patřila do těch velice komplikovaných, proto se jejímu provedení budeme věnovat podrobněji. Ve stavebním úseku
v prostoru Hodkovic nad Mohelkou došlo k doplnění chybějících napojení na Bezděčín a opět opravám vozovek. Práce byly
na 2 km, postaveno bylo 6 mostů a opraveno 5 stávajících. Zemní práce byly v rozsahu 313 000 m³ a vozovky 93 000 m².
Nejzajímavějším úsekem byla dopravní „soutěska“ mezi železnicí na 20 m vysokém násypu a objekty továrny stále známé
pod názvem Autobrzdy Hodkovice, o níž jsme již četli při volbě základní trasy v roce 1967. Co se očekávalo? Aby objekty
továrny při rekonstrukcích a zejména modernizaci tehdejší kotelny na uhlí ustoupily, nebo by druhá polovina silnice musela
tzv. do patra. Tento předpoklad, starý 33 let, se potvrdil.
Součástí příprav tohoto úseku byla koordinace vlastních modernizačních investic továrny, a to zejména nové plynové kotelny.
Naopak její odbourání, včetně 45 m vysokého továrního komínu a dalších nepotřebných částí budov, bylo součástí výstavby
silnice, zrovna tak jako stavba nové opěrné zdi v celé délce komunikace, která byla konstrukčně zároveň řešena jako
oplocení i protihluková zeď. Že odbourání, adaptační práce charakteru pozemních staveb a inženýrských sítí v továrním
areálu nebylo za provozu továrny se směnným provozem jednoduché, nemusím zdůrazňovat. Naštěstí profíci byli na svém
místě a řídili se heslem „vše jde, když se chce“.
Závažným problémem byla vysoká kontaminace v demolovaných částech. Již v období válečné výroby zde byly
galvanizovny, čemuž byl podřízen průzkum. Následná sanace byla svým rozsahem určitě jedna z největších, které byly
v rámci silnic i investora řešeny. Velké množství nebezpečných kyanidových odpadů bylo složitě odváženo až do lokalit
v Ústí nad Labem.
Nevšední akcí byl odstřel a bourání komínu. Kam komín položit v areálu zástavby továrny, silnice a železnice? Povedlo se to
do pruhu širokého 15 m a dlouhého 35 m v části dvora, bez jediné škody kolem. Přesto této akci nechyběl tragikomický
začátek: Po všech složitých přípravách – uzavření silnic, výluky železnice, vyklizení pracovišť a organizování značného počtu
obecenstva, nastal odstřel.
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Komín se otřepal, ale zůstal stát na svém místě, pouze s výlomem v patě. Byl to šok pro všechny, včetně střelmistra. Tento
odborník, s historií cca padesáti komínů, okamžitě zjistil, že jde o dvouplášťové zdivo, což nebylo zjištěno při vrtání.
Následovalo okamžité rozhodnutí dovrtat a vložit trhaviny a se zpožděním cca 6 hodin perfektní složení komínu za potlesku
přihlížejících.
Také tato definitivní část I/35 na území města Hodkovic nad Mohelkou s doprovodnými úpravami ulice Liberecké a kombinací
čerpací stanice a prostoru dříve vybudovaného autobusového nádraží potvrdila, že původní řešení trasy bylo správné.
Stavby Hodkovice nad Mohelkou–Rádelský Mlýn (2002–2004)
Stavební úsek dlouhý 2 km je za Hodkovicemi nad Mohelkou, včetně mimoúrovňové křižovatky na Jablonec nad Nisou,
trojice nových mostů a rekonstrukce – opravy stávajícího. Opěrné zdi v délce 462, a to jak k Mohelce, tak kotvené vysoké
zárubní zdi nedaleko čerpací stanice vodovodního přivaděče do Liberce.
Zemní práce činily 62 000 m³ (zde byly výměry menší, protože se jednalo o rekonstrukci, kde začínala již původní
čtyřpruhovka). Vozovky pak byly doplněny a opraveny na 57 000 m².
Pro zlepšení velmi stísněných podmínek v uspořádání křižovatky bylo znovu překládáno koryto Mohelky, především kvůli
lepším parametrům odbočující větve silnice I/65 na Jablonec nad Nisou.
U zmíněného úseku odtěžení a zdi je zajímavé připomenout přeložku a zajištění vodovodního přivaděče z oblasti Dolánek,
kde byly limity možné odstávky vzhledem k zásobování Liberce stanoveny správcem jen na 8 hodin.
Stavba Rádelský Mlýn–Dlouhé Mosty–Liberec, I. a II. etapa (1996–1999)
Na úseku od Rádelského Mlýna, kde odbočuje Jablonecká již jako I/65, byla prováděna modernizace stávajícího čtyřpruhu až
před křižovatku Minkovická. Na dalším úseku byl dostaven levý pás vozovky, včetně mostů. Na pravém šlo o rekonstrukci
a opravy mostů. Teprve s koncem těchto úprav bylo známo definitivní odbočení silnice I/14 na Jablonec nad Nisou. Od
původních tras, které sledovaly odbočení u ulice Čechovy přes Kopečnou a Novou Rudu s dotykem sídlišť, je závaznou
trasou souběh s železniční tratí Rochlicemi na Zelené Údolí a odtud mimo zástavbu směrem na Kunratice. Levý souběh
s dlouhou estakádou byl řešen jen opěrnou zdí a násypem, vlastní napojení z roku 2000 je jako ostré na již vybudovaný úsek
průtahu Libercem.
Stavební úsek byl dlouhý 9 km, plocha nových vozovek byla 61 000 m², opravovaných 91 000 m². Byly postaveny 4 nové
mosty levého pasu a opraveno 6 mostů. Na celém úseku bylo provedeno 106 000 m³ zemních prací. Znovu je třeba
připomenout, že vše bylo organizováno za stávajícího provozu po I/35.
Zmínku si zaslouží i jedna z prvních kruhových křižovatek v Liberci. Ten náš kruháč vznikl pod mostem v Doubí a protože
respektoval několik pilířů, brzy dostal své typické jméno „šišák“.
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Na druhé straně Liberce se pak po dostavbě křižovatky Londýnská na splítce tří kruháčů na radnici rychle ujal název
„sněhulák“, který následně doznal úpravy ve zjednodušení, protože způsobil mnoho dopravních komplikací. Redukce jednoho
kruháče s dostavbou výjezdové rampy na I/35 přinesla asi i nový název – liberecká „8“ osma.
4.16.4 Vlastní stavby silničářských základen, tedy správy silnic v letech 1965–2000
Náš výčet by nebyl úplný bez staveb organizací, které se starají o údržbu silnic. Zmíněné postupné zlepšování strojního
vybavení po roce 1965 i větší nároky na prováděnou údržbu narážely na nevyhovující a často roztroušené objekty či
historicky umístěné dvory, které již těmto potřebám nevyhovovaly. Ať to byl Liberec, Jablonec nad Nisou nebo Česká Lípa,
všude tyto skutečnosti omezovaly činnost a mnohdy nesplňovaly podmínky stavebních, bezpečnostních norem a vlivu na
životní prostředí.
Tak se postupně rodil plán i realizace nových lokalit OSS již s odpovídajícími objekty kanceláří, dílen, garáží a provozních
dvorů s odstavnými plochami i skládkami stavebních materiálů.
V Liberci to byl areál u ulice České mládeže, v České Lípě byl vybudován objekt v Sosnové, Jablonec nad Nisou budoval
provozy na Nové Vsi a v Rychnově.
Poslední stavbou bylo nově vybudované středisko s kompletním zázemím v Jablonci nad Nisou – Rýnovicích, který byl
neoficiálním sídlem Krajské správy a v současnosti je i sídlem celé krajské údržby, tj. firmy Silnice LK a. s.
Semilsko, které v té době spadalo pod Východočeský kraj, si dlouho muselo vystačit s objekty, které zbyly ještě z dob
původního Libereckého kraje, zejména krkonošskými cestmistrovstvími. Až za působnosti opětovného vzniku Libereckého
kraje jsou objekty postupně obnovovány (Turnov, Hrabačov).
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ZÁVĚR
K závěru našeho čtení o minulosti patří i pohled do budoucnosti.
V našem kraji je málo míst, která ještě nebyla rekonstruována nebo opravena. Pokud taková jsou, jde většinou o místa
složitá, náročná a někdy i ekonomicky těžko zdůvodněná, nebo dokonce s našimi technologiemi obtížně proveditelná.
Je tedy otázkou, které stavby, kdy a zda opravdu potřebujeme. A také za jakých podmínek, nejen finančních, jsou
realizovatelné. Odpovědný hospodář, tedy Liberecký kraj, má svými odbornými pracovišti odborů zpracovány dokonalé
analýzy. Ty i s dalšími výstupy, jako známou EIA (posouzení vlivů na životní prostředí), jsou pak podkladem plánů rozvoje
komunikací i konečného rozhodování.
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Asi je přáním všech, kteří se kolem dopravních staveb pohybují, co největší zainteresování veřejnosti průzkumem mínění,
anketami, referendy, variantami řešení, která známým švýcarským modelem formují plán toho, co je opravdu potřeba, a tím
reálnou přípravu a provádění. Důležitým faktem je i objektivita mezi příznivci i odpůrci řešení. A to mnohdy i v řadách odborné
veřejnosti.
Neodpustím si nepřímo citovat v přeneseném slova smyslu jednoho kolegu z vedení české komory autorizovaných inženýrů
a techniků ve výstavbě (ČKAIT), mostaře, který mnoho přednášek končil slovy:
„Projektujeme a stavíme mnoho zdí, ale málo mostů, tedy v přeneseném významu těch, které lidi a jejich myšlení spojují.
A to nejen v naší branži, ale i silničářů-stavařů a veřejnosti.“
Složitá dopravní řešení například v Železném Brodě, Desné, Tanvaldu a dalších městech čekají na budoucnost. Teprve
ekonomicky silné zázemí s dostupnou technologií a ekonomikou tunelových staveb, podobně jako v Rakousku, může zdárně
tyto náročné úseky řešit.
Troufnu si odhadnout, že v našem terénu další, řekněme až výhledová modernizace sítě, jež se neobejde právě bez
tunelových staveb, bude řešit bodové a ekologické závady, dílčí obchvaty a přeložky, a to i na silnicích jiných, než jsou
dálnice. A tak i naši pokračovatelé budou mít zcela jistě dost práce.

hrubá stavba silnice přes Ještěd
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PODĚKOVÁNÍ
Ve chvíli, kdy jsem byl osloven autorským týmem o pomoc při vzniku této publikace, jsem ani minutu neváhal. Okamžitě
jsem pochopil, že se naskytla výjimečná příležitost, kdy se potkala vůle, chuť a nadšení autora Petra Kellera, který se po
větší část popisovaného období sám aktivně výstavby a budování silnic na Liberecku účastnil, sepsat své vzpomínky a své
zkušenosti z realizace staveb.
Velké díky patří právě Petru Kellerovi, který přípravě podkladů věnoval obrovské množství času, ale i celému autorskému
týmu. Byl bych rád, kdybychom se mohli inspirovat a čerpat z toho, co se v minulosti povedlo, a ponaučit z toho, co se
v minulosti nepovedlo. V této publikaci jsou sepsány všechny velké silniční stavby, formy a systémy organizace složek
investiční výstavby před rokem 2000 a v tom vidím obrovský přínos pro další generace „silničářů“. Mojí snahou bylo, je
a bude, aby se všichni zaměstnanci Silnice LK a.s., Krajské správy silnic Libereckého kraje p. o. a Krajského úřadu
Libereckého kraje zasadili o to, abychom se společnými silami postarali o zajímavý střípek do novodobé mozaiky historie
„krajských“ silnic.
Hladce a bezpečně nejen na krajských silnicích.
Petr Šén, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Silnice LK a.s.
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Zhodnocení zkušeností z uplynulých desítek let
Konec našeho povídání by měl být směrován i symbolicky k období roku 2000, tedy po obnovení Libereckého kraje a jeho
zapojení do pokračování tradice v budování vyspělých a účelných dopravních staveb.
S odvahou lze říci, že vynaložené úsilí přineslo veliké zlepšení v kraji, jeho městech a obcích. Všem, kteří se toho zúčastnili,
patří poděkování. Málokterá oblast státu docílila takového efektu v relativně krátkém čase při optimálních nákladech. Stavby
nebyly megalomanské, byly prováděny v určitém časovém sledu, aby byly dle možnosti v komplexních tazích, které jsou pro
dopravu nejefektivnější. Důkazem toho je zejména silnice I/10, I/35 a I/13, kde všichni uživatelé dopravy mohli naši práci
sledovat a také hodnotit.
Stavební firmy mohly uplatnit své kapacity i profesní um. Projekty byly nejenom technicky vyspělé, ale vesměs šetrné
k životnímu prostředí, velmi dobře zapadající do krajiny i života sídel kolem. Zůstalo jen málo prozatím neřešených míst.
Rok 1989 přinesl mnoho pozitivních změn do našeho života a co je důležité, zachoval trend provádění účelných dopravních
staveb na Liberecku. Kvalita zdejších dodavatelů se později ukázala i v jejich úspěších v soutěžích o veřejné zakázky.
Ani větší důraz na kvalitu životního prostředí nezpůsobil odmítání, nebo oddalování staveb, protože tyto požadavky byly již
dříve v kraji samozřejmostí.
Mnohdy i malými úpravami a odstraněním bodových závad, zejména v obcích a městech, dosáhneme významných zlepšení,
a to zpravidla včas a s přijatelnými náklady. Zde je nenahraditelná a již tradiční dobrá a užitečná spolupráce správ silnice
s místními orgány. Udržování složitých objektů by také pomohlo, aby již samotný projekt obsahoval popis, jak se má stavba
udržovat. Podrobný návod bývá i na obalech bezvýznamných „plastových lžiček“, tak proč by tuto stať neměl mít projekt
konkrétního mostu, odvodňovacího systému apod.? Scénka se lžičkami z již kultovního filmu nám určitě připomene, že
průšvih by nenastal, kdyby bylo popsáno, jak se má co používat.
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Sosnová
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Stráž nad Nisou – Krásná Studánka
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Vesecko – Hrubý Rohozec
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Tovární – Liberecká
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Liberec – Kunratická
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Bílý Kostel nad Nisou – Hrádek nad Nisou
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Bílý Kostel nad Nisou – Hrádek nad Nisou
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Stráž nad Nisou – Bílý Kostel nad Nisou
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Jablonec nad Nisou – Turnovská – kruhový objezd
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A ještě pod čarou:
Připojená obrázková část vás lépe vnese do popisovaného období staveb. Starším dobu připomene a mladším pomůže dobu
pochopit i zhodnotit. Omlouváme se za případné nepřesnosti nebo někdy příliš osobní názor.
Vzpomínky sestavil autorský tým:
Petr Keller
Ing. Stanislava Jakešová
Ing. Eva Kočová
a další spolupracovníci, se kterými jsme se na stavbách
a jejich přípravě setkávali, zejména z řad projektantů,
investorů a dodavatelských firem.
Vydáno za pomoci firmy Silnice LK a.s. jako uznání za práci všem silničářům našeho kraje.
Poděkování za podklady:
Ing. Josef Jeníček
Ing. Kamila Mikulecká
Ing. Josef Vrba

Grafická úprava: Rudolf Živec
Korektury: Jana Kočová
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Bouda, Komárek, Lhotař, Prokeš, Koloušek, Lavička, Fric, Koukal, Štibor,
U l m a n , E r e t , P r a c h a ř , M a c o u n , D u b c o v á , K y n c l , R o u b í č e k , N o v á k , A r j o t u n o v,
Paleček, Erenberg, Mlejnek, Vondřejka, Patera, Macoun, Benč, Jihlavec, Štika,
M o r a v e c , Č e r m á k , F o r m a n , N o v o t n ý, D o u b r a v a , M a z á n e k , B a r t o n í č e k , P ř i k r y l ,
Š t a j n e r, M a r y š k o , K r a u s , Te c h n i k , L a n d a , K o p a l , A l b r e c h t , Z i k m u n d , A d a m í r a ,
Kolář, Zlámal, Rochovanská, Brich, Dráský, Kočí, Vysušil, Kraus, Langr,
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To m e š ,M o c h a n ,S t r á n s k ý,M a z á n e k ,K o č o v á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a celá řada dalších pracovníků a institucí podmiňující tyto stavby (autodoprava, vodárny,
energetici, telekom, lesy, povodí, zemědělci, obce, železnice, správy silnic a další).
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