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BRÁNA DO NEBES – ŽELEZOBETONOVÝ MOST V PODOLSKU 1938–1943
Poctou jednomu z našich nejkrásnějších mostů, železobetonovému obloukovému mostu přes Vltavu v Podolsku, bude výstava „Brána do nebes – železobetonový most v Podolsku 1938–1943“, kterou připravuje Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka ve spolupráci s Tomášem Jandou.
Původní řetězový most v obci Podolsko, postavený v letech 1847
až 1848, přestal počátkem 20. let minulého století vyhovovat dopravě
a přilehlý silniční úsek svými nebezpečnými zatáčkami tvořil již v době
před prudkým rozvojem automobilového provozu nepříjemnou dopravní překážku. V roce 1929 bylo proto Ministerstvem veřejných prací definitivně rozhodnuto o stavbě mostu nového. Příprava povšechných studií a navazujících projektů se však posunula až do poloviny 30. let a po
ukončení výběrových řízení se počátkem června 1938 konečně rozběhly práce na stavbě tohoto jedinečného mostu, který je dodnes považován za špičkovou ukázku našeho mostního stavitelství. Dne 31. srpna
1942 byly práce na stavbě ukončeny a 1. září 1942 byla přeložka silnice včetně mostu uvedena do provozu, i když až do konce května 1943
probíhaly práce na likvidaci staveniště, na stavbách přeložek polních
cest, na úpravách terénu, dokončovalo se parkoviště, přístupové chodníky a vyhlídkové plošiny na levém břehu Vltavy.
Výstava bude formou informačních textů a především unikátními dobovými fotografiemi informovat o přípravách a stavbě mostu a představí projektanty a stavitele, kteří se o jeho výstavbu zasloužili. Most, včetně jeho řetězového předchůdce, který věrně stál po jeho boku až do
roku 1960, než byl přenesen Stádlce, bude prezentován také na modelech, odznacích, medailích apod. Vystaveno bude např. i dobové nářadí a přístroje.
Další doplňující informace, přes 400 fotografií a především podrobné
zprávy o výstavbě mostu a přeložky silnice, a to od 7. června 1938 do
21. prosince 1942, nabídne katalog k výstavě.
V Muzeu silnic ve Vikýřovicích u Šumperka bude výstava ke zhlédnutí půl roku (od října 2016 do dubna 2017), poté by měla zamířit do jižních Čech, např. od května 2017 bude u příležitosti 75. výročí oficiálního
zprovoznění mostu a přeložky silnice instalována přímo v obci Podolí I.
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připravila Mgr. Alena Turková, Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka
Obr. 1 Pohled na stavbu mostu s řetězovým mostem v pozadí, 6. 11. 1939
(fotoarchív T. Jandy)
Obr. 2 Starý a nový most, 16. 6. 1943 (fotoarchív T. Jandy)
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