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Vážně zraněného stavitele tehdy 

zachránily zlaté ruce primáře Pavla 
Trnky z  německobrodské chirurgie.

V roce 1942 byly postaveny i mos-
ty a tunely po celé trati do Brna. Ale 
vyhlášené totální nasazení  přineslo  
uzávěru prací.

Za války se do nových tunelů na 
trati přestěhovala výroba leteckých 
strojů pro říši z Kuřimi  i z Rakous-
ka. 

 „Montovací haly fy Diana GmbH 
byly v tunelech u Dolních Louček, u 
Kuřimi a Níhova. Odtud vedla jedno-
kolejka do Tišnova a pak rovnou na 
fr ontu,“ uvádí historik. Dle pamět-
níků byla válečná  montovací hala i v 
tunelu před Německým Brodem. 

K fi nálnímu dokončení trati  a 
žďárského viaduktu došlo až po vál-
ce,  nová trať byla uvedena  do pro-
vozu v roce 1953. 

Viadukt je spjat s válečnými...

Zajímá vás? 
Historické dokumenty a snímky 

ke stavbě žďárského železničního 
viaduktu, včetně rozpočtu stavby 
z roku 1940 si můžete prohléd-
nout na našem redakčním webu: 
www.jihlavske-listy.cz/zn (rubri-
ka Fotogalerie)  -red-

Železniční most v km 88,069 trati 
Brno – Havlíčkův Brod, je v okruhu 
železničářů   označován jako „Via-
dukt Stalingrad“. 

Projekt na jeho výstavbu vypra-
covala před rokem 1940 Projekční 
kancelář u ředitelství drah v Brně, 
pod vedením  Ing. Michala. Rozpoč-
tové výdaje stavby byly vyčísleny na 
3,700.000,-K. 

Tak ŽN informuje námi oslovený 

Říkají mu „Viadukt Stalingrad“ 

NADŠENÝ fotograf  Vilém Frendl 
začátkem 40. let zachytil  postupující  
stavbu budoucí žďárské dominanty. 

 Foto: Vilém Frendl, archiv RMM

Dle zdrojů v Regionálním muzeu města jezdil po tra-
ti  červený motoráček zvaný Hurvínek. Vlaky obvykle 
táhly lokomotivy s názvy   Laminátka či  Rosnička. 

Jak uvádí Josef Valdhans z brněnské Správy želez-
niční dopravní cesty, přes Vysočinu a po žďárském 
viaduktu několikrát projížděl  BALT – ORIENT – 
Expres „To skončilo v roce 2004, kdy byl dokončen I. 
železniční koridor  přes Českou Třebovou,“ říká. V době 
svého zkušebního provozu se na trati H. Brod – Brno 
objevilo i Pendolino - souprava s naklápěcími skříně-

mi. To jsme v případě problémů na hlavním korido-
ru mohli na žďárském viaduktu zahlédnout i  několi-
krát později. Naposledy Pendolino zastavilo ve Žďáru 
v dubnu 2015.

„V dobách totality se ve vlacích přepravovali i mnozí 
tehdejší významní  státníci nejen naši, ale i zahraniční. 
To s sebou přinášelo velice přísná bezpečnostní opatření, 
kdy se dokonce jednotlivé mostní objekty a tunely  muse-
ly fyzicky střežit,“ říká Josef Valdhans. Rozsah opatření 
prý odpovídal významu osobnosti.

Jaké vlaky přes viadukt jezdily? 

Josef Valdhans z Oblastního ředitel-
ství Správy železniční dopravní cesty 
v Brně.  

Jak dále uvádí,  stavba byla zahá-
jena v roce 1942, v průběhu války 
došlo k přerušení. Dostavba viaduk-
tu probíhala mezi lety 1948 a  1958. 
Na stavbě se podílelo několik fi rem,  
v počátku Čsl. stavební závody, 
závod Baraba. Dostavbu prováděla 
fi rma Stavby silnic a železnic Praha, 
závod Jihlava.

„Provoz byl zaváděn postupně. Kolej 
č. 1 v prosinci 1953 a kolej č. 2 v dub-
nu 1958. V roce 1966 proběhla elek-
trifi kace trati,“ připomíná odborník, 
mající na starosti správu mostů a 
tunelů. 

Řada Žďáráků  v letech  2012/2013 
zaznamenala opravu viaduktu. Spo-
čívala především ve zhotovení nové 
izolace, říms a zábradlí.

„Zbývá provést sanaci betonových 
povrchů nosné konstrukce (otryskání 
nesoudržných částí a aplikace sanač-
ních hmot) a opravu spárování kamen-
ných částí – kleneb a obložení spodní 
stavby. Termín provedení zatím není 
znám,“  uzavírá pro tuto chvíli Josef 
Valdhans. -lko-

Technikálie mostu:
Délka: 104,40 m
Šířka:  10 m
Výška (niveleta nad terénem): 
              19,60 m
Délka přemostění: 99,20 m
Počet kolejí: 2
Počet nosných konstrukcí: 7

Je tu šestý díl soutěže pro milovní-
ky a objevitele mexického jídla. 

Kdo dobře odpoví na 2 ze 3 otázek, 
získává 20% slevu na jedno mexické 
jídlo. Když uhodne tři otázky, získá-
vá 30% slevu na mexické jídlo pro 2 
osoby v restauraci YUCATAN. Akce 
neplatí na polední menu.

Zájemci mohou soutěžit prostřed-
nictvím emailu na adrese info@
mexiko-zdar.cz nebo na stránkách 
www.mexiko-zdar.cz

Hlavní cena Yucatanský talíř. 

Správné odpovědi z minula:
1) Můžete si u nás objednat domá-

cí mošt bez konzervantů a éček? 
ANO

2) Základní surovina pro výrobu 
salsy Casera a Verde je? B) rajčata

3)Když si u nás objednáte chobot-
nici, jakou bude mít váhu? 2500g

Otázky na srpen:
1) Máme v nabídce dezert s obsa-

hem KA PSAICINU: ANO-NE
2) V naší restauraci používáme 

všechny uvedené Chilli papričky, 
která je z nich nejpálivější:

A) Chilpotles
B) Habaneros
C) Jalapeňos
3) Jalapeňos jsou pojmenovaná 

podle kterého mexického města:

Co možná nevíte
o Chilli papričkách :
Veškerou pálivost má v sobě tzv. 

placenta, která uvnitř plodu drží 
semena. Jsou to ony světlé blány zná-
mé i v obyčejných paprikách. Tím, 
jak se semena otírají o placentu,  pře-
bírají také něco z pálivosti, stejně 
jako dužina okolo.

Pálivost chilli způsobuje alka-
loid zvaný kapsaicin, který může za 
podráždění tkání a sliznic, vnímané 
jako ono pálení.

Kapsaicin je rozpustný v tucích a 
alkoholu, což je důležitá informace. 
Pokud totiž chceme nepříjemnou 
pálivost zahnat nápojem, musíme 
zvolit mléko nebo lihovinu. Vodou 
žár v ústech rozhodně neuhasíme.

Léčivý žár papriček: 
Srdce: Látky v papričkách dokáží 

pomáhat při léčbě srdečních chorob. 
Zvládnou naředit krev úspěšněji než 
acylpirin a bez vedlejších účinků. 

Žíly a cévy: Chilli papričky zabra-
ňují ukládání tuku v cévách. Pomá-
hají proti vzniku křečových žil, 
povzbuzují krevní oběh, snižují hla-
dinu cukru v krvi. (PI-Yu8-L)

Soutěžíme s mexickou restaurací 
YUCATAN / 5


