
Dálnice se nikdy nefotografuje
snadno; bílá stužka betonu, přerušovaná

jen tmavými fleky živičného povrchu na mostech, 
se táhne kamsi do dáli a fotit je třeba z nadhledu.
Naštěstí existují mosty, ale na nich i všelijaké zábrany
u každého trochu zajímavějšího záběru. A kolem mostů
ploty. A kilometry protihlukových zdí. A rozhodnete-li se
fotit dálnici v prvním čtvrtletí roku 2009, zjistíte, že se
proti vám spiklo i počasí.

Jak se fotí dálnice?
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Zatímco před rokem tou dobou téměř uzrávaly
meruňky, letos si příroda usmyslila, že si v zimě
vynahradí vše, o co byla tehdy zkrácena. Kdyby stvo-
řila bílou zasněženou zimu prozářenou sluncem, bylo
by vše v pořádku. Ale ne: zima byla hnusná, blátivá 
s mrazivými větry a bez slunce.

Samozřejmě jsme chtěli mít pěkné fotografie 
k materiálu o D47 v minulém čísle. Dokonce jsme 
k tomu angažovali leteckého fotografa na Moravě.
Oba jsme pak denně rozmrzele sledovali předpovědi
počasí, které nevěstily nic dobrého.

V soboru 14. března na východě Čech vyšlo slun-
ce. Skočil jsem do auta a vyrazil na Moravu, leč
ouha!, poslední zbytky slunce zašly před Lipníkem.
Vyhlížel jsem na obloze každou díru v oblacích,
avšak jakmile se díra blížila k tušenému slunci, mra-
ky se zase srazily k sobě. Půda byla promáčená,
nezbytnou výbavou se stal klacek na oškrabování blá-
ta z bot. Po půlhodině čekání na slunce u potoka přes
dálnici jsem zapadl do půdy tak, že jsem téměř nevy-
táhl boty.

O týden později prozářilo slunce téměř celou naši
vlast – ovšem až na úsek Lipník – Bělotín. Tímto
koridorem mrazivý severák hnal mračna po celý den.
Kolega fotograf čekal na letišti v Holešově na můj
pokyn, že může letět – po několika hodinách jsme to
zmrzlí vzdali.

Tolik na vysvětlenou, proč se kýžené letecké foto-
grafie neobjevily již v minulém čísle SUDOP Revue.

Ivan Krejčí

Levý celostránkový snímek přibližuje situaci na začátku úseku s mimoúrovňovou křižovatkou Lipník. Podél hlavní trasy dálnice jsou již vybudovány
zárodky oboustranných pásů, které výhledově zajistí bezkolizní napojení dálnice D1 ve směru od Přerova na Ostravu.
Horní snímek představuje mimoúrovňovou křižovatkou Bělotín s přivaděčem a mostem přes železniční trať Přerov - Ostrava.
Na spodní fotografii je dálniční přivaděč Bělotín, který propojuje trasu dálnice s obchvatem Bělotína ve směru na Nový Jičín a Příbor. Komunikace
představuje úsek délky 2,355 km výhledové rychlostní silnice R48, který je navržen v kategorii R 24,5/100. V popředí je mimoúrovňové křížení se silni-
cí I/48 ve tvaru osmičkové křižovatky. V pozadí vpravo je vidět rozestavěný úsek dálnice D47 Bělotín - Hladké Životice.
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Na horním snímku je nejblíže k pozorovateli most přes potok Hlásenec a silnici mezi Jezernicí a Loučkou. V pozadí vlevo jsou dvě čtyřmostí přes silnici
mezi Loučkou a Lipníkem a přes potok Loučku, a za nimi další čtyři identické mosty přes dálniční přivaděč Lipník na začátku úseku.
Spodní snímek představuje mimoúrovňovou deltovitou křižovatkou Hranice, ve které se s dálnicí kříží silnice II/440 Potštát - Hranice.
V popředí celostránkového snímku vpravo je zahloubený přesypaný tunel, jehož úkolem je převést nad dálnicí Drahotušský potok a přeložku silnice
mezi obcemi Velká a Hrabůvka (viz též SR 1/09). Kousek nad tunelem se nachází nejdelší mostní objekt v úseku, estakáda o dvanácti polích v celkové
délce 481,5 metrů. Více o některých mostech na stranách 6 a 7.

Přesto pravidelně největší práci mám s výše uvede-
nou koordinací. Z některých letišť se dá létat jen
o víkendu, jiná vyžadují rezervaci týden dopředu, další
jsou přes zimu úplně uzavřená. A dokonce letiště Hole-
šov během doby, kdy jsem se snažil o fotolet, úplně
zaniklo, takže jsem pro finální let musel použít jiné.
Úsek dálnice D47 mezi Lipníkem a Bělotínem navíc
leží ve zvláštním pásu, kde se velmi rychle mění počasí
a snad neustále fouká silný vítr. Fotografuji zde dálnici
již několik let a skoro vždy zde mám problémy s poča-
sím. 

Když nevyšel žádný březnový termín do uzávěrky
posledního čísla, tak jsem věřil, že přelom dubna a květ-
na bude zajímavý i s ohledem na to, že vedle dálnice je
hodně žlutě zářící řepky, která snímky prozáří. Čekal
jsem snad deset dnů na přechod studené fronty, který
“vyčistí” vzduch od oparu, ale bohužel, přechod se
nekonal. Nakonec jsem letěl i přesto, že jasnost nebyla
optimální a čekala mě tak spousta práce s odstraněním
oparu na PC. Musel jsem, nemohl jsem totiž dál čekat,
předpověď na celý další týden byla deštivá.

Během letu není kvůli hluku a taky rychlosti skoro
žádný prostor na domluvu s pilotem. Vše se musí naplá-
novat dole. Kromě oparu, který díky smogu je v dané
oblasti dle pilota prý devět dnů z deseti, jsem měl
i “štěstí” na velmi silné turbulence. Naštěstí mám dobrý
žaludek, pilot však po přistání zrušil všechny další
nasmlouvané komerční lety na ten den.

Radovan Chvíla



Letecké
snímkování není

nijak složitý fotografický
žánr, alespoň na první pohled.
Pokud netrpíte strachem z výšky,
nedělají vám problémy turbulence
a dovolí vám let manželka, tak máte
z poloviny vyhráno. Druhá, a řekl bych
zásadnější část, je sladění koordinace s daným
aeroklubem, pilotem a v neposlední řadě
s počasím. Samozřejmě, určité fotografické zásady
pro letecké snímkování existují, stejně tak je nutné
dokonale znát svoji foto-techniku, není zde totiž žádný
čas pro zkoušení či experimentování. 
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