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Anotace
Má práce se zabývá plánováním a výstavbou jiţní části německé průchozí dálnice, která
bývá označována jako Hitlerovy dálnice. Jiţní část Hitlerovy dálnice byla budována
v letech 1938 – 1943. Jde o část dálnice od obcí Všechovice a Skalička aţ po Vídeň.
V práci sleduji trasu dálnice, popisuji průběh jednotlivých úseků v době svého vzniku
a to, co se z dálnice dochovalo do dnešních dnů. Dále uvádím části dálnice, které se
vyuţívají v současné době. Poslední kapitola práce se věnuje dělnickým táborům,
stavebním dvorům a strojům, které slouţily k její výstavbě.
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Úvod

Téma jiţní část německé průchozí dálnice jsem si vybral, protoţe jiţ několik let se
zajímám o dálnice v České republice, Rakouské republice a částečně i Spolkové
republice Německo a druhá světová válka je mým oblíbeným historickým obdobím.
Cílem mé práce je podat informace o výstavbě jiţní části průchozí německé dálnice
v letech 1938 - 1943, popsat a zdokumentovat to, co se z ní dochovalo do dnešních dnů
a uvést její části, které se vyuţívají i v současné době. Tento typ silnice byl ve své době
revolučním a je smutnou realitou, ţe na našem území začal vznikat v nejhorším období
německého útlaku, nejdříve při tzv. druhé republice a pak při Protektorátu Čechy
a Morava. Stavba nebyla dokončena a její pozůstatky jsou němými svědky své doby,
o kterých uţ dneska ví jen úzký okruh zájemců. Proto bych chtěl informace o ní rozšířit
mezi své vrstevníky a širší veřejnost.
Na jaře roku 2013 jsem navštívil muzeum Boskovice, kde přednášeli Tomáš Janda a
Václav Lídl, kteří se touto tématikou zabývají. Nejvíce jsem čerpal ze tří publikací:
Německá průchozí dálnice, I. díl – Severní úsek, Německá průchozí dálnice, II. díl –
Jiţní úsek a Stavby, kterým doba nepřála. Dále jsem hojně vyuţil knihy kolektivů
autorů: Páteřní síť dálnic a rychlostních silnic v ČR a Silnice a dálnice v České
republice. Nahlédl jsem také do zahraniční knihy Hitler’sEconomy:
Naziworkcreationsprograms. Jako doplňující zdroje jsem pouţil pamětníka Jiřího
Kučery a internet:
http://cestovani.idnes.cz/wroclaw-tak-trochu-ceske-nemecke-mesto-v-polsku-f5q/kolem-sveta.aspx?c=1999M202C01C, zazn. 1.1.2014
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10123499335-zahady-tomawizarda/311292320070006-pribeh-nedokoncene-dalnice/video/, 16.1.2014
http://www.krasnecesko.cz/lokality/24805-risska-autostada-a88-viden-wroclawtechnicka-zajimavost.html, zazn. 2.1.2014
http://www.hlubokedvory.cz/index.php?nid=665&lid=cs&oid=22628, zazn. 12.1.2014
http://www.fronta.cz/dotaz/zavedeni-jizdy-vpravo-v-roce-1939, zazn. 2.1.2014
http://docs.exdat.com/docs/index-321663.html?page=6, zazn. 2.1.2014
http://www.oahshb.cz/staremapy/full/1941-22.jpg, zazn. 12.1.2014
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http://www.fronta.cz/kalendar/stanoven-kurz-koruny-a-marky, zazn. 5.1. 2014
http://www.sdruzeni-r43.cz/, zazn. 5.1.2014

http://www.dalnice.com/, zazn. 2.1.2014
http://www.asfinag.at, zazn. 6.1.2014
http://www.rsd.cz, zazn. 6.1.2014
http://www.ceskedalnice.cz, zazn. 2.1.2014
http://geocaching.safarikovi.org/hidden.caches/hitlerova%20dalnice-mapa.jpg
22.1.2014
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1. Hitlerova síť dálnic
Kdyţ se Hitler dostal v Německu k moci, přemýšlel, jak se rychle dopraví nejen on, ale
i obyvatelé na místa, kam se nelze dopravit ani vlakem či letadlem. Po celém Německu
byla poměrně hustá silniční síť, která ovšem kvůli narůstajícímu automobilismu
začínala nevyhovovat zatíţení a hustotě dopravy. Dostat se z bodu A do bodu B zabralo
příliš mnoho času. Jediné řešení, které se Hitlerovi nabízelo, bylo vytvořit, v té době
revoluční systém pozemních komunikací, po kterých by bylo moţno se rychle
přemísťovat na střední a delší vzdálenosti pomocí automobilu. Tímto řešením se staly
dálnice (Autobahnen). S výstavbou dálnic ve světě začalo tedy Německo a to jiţ v roce
1934.1
Českoslovesko se začínalo potýkat se stejným problémem a po dlouhém plánování
a hodnocení návrhů byl 4. listopadu 1938 zvolen projekt dálnice Praha – Brno – Chřiby
– Slovenská hranice – Ţilina – Košice – Velký Bočkov v Podkarpatské Rusi Rumunsko, který byl nazván jako „Národní cesta“2. Stavba naší Národní cesty započala
2. května 1939. Součástí rozhodnutí o výstavbě bylo i zavedení jízdy vpravo a to od 1.
května 1939.3
Po připojení Rakouska v březnu 1938 a pohraničních území Československa v říjnu
1938 k nacistickému Německu, se území Německa rozšířilo. V té době jiţ byli
Hitlerovy plány na vytvoření dálniční sítě ve střední Evropě v chodu. V původně
českých oblastech mělo vzniknout dokonce šest dálnic: A48 neboli Sudetská - východní
spojka spojující Szczecin - Görlitz – Zittau – Chrastavu (zde se napojovala na dálnici
A70). A69 spojující Schweinfurt (konkrétně od křiţovatky A7) – Bamberg – Bad
Berneck - Cheb - Karlovy Vary (aţ po křiţovatku dálnic A70 a A72). Dálnice A70,
která měla spojovat Karlovy Vary (od křiţovatky A70 s 72) - Chomutov - Most Lovosice (kde se měla kříţit s dálnicí A72) - Mimoň - Liberec - Chrastavu - Rumburk –
Gryfów (zde měla být napojena na A73). A71 nebo také Sudetská - západní spojka
vedoucí od Chemnitz (od napojení na A18) - Karlovy Vary s křiţovatkou dálnic A69
a A70 - Marianské Lázně - Weiden– Regensburg (se zakončujícím se napojením na
dálnici A74). A72 označovanou jako Sudetská - severní spojka spojující
Dresden (napojení na A15) - Ústí nad Labem - Lovosice (s křiţovatkou s A70) - hranice
protektorátu Čechy a Morava. Všechna tato města byla na původním německém, nebo
1

http://www.dalnice.com/historie/prvni_dalnice/prvni_dalnice.htm, zazn. 2.1.2014
Národní cesta označována i jako protektorátní dálnice, česká dálnice. Po odtrţení Slovenska se trasa
změní na Praha – Brno – Slovenská hranice. Na přelomu let 1940-41 je pro dálnici nařízen název dálnice
západ-východ.
http://forum.ceskedalnice.cz/viewtopic.php?f=143&t=1817 zazn. 2.1.2014
3
Němci ovšem nečekali na námi zvolený termín a ve skutečnosti se začalo jezdit na celém území vpravo
jiţ od 26. března 1939.
http://www.fronta.cz/dotaz/zavedeni-jizdy-vpravo-v-roce-1939 zazn. 2.1.2014
2

5

na němci okupovaném území. Dálnice A88, o které je tato práce, neboli Exteritoriální
(průchozí) dálnice, nejznámější pod názvem Hitlerova dálnice, byla výjimkou, tato
dálnice protínala naše území. Byla trasovány z Breslau 4 (D)(od kříţení s dálnicí A9)
přes Klodzko (D) - Králíky (D) - Moravská Třebová (D) - Boskovice (CSR) - Brno
(CSR) - Laa (D) a Wien (D)(viz příloha č.1). Na všech dálnicích byla stavba bohuţel
velice rychle utlumena, aţ na průchozí dálnici a naši Národní cestu.5

4

Nynější Vratislav (Wroclav).
http://www.krasnecesko.cz/lokality/24805-risska-autostada-a88-viden-wroclaw-technickazajimavost.html zazn. 2.1.2014
http://cestovani.idnes.cz/wroclaw-tak-trochu-ceske-nemecke-mesto-v-polsku-f5q-/kolemsveta.aspx?c=1999M202C01C ,zazn. 1.1.2014
5
http://www.dalnice.com/ zazn. 2.1.2014
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2. Exteritoriální dálnice A88 – Vratislav-Vídeň
Dálnice protínající území Česko-Slovenské republiky měla být rychlým spojení severu a
jihu Třetí říše. Hitler jiţ dříve vybudoval dálnici do Dráţďan a Vratislavi, proto se jevilo
toto spojení Vídně přes naše území jako nejlepší řešení. První pokyn k této stavbě dal
Adolf Hitler svému ministru zahraničních věcí Joachimu von Ribbentropovi 11. října
1938, který tento poţadavek přednesl na jednání česko-německé komise zabývající se
dopravní problematikou. Hitler přikázal německému státnímu sekretáři Richthoferovi,
aby poţadoval pro dálnici exteritorialitu6, coţ bylo ujednáno a 29. listopadu 1938 byla
podepsána smlouva. Projekt dálnice byl vypracován ještě do konce roku 1938 s tím,
ţe dálnice měla být z části dokončena jiţ koncem roku 1940. Práce na projektu začaly
okamţitě. Česko-Slovensko mělo poskytnout pozemky zdarma a na stavbě měla
pracovat německá firma RAG 7 . Firma RAG stavbu této dálnice pouze zastřešovala.
Vlastní výstavba probíhala dodavatelsky tak, ţe firma RAG si najímala subdodavatele,
kteří jednotlivé úseky dálnice stavěli. Byly to německé firmy Funke, Funke & Co,
Hermann & Mieleg, Sager & Woerner, Pittel & Brausewetter, Lanna, Bauunion,
Engelbert Weiss a
Deutsch & Kleckner. Na některých částech se podílely
i protektorátní stavební firmy A. Hubený, Hrabě a Lozovský, Litická a.s., Karger
a spol., Ryšavý a spol., Jaroslav Jáchymek, Jakub Swatek, Konstruktiva.8 Dálnice byla
tedy exteritoriální, přičemţ bylo dohodnuto, ţe na území Česko-Slovenska, později
Protektorátu Čechy a Morava, tedy na zhruba 65 kilometrech z celkové délky asi 320
kilometrů 9 mezi Vratislaví a Vídní, bude na kaţdém sjezdu dálnice zřízena celnice.
Občané Protektorátu Čechy a Morava ji budou moci ale vyuţívat zdarma. Na naše
protektorátní území měla dálnice na severu vstoupit u Jevíčka a opouštět ho měla
u Ledců, nyní by tomu bylo na severu u Králík a na jihu nedaleko Mikulova (viz příloha
č 2).10Parametry dálnice měly být podle tehdejších německých norem, které jiţ němci
praktikovali od r. 1934. Šířka dálnice měla být 28,5 metru, navrhovaná rychlost činila
neuvěřitelných 160 kilometrů za hodinu, nezávisle na terénu a dovolené stoupání bylo
maximálně 5%. Přihlíţelo se při tom na nejnovější poznatky z výstavby dálnic.
6

Vynětí půdy ze státního vlastnictví a zmezinárodnění.
http://docs.exdat.com/docs/index-321663.html?page=6, zazn. 2.1.2014
7
Reichsautobahngesellschaft – tehdejší statni organizace pro stavbu dálnic v Německu.
Dan P. Silverman , Hitler’sEconomy: Naziworkcreationsprograms 1933 – 1936, USA, 1998, str. 330 340
8
Janda T., Lídl V., Německá průchozí dálnice, II. díl – Jižní úsek, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha,
2011
Brunclík A., Vorel V., kolektiv autorů., Páteřní síť dálnic a Rychlostních silnic v ČR, Agentura Lucie
spol. s.r.o. Praha, 2009, str. 57,58
9
Dálnice byla ovšem staničena od Berlínského dálničního okruhu a to od křiţovatky
„SchonefelderKreuz“
http://www.hlubokedvory.cz/index.php?nid=665&lid=cs&oid=22628 zazn. 12.1.2014
10
Janda T., Lídl V., Německá průchozí dálnice, I. díl – Severní úsek, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha
2008, str. 57,58

7

Minimální poloměr směrových oblouků byl 600 metrů, čehoţ vyuţil trasér, pracovník
společnosti RAG ing. Dr. Hanz Lorenz, pouze jednou, a to ve velmi obtíţném terénu.
Jinak byly oblouky mnohem větší.11

11

http://www.dalnice.com/historie/planovani/nem_u_nas/nem_dal_v_csr.htm#exteritorialni, zazn.
2.1.2014
Janda T., Lídl V., Německá průchozí dálnice, I dil. severní úsek, Praha, 2008, str. 2, 3
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3. Jižní úsek průchozí dálnice z Vratislavi do Vídně
Stavba byla rozdělena na dva úseky, jiţní a severní. Severní úsek byl řízen z Vratislavi
a jiţní úsek z Vídně, přičemţ v Brně a Mikulově byly zřízeny stavební kanceláře
dohlíţející na stavbu jiţního úseku. Hranice stavebních správ mezi Vídní
a Vratislaví byla mezi obcemi Všechovice a Skalička. Celá trasa dálnice byla rozdělena
na části po asi pěti kilometrech.12
Trasa dálnice jiţního úseku obchází Brno západně. Začíná mezi obcemi Všechovice
a Skalička a pokračuje na jihozápad, kde prochází mezi obcemi Drásov a Malhostovice.
Pokračující trasa vede východně kolem Čebína, mezi Moravskými Knínicemi a Kuřimí,
západně kolem Jinačovic, východně od Rozdrojovic, západně kolem Kníniček
a z východu kolem brněnské přehrady před hrází. Poté pokračuje těsně kolem západní
části Bystrce, východně od Ţebětína, kde se stáčí k jihovýchodu aţ k území mezi
Troubsko a Bosonohy, kde se měla kříţit s budovanou protektorátní dálnicí západvýchod. Dále trasa pokračuje západně kolem Ostopovic, východně obchází Nebovidy
a jiţním směrem přechází údolí toku Bobravy. Odtud pokračuje jiţně mezi obce
Ţelešice a Hajany. Poté se trasa mírně stáčí k západu aţ k obci Syrovice, kolem kterých
vede východně k obci Ledce13. Zde rozestavěná trasa dálnice končí (viz přílohy č. 3,4).
14

Stavba za Ledci směrem k Vídni nebyla nikdy zahájena z důvodů nedokončeného
projektu této části. Plánovaná dálniční trasa měla pokračovat západně kolem Pohořelic,
poté měla u obce Pasohlávky překonat velkým mostem tok řeky Dyje a směřovat na jih
k Mikulovu a dále na Vídeň (viz přílohy č. 5,6). V této části dálnice byla plánována
čerpací stanice nedaleko obce Pasohlávky. 15

12

Janda T., Lídl V., Německá průchozí dálnice, II. díl – Jižní úsek, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha,
2011, str. 26
13
Zde byla protektorátní hranice.
http://www.oahshb.cz/staremapy/full/1941-22.jpg zazn. 12.1.2014
14
Janda T., Lídl V., Německá průchozí dálnice, II. díl – Jižní úsek, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha,
2011, str. 27-46
15
Janda T., Lídl V., Německá průchozí dálnice, II. díl – Jižní úsek, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha,
2011, str. 26
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4. Vlastní stavba jižního úseku německé průchozí dálnice a její
současný stav
4.1.

Výstavba

Výstavbu dálnice provázelo velké napětí. Dělníci byli neustále pod dozorem německých
nadřízených a kontrolorů. Při sebemenší chybě nebo zpoţdění prací přicházeli
pracovníci o výplaty, byli propouštěni a někdy dokonce zatýkáni gestapem, které
v kaţdé komplikaci vidělo sabotáţ.16
Se stavbou se začalo 11. dubna 1939 a postupovalo se velmi rychle. Pracovalo se na dvě
směny po deseti hodinách. V okolí Černé Hory pracovala česká firma Hrabě
a Lozovský17. Firma Litická a.s. stavěla v okolí Brna. Do konce roku 1942, kdy byla
stavba zastavena, se rozestavělo z neznámých důvodů pouze 83 kilometrů, a to
především na protektorátním území. O plánování a stavbě na sudetském území
se dochovalo velice málo informací.18
Stavba dálnice na nejsevernější části jiţního úseku u obce Všechnovičky začala aţ
v průběhu roku 1940, a to pouze zemními pracemi. U plánovaných mostů zde aţ na
výjimky nebyla stavba zahájena. Dále na jih od Malhostovic do Drásova byl jiţ
vybudován částečný násyp 19 . Jiţně od Malhostovic stála vápenka firmy
Rosa & Maláškové, která měla být srovnána se zemí a přesunuta jinam, protoţe stála
v trase dálnice. K tomu ovšem nedošlo. V trase mezi Drásovem a Čebínem měly být
vybudovány dvě přeloţky silnic z Čebína a Drásova a do Malhostovic. Od Čebína je jiţ
viditelnější zásah do krajiny, a to zbudovaným náspem mezi Čebínem a Moravskými
Knínicemi, na kterém měla být zbudována mimoúrovňová křiţovatka. V Moravských
Knínicích byl vybudován propustek20 pro potok Kuřimka (viz příloha č. 7), za kterou
měl být postaven most přes silnici z Kuřimi do Moravských Knínic. Z tohoto důvodu
bylo odstraněno 5 domů, most se ovšem stavět nezačal. Za touto obcí, tak jako i na
jiných úsecích, těleso dálnice stoupá na vybudovaném náspu (viz příloha č. 8), mizí

16

Janda T., Lídl V., Německá průchozí dálnice, II. díl – Jižní úsek, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha,
2011, str. 65
17
Staví i na Národní cestě.
http://www.dalnice.com/historie/planovani/nem_u_nas/nem_dal_v_csr.htm zazn. 12.1.2014
18
Janda T., Lídl V., Německá průchozí dálnice, I. díl – Severní úsek, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha
2008, str. 5
19
Zemní těleso vzniklé uloţením zeminy nebo skalní horniny nad terén.
http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=63619&s_lang=2&title=n%E1sep zazn. 12.1.2014
20
Propustek je stavba tunelového typu o průměru menším neţ 2 metry, která slouţí k vedení vody pod
náspem.
http://lences.cz/skola/subory/-%20-%20PREDMETY%20%20(semester%201%20-%2010)%20-%20/9-semester/-%20CM01%20-%20Projektovani%20pozemnich%20komunikaci/Prednasky/09%20%20Propustky%20na%20PK%20OPVK.pdf zazn. 1.2.2014
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v zářezu21, za kterým opět pokračuje na náspu aţ k obci Jinačovice, kde byly zbudovány
pouze nosné konstrukce mostu přes polní cestu (viz příloha č. 9). Za tímto mostem je
dálnice na mírném náspu vedena kolem Jinačovic přes vybetonované základy mostu
přes polní cestu aţ k dokončenému parabolickému mostu přes polní cestu a bývalý
potok (viz příloha č. 10). Odtud dálniční těleso pokračuje po mírném násypu z východu
k obci Rozdrojovice aţ k rozestavěnému mostu22 přes vybudovanou přeloţku silnice23
do této obce (viz příloha č. 11). Od mostu se násep zvedá a následně zanořuje v zářezu
a poté opět zvedá na nedokončeném náspu směrem ke Kníničkám (viz příloha č. 12).
Jsou zde hotovy pouze dva propustky místního potoka. Za těmito propustky byly práce
sloţitější, násyp zde mizí a terén klesá hluboko do údolí řeky Svratky. Přes údolí byl
plánován most o třech pilířích délky 228 metrů. Na severní straně údolí stavba pilíře
začala jiţ v květnu roku 1940, a tak dělníci stihli postavit jeden pilíř24 (viz příloha č. 13)
a vykopat základy pro ţelezobetonovou opěru a základy pro druhý pilíř. Na jiţní byla
vybudována pouze ţelezobetonová opěra (viz příloha č. 14) a na stavbě zbylého pilíře
dělníci pouze začali s výkopem základů. Za tímto mostem bylo dálniční těleso ponořeno
do zářezu kopce Pánská hůrka, přičemţ jej měla dělit napůl a na kaţdé straně měla
vzniknout restaurace s ubytováním a s panoramatickým výhledem na Brněnskou
přehradu, benzínová pumpa s autoservisem a velké parkoviště. Za koncem zářezu se
měla nacházet mimoúrovňová křiţovatka s přivaděčem do města Brna. Po této
křiţovatce následoval průchod dálnice Bystrcí, přičemţ bylo zbouráno několik budov
a cihelna. Bourání nebylo zcela dokončeno kvůli finančním potíţím, které vyvolala
pokračující válka, v opačném případě by bylo zbouráno ještě minimálně 27 domů
(včetně domů na trase přivaděče z Brna k dálnici). Dále těleso dálnice pokračuje na
nedokončeném náspu, na kterém byl zbudován most pro polní cestu. Kousek za ním se
nachází dvoupatrový most (viz příloha č. 15). Ve spodní části tohoto mostu byl
zbudován dvoupotrubní propustek pro potok Vrbovec a nad ním druhý parabolický
most slouţíc pro kříţení polních cest. Poté dálniční těleso stoupá mezi Kohoutovicemi
a Ţebětínem, kde byl také postaven most přes polní cestu. Dálnici dále na trase protíná
silnice z Ţebětína do Kohoutovic. Byl zde plánován most, ale jeho stavba nikdy
nezačala. Za tímto s výstavbou nezapočatým mostem se těleso dálnice stáčí na východ
21

Výkop vyhloubený pod terén při stavbě pozemní komunikace.
http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=107903&title=z%EF%BF%BDez&s_lang=2 zazn.
1.2. 2014
22
Dnes slouţí jako názorná učební pomůcka pro stavitelství.
Janda T., Lídl V., Německá průchozí dálnice, II. díl – Jižní úsek, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha,
2011, str. 32
23
Součástí této přeloţky je i silnice mezi Jinačovicemi a Kníčkami.
Janda T., Lídl V., Německá průchozí dálnice, II. díl – Jižní úsek, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha,
2011, str. 32
24
Po nějaký čas válce sloužil jako cvičná horolezecká stěna.
Vyprávění pamětníka Jiřího Kučery, nar. 1.5. 1953, zazn. 17.1. 2014
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k Bosonohám, kde měly být zbudovány dva mosty, přes tehdejší silnici z Bosonoh do
Ţebětína a poté přes státní silnici Brno – Jihlava. Stavba těchto mostů taktéţ nebyla
zahájena. Po tomto mostě měla následovat nejvýznamnější křiţovatka, křiţovatka
Německé průchozí dálnice a dálnice Praha – Brno – Slovenská hranice, tj. Národní
cesty. Hitlerova dálnice měla překonávat Národní cestu mostem (viz příloha č. 16). Na
křiţovatce dálnic se uskutečnily pouze zemní práce a se stavbou mostu se nezačalo. Na
jih pod touto křiţovatkou leţí ţelezniční trať z Brna do Jihlavy, přes kterou byl
plánován také most a o něco jiţněji další most přes silnici z Ostopovic do Střelic. Zde
nedošlo ani k jejich zaloţení. Za těmito mosty dálniční trasa téměř kopíruje terén,
pokračuje přes dokončený propustek aţ k nedokončenému mostu přes polní cestu.
Trasa dálnice vede dále na jihovýchod k Urbanovu kopci, před kterým se nachází
nedokončený parabolický most přes polní cestu. Tento kopec obchází dálnice ze západu
odřezem, přičemţ na východě byla zřejmě plánována odpočívka25. Po tomto stoupání na
kopec následuje údolí, přes které byl vytvořen nejvyšší násep stavby vysoký 32 metrů26.
Po tomto náspu se trasa opět přiblíţí k povrchu a pokračuje téměř s terénem.
Nedokončeným mostem překračuje silnici mezi Moravany a Nebovidy (viz příloha
č. 17). Za tímto mostem se jednotlivé směry rozdělí, pokračují na násyp a s mírným
náklonem překonají rozestavěný most přes polní cestu a ubírají se do západního
oblouku o poloměru 800 metrů a následně kolem kopce do východního oblouku
o poloměru 600 metrů. Za tímto úsekem dálniční těleso nebylo vybudováno a byl zde
připravován viadukt délky 285 metrů přes údolí říčky Obravy 27 . Stavba dálničního
tělesa pokrčovala za viaduktem po boku kopce U svatého Peregrina. Následuje
parabolický most přes místní komunikaci (viz příloha č. 18). Na dálničním tělese opět
přiléhajícímu přibliţujícímu se k povrchu na mírném náspu se nachází nejprve
dokončený most přes plánovanou přeloţkou silnice mezi Ţelešicemi a Hajany a poté
dokončený parabolický most přes Hajanský potok. Dálnice pokračuje náspem a poté
zářezem východně od obce Syrovice. V údolí u obce Rajhrad je propustka a poté
parabolický most přes polní cestu. Těleso dálnice pokračuje po náspu přes zářez
s přeloţkou silnice z Rajhradu do Syrovic. Zde se měla vybudovat mimoúrovňová
křiţovatka. Její stavba aţ na odbočovací větve nebyla nikdy zahájena. Po trase na náspu
dál leţí tři mosty, z Vojkovic do Syrovic (viz příloha č. 19), parabolický most
u Sobotovic přes potok Syrůvka, most ze Sobotovic do Syrovic a Bratčic, kde byly
postaveny pouze podpěry (viz příloha č. 20). Zemní práce u těchto mostů nebyly zcela
25

Svědčí o tom velká zarovnaná plocha.
Janda T., Lídl V., Německá průchozí dálnice, II. díl – Jižní úsek, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha,
2011, str. 41
26
Nejvyšší násyp v České republice.
Janda T., Lídl V., Německá průchozí dálnice, I. díl – Severní úsek, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha
2008, str. 6
27
Dnešní Bobrava.
Janda T., Lídl V., Německá průchozí dálnice, II. díl – Jižní úsek, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha,
2011, str. 41
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dokončeny. Následuje zářez a poté násyp s parabolickým mostem přes údolí říčky
Šatavy. Následuje most přes místní komunikaci. Zde byly postaveny pouze základy
jedné opěry. Asi kilometr po plánované trase od těchto míst stavba dálničního tělesa
končí. Výstavba dálnic na okupovaném území probíhala aţ do 5. května 1942.28

4.2.

Současný stav

Na z části zachovalém dálničním tělese se nachází z období výstavby dálnice spousta
dostavěných, ale i nedostavěných mostů, vysokých náspů a hlubokých zářezů ztrácející
se v krajině připomínajíce kopce, funkčních propustků pro potoky a říčky, zbytky
základů pro dělnické tábory a různé stavební zařízení jakoţ jsou úzkorozchodné
kolejové dráţky, jeřáby (viz příloha č. 21), apod. Z části je dálniční těleso vyuţíváno
pro silnice, dálnice, ale i různé objekty jako je asfaltová obalovna u Rajhradu chatařské
osady u Ostopovic a Kníniček a další. 29
Nejdelší vyuţitý úsek průchozí dálnice je od obce Syrovice, od poměrně nového
podjezdu pod tělesem dálnice, dál na jih vyuţíván pro dnešní část rychlostní
komunikace R52 30 , která také vyuţívá tří mostů na trase průchozí dálnice. Prvním
mostem je dálniční most přes silnici z Vojkovic do Syrovic, most bylo třeba jen
částečně poupravit (viz příloha č. 22). Dalším vyuţitým mostem je parabolický most
přes potok Syrůvku u Sobotovic. Následuje most přes přeloţku silnic Syrovice –
Sobotovice a Bratčice – Sobotovice, který nebyl dokončen, stačilo však dostavět pouze
nosnou deska mostu (viz příloha č. 23). R52 dále vyuţívá zářez, přecházející na násyp
u obce Sobotovice, kde leţí třetí, parabolický most pro tok říčky Šatavy, který se
vyuţívá v původním stavu. Plánovaný most pro místní komunikaci, ze kterého byly
hotovy pouze základy jedné opěry, byl pohřben v násypu při stavbě R52. Následuje
nová mimoúrovňová křiţovatka Bratčice, kde se dnešní R52 odklání na jihovýchod od
původní trasy.31

28

Janda T., Lídl V., Německá průchozí dálnice, II. díl – Jižní úsek, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha,
2011, str. 27-47
Janda T., Lídl V., Německá průchozí dálnice, I. díl – Severní úsek, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha
2008, str. 5
29
http://www.dalnice.com/historie/planovani/nem_u_nas/nem_dal_v_csr.htm#exteritorialni , zazn.
6.1.2014
30
Stavěna v letech 1992 aţ 1996. Budoucí dálnice D52. http://www.rsd.cz/, zazn. 6.1.2014
31
Janda T., Lídl V., Německá průchozí dálnice, II. díl – Jižní úsek, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha,
2011, str. 43-47
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Další vyuţitý úsek tělesa dálnice je pro městskou komunikaci dálničního typu 32 ,
brněnskou ulici Stará dálnice (viz příloha č 24). Zde je vyuţito dálničního tělesa od
křiţovatky ulic Obvodová, Rakovecká a Stará dálnice aţ po napojení místní
komunikace ze Ţebětína na Starou dálnici. Na tomto úseku je taktéţ vyuţito několika
staveb. Nejsevernější most na tomto úseku, most přes polní cestu byl pohřben v náspu,
dále jde o dokončený dálniční dvoupatrový most pro polní cestu a potok Vrbovec,
který je pouţíván v původním stavu. Následuje most přes polní cestu, u kterého ovšem
musela být vyměněna původní nosná deska. Komunikace odtud vyuţívá zářezů
a násypů aţ po napojení místní komunikace ze Ţebětína, odtud pokračuje Stará dálnice
jiţ na nově vybudovaném náspu dále na jih do Troubska.33
Od kříţení tělesa průchozí dálnice a dálnice D1 na sever je taktéţ plánovaná rychlostní
komunikace a to R43. Tato komunikace by měla vyuţít těleso nynější Staré dálnice,
náspů u přehradní hráze a dále by pokračovala po tělese průchozí dálnice aţ po
Moravskou Třebovou, u které by se napojovala na budovanou a z části jiţ vybudovanou
rychlostní komunikaci R3534. V budoucnu se počítá s tím, ţe z R43 bude silnice první
třídy dálničního typu I/43 s povolenou rychlostí 110 kilometrů v hodině. Tato silnice
nahradí dnes jiţ velice zatíţenou I/43 přezdívanou silnice smrti. Stavba je ovšem
problémová z důvodu protestu ekologů a zrušení Jihomoravských zásad územního
rozvoje v červnu roku 2012. Za stavbou této komunikace stojí Svazek obcí pro výstavbu
rychlostní komunikace R43 zaloţen roku 2003.35
Průchozí dálnice byla poslem současného projektu dostavby rychlostní kominukace R52
jak severním tak i jiţním směrem a R43. Z části by vyuţívala pozemků a tělesa průchozí
dálnice a to především svou severní část od kříţení s dálnicí D1 na komunikaci R43.
Na jihu byl od Pohořelic vypracován plán trasy R52 mimo trasu průchozí dálnice. Na

32

Dva směrově oddělené pruhy na kaţdé straně s odstavným pruhem, a dalšími parametry
připomínajícími dálnici.
http://www.dalnice-silnice.cz/parametry.htm zazn. 6.2.2014
33
https://maps.google.cz/maps?client=opera&q=google&oe=utf-8&channel=suggest&ie=UTF8&ei=rHTaUqvgDIqv7Aa_xYDIBg&ved=0CAoQ_AUoAg , zazn. 6.1.2014
34
Budoucí dálnice D35. http://www.rsd.cz/, zazn. 6.1.2014
35
Město Boskovice, město Moravská Třebová, obec Skalice nad Svitavou, městys Svitávka, obec
Chrudichromy, městys Knínice u Boskovic, obec Vanovice, obec Borotín , obec Světlá, obec Cetkovice,
obec Šebetov, město Velké Opatovice, město Kunštát, obec Uhřice, obec Vísky, obec Voděrady, obec
Drnovice, obec Lysice, obec Městečko Trnávka, město Jevíčko, obec Chornice, obec Víska u Jevíčka,
obec Gruna, obec Míchov, obec Černá hora, obec Kunice a město Kuřim.
http://www.sdruzeni-r43.cz/, Informační leták Svazu obcí pro výstavbu rychlostní silnice R43. zazn. 5.1.
2014
Janda T., Lídl V., Německá průchozí dálnice, I. díl – Severní úsek, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha
2008, str. 7
http://ekonomika.idnes.cz/premena-ceskych-silnic-na-dalnice-dqj-/odpovedi.asp?t=SKOVAJSA zazn.
6.1.2014
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tuto komunikaci na hranicích bude navazovat rakouská dálnice A5, která je jiţ nyní ve
výstavbě.36

36

http://www.asfinag.at/en/unterwegs/bauprojekte/niederoesterreich/-/asset_publisher/1_47138/content/a5-nord-autobahn-schrick-staatsgrenze-beidrasenhofen?p_o_p_id=56_INSTANCE_RHZ7Okynsmjy&redirect=http%3A%2F%2Fwww.asfinag.at%
2Fen%2Funterwegs%2Fbauprojekte%2Fniederoesterreich%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_1_47138%2
6p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_o_p_id%3D56_INSTAN
CE_RHZ7Okynsmjy zazn. 6.1.2014
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5. Dělnické tábory, stavební dvory a stavební stroje sloužící
k výstavbě dálnice
U plánované dálnice se nacházelo 32 dělnických stavebních táborů. Zde bylo zajištěno
ubytování a stravování dělníků, kteří nemohli za prací dojíţdět denně. Třináct těchto
táborů se nacházelo na území vídeňské správy. Za jeden den pobytu se zde platilo 1,2
RM37, sedmý den pobytu byl zdarma.38
Tábor Hirschberg u obce Všechnovice se začal stavět na podzim roku 1939 a dokončen
byl v dubnu roku 1940. Bydleli zde hlavně dělníci firem Hrabě & Lozovský,
Sager & Woerner a Konstruktiva. Tábor byl na podzim roku 1942 po zastavení prací
zničen. Druhým táborem byl tábor Kalkwerk u obce Drásov, který byl zřízen na stráni
kopce Čebína. Tábor začal vznikat na jaře 1940 a dělníci firem Sager & Woernera
Konstruktiva jej mohli vyuţívat jiţ v červnu téhoţ roku. Tábor byl zlikvidován taktéţ
koncem roku 1942. Tábor Gurein u Kuřimi byl stavěn mezi prvními a to jiţ v březnu
roku 1939 přičemţ byl dokončen o měsíc později. Tábor vyuţívali dělníci firem
Pittel & Brausewetter a Lanna. Tento tábor byl zlikvidován začátkem roku 1943. Tábor
Salzburg u tehdejší obce Bystrc vyrostl v období mezi únorem a květnem 1939 na vrchu
Panská Horka. Dělníci firmy Bauunion zde pracovali do jara roku 1943, poté byl tábor
odstraněn. Tábor Marburg u tehdejší obce Ţebětín vznikal pro dělníky firem Hubený
a Hrabě & Lozovský od jara 1939 a dokončen byl v červnu 1939. Tábor byl odstraněn
na jaře roku 1943. Stavba tábora Parfuss u Bosonoh proběhla v dubnu a květnu 1939.
Přebývali zde dělníci firem Engelbert Weiss a Jaroslav Jáchymek. Po zastavení prací
byly odstraněny jen některé budovy. Zbylé objekty slouţily jako sklady a podobná
zařízení, které se dochovaly dodnes. Tábor Musterlager Sachsen u obce Ostopovice byl
stavěn od května 1939. V táboře bydleli dělníci firmy Funke & Co. Tábor tvořily i dvě
budovy pro úředníky stavebního dozoru dálnice (viz příloha č. 25). Tábor byl
zlikvidován počátkem roku 1943. Stavba táboru Himmelsblick u obce Nebovidy začala
v lednu 1939. Jiţ v červnu 1939 tábor uvítal první dělníky firmy Funke & Co. Tento
tábor byl taktéţ zlikvidován počátkem roku 1943. Tábor u obce Ţelešice vznikal také od
ledna 1939 do léta 1939. Obývali jej dělníci německé firmy Funke & Co. I tento tábor
firma odstranila po zastavení prací na jaře roku 1943. Druhý tábor u obce Ţelešice Obravabrücke-Mähren vznikl po rozhodnutí z roku 1939. Stavěn byl na jaře roku 1940
a byly sem přesunuty objekty z tábora v Syrovicích a dále postaveny dva nové
ubytovací domy. Z jara roku 1941 by rozšířen o dvě budovy pro ubytování dělníků.
37

Říšské marky. V březnu 1939 byl kurz 1RM=10Kč.
http://www.fronta.cz/kalendar/stanoven-kurz-koruny-a-marky, zazn. 5.1. 2014
38
Janda T., Lídl V., Německá průchozí dálnice, I. díl – Severní úsek, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha
2008, str. 25
Janda T., Lídl V., Německá průchozí dálnice, II. díl – Jižní úsek, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha,
2011, str. 48-54
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Po zastavení prací na stavbě dálnice byl zlikvidován v létě 1943. Ubytovací tábor
u obce Syrovice byl stavěn v rozmezí od února 1939 do léta 1939, ale nikdy nebyl
vyuţíván. Na sklonku roku 1939 se rozhodlo o jeho zlikvidování a přemístění budov do
táborů ve výstavbě Kalkwerk u obce Drásov a druhého pracovního tábora
Obravabrücke-Mähren u obce Ţelešice. Roku 1940 byly nejprve dvě budovy pro
ubytování dělníků odvezeny do tábora Kalkwerk a následně zbylé budovy (ubytovací
barák pro dělníky, kuchyně s jídelnou a kantýnou, umývárna, skladiště potravin
a toalety) do druhého tábora Obravabrücke-Mähren. Stavba tábora Goslar u obce
Sobotovice započala koncem února 1939. První dělníci německé firmy Funke & Co,
provádějící v tomto úseku dálnice zemní práce a dělníci českých firem A. Hubený
a Hrabě & Lozovský, která zde stavěla mosty, sem přišli jiţ v létě 1939. Likvidace
tábora po zastavení prací proběhla na jaře 1943. Pro dělníky byly v předstihu postaveny
u obce Medlov a u Pohořelic dva tábory, které ale nebyly vyuţity.39
Na stavbě dálnic a silnic se v té době vyuţívaly především ţeleznice a vlakové
soupravy. Při stavbě dálnice se stavěla souběţně s ní provizorní úzkokolejná dráha pro
přepravu bagrů, rypadel, válců, ale hlavně k odvozu zeminy ve výklopných vagonech.
K taţení vagonu se pouţívaly parní lokomotivy Orenstein & Koppel, parní lokomotivy
Henschel, parní lokomotivy Jung, parní lokomotivy značky ČKD, motorové lokomotivy
Deutz OMZ 117, motorové lokomotivy Deutz OMZ 122, ale i jiné. Z nejpouţívanějších
rypadel byla parní rypadla Škoda a Menck & Hambrock typ M.- III., dále motorová
rypadla firmy Weserhütte typ W 800 a Demag typ K 22 a Motorová rypadla Škoda
(viz příloha č. 26). Neodmyslitelnou součástí stavby byly i parní válce ČKD typ M,
Motorový válec typ DM 10 a Motorový válec typ DM 6. Dalšími stavebními stroji byly
Pásové traktory Praga s rozhrnovacími pluhy. V úzkých údolích pro stavbu mostů se
pouţívaly věţové a kabelové jeřáby (viz příloha č. 27).40
Stavební dvory dohlíţely na budované části dálnice v úseku o délkách okolo pěti
kilometrů. V rozsáhlých oblastech pod ně spadaly pomocné stavební dvory. Kupříkladu
stavební dvůr Moravské Knínice dohlíţel na rozsáhlé uzemí od Kuřimi aţ po oblast
brněnské přehrady a tak zde existovaly dva pomocné stavební dvory. Jeden
v Rozdrojovicích, druhý pod hrází brněnské přehrady.41
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Janda T., Lídl V., Německá průchozí dálnice, II. díl – Jižní úsek, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha,
2011, str. 48-54
40
Janda T., Lídl V., Německá průchozí dálnice, I. díl – Severní úsek, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha
2008, str. 30-39
Janda T., Lídl V., Německá průchozí dálnice, II. díl – Jižní úsek, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha,
2011, str. 50-64
41
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2011, str. 55
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Závěr
Na začátku 30. let 20 století se automobilismus v Evropě rozšiřuje nezastavitelným
tempem a dosavadní pozemní komunikace začaly nevyhovovat a tak vznikly
v Německu první dálnice a odtud se rozšířily po celé Evropě. Dálnice se plánují
i v Česko-Slovensku a po okleštění našeho území i v oblastech zabraných Němci. Jedna
z německých dálnic ovšem nesplývá s ostatními a to především tím ţe měla protínat
naše území ze severu z německé Vratislavy do Němci zabrané Vídně. Dálnice se začala
stavět na jaře roku 1939 a její stavba pokračovala do května roku 1942. Byla rozdělena
na dvě části, přičemţ hranice mezi nimi byla u obcí Všechovice a Skalička. Severní
úsek by řízen z Vratislavi a jiţní z Vídně, přičemţ byly v Brně a Mikulově zřízeny
stavební kanceláře, které dohlíţely na stavbu. Dále byla trasa rozdělena asi po pěti
kilometrech na úseky, na kterých pracovaly jednotlivé firmy a pro které byly zřízeny
ubytovací tábory. Firmy pouţívaly v té době nejmodernější stroje od rypadel, vlaků aţ
po jeřáby a další masivní techniku. Nyní je těleso dálnice opuštěné, zbyly po této
velkolepé stavbě pouze některé mosty a náspy splývající s krajinou. Ovšem ne všechno
bylo stavěno nadarmo, těleso dálnice na několika místech nevyuţívají jen chataři
a zahrádkáři, ale je vyuţito i k vedení dnešní komunikace městského typu, a to
brněnské Staré ulice, a dokonce i částečně pro rychlostní silnici R52. Tato stavba se
vryla do krajiny a ještě v současné době jde dobře rozeznat, kudy dálnice měla vést.
Hitlerův systém dálnic byl sice stavební soustavou promyšlenou, revoluční a zřejmě
kvalitní, ale byl určen výhradně pro dopravu v zájmu Německa, měl slouţit jeho
průmyslu, jeho válečným cílům a jeho obyvatelstvu. Hitler vydal poţadavky odkud kam
chce dálnici a nikoho se neptal, jestli stavba neomezí jeho hospodaření, podnikání nebo
jeho ţivot. Kdyby se mu někdo postavil, zaplatil by za to ţivotem. Ani dělníci, byť jim
dal práci a rozvíjel tím hospodářství, si jím během stavby nebyli jisti.
Němci známí svou precizností měli vše velice promyšlené, od samotného plánování,
přes parametry dálnic, které ani dnes nejsou na takové úrovni, aţ po kvalitu, která byla
v té době revoluční a důkazem toho je i několik mostů které se dnes vyuţívají
v původním stavu. Ze začátků výstavby dálnic bychom si měli vzít několik ponaučení,
ať se jedná o jiţ zmíněné parametry, ve kterých nejsou dálnice budovány ani dnes, tak
rychlost výstavby, která byla v té době několikanásobně rychlejší, neţ je tomu dnes, byť
neexistovala taková stavební technika jako nyní.
Dneska jsou u nás při budování dálnice problémy. Peněţní stránka problémem není,
v posledních letech se dokonce ani neprostaví peníze určené na dopravu, ale stavbu
zdrţují ekologové, změny v územním plánu, všelijaké osobní a úplatkářské kauzy.
Veřejnost to jen sleduje a nemůţe s tím nic nadělat. Je potřeba, aby se iniciativy chopili
lidé, kteří problematice silniční opravdu dopravy rozumí, kteří o ní budou více hovořit,
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dávat za příklad třeba německou či rakouskou preciznost a dosáhnou toho, ţe u nás
konečně vznikne kvalitní dálniční sít.
Ve své práci jsem podal informace o historii německé průchozí dálnice na území
Moravy, zamyslel se nad potřebností tohoto spojení, které bylo známé jiţ ve 30. letech
20. století a sestavil fotografickou dokumentaci, kterou zatím není moţné v tomto
kompletu najít v ţádné z publikací týkajících se této problematiky. Budu ji prezentovat
před svými spoluţáky a zájemci o tuto tematiku si ji budou moci přečíst v knihovně
dějepisných prací ve škole.
Práce je kvalitně zpracovaná a je ji moţno v budoucnu rozšířit o neprobíranou severní
část.
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