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 6. srpna 1932 přestřihl populární primátor Kolína 

nad Rýnem Konrád Adenauer pásku první 
rychlostní komunikace s parametry i názvem 
Autobahn – dálnice. 

Rok po nástupu Hitlera k moci je u obce Unter 
Haching slavnostně zahájena výstavba dálnic v 
Německu. 

Stručná historie německých dálnic 



 

Německé dálnice 

Některé zajímavé údaje ze stavby německých dálnic. 

Rok 
Počet 

zaměstnanců Počet směn 
Ve stavbě 

Dálniční tělesa Vozovky 
1934 45 000 11,2 mil. 1100 km 60 km 
1935 90 000 25,6 mil. 670 km 643 km 
1936 99 000 28,2 mil. 756 km 912 km 
1937 85 000 25,9 mil. 809 km 767 km 

Uvádění dálnic do provozu 

Rok 
počet km předaných 

do provozu * 
celková délka dálniční 

sítě * 
1935 112 112 
1936 953 1065 
1937 945 2010 
1938 1036 3046 

* včetně dálnic vystavěných na okupovaném území 

  



Mapa dálniční sítě v Německu v r. 1940 



 

Mapa návrhů kapacitních 
komunikací v bývalé ČSR z r. 1938 



 

Plán J. A. Bati na rozvoj dopravních 
infrastruktur 



 

Mapa tzv. úředního návrhu Česko–slovenské 
dálnice z r. 1938 (před odtržením Slovenska) 



 
 Sudetská dálnice A48, A69, A70: Bad Berneck – 

Görlitz  
 Ihned po odtržení pohraničí od tehdejšího 

Československa se začalo uvažovat o stavbě dálnice 

 Na přípravě této stavby se osobně angažoval Konrád 
Henlain. 

 1. prosince 1938 byla zahájena vlastní výstavba 

 Bohužel  není známa existence dokladů o výstavbě 
Sudetské dálnice v době Druhé světové války.  
 Z map z r. 1940 se dozvídáme, že vlastně nešlo o dálnici 

jednu, ale ve skutečnosti o tři. 

 Všeobecně byly práce na dálnicích zastaveny 30. 
dubna 1942. 

 Německé dálnice na území dnešní 
České republiky 



 
 Sudetská dálnice A71: Chemnitz – Karlovy Vary – 

Mariánské Lázně – Weiden – Regensburg 

 Sudetská dálnice A72: Dresden – Ústí nad Labem – 
Lovosice 

 Německé dálnice na území dnešní 
České republiky 



 
 Exteritoriální (průchozí) dálnice A88 : Breslau – 

Wien 

 Dálnice se zrodila jako součást smluv z Mnichova a 
Vídně na podzim roku 1938. 

 Dálnice měla ve směru sever-jih protnout celé území 
našeho, tehdy ještě samostatného státu. 

 Dálnice A88 vstupovala na naše území (v dnešních 
hranicích) poblíž Králík a opouštěla jej nedaleko 
Mikulova.  

 V protektorátních hranicích ,,okleštěného“ státu to 
potom bylo u Jevíčka a na jihu nedaleko Rajhradu toto 
území opouštěla. 

 Německé dálnice na území dnešní 
České republiky 



 
 Přípravné práce se rozbíhají ještě před koncem roku 

1938. 
 Během tří měsíců byly připraveny plány na výstavbu i 

pozemky, které byly potřebné na výstavbu. 

Vlastní výstavba dálnice začala 11. dubna 1939. 

 Podle plánů měla být dálnice dlouhá 320 km. 

 Protektorátním územím měla procházet v délce 65 km. 

Zprovozněna měla být na konci roku 1940. 

Vedením projekčních a přípravných prací byl pověřen 
ing. Hans Lorenz 
 Později vedl i vlastní výstavbu dálnice. 

 

Hitlerova dálnice 



 

Hitlerova dálnice 

Organizační struktura výstavby dálnice 



 

Hitlerova dálnice 

Přehled jednotlivých stavebních dílů dálnice 



Hans Lorenz 



Sídlo RAB (ředitelství výstavby exteritoriální 
dálnice) 

Bylo zřízeno v Moravské Třebové v domě na náměstí č. 1. Fotografie z r. 1940. 



Informační tabule o stavbě dálnice 



 
 I na tehdejší naše poměry nevídaný pracovní postup. 
 Pracovalo se ve dvou směnách po 10 hodinách. 

 Stavební práce na dálnici byly zadány jak německým 
tak i českým firmám. 
 Německé firmy Hermann & Mieleg a Deutsch & Kleckner 

pracovaly v okolí Jevíčka. 

 Česká firma Hrabě a Lozovský stavěla v okolí Černé Hory. 

 Firma Litická a.s. stavěla v okolí Brna. 

 Počátkem roku 1940 se tempo prací zvolnilo. 

Ve čtvrtek 30. dubna 1942 byla vlastní stavba dálnice 
A88 zastavena. 

Hitlerova dálnice 





 

Severní konec rozpracované 
německé dálnice 



 

Jižní konec rozpracované  
německé dálnice 
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Popis Hitlerovy dálnice 

 Skalice nad Svitavou 

Voděrady 

Drnovice 

Černá Hora 

Žernovník 

Malá Lhota 

 Lubě 

Drásov 

Kuřim 

Moravské Knínice 

 

 Jinačovice 

Rozdrojovice 

Kníničky 

 Bystrc 

Kohoutovice 

 Troubsko 

Ostopovice 

Moravany 

Nebovidy 
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