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Hitlerova dálnice v na‰em regionu

Pfied 74 lety byla zahájena stavba takzva-
né Hitlerovy dálnice, která nebyla nikdy do-
konãena. Nutno fiíci bohuÏel, pfii dne‰ní 
úrovni motorizace by byla mnohem potfieb-
nûj‰í, neÏ v dobû, kdy se zaãala stavût. 

Stavba rychlostní silnice R 43, která
by usnadnila cestování z na‰eho regionu
pfiedev‰ím do Brna, se neustále odkládá
díky opûtovn˘m zmûnám koncepce a lo-
bování pro rÛzné varianty trasy. To samo-
zfiejmû vadí v‰em, kdo musí ãastûji jezdit
po nechvalnû známé silnici I/43. Jednou
z forem protestÛ, kterou rÛzné obãanské
iniciativy bojují za urychlení v˘stavby
moderní rychlostní komunikace, jsou ta-
ké pochody po tûlese stavby Hitlerovy
dálnice, jejíÏ pozÛstatky v na‰em okolí
zná snad kaÏd˘. Ne kaÏd˘ v‰ak ví, jaká je
historie stavby, která by dnes usnadnila
cestování nejen lidem na‰eho regionu,
ale zrychlila by také tranzitní pfiepravu
sever - jih.

Exteritoriální dálnice VídeÀ – Vratislav
A88 je oznaãení nedostavûné dálnice, kte-
rá mûla pfies Moravu a severov˘chodní
âechy spojovat VídeÀ s dolnoslezskou
Vratislaví (polsky Wroclav, pfied 2. svûto-
vou válkou to byla nûmecká Breslau). Její
stavbu si vymohl fií‰sk˘ kancléfi Adolf
Hitler jiÏ pfii formulování Mnichovské do-
hody. Díky podpisu této dohody do‰lo te-
dy nejen k okle‰tûní na‰eho území, ale ta-
ké bylo  nafiízeno tehdej‰ímu âeskoslo-
vensku umoÏnit stavbu této dálnice na
svém území; dokonce bez nároku na úhra-
du ceny pozemkÛ. Dálnice mûla b˘t po
dokonãení celnû oddûlena od âeskoslo-

na 1939. Dle pÛvodních plánÛ mûla b˘t
dokonãena závûrem roku 1940. Stavební
práce byly zadány jak nûmeck˘m tak
i ãesk˘m firmám. V okolí Jevíãka praco-
valy nûmecké firmy Hermann & Mieleg
a dále Deutsch & Kleckner. V okolí âerné
Hory stavûla ãeská firma Hrabû
a Lozovsk˘. Firma Litická a.s. budovala
v okolí Brna. Pracovní tempo bylo v za-
ãátcích velmi vysoké; pracovalo se dennû
ve dvou smûnách po 10 hodinách. PoblíÏ
Jevíãka byl vybudován pracovní tábor, ve
kterém byli soustfiedûni zajatci, pfieváÏnû
ru‰tí, ktefií na stavbû pracovali.

JiÏ bûhem roku 1940 se rychlost stavby
zaãala sniÏovat. V dÛsledku nepfiíznivého
v˘voje na ruské frontû, a s tím souvisejí-
cích ekonomick˘ch potíÏí ¤í‰e, se stavba
zpomalovala ãím dál víc, aÏ byla v dubnu
1942 zcela zastavena. Hlavním dÛvodem
byl nedostatek cementu, kter˘ byl potfieb-
n˘ pro budování betonov˘vh vojensk˘ch
objektÛ a opevnûní pro nûmeckou armádu.
Staveni‰tû dálnice hlídali aÏ do konce vál-
ky vojáci. 

Po válce nebyla vÛle v této stavbû po-
kraãovat, pfiedev‰ím proto, Ïe v pÛvodní
trase dálnice jiÏním smûrem vyrostla Ïe-
lezná opona. Byly vyuÏity jen malé ãás-
ti dálniãního tûlesa pro stavbu nov˘ch 
úsekÛ silnic. V na‰em regionu je to na-
pfiíklad úsek silnice z Boskovic, kter˘
vede po pÛvodní dálniãní trase od kfiiÏo-
vatky na Svitávku aÏ po napojení na sil-
nici I/43.
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venska; finanãní zaji‰tûní stavby, doprav-
ní policii a celní sluÏbu mûlo zajistit
Nûmecko, které mûlo na v‰ech nájezdech
vybudovat celnice. Stavbou byla povûfie-
na nûmecká spoleãnost RAG, souãástí do-
hody byl v‰ak také slib, Ïe nûkteré úseky
dálnice vybudují ãeskoslovenské firmy. 

Plánované parametry dálnice:
Celková délka: 320 km
Délka na na‰em území: 65 km
Povolená rychlost vozidel: 160 km/hod
Profil dálnice: 28,5 m

Pfiípravné práce byly zahájeny je‰tû
bûhem roku 1938 a podle dne‰ních mûfií-
tek probûhly rychlostí blesku. Za tfii mûsí-
ce byly pfiipraveny plány na v˘stavbu
a pfiedán soupis pozemkÛ, na kter˘ch se
mûlo stavût. Projekãní a pfiípravné práce
vedl Ing. Hanz Lorenz, kter˘ také fiídil
vlastní stavbu dálnice. Mezi tím do‰lo
k okupaci zbytku republiky, coÏ umoÏni-
lo NûmcÛm je‰tû více urychlit pfiípravu
v˘stavby dálnice.

Vlastní stavba byla zahájena 11. dub-

Dálniãní podjezd pro silnici do Baãova. Mapka trasy pÛvodní dálnice. 

Tûleso dálnice je zarostlé vegetací a nûkde vyuÏito jako orná pÛda.

Svaly se oslabí porodem, tûÏkou prací, vûkem, nadváhou.
V pfiípadû oslabení svalÛ uniká moã pfii ka‰li, k˘chání, zvedání se ze Ïidle, chÛzi ze schodÛ…
Postupnû se únik moãi zhor‰uje, mnoÏství potfiebn˘ch vloÏek stoupá.
K návratu do normálu je potfieba oslabené svaly znovu posílit, zrehabilitovat.  
Cviãení podle broÏury je málo efektivní, mnohdy u ménû pohybliv˘ch pacientÛ obtíÏné aÏ nemoÏné. 

Druhá moÏnost je posílit svaly pfiístrojem BIOCON 2000 W.

Jak to probíhá? 
T˘dnû se absolvují 2 sezení po 20-ti minutách, celkem 8-12 sezení.

Jak to funguje? 
Pfiístroj dokáÏe vyvolat elektrick˘ impulz na nervech aÏ do hloubky 12 cm, tyto nervy stimulují svaly pánevního
dna a dochází ke stahu svalÛ, ãímÏ se svaly trénují a posilují. Díky hlubokému prÛniku impulzu se trénují i svaly
které bûÏn˘m cviãením neovlivníte. Po 8-12 sezeních jsou svaly zpevnûny tak, Ïe je obnoveno udrÏení moãe.

Sezení probíhá na kfiesle BIOCON 2000W, je pfiíjemné, nebolestivé a pÛsobí pfies ‰aty. 
Sezení probíhá v úter˘ a pátek od 7.00 do veãerních hodin po pfiedchozím objednání.

Podrobnûj‰í informace na www.kontinence.cz
Urologická ambulance, 
MUDr. Rastislav ·u‰ol

Rehabilitujte svaly pánevního dna, které jsou uvolnûné a pokleslé. Tyto svaly Vám zaji‰Èují udrÏení moãi.  

Máte únik moãi? Chcete se toho zbavit a Ïít „v suchu”?

Blansko, K. H. Máchy 17 (budova záchranné sluÏby)
Tel.: 516 527 870, ordinaãní doba: ÚT, ST, PÁ 7.00 – 13.00 hod.

Letovice, Pod Klá‰terem 17
Tel.: 516 474 151, ordinaãní doba: âT 7.00 – 11.00 hod.


