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Po připojení Rakouska k nacistické
mu Německu na jaře 1938 mělo být 
plánované dálniční spojení Berlína 
a Vídně realizováno za pomoci již do
končených nebo plánovaných dálnic 
mimo území Československa. Spoje
ní o délce cca 950 km začínalo na 
berlínském dálničním okruhu a smě
řovalo k Norimberku a dále na Linec 
a Vídeň. Úsek dálnice z Berlína do 
Norimberku byl téměř dokončen 
na podzim 1938, dále se zatím pouze 
projektovalo či se na některých díl
čích úsecích rozbíhaly stavební prá
ce. Alternativně se z Norimberku do 
Vídně nabízelo spojení i přes Mnichov 
a Salcburk, neboť dálnice až do Salc
burku byla dokončena, avšak trasa 
by byla mnohem delší.

Podepsáním Mnichovské dohody 
a následné smlouvy o stavbě a pro
vozování dálnice Vratislav–Brno– 
Vídeň, uzavřené mezi Českosloven
skem a nacistickým Německem kon
cem listopadu 1938, se naskytla mož
nost realizace dálničního spojení 
Berlína a Vídně přes Československo 
o délce cca 630 km, tedy o 320 km 
kratší. Část úseku z Berlína do Vrati
slavi byla v té době již v provozu 
a na části probíhala výstavba. Zbýva
lo vybudovat část spojující města 
Vratislav a Vídeň. Na trase plánované 
a částečně rozestavěné dálnice 

na území dnešního Pardubického 
a Olomouckého kraje byly navrženy 
čtyři velké dálniční mosty. Práce 
na přípravě těchto konstrukcí začaly 
v roce 1939, ukončeny byly na jaře 
1942. V tomto roce byly kvůli stupňu
jícím se hospodářským potížím válčí
cího Německa zastaveny i veškeré 
další projekční a stavební práce na 
tomto dálničním spojení.

Konstrukce mostů
Konstrukce plánovaných mostů,  
resp. železobetonových klenbových 
viaduktů, měly být totožné. Jednalo 

se o poněkud archaické řešení, které 
se hojně používalo na stavbách ně
meckých dálnic v 30. a 40. letech mi
nulého století. Do pilířů mostních 
konstrukcí tohoto typu nebylo třeba 
téměř žádné oceli, výztuž byla do 
beto nové konstrukce pilíře vkládána 
pouze po 2 m výšky (v předpokláda
ných pracovních spárách). Velkého 
množství oceli nebylo zapotřebí ani 
do vlastních kleneb.

Pro stavbu těchto velkých klenbo
vých viaduktů byly vytvořeny tech
nické normálie, které určovaly jejich 
jednotlivé parametry. Např. upro
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střed mostu bylo rozpětí kleneb nej
větší a směrem k mostním křídlům se 
zmenšovalo. Typickým příkladem je 
projekt dálničního mostu přes údolí 
potoka Pacovky v Městečku Trnávce. 
Most měl mít osm kleneb, krajní klen
by měly mít rozpětí 24 m se vzepětím 
13,2 m, následovat měly klenby 
o rozpětí 26 m a vzepětí 14,3 m a čtyři 
prostřední klenby mostu měly mít 
shodné rozpětí 28 m a vzepětí 15,4 m. 

Projektanti a přizvaní odborníci se 
podíleli na celkovém začlenění mostů 
do krajiny. Vytvářeny byly i modely 
mostních kleneb s rozličným oblože
ním pohledových ploch pískovcovými 
nebo kamennými kvádry. Vnější kon
strukce mostu v Linharticích (němec
ky Ranigsdorf) délky přibližně 546 m 
měla být obložena světlými pískovco
vými kvádry tak, aby v postupně se 
uzavírajícím údolí říčky Třebůvky jas
ně vynikla, a světlé pískovcové kvádry 
měly být použity i na stavbu velké dál
niční odpočívky, která by navazovala 
na konstrukci tohoto dálničního mos
tu. Oproti tomu konstrukce mostu 
v Městečku Trnávce, který procházel 
přímo obcí, měla být obložena tma
všími kamennými kvádry tak, aby pů
sobila na okolí co nejméně rušivě.

Přípravu a projektování most  
ních konstrukcí řídil Ing. Friedrich  
Freising. Na přípravě detailních plánů 
a dalších náležitostí pro stavbu vel
kých mostů se podíleli vyučující ně
meckých vysokých škol technických 
v Praze a Brně. Pražskou německou 
techniku zastupovali prof. Fritz  
Lehmann, prof. Josef Fritsche, 
prof. August Gessner a Ing. Dr. Erich 
Langhammer. Brněnskou techniku 
zastupoval znalec geologie a zaklá
dání staveb prof. Johann Möhr 
a mostní odborník Ing. Dr. Walter 
Orliczek.

Most nedaleko města Štíty 
O prvních dvou mostech se nám mno
ho informací nedochovalo. První se 
měl nacházet nedaleko města Štíty 
(německy Schildberg) na rozhraní 
Pardubického a Olomouckého kraje. 
Dálnice zde měla překonávat výbě
žek Zábřežské vrchoviny. Most měl 
být dlouhý přibližně 500 m a jeho 
maximální výška nad dnem údolí 
měla být 47 m. Mostní konstrukce se 

nacházela v plánovaném podélném 
stoupání dálnice 3,37 % o délce 
2 388 m. Měla překonávat hluboké 
údolí mezi Rýdrovicemi a Štíty. Pří
pravou stavby mostu byl pověřen 
Ing. Friedrich Freising a geologickým 
průzkumem prof. Johann Möhr z Br
na. Geologické sondy byly vyvrtány 
až do hloubky 23 m. V místech, kde 
měla dálnice přecházet z mostní kon
strukce do hlubokého zářezu hloubky 
přibližně 20 m, byly na severním před
mostí zjištěny nepříznivé geologické 
poměry. Práce včetně podrobného 
geologického průzkumu byly zasta
veny na jaře 1942.

Most u obce Mezilesí
Druhý velký most se měl nacházet 
u obce Mezilesí (německy Laudon) 
nedaleko Lanškrouna. Původní plány 
počítaly s vedením dálnice obloukem 
po severní a západní straně obce. 
Zde však bylo geologickým průzku
mem zjištěno nestabilní sesuvné úze
mí a dálnice tak byla přetrasována – 
nově měla procházet po jihovýchod
ním okraji obce, kde měla překonat 
údolí Hraničního potoka. Mostní kon
strukce měla být cca 400 m dlouhá 
ve směrovém oblouku o poloměru 
6 000 m. Plánovanou konstrukci mos
tu zachytil v roce 1941 akademický 
malíř Emmerich Schaffran (obr. 1).

Most v obci Linhartice
Třetí mostní konstrukce měla překo
návat údolí říčky Třebůvky v km 443 
ve východní části dnešní obce Linhar
tice (obr. 2). Severně od mostu se 
měla nacházet velká dálniční křižo
vatka, která by umožnila napojení na 
dnešní silnici I/35. 

Němečtí projektanti při přípravě 
stavby mostu a úseku dálnice za 
mostem po úbočí vrchu Liška zvažo
vali dvě varianty stavby. První varian
ta počítala se stavbou dvou samo
statných mostů pro každý jízdní směr 
dálnice vzdálených od sebe cca 10 m. 
K rozdělení dálnice do samostatných 
jízdních směrů mělo dojít ještě na se
verním předmostí a údolí Třebůvky 
tak měla dálnice překonávat dvěma 
samostatnými mosty. Za mosty, po 
úbočí hory Liška měla dálnice pokra
čovat dále k jihu. Menšími mosty měla 
překonat terénní nerovnost a pokra

čovat měla dále k tunelům. Tunel pro 
jízdní směr z Vratislavi do Vídně měl 
být dlouhý cca 80 m, v opačném smě
ru byl navržen tunel délky cca 200 m. 
Tato varianta přemostění a vedení 
dálnice tunely však nebyla schválena. 
Druhá varianta počítala se stavbou 
běžného dálničního klenbového via
duktu a menšího mostu přes terénní 
nerovnost na úbočí hory (obr. 3). 

Do celkové koncepce vedení dálni
ce byly dále začleněny dvě varianty 
odpočívek nacházející se jižně od 
dálničního mostu. Menší odpočívka 
počítala se stavbou budovy dálniční 
restaurace hned za jižním křídlem 
dálničního mostu. Z budovy restau
race by byl krásný výhled do údolí 
říčky Třebůvky, na obec Linhartice 

1 Perspektivní vyobrazení dálničního mostu 
přes údolí Hraničního potoka nedaleko obce 
Mezilesí (německy Laudon), kresba: Emmerich 
Schaffran (1941) 2 Plánovaná trasa dálnice 
v okolí Moravské Třebové
1 View of the motorway bridge over the 
valley of the Hraniční Stream near the village 
of Mezilesí (Laudon in German), drawing: 
Emmerich Schaffran (1941) 2 Planned 
motorway route around Moravská Třebová
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i na vlastní konstrukci dálničního 
mostu. Odpočívka by byla jedno
stranná pouze pro automobily jedou
cí ve směru od Vratislavi do Vídně. 
Větší odpočívka měla být oboustran
ná a nacházela by se přibližně 250 m 
jižně od konce dálničního mostu. 
Projekt této odpočívky počítal se 
stavbou vyhlídkové plošiny, která by 
umožňovala pohled údolím říčky Tře
bůvky na Linhartice a Moravskou Tře
bovou. Parkoviště pro automobily 
měla být po obou stranách dálnice 
a pod dálnicí měl být vybudován 
podchod.

Dálniční most přes údolí říčky 
Třebůvky měl být dlouhý 546 m 
a měl mít dvanáct kleneb. Klenby 
číslo 1 a 12 měly mít rozpětí 24 m, 
klenby číslo 2 a 11 měly mít rozpětí 
26 m a klenby číslo 3 a 10 měly mít 
rozpětí 28 m. Šest prostředních kle
neb bylo projektováno s rozpětím 
30 m. Vnější strany mostní konstruk
ce měly být obloženy pískovcovými 
kvádry těženými v lomech u obcí 
Nová Ves u Kunčiny a Mladějov 
na Moravě (obr. 4). Stejnými pískov
covými kvádry měly být obloženy 
i betonové konstrukce velké dálniční 
odpočívky. Dálniční most a navazují
cí odpočívka měly podle německých 
odborníků tvořit harmonický a este
ticky vyvážený celek. Hans Lorenz, 
Alwin Seifert a Friedrich Schaub se 
snažili technicistní stavbu navrh
nout s ohledem na okolní přírodu. 
Jednalo by se nepopiratelně o nad
časové a v porovnání s tristním este
tickým a architektonickým stavem 

některých odpočívek na současných 
dálnicích v České republice o jedi
nečné řešení. 

Přípravě stavby mostu a jejímu 
okolí věnovali němečtí projektanti 
skutečně maximum pozornosti. 
Svědčí o tom i zhotovení velkého mo
delu dálničního mostu a navazujícího 
úseku dálnice s oběma variantami 
odpočívek. Na modelu jsou znázor
něny i jednotlivé budovy obce Lin
hartice v okolí projektované mostní 
konstrukce, silnice vedoucí z Linhar
tic do obce Radkov, říčka Třebůvka 
nebo těleso železniční trati Moravská 
Třebová – Chornice. Model předsta
voval mimo vlastní konstrukci mostu 
přibližně 1,2 km plánované dálnice. 

Co se s modelem stalo po válce, není 
známo.

Při prohledávání skleněných ne
gativů zachycujících projekční kance
láře dálnice v Moravské Třebové jsem 
objevil i perspektivy plánovaného 
dálničního mostu v Linharticích vy
nesené do dobové fotografie. 

Na vlastním staveništi mostu to 
už moc slavné nebylo. Přípravné 
práce byly zahájeny na přelomu let 
1939 a 1940. Z železniční trati Mo
ravská Třebová – Chornice byla 
na staveniště mostu postavena 
vlečka (odbočná kolej) pro dopravu 
materiálu a byly zbudovány kance
láře vedení stavby. Zázemí stavby 
bylo rozsáhlé, skladovalo se zde 
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dřevo, kamenné kvádry a další ma
teriál. Byl postaven katr a na stave
niště bylo dopraveno několik vel
kých míchaček. Podél budoucí stav
by mostu měla být postavena jeřá
bová dráha, která by umožňovala 
pohyb věžových jeřábů. Německý 
wehrmacht zesiloval odvody a nedo
statek kvalifikovaných dělníků odda
loval vlastní zahájení stavby mostu. 
Proveden byl pouze geologický prů
zkum v místech budoucích pilířů 
a byly postaveny dva pilíře zkušební. 
V místě jednoho z pilířů mostu se na
cházel dům č. p. 35, který měl být 
zbourán, k čemuž již nedošlo. 

V místech bývalého staveniště se 
dnes nachází čistírna odpadních vod. 
Žádné pozůstatky staveniště se do 
dnešní doby nedochovaly, pouze na 
úbočí hory Liška se nacházejí stopy 
po vrtaných a kopaných sondách 
geologického průzkumu.

Most v Městečku Trnávce
Čtvrtou velkou mostní konstrukcí 
měla dálnice překonávat údolí poto
ka Pacovka v Městečku Trnávce. 
Stavba mostu o délce 324 m a maxi
mální výšce 38 m nad údolím byla 
na podzim roku 1939 zadána firmě  
Pittel&Brausewetter.

I u tohoto mostu se v archivech 
podařilo dohledat snímky modelu 
mostu a navazujících úseků dálnice. 
Dochovaly se i stavební plány se za
chyceným geologickým průzkumem 
v místech jednotlivých mostních pilí
řů. Vrtané sondy dosahovaly do hlou b

ky 30 m. Na obr. 5 je zobrazena i do
chovaná kreslená perspektiva nezná
mého autora.

Se stavbou mostu se nepodařilo 
významně pokročit ani zde. Kvůli 
nedostatku odborníků a kvalifikova
ných dělníků byli na stavbu nasaze
ni zajatci a dělníci z protektorátu. 
Na nádraží v Městečku Trnávka bylo 
vybudováno překladiště a sklady 
materiálu. Odtud byla na staveniště 
budoucího mostu postavena úzko
rozchodná stavební dráha, která po
kračovala dále údolím Pacovky do 
kamenolomů. Ze staveniště dálnič
ního mostu byla postavena odboč
ná kolej na severní předmostí bu
doucího mostu. Materiál byl navá
žen ze skrývek v kamenolomech 
a měl tvořit těleso budoucí dálnice 
za severní mostní opěrou. Podél sta
veniště byly vybetonovány pojezdy 
pro jeřábovou dráhu. V překladišti 
na nádraží byl uskladněn jeden je
řáb, ale dopravit ho na staveniště 
a zprovoznit se již nepodařilo. Byly 
vykopány a částečně vybetonovány 
základy pro severní mostní opěru 
a základy jednoho z pilířů mostu 
v údolí. Rozsah provedení dalších 
prací je nejasný. Pravděpodobně 
byly částečně vykopány základy pro 
některé další pilíře a tím stavba 
skončila. Podle finančního vyúčto
vání z roku 1942 bylo prostavěno 
přibližně 5 % stavebního rozpočtu 
mostu.

V 70. letech minulého století byl 
v místech původního staveniště 
mostu postaven areál zemědělského 
družstva a další části staveniště 
ustoupily výstavbě rodinných dom
ků. Do dnešních dnů se tak dochova
lo pouze rozestavěné těleso dálnice 
na severním předmostí a v korytě 
potoka Pacovka jsou dodnes znatel
né betonové pásy pro dráhu věžo
vých jeřábů. 

Závěr
Archivní materiály, soukromé sbírky 
a další náhodně objevený archivní 
materiál ukazují na pečlivou a po
drobnou přípravu stavby zmiňova
ných mostních konstrukcí, avšak pa
mětníci přípravy a výstavby této ko
munikace již bohužel nejsou mezi 
námi. 

V současnosti se opět začíná in
tenzivněji uvažovat o využití větší 
části dokončeného zemního tělesa 
a některých mostů původní nedo
končené dálnice z Berlína do Vídně 
pro stavbu dálnice nebo kapacitní 
komunikace ve směru z Brna k Mo
ravské Třebové. Pro zdárnou přípravu 
a budoucí výstavbu plánované ko
munikace se dle mého názoru může 
investorům i projekčním firmám zna
lost původních plánů, projektové 
dokumentace či výsledků geologic
kých průzkumů velice hodit.
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1 – archiv Městského muzea Moravská Třebová,
2, 5 – archiv autora,
3, 4 – archiv Technického muzea v Brně
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Článek byl posouzen odborným lektorem.
The article was reviewed.

3 Fotografie modelu dálničního mostu 
v Linharticích: na snímku je zachycen i menší 
dálniční most přes terénní nerovnost na úbočí 
hory Liška 4 Hlubinná těžba pískovcových 
kvádrů pro mostní konstrukce prováděná 
v okolí obcí Nová Ves u Kunčiny a Mladějov 
na Moravě 5 Vyobrazení dálničního mostu přes 
údolí potoka Pacovky v Městečku Trnávce
3 Photograph of a model of a motorway bridge 
in Linhartice, the picture also shows another, 
smaller motorway bridge over an uneven 
terrain on the slopes of the Liška Mountain  
4 Deep mining of sandstone blocks for bridge 
structures carried out in the vicinity of the 
municipalities of Nová Ves near Kunčina and 
Mladějov in Moravia 5 Illustration of a motorway 
bridge over the valley of the Pacovka Stream  
in the town of Městečko Trnávka
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