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Anotace 

Práce se zabývá otázkami městského plánování a stavební činnosti za druhé světové války. 

Objektem výzkumu je Praha v době nacistické okupace od března 1939 do května 1945. 

Cílem pak je v rámci jednopřípadové studie problematizovat interpretaci doby okupace 

jako období, kdy vlivem nacistické přítomnosti a dlouhodobých plánů s Protektorátem 

Čechy a Morava byla silně redukována stavební činnost. Práce se snaží argumentovat 

proti této zjednodušené interpretaci a na příkladech stavebních projektů dopravní 

infrastruktury a průmyslových objektů dokázat, že stavební činnost pokračovala nadále 

i v tomto období a že její omezování nebylo zapříčiněno přímými zásahy okupantů. 

Úvodní část má uvést do obecné problematiky nacistického urbanismu, jeho konceptů 

a připravovaných plánů pro okupovaná území středovýchodní Evropy. Druhá kapitola se 

soustředí na konkrétní koncepce připravované pro proměnu protektorátní Prahy a popisuje 

problematiku omezování stavební činnosti. Třetí kapitola pak uvádí konkrétní realizované 

stavební projekty v oblasti hromadné dopravy a průmyslu. Závěr shrnuje výsledky 

a nejdůležitější poznatky výzkumu. Práce je mimo jiné postavena na zdrojích získaných 

v archivech na území Prahy.  

 

 

Annotation 

This thesis deals with the questions of urban planning and building activity in the time of 

the Second World War. The research topic of the single case study is Prague in the period 

of Nazi occupation between March 1939 and May 1945. The aim of the thesis is to 

challenge the simplifying interpretation of occupation as a period without any building 

activity. The simplifying interpretation usually explains the low number of built objects 

being caused directly by the occupants´ long term plans with Protectorate Bohemia and 

Moravia. The thesis tries to challenge this interpretation and using the examples of built 

objects of the traffic infrastructure and industrial buildings, it shows the ongoing building. 

The first part shortly summarizes the concepts of Nazi architecture and town planning and 

connects them with long-term plans with the occupied territories of South-eastern Europe. 

The second chapter concentrates on the Nazi concepts and plans for remaking Prague and 

introduces the problematics of building activities during occupation. Based on archival 

research, the examples of building activity of traffic infrastructure and industrial buildings 



 
 

are shown in the third chapter. The conclusion summarizes the results of the research and 

critically evaluates the outcomes of the thesis. The thesis is based on research of the 

archival sources from archives situated in Prague along with the analysis of secondary 

sources.   
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Úvod 

Města střední a východní Evropy prožívala ve dvacátých a třicátých letech 

20. století svůj zlatý věk a jejich rozvoj byl přerušen vypuknutím druhé světové války. Ta 

byla jedním ze zásadních milníků urbánní historie středoevropského prostoru a do značné 

míry předdefinovala dnešní podobu některých měst. Otázky plánování byly ve Třetí říši 

pojímány jako součást kulturní politiky, která proklamovala zrod nové éry, jak 

v architektuře, tak v městském plánování. Nacistická architektura se neměla promítnout 

pouze do projektování vybraných reprezentativních staveb, ale měla být aplikována 

v rámci všech stavebních projektů. Společně s expanzivní politikou a okupací evropských 

zemí se kromě otázky podoby okupační politiky otevřela také diskuze nad podobou 

plánování sídelní přeměny nově ovládaných území. Otázky plánování tak byly přímo 

definovány celkovými koncepty okupační politiky. Podle nich se měla většina území 

východní Evropy proměnit na agrární oblasti s minimem městského zastavění. Protektorát 

Čechy a Morava, kvůli svému hospodářství, představoval specifický případ v plánování 

a promítalo se to i na chystaných stavebních proměnách Prahy.   

Tato práce se soustředí na otázky spojené s plánováním a stavební činností 

na území Prahy mezi březnem 1939 a květnem 1945.1 Bezprostředně po okupaci byla 

oblast plánování začleněna do kompetencí Úřadu říšského protektora a přizvaní odborníci 

z Říše začali plánovat zásadní proměnu protektorátní Prahy. Připravované změny měly 

v rétorické rovině představovat základní předěl ve vývoji Prahy a připravily by město 

na jeho zvláštní roli, která mu měla být v budoucnosti v rámci budované Třetí říše 

přisouzena. Konkrétně pak bylo cíleno především na dvě oblasti. Zaprvé měly provedené 

změny lépe zvýraznit údajný německý charakter města, což bylo bráno jako základní 

premisa pro budoucí germanizaci Protektorátu. Zadruhé pak okupanti chtěli 

prostřednictvím stavebních úprav zajistit výkonné napojení hospodářských oblastí Prahy 

na německý válečný průmysl. Práce se tak zaměřuje na připravované přeměny Prahy 

a zkoumá, do jaké míry se tyto změny odrazily na realizovaných stavebních projektech 

v oblasti dopravy a průmyslu v době okupace. 

Z metodologického hlediska je práce jedinečnou případovou studií, jejímž 

předmětem výzkumu je otázka nacistického plánování a stavební činnosti na území Prahy 

v době okupace. Jelikož pojmy nacistické plánování a architektura na území Protektorátu 

                                                 
1 Dále v práci užívaný pojem protektorátní Praha označuje Prahu mezi březnem 1939 a květnem 1945.  
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jsou nekonzistentní a postrádají vyhraněnou specifickou podstatu, bylo k tematickému 

a správně-geografickému ohraničení přidáno i časové ohraničení umožňující lépe definovat 

proměnné diplomové práce. Jako proměnné v práci vystupují tematické okruhy jako 

institucionalizace plánování, teoretická východiska plánování, připravované stavební 

přeměny okupované středovýchodní Evropy a právní rámec stavebnictví. Všechny 

proměnné, popsané v první kapitole, představovaly obecný rámec nacistického plánování. 

Ten pak byl upravován pro jednotlivá okupovaná území. V Praze se měla stavební činnost 

v rámci exploatace hospodářských zdrojů Protektorátu soustředit na vytváření efektivního 

systému pro nerušený chod průmyslu. Cílem práce je na příkladu stavební činnosti 

poukázat na problematiku zavádějící interpretace partikulárního úseku urbánní historie 

Prahy. Období nacistické okupace bývá pojímáno jako diskontinuitní etapa vývoje města 

zapříčiněného zásadními zásahy nacistických složek do otázek městského plánování. 

Jelikož oblast eminentního zájmu okupantů, a to přeměna Prahy v symbolické 

a reprezentativní rovině v „německé město“, zůstala pouze nenaplněnou ambicí, zaměřuje 

se práce v rámci „testu nejpravděpodobnějším jevem“2 na oblasti budování dopravní 

infrastruktury a stavbu průmyslových objektů Prahy. Ty měly být v Protektorátu oblastí 

hlavního zájmu okupantů, a tudíž by se na stavebních projektech v těchto oblastech měl 

nejvíce projevit nacistický vliv. Na základě zkoumání realizovaných stavebních projektů 

pak má práce najít odpověď, nakolik byla stavební a plánovací činnost za války 

ovlivňována záměry okupantů, a pokud ano, nakolik byly jejich činy motivovány 

dlouhodobými cíli či pouze vyplývaly z aktuálních potřeb města. Práce zároveň zkoumá, 

zda období okupace mezi březnem 1939 a květnem 1945 představuje svébytnou éru 

stavebního vývoje Prahy vysoce ovlivněnou vznikem Protektorátu, nebo zda se stavební 

vývoj vyvíjel kontinuálně a navazoval na tradici meziválečného československého 

plánování. Předpokladem pak je, že období Protektorátu je chybně vyčleňováno z dějin 

Prahy jako období bez jakékoliv stavební činnosti. Druhá ověřovaná hypotéza 

předpokládá, že na postupném omezování stavebního ruchu se více než přímý vliv 

a dlouhodobé plány okupantů, projevil celkový stav hospodářství ovlivněný válečným 

nedostatkem. Hlavní přínos práce pak představuje zkoumání problematiky realizovaných 

stavebních projektů, které dodnes zůstávají oblastí minimálně probádanou. 

                                                 
2 Petr Drulák, Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích (Praha: 
Portál, 2008), 29-61. 
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Práce je rozdělena do tří částí. První představuje jednotlivé komponenty nacistické 

architektury a plánování. Podkapitoly se zaměřují na otázky teoretických východisek 

nacistického plánování, jeho projevů ve stavebnictví a institucionalizaci. Ty všechny se 

odrazily v plánování konceptů přeměn sídelní sítě okupovaných zemí středovýchodní 

Evropy a koncepty jsou v rámci jedné z podkapitol ilustrovány na přístupu ke třem 

okupovaným oblastem. Druhá část se pak již specificky zaměřuje na otázky plánování 

v prostoru protektorátní Prahy. Nejrozsáhlejší část druhé kapitoly představuje plánované 

změny Prahy, které mají detailně ilustrovat podobu budoucí Prahy podle nacistických 

konceptů. Poslední část druhé kapitoly se zaměří na otázku míry stavebního ruchu 

a způsobů jeho omezování. Třetí část se soustřeďuje na konkrétní stavební projekty 

v dopravě a průmyslu. Příklady realizovaných projektů v těchto dvou oblastech názorně 

dokumentují potíže bránící stavebnímu rozvoji města. Oblast dopravy se zaměřuje 

na hromadnou dopravu, v níž bylo provedeno nejvíce změn. Závěr kriticky hodnotí 

výsledky výzkumu a shrnuje nejdůležitější poznatky práce. Práce je na vybraných místech 

doplněna o dobové plány a nákresy z Fondu Maxe Urbana, které mají lépe ilustrovat 

popisované jevy.  

Základem výzkumu bylo bádání v archivech, protože otázka realizovaných staveb 

v období Protektorátu zůstává, až na několik výjimek, téměř zcela neprobádaným a uceleně 

nezpracovaným tématem. Jelikož se nedochovala ucelená sbírka spisů Stavebního úřadu 

hl. m. Prahy, bylo nutné dohledat archiválie ve více fondech uložených v pražských 

archivech. Primární zdroje tak tvoří archiválie uchované v Archivu hl. m. Prahy, Národním 

archivu, Archivu Dopravního podniku hl. m. Prahy a Spisovně Institutu plánování 

a rozvoje Prahy. Zvláště cenné informace pak přinesla především práce o budoucí podobě 

Prahy prezidenta Plánovací komise pro hl. m. Prahu Reinholda Niemeyera z roku 1942,3 

stejně jako archiválie dochované v rámci fondu Státního tajemníka u říšského protektora 

v Čechách a na Moravě nebo plány uchované ve Fondu Maxe Urbana spisovny Institutu 

plánovaní a rozvoje hl. m. Prahy (dále jen IPR). Archivy Českého vysokého učení 

technického, Archiv Národního technického muzea stejně jako Archiv Muzea hlavního 

města Prahy poskytují pouze omezené nebo příliš technicky specifické zdroje, které nebyly 

pro potřeby práce využity.  

                                                 
3 Národní archiv, ÚŘP – ST, Studie o změnách hl. m. Prahy v oblasti vodního hospodářství, dopravy, zeleně 
a výstavby; sign. 109-4/1139, karton 64, 1942. 
http://www.badatelna.eu/fond/959/zaznam/339091/reprodukce/. 
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Nejpřínosnější poznatky ze sekundární literatury přinesly především práce Miloše 

Hořejše (Protektorátní Praha jako německé město a Aplikace nacionálněsocialistické 

architektury v českých zemích v l. 1938-1945)4 a Richarda Němce (Architektura 

a ideologie: Výchovné Instituce Adolfa Hitlera v Protektorátu Čechy a Morava a v Říšské 

Župě Sudety).5 Oba autoři komplexně rozebírají problematiku nacistického plánování, 

ale pouze omezeně se věnují otázkám realizace staveb na území Prahy. Otázkami 

realizovaných projektů se pak zabývají autoři tematicky specifických publikací, které 

vytvořily základ pro následné zkoumání v archivech (Historie městské hromadné dopravy 

v Praze; Pražský industriál: technické stavby a průmyslová architektura Prahy nebo 

Stavby, kterým doba nepřála : výstavba dálnic v letech 1938-1950).6 Jako sekundární 

zdroje zároveň posloužily statistické údaje zachycující míru stavebního ruchu na území 

Prahy (Statistické ročenky protektorátu Čechy a Morava),7 rozpočty vykazující míru 

investic do stavebnictví (Mimořádné rozpočty obce hl. m. Prahy)8 a informace uvedené 

v dobových periodikách zaměřených na otázky stavebnictví (Stavitelské listy nebo 

Architektura ČSR. Spojené časopisy Stavba, Stavitel, Styl). Další informace byly mimo jiné 

čerpány z děl zabývajících se partikulárními otázkami okupační politiky (Das „deutsche 

Prag“ 1939-1945. Ein Beitrag zur Erforschung besetzten Hauptstädte Europas; Der 

“Generalplan Ost”: Hauptlinien Der Nationalsozialistischen Planungs-Und 

Vernichtungspolitik nebo Baukunst und Stadtplanung im Dritten Reich: Herleitung, 

Bestandsaufnahme, Entwicklung, Nachfolge).9 Mnoho dalších prací se pak soustředí 

                                                 
4 Miloš Hořejš, „Aplikace nacionálněsocialistické architektury v českých zemích v l. 1938-1945“, in Dějiny 
vědy a techniky (Praha: Národní technické muzeum, 2007), 45-71; Miloš Hořejš. Protektorátní Praha jako 
německé město: nacistický urbanismus a Plánovací komise pro hlavní město Prahu (Praha: Mladá fronta: 
Národní technické muzeum, 2013). 
5 Richard Němec, „Architektura a ideologie: výchovné instituce Adolfa Hitlera v protektorátu Čechy a 
Morava a v Říšské župě Sudety“, Umění. Časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky 61, č. 
6 (Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2013), 542–71. 
6 Pavel Fojtík, František Prošek, a Stanislav Linert, Historie městské hromadné dopravy v Praze (Praha: 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, 2000), 358; Lukáš Beran a Vladislava Valchářová, Pražský industriál: 
technické stavby a průmyslová architektura Prahy (Praha: Vydavatelství ČVUT, 2007); Václav Lídl, Stavby, 
kterým doba nepřála: výstavba dálnic v letech 1938-1950 na území Čech a Moravy (Praha: Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, 2006), 118. 
7 Ústřední statistický úřad. Čechy a Morava Protektorát, Statistická ročenka protektorátu Čechy a Morava. 
Ročník 1-3: 1941-3 (Praha: Ústřední statistický úřad, 1941, 1942 a 1943). 
8 MHMP I., Rozpočty obce hlavního města Prahy 1940 až1944. 
9 Nina Lohmann, „Das „deutsche Prag“ 1939-1945. Ein Beitrag zur Erforschung besetzten Hauptstädte 
Europas“ (disertační práce, Univerzita Karlova v Praze, 2014); Mechtild Rössler a Sabine Schleiermacher, „ 
Der “Generalplan Ost”: Hauptlinien Der Nationalsozialistischen Planungs-Und Vernichtungspolitik. 
Schriften Der Hamburger Stiftung Für Sozialgeschichte Des 20. Jahrhunderts, ed. Sabine Schleiermacher et 
al. (Berlin: Akademie-Verlag, 1993); Joachim Petsch, Baukunst und Stadtplanung im Dritten Reich: 
Herleitung, Bestandsaufnahme, Entwicklung, Nachfolge (München; Wien: Hanser, 1976). 
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na dlouhodobý vývoj měst středovýchodní Evropy nebo se zabývá problematikou válečné 

Alltagsgeschichte.10 

1. Nacistické plánování 

V Evropě a potažmo i na celém světě bylo od 19. století Německo jedním 

z nejprogresivnějších protagonistů nových směrů v architektuře. Ačkoliv Výmarská 

republika zmítaná meziválečnými problémy nemohla plně rozvíjet své architektonické 

a kulturní dědictví, i přesto bylo Německo nadále považováno za kolébku moderních 

architektonických a kulturních směrů.11 Vlivem hospodářských a politických problémů 

Výmarské republiky však prošla i sama architektura na počátku třicátých let proměnou 

a ztrácela na své dynamice, a to až do uchopení moci Nacionálně-socialistickou německou 

dělnickou stranou (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP)12 v roce 1933. 

Státostrana nejprve ponechávala otázky architektury a stavitelství mimo svůj hlavní zájem, 

ale postupně se začala angažovat i v tomto prostředí a dala vzniknout institucionálně 

a teoreticky zakotvenému osobitému stylu, který bývá souhrnně označován jako nacistické 

plánování. To z dnešního pohledu zahrnovalo veškeré komplexní problémy urbanismu, 

územního plánování, ale zároveň bylo úzce provázáno s architektonickými disciplínami.13 

Jednotlivé disciplíny nebyly přesně děleny ani v terminologii užívané na akademické půdě 

a zastřešoval je jediný společný termín plánování.14  

1.1 Kontinuita německého plánování  

Stavební politika Výmarské republiky došla po hospodářské krizi zásadní proměnou 

a od počátku třicátých let byla vedena jedním hlavním motivem, a to stavět úsporněji. 

                                                 
10 Jaroslav Jásek, „Chutnější pitná voda pro ‚lepší lidi´“, in Evropská velkoměsta za druhé světové války: 
každodennost okupovaného velkoměsta: Praha 1939-1945 v evropském srovnání, Documenta Pragensia 26, 
ed. Olga Fejtová, Václav Ledvinka, a Jiří Pešek. (Praha: Scriptorium, 2007), 103–9; Jiří Kohout, Jiří Vančura 
a Vojtěch Veverka, Praha 19. a 20. století: technické proměny (Praha: Státní nakladatelství technické 
literatury, 1986), 289.  
11 Volker M. Welter, „The Limits of Community – The Possibilities of Society: On Modern Architecture in 
Weimar Germany“, Oxford Art Journal 33, č. 1 (2010): 65-80, http://www.jstor.org/stable/40856492 
(staženo 4. 5. 2018). 
12 Práce používá český překlad u všech pojmů, které jsou běžně užívány v sekundární literatuře a zároveň 
v závorce uvádí originální název. Německé názvy, které nebývají překládány nebo nejsou v české literatuře 
běžně užívané, nechává práce v jejich originálním znění.  
13 Termín urbanismus v jeho dnešním slova smyslu nebyl v Německu ve třicátých a čtyřicátých letech ještě 
používán, a proto se jeho užívání vyhýbá i tato práce. Nejvíce rozšířeným termínem pak bylo plánování měst 
(Stadtplanung), které je v německojazyčném prostoru hojně užíváno dodnes. 
14Jeffry M. Diefendorf, „Planning for the Mark Brandenburg and for Prague during the Third Reich". 
Planning Perspectives 26, č. 1 (1. leden 2011): 91–103. https://doi.org/10.1080/02665433.2011.529679 



 

8 
 

To se odrazilo i v architektuře, kde se ustupovalo od užívání modernistických 

a progresivních prvků. Krize také snížila možnost státu angažovat se v oblasti stavitelství. 

První měsíce po převzetí moci NSDAP nepředstavovaly žádný zásadní předěl v německé 

architektuře a stavitelství.15 Přetrvávaly některé tendence (užívané stavební prvky nebo 

velké množství již vypracovaných plánů na lokální úrovni) navazující 

na nezpochybnitelný vliv a tradici Výmarské republiky. Nacistický režim sice sám žádnou 

alternativní osobitou variantu uceleného stavebního programu nenabízel, ale zdání 

kontinuity s minulou německou stavitelskou kulturou se záměrně snažil ničit.16  

NSDAP již od roku 1933 navenek deklarovala rozchod se vším předchozím, což se 

mělo v oblasti architektury projevit jak v personální, tak v teoretické rovině. 

Mnoho architektů a odborníků činných před rokem 1933 bylo propuštěno jako „politicky 

nespolehlivé osoby“ dle intencí Zákonu o obnově profesionální veřejné zprávy (Gesetz 

zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums) z dubna 1933, ale i tak většina zastávala 

nadále své úřady i v následujícím desetiletí.17 To zajišťovalo ve stavebnictví do značné 

míry kontinuitu na personální úrovni. Po boku těchto „kariérních“ úředníků-plánovačů 

bez většího zájmu o politiku, kteří jednoduše pokračovali na svých pozicích, 

pak zjednodušené pojímání prostoru v rámci nacistického plánování představovalo 

pro mnohé architekty jedinečnou příležitost a přitáhlo i mnohé odborníky z dalších úřadů 

Výmarské republiky.18 

V teoretické rovině pak podobně jako v době Výmarské republiky pokračovala kritika 

velkoměsta jako zpátečnického a moderní době nevyhovujícího typu osídlení. Teoretici 

vnímali velkoměsto jako výsledek liberálního a kapitalistického vývoje 19. století, kdy 

kapitalisté pro potřeby vlastního zisku a dalšího přílivu pracovních sil vytrhli obyvatelstvo 

z jeho přirozeného prostředí a donutili jej přestěhovat se do přeplněných měst. Nacistický 

                                                                                                                                                    
(staženo 11. 10. 2017), 92. 
15 Hanks J. Reichhardt a Wolfgang Schache, Von Berlin nach Germania: uber die Zerstorungen der 
„Reichshauptstadt" durch Albert Speers Neugestaltungsplanungen (Berlin: Transit, 2005), 26. 
16 Frank Hartmut, „Welche Sprache sprechen Steine? Zur Einführung in den Sammelband ‚Faschistische 
Architekturen´“, in Faschistische Architekturen: Planen und Bauen in Europa 1930 bis 1945, ed. Frank 
Hartmut (Hamburg: Christians, 1985), 10; Hořejš, „Aplikace nacionálněsocialistické architektury…“, 45; 
Siegfried Kracauer, The Mass ornament: Weimar essays (Cambridge: Harvard University Press, 1995), 26-
27; Horst Matzerath, „Siedlungs- und Raumplanung für das „Großdeutsche Reich´“. in Vor 50 Jahren ... 
auch die Raumplanung hat eine Geschichte, ed. Klaus Schmals (Dotrmund: IRPUD, 1997), 56. 
17 Werner Durth a Paul Sigel, Baukultur: Spiegel gesellschaftlichen Wandels (Berlin: Jovis, 2010), 279; 
Hořejš, „Aplikace nacionálněsocialistické architektury…“, 45. 
18 Raphael Lutz, „Radikales Ordnungsdenken Und Die Organisation Totalitärer Herrschaft: 
Weltanschauungseliten Und Humanwissenschaftler Im NS-Regime”, Geschichte Und Gesellschaft 27, č. 1 
(2001): 5-40, http://www.jstor.org/stable/40186061 (staženo 28. 2. 2018), 7-13. 
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režim prezentoval svůj přístup jako boj proti kapitalistickému pojetí aglomerační 

centralizace, která podle teoretiků zpřetrhala tradiční napojení obyvatelstva na půdu, čímž 

byl posilněn materialismus a individualismus občanů.19 Nacistické stavebnictví se tak 

stylizovalo jako možnost, jak vyřešit většinu negativních jevů spojených se životem 

ve velkoměstě. Opakovaně byly kritizovány jevy jako zatížení měst hromadnou 

i individuální dopravou nebo škodlivý vliv velkoprůmyslu na prostředí ve městě. 

Nacističtí teoretici volali po decentralizaci, autarkii a idealizovaném propojení venkova 

s menšími městskými celky, čímž by vznikla zcela nová síť osídlení. Ta by podle nich 

přinesla blahobyt jak národnímu státu, tak celé společnosti.20  Tímto „populistickým“ 

voláním po boji proti vlivům kosmopolitní kultury se snažilo stranické vedení 

na dlouhodobě kritizovaném tématu získat pozitivní odezvu u široké veřejnosti.21 

Na kritiku městských aglomerací navazovaly dva základní proudy nabízející nová řešení 

vyhovující i ideologickým základům nacistického režimu. 

1.2 Nacistické plánování: základní teoretické proudy 

Prvním byl tzv. technokratický proud reprezentovaný především dočasným říšským 

komisařem pro osidlovací záležitosti (Reichskommissar für das Siedlungswesen) 

Gottfriedem Federem. Ten vycházel z výše zmíněné kritiky velkoměst, ale uvědomoval si 

i specifická negativa vesnice. Ve svých pracích proto představil jako ideální řešení síť 

maloměst. V polovině třicátých let bylo od Federovy idealizované vize osídlení upuštěno, 

neboť bylo zřejmé, že není realizovatelná a později byly jeho názory označeny 

za levicové.22 Feder však své pojetí osídlení ještě v roce 1939 shrnul v souborném díle Die 

Neue Stadt. Podle jeho představ měla mít města přibližně 20 tisíc obyvatel a byla by 

rozdělena do buněk s 3,5 tisíci obyvatel a vlastními lokálními centry. Zatímco průmysl měl 

být důsledně vytlačen na okraj města, centrum mělo propojit zelené plochy 

s reprezentativními a správními budovami.23  

Druhým teoretickým proudem byl „národně-organický koncept“ prosazovaný 

především publicistou Theodorem Fritschem a úzce propojený s rasistickými teoriemi 

                                                 
19 Petsch, „Baukunst und Stadtplanung…“, 185. 
20 Karl R. Kegler, Deutsche Raumplanung: das Modell der „zentralen Orte" zwischen NS-Staat und 
Bundesrepublik (Paderborn: Schöningh, 2015), 139. 
21 Hartmut, „Welche Sprache…“, 10. 
22 Petsch, „Baukunst und Stadtplanung…“, 185-7. 
23 Gotfried Feder, Die neue Stadt : Versuch der Begründung einer neuen Stadtplanungskunst aus der sozialen 
Struktur der Bevölkerung (Berlin: Springer, 1939), 18-41. 
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Alfreda Rosenberga. K tomuto proudu nebyla publikována žádná ucelená práce, která by 

shrnula jeho myšlenky podobně jako systematické dílo Federa. Podle národně-organického 

konceptu by byla nová města striktně rozdělena na jednotlivé zóny dle jejich účelu 

a zároveň měla v rámci města fungovat hierarchická struktura podle příslušnosti obyvatel 

k jednotlivým „třídám“ a jejich postavení v hierarchii NSDAP a v úřadech Třetí říše. 

Celkově byl kladen velký důraz na reprezentativní budovy. Veškeré obyvatelstvo by podle 

těchto koncepcí vytvářelo jednu ucelenou národní komunitu vyjadřující propojení celého 

národu v nacistickém státě. Na rozdíl od předchozího kapitalistického vývoje mělo být 

rodinám v celém státě ve velké míře vráceno vlastnictví půdy, což by údajně přineslo 

dvě základní pozitiva. Ve svém důsledku by takový postup dle nacistických teoretiků 

stimuloval k opětovnému nabytí ztraceného propojení občanů na vlastní půdu, čímž by se 

údajně zvýšilo i jejich vlastenectví a připravenosti bránit svou zem. Na základě nových 

vazeb mezi sousedními rodinami a většími celky by byl zároveň vytvořen „městský 

organismus“ a tím i nová, minulostí nezatížená forma osídlení, coby základ nacionálního 

socialismu. Ačkoliv národně-organický koncept nestál tolik v rozporu s nacistickou 

ideologií a potřebami velkoprůmyslu jako technokratický proud, nakonec byl i on shledán 

jako nekompatibilní s hospodářskou politikou nacistického Německa. Realizace ideální sítě 

opřené o maloměsta a navracející Němcům jejich ztracené napojení na půdu tak byla 

odsunuta jako otázka relevantní pro budoucí osídlování východní částí Evropy.24 

Oba zpočátku oficiálně podporované proudy byly upozaděny kvůli potřebám zbrojení 

a mobilizace průmyslu. Přijetím prvního čtyřletého plánu na léta 1936 až 1940 bylo 

ministerstvy i nacistickými plánovači velkoměsto uznáno jako základní stavební kámen 

státu. Nová východiska zdůrazňovala, že není možné oddělit moderní industrializovaný 

stát od městské formy života, a navíc žádná z daných forem reurbanizace nebyla 

v krátkodobém výhledu proveditelná. Nacistické plánování se nakonec přiklonilo 

k zachování velkoměsta i s jeho velkoprůmyslem jako k jedinému představitelnému typu 

osídlení a přijalo za vlastní i další dříve kritizované prvky včetně vícepodlažních domů 

v zahuštěných čtvrtích.25 To v říjnu 1937 ustanovil i Zákon o novém uspořádání 

německých měst (Gesetz über die Neugestaltung deutscher Städte), čímž bylo zahájeno 

nové období plánování velkoměst.26 Veškeré tendence volající po hierarchické organizaci 

                                                 
24 Petsch, „Baukunst und Stadtplanung…“, 187-191. 
25 Ibid., 191-192.  
26 Gesetz über die Neugestaltung deutscher Städte vom 7. Oktober 1937. In: Reichsgesetzblatt I, 
https://www.stadtgrenze.de/s/p3r/gnds/gnds-gesetz.htm (staženo 26. 4. 2018).  
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osídlení a propojení měst s venkovem, které by zajistilo splynutí rolnictva a pracujících 

v jeden národ, podílející se společně na výstavbě nového státu, byly opuštěny a musely 

ustoupit potřebám hospodářství, armády a prvního čtyřletého plánu.27 Zákon prosadil 

myšlenky Adolfa Hitlera a Alberta Speera, kteří usilovali o výstavbu velkých 

reprezentativních měst. Ta měla být rozdělena na tzv. města vůdce (Führerstädte, Berlín, 

Mnichov, Norimberk, Linec a Hamburk) a župní města (Gauhauptstädte). Společně měla 

tvořit páteř sídelní sítě nového Německa.28  

S přicházejícími vítězstvími a obsazováním území mimo Německo se otevřela 

diskuze, jak mají být tyto oblasti z pohledu městského plánování strukturovány, a zda 

využít konceptu sídelní sítě opřené o velkoměsta i pro okupované oblasti středovýchodní 

Evropy. Jelikož se názory na tuto problematiku lišily, rozhodlo nakonec aktuální rozložení 

sil ve stranické a státní struktuře a připravovaly se koncepce prosazované říšským vůdcem 

SS Heinrichem Himmlerem a jeho plánovacím štábem. Kvůli jeho vlivu tak byla prosazena 

přeměna většiny nově okupovaných území ve východní Evropě na základě agrárního 

konceptu. Podle agrárního konceptu měla být na územích vybudována pouze nejnutnější 

infrastruktura potřebná k exploataci zdrojů, těžištěm hospodářství by se stala zemědělská 

produkce bez budování průmyslových kapacit a sídelní síť by byla tvořena jen vesnicemi 

a maloměsty.29   

1.3 Nacistické plánování na okupovaných územích 

Rozdílná správa okupovaných území i dlouhodobé záměry s nimi se tak mimo jiné 

odrážely i v otázkách plánování. Základním dokumentem, který rýsoval hlavní směřování 

dlouhodobého vývoje obsazených nebo přičleněných území byl Generalplan Ost (dále 

GPO). Ten byl v několika verzích vytvořen oddělením říšského komisaře pro upevnění 

němectví, plánovací skupinou SS a Institutem pro zemědělství a agrární politiku.30 Podle 

                                                 
27 Petsch, „Baukunst und Stadtplanung…“, 191-192; Kegler, „Deutsche Raumplanung…“, 139; JohnMullin, 
„The Impact of National Socialist Policies upon Local City Planning in Pre-war Germany (1933-1939): The 
Rhetoric and the Reality“, Landscape Architecture & Regional Planning Faculty Publication Series, (1981): 
Paper 44, http://scholarworks.umass.edu/larp_faculty_pubs/44 (staženo 11. 10. 2017), 12. 
28 Matzerath, „Siedlungs- und Raumplanung…“, 60; Winfried Nerdinger, „Funktion und Bedeutung von 
Architektur um NS-Staat“, in Kunst im NS-Staat: Ideologie, Ästhetik, Protagonisten, ed. Wolfgang Benz, 
Peter Eckel a Andreas Nachama. (Berlin: Metropol, 2015), 285-288. 
29 Mechtild Rössler a Sabine Schleiermacher, „Einführung“, in Der “Generalplan Ost”: Hauptlinien Der 
Nationalsozialistischen Planungs-Und Vernichtungspolitik. Schriften Der Hamburger Stiftung Für 
Sozialgeschichte Des 20. Jahrhunderts, ed. Sabine Schleiermacher et al. (Berlin: Akademie-Verlag, 1993), 7-
12, ; Kegler: „Deutsche Raumplanung…“, 153-4.  
30 Mirlosav Kárný, „Generální plán Východ“, Československý časopis historický 25/75, č. 3 (1977): 360-370; 
Mechtild Rössler a Sabine Schleiermacher, „Einführung“ in Der “Generalplan Ost”: Hauptlinien Der 
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něj lze území rozlišit na základě jejich vztahu k Říši a podle dlouhodobých záměrů s nimi. 

První skupinu tak představovala území přímo přičleněná k Říši (Říšská župa Povartí 

a Říšská župa Gdaňsk-Západní Prusko); druhou pak území s dosazenou okupační správou, 

jejichž dosavadní obyvatelstvo bylo určeno k likvidaci nebo vysídlení (Generální 

gouvernement); třetí skupinou pak byla území s dosazenou správou a omezenou mírou 

plánovaných represí (Pobaltí po roce 1941) a poslední pak území s vysokou mírou vlastní 

samosprávy a určená k postupné germanizaci (Protektorát Čechy a Morava).31 Toto 

rozdělení se projevilo i v plánování sídelní sítě, které bylo silně ovlivněno ideologií 

a rasistickými teoriemi. Na některých územích plánovači operovali s územím jako oblastí, 

kde mohly být realizovány idealizované vize budoucího uspořádání sídelní sítě bez ohledu 

na místní obyvatelstvo.32 Pro nastínění základních kontur nacistického plánování jsou níže 

popsány přístupy ke třem typům okupovaných území dokumentující rozdílný náhled 

na jejich zamýšlený budoucí vývoj. Otázky plánování na území Protektorátu jsou pak 

diskutovány v dalších kapitolách.  

První oblastí odrážející specifika nacistického plánování byla část bývalých západních 

území meziválečného Polska, která byla administrativně spojena do říšské župy Povartí 

(Reichsgau Wartheland). Budoucí plány s tímto územím byly motivovány především 

snahou o posílení němectví, přičemž byl patrný rozdíl mezi přístupem k západním 

a východním částem Povartí. O posilování němectví v rámci stavebních úprav se měli 

starat zástupci říšského komisaře pro upevnění němectví společně s dosazenými úředníky 

z Říše, kteří zasedali v městských radách.33 Na území Povartí se v otázkách plánování 

                                                                                                                                                    
Nationalsozialistischen Planungs-Und Vernichtungspolitik. Schriften Der Hamburger Stiftung Für 
Sozialgeschichte Des 20. Jahrhunderts, ed. Sabine Schleiermacher et al. (Berlin: Akademie-Verlag, 1993), 7-
12; Pavel Zeman, „Rok 1941 – kvalitativní proměny nacistické genocidy“, in Válečný rok 1941 v 
československém domácím a zahraničním odboji. Sborník k mezinárodní konferenci. (Praha: Ústav pro 
studium totalitních režimů, 2012), 166.  
31 Peter Demetz, Praha ohrožená: 1939-1945: politika, kultura, vzpomínky (Praha: Mladá fronta, 2010), 156-
157; Hagen Fleischer, „Nationalsozialistische Besatzungsherrschaft im Vergleich: Versuch einer Synopse“ 
in Anpassung, Kollaboration, Widerstand: kollektive Reaktionen auf die Okkupation, ed. Wolfgang Benz, 
Johannes Houwink ten Cate a Gerhard Otto. (Berlin: Metropol-Verlag, 1996), 257-272; Gerhard Hirschfeld, 
„Formen nationalsozialistischer Besatzungspolitik im Zweiten Weltkrieg“, in „Kollaboration“ in 
Nordosteuropa. Erscheinungsformen un Deutungen im 20. Jahrhundert. ed. Joachim Tauber. (Wiesbaden: 
Harrassowitz, 2007), 42-49; Kárný, „Generální plán Východ“, 359-374; Volker Mohn, Nacistická kulturní 
politika v Protektorátu: koncepce, praxe a reakce české strany (Praha: Prostor, 2018), 29-42; Petr Němec, 
„Český národ a nacistická teorie germanizace prostoru“, Československý časopis historický 88, č. 4 (1990): 
535-551. 
32 Kegler, „Deutsche Raumplanung…“, 237-245;  Lohmann, „Das „deutsche Prag...“, 34-42.   
33 Miriam Y. Arani, „Der Reichsgau Wartheland als Experimentierfeld der nationalsozialistichen 
Bevölkerungspolitik“, in Social Engineering. Zwischen totalitärer Utopie und „Piecemeal-Pragmatismus“, 
ed. Piotr Madajczyk a Pawel Popieliński. (Varšava: Institut für Politische Studien der Polnischen Akademie 



 

13 
 

postupovalo velice rychle. Již v květnu 1940 byl připraven obecný zastavovací plán 

pro celou župu a zároveň i plány pro města Poznaň, Lodž, Kališ nebo Kutno. Zatímco 

pro západní část Povartí bylo hlavním motivem přestavby posílení německého charakteru 

a zdůraznění dlouhé německé přítomnosti v oblasti, sídelní politika pro východní část byla 

více vedena rasistickými motivy. Nejvíce se to odráželo v plánování pro město Lodž. 

Nejenže bylo vyprojektováno lepší napojení města na dopravní strukturu Německa, ale 

zásadním bodem proměny měla být celková asanace zahrnující zmenšení města a vysídlení 

více než 350 tisíc obyvatel.34 Na příkladu Povartí, správně začleněného do Říše, je patrné, 

že plánování se mohlo lišit i v rámci jedné oblasti a větší míra násilných zásahů byla 

připravovaná pro oblasti, které byly brány jako méně německé. 

Na území Generálního gouvernementu byla naplno rozvinuta vyhlazovací politika 

vedená rasistickými motivy nacistické ideologie, což se odráželo i na plánování přeměny 

Varšavy. Novým centrum Generálního gouvernementu se měl stát Krakov, čímž by 

Varšava přišla o své specifické symbolické postavení. Plány pro přeměnu Varšavy lze 

podle historičky Barbary Klain rozdělit do dvou etap. V rámci první etapy trvající do roku 

1942 mělo dojít ke „zničení polského města“ a v rámci druhé pak k „vybudování města 

německého.“35 První kroky měly vést ke zničení sídelní sítě a ponechání údajně 

německého historického centra. Následně by bylo město rozděleno do kvadrantů a v nich 

soustředěno obyvatelstvo podle rasistických teorií. Přestavby a nucené deportace by 

postihly 1,5 milionu obyvatel, kteří by byli přesídleni buď do vyčleněných čtvrtí, nebo 

do pracovních a koncentračních táborů.36 V rámci následujícího budování německého 

města měly být vystavěny vysoké reprezentativní budovy v centru, dálniční a železniční 

okruh stejně jako další objekty podtrhující německou nadvládu nad městem.37 Druhá etapa 

plánování pak probíhala od roku 1942 a vyznačovala se menším radikalismem. Počet 

předpokládaných zásahů vedoucích k celkové destrukci města byl značně redukován. 

V rámci podtrhování německého charakteru města se měly stavební kroky zaměřit 

                                                                                                                                                    
der Wissenschaften, 2014), 103-107. 
34 Niels Gutschow, „Stadtplanung im Warthegau 1939-1944“, in Der „Generalplan Ost": Hauptlinien der 
Nationalsozialistischen Planungs- und Vernichtungspolitik, ed. Sabine Schleiermacher, Cordula Tollmien, a 
Mechtild Rössler. (Berlin: Akademie-Verlag, 1993), 234-240. 
35 Barbara Klain, „Warschau 1939-1945: Vernichtung durch Planung“, in Der „Generalplan Ost“: 
Hauptlinien der Nationalsozialistischen Planungs- und Vernichtungspolitik, ed. Sabine Schleiermacher, 
Cordula Tollmien, a Mechtild Rössler (Berlín: Akademie-Verlag, 1993), 295–308. 
36 Martin Kohlrausch, „Warschau im Zweiten Weltkrieg - Besatzung und nationalozialistiche Stadtplanung“, 
in Stadt und Nationalsozialismus, ed. Fritz Mayrhofer a Ferdinand Opll. (Linz: Österreichisches Arbeitskreis 
für Stadtgeschichtsforschung, 2008), 27-29. 
37 Klain, „Warschau 1939-1945…“, 295-296. 
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především na ničení polských symbolů, ale budování nových reprezentativních staveb 

mělo být omezeno. Změna v plánování byla pravděpodobně motivována nutností zcela 

využít veškerých kapacit města pro vojenské účely, a to především zapojením všech 

obyvatel do nuceného pracovního nasazení.38 Zároveň se v důsledku stále rozsáhlejších 

represí postupně snižoval počet obyvatel Varšavy a do budoucna bylo nadále počítáno 

s celkovým zmenšením města. Realizace plánů však byla ovlivněna válečnými událostmi 

a represemi nacistů proti obyvatelstvu na samém konci války, které vedly k naprosté 

devastaci města.39  

Specifické plánování bylo po okupaci připraveno také pro oblast Pobaltí. Motivace 

spočívala především v blízkosti pobaltských států k územím Sovětského svazu. Byly tak 

chystány především rozsáhlé plány pro rozvoj infrastruktury v podobě 

železničních, silničních a vodních tras.40 Plánování měst v rámci tohoto území hrálo pouze 

vedlejší roli, neboť bezprostředně poté, co byly plány pro celé území Ostland (zahrnující 

dnešní Pobaltí i části Běloruska a severovýchodního Polska) dokončeny, začala bitva 

u Stalingradu, která odsunula veškeré dlouhodobé plánování do doby poválečné. Nemohly 

tak být vypracovány podrobnější plány, které by zachycovaly dlouhodobý záměr 

s územím, a to jeho úplné poněmčení.41 Ve městech tak mělo bez bližšího určení dojít 

k posílení jejich údajně historicky dané německé podoby a zvláštní status měl získat 

Leningrad, jenž by byl po válce ve stavebních otázkách k oblasti připojen. Pobaltí zároveň 

mělo být do budoucna nejsevernějším okrajem prostoru Východních území (Ostgebiete), 

který zahrnoval rozsáhlé oblasti dnešní Ukrajiny, Polska, Běloruska i Bulharska. Na tomto 

území měla být kromě exterminační politiky neomezeně prosazována agrární koncepce 

sídelního vývoje. Ta nepočítala s žádnou další výstavbou sídelní sítě a byl by tak uchován 

zcela agrární charakter oblasti.42 

                                                 
38 Martin Kohlrausch, „Szymon Syrkus: Die Stadt imaginieren im Angesicht der Katastrophe. Warschau 
1930-1950“, in Überleben in der Großstadt, ed. Regina Schulte a Rdith Saurer. Historische Antrophologie. 
Kultur. Gesellschaft. Alltag. 18/3. (Köln: Böhlau Verlag, 2010), 411. 
39 Klain, „Warschau 1939-1945…“, 305-308. 
40 Martin Seckendorf, „Die ‚Raumordnungskskizze´ für das Reichskommissariat Ostland vom November 
1942 - Regionale Konkretisierung der Ostraumplanung“, in Der „Generalplan Ost": Hauptlinien der 
Nationalsozialistischen Planungs- und Vernichtungspolitik, ed. Sabine Schleiermacher, Cordula Tollmien, a 
Mechtild Rössler. (Berlin: Akademie-Verlag, 1993), 185. 
41 Isabel Heinemann, „‚Germanisierung´, Umsiedlung, Massenmord: Der ‚Generalplan Ost´ und die 
Konzepte zur ethnischen Neuordnung Osteuropas im Zweiten Weltkrieg“, in Social Engineering. Zwischen 
totalitärer Utopie und „Piecemeal-Pragmatismus“, ed. Piotr Madajczyk a Pawel Popieliński. (Varšava: 
Institut für Politische Studien der Polnischen Akademie der Wissenschaften, 2014), 168-169. 
42 Seckendorf, „Die ‚Raumordnungskskizze´…“, 185-187. 
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Ačkoliv na okupovaných územích nedošlo k realizaci většiny připravovaných plánů, 

je patrné, že i v plánování měst se odrážely do budoucna připravované záměry 

s obsazenými územími. Na vybraných územích v těsné blízkosti Německa měly být 

prosazeny pouze omezené změny a hlavním cílem bylo jejich strukturální napojení na síť 

Říše (a to především u hlavních měst jako byla protektorátní Praha nebo Velká Vídeň).43 

Na ostatních územích, a to především v oblasti Generálního gouvernementu a Východních 

území, byla základem plánování ideologie počítající s plošným uplatňováním agrární 

koncepce, která nepočítala s jakýmkoliv dalším rozvojem sídelní sítě. Tyto oblasti zároveň 

představovaly prostor, který v teoretické rovině považovali plánovači za vhodné místo 

pro realizaci údajně ideálních řešení sídelní sítě maloměst a vesnic. Je zřejmé, že územní 

plánování bylo provázáno s rasistickými teoriemi a plánovači počítali s plošným 

vyvražďováním a přesouváním statisíců místních obyvatel jako prostředkem k naplnění 

svých koncepcí.44 Do plánování se také stejně jako v celkové okupační politice promítaly 

především hospodářské záměry, které definovaly míru připravovaných změn pro sídelní síť 

i města. Konflikt mezi ideologickými a hospodářskými cíli však nelze v oblasti plánování 

měst vysledovat, neboť v rámci za války připravovaného plánování byly tyto cíle 

skloubeny a jejich konečná realizace odložena až na poválečné období.  

1.4 Nacistická architektura a stavebnictví 

Stavebně-projekční činnost ve Třetí říši ve třicátých a čtyřicátých letech zahrnovala 

širokou škálu směrů, vlivů a proudů. Tyto tendence se dají jen obtížně generalizovat, 

zjednodušeně je ale lze zastřešit pojmem nacistická architektura. Jelikož nacionální 

socialisté neprezentovali nikdy svůj ucelený stavební program, nemohla se vyvinout 

ani svébytná a vyhraněná forma architektury. Dočasné trendy byly většinou silně 

ovlivňovány nejen ideologií, ale také potřebami válečného hospodářství.45 Samotná 

nacistická architektura se jako součást širší kulturní politiky snažila zahrnout co nejvíce 

                                                 
43 „Groß-Wien - Stadtgeschichte Wiens“, Wiener Stadt- un Landesarchiv, 
https://www.wien.gv.at/kultur/archiv/geschichte/ueberblick/grosswien.html (staženo 25. 4. 2018); Stanislav 
Kokoška, „Rok 1943 v Protektorátu Čechy a Morava", Válečný rok 1943 v Protektorátu Čechy a Morava 
a v okupované Evropě, ed. Pavel Zeman. (Turnov: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014), 60-61. 
44 Mechtild Rössler, a Sabine Schleiermacher, „Der ‚Generalplan Ost´ und die ‚Modernität´ der 
Großraumordnung. Eine Einführung“, in Der „Generalplan Ost“: Hauptlinien der Nationalsozialistischen 
Planungs- und Vernichtungspolitik, ed. Sabine Schleiermacher, Cordula Tollmien, a Mechtild Rössler. 
(Berlin: Akademie-Verlag, 1993), 7–8. 
45 Reichhardt a Schache, „Von Berlin Nach Germania…“, 26. 
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směrů a prvků, které jí slibovaly co nejširší souhlas obyvatelstva.46 Zjednodušující pojem 

nacistická architektura tak zahrnuje architektonická vyjádření typická pro avantgardu 

tzv. Nového stavebního umění stejně tak jako prvky rustikálně-idylického stylu nebo prvky 

architektury megalomanských staveb.47 Tato vyjádření a jednotlivé proudy převládající 

mezi lety 1933 až 1945 si zároveň zachovávaly svou vnitřní dynamiku a procházely svým 

vlastním vnitřním vývojem, který se v některých oblastech následně stále více vzdaloval 

stranou propagované politice.48  

Architektura jako celek však podle teorie sehrávala „zásadní legitimační roli národně-

socialistické ideologie“49 a měla v rámci kulturní politiky představovat nástroj, jak 

pragmaticky působit na obyvatelstvo a nepřímo jej dennodenně ovlivňovat. V symbolické 

rovině pak měla světu i Němcům demonstrovat nadřazenost německé či germánské rasy.50 

Proklamované cíle a záměry však byly pouze částečně dosaženy a ve stavební činnosti se 

i kvůli liknavosti a volnějšímu přístupu nacistů k otázkám stavebnictví nadále udržovala 

značná míra kontinuity s německou stavební tradicí. Teoretické cíle pak byly z většinou 

ryze praktických důvodů v ještě nižší míře naplňovány na jednotlivých okupovaných 

územích.51  

Nacistická stavebně-projekční činnost je v zásadě definována třemi směry 

zahrnujícími prakticky veškeré stavební a plánovací projekty mezi lety 1933 a 1945. První 

směr zahrnuje státní a stranické budovy představující „kultovní inscenaci režimu.“52 Ta 

čerpala inspiraci z antiky demonstrující sílu a nadčasovost státního systému schopného 

dominovat nad celým světem. Zároveň takto koncipovaná architektura měla nacistickému 

Německu propůjčovat auru mytické nesmrtelnosti a věčného života. Zhmotněním těchto 

tužeb měly být zásadní přestavby německých měst včele s novým Světovým hlavním 

městem Třetí říše Germanií (Welthauptstadt Germania).53 Druhý směr pak čerpal z tradic 

                                                 
46 Hartmut, „Welche Sprache…“, 10. 
47 Miloš Hořejš, „Plánovací komise pro hlavní město Prahu a okolí a její činnost za protektorátu“, in Věda a 
technika v českých zemích v období 2. světové války. ed. Miloš Hořejš a Ivana Lorencová. Práce z dějin 
techniky a přírodních věd 20.(Praha: Národní technické muzeum, 2009), 117. 
48 Hartmut, „Welche Sprache…“, 17-19. 
49 Němec, „Architektura a ideologie…“, 542.  
50 Hořejš, „Aplikace nacionálněsocialistické architektury…“, 45. 
51 Lutzl, „Radikales Ordnungsdenken…“, 7-10. 
52 Reichhardt a Schache, „Von Berlin Nach Germania…“, 26. 
53 Durth a Sigel, „Baukultur…“, 327; Steffen Krämer, „Achsen für den Aufmarsch. Zur politischen 
Inszenierung des urbanes Raumes im Dritten Reich“, in Politische Raumtypen. Zur Wirkungsmachr 
öffentlicher Bau- und Raumsttrukturen im 20. Jahrhundert, ed. Ernst Seidl et al. (Göttingen: V&R unipress 
GmbH mit Universitätsverlag Osnabrück, 2009), 87-91; Němec, „Architektura a ideologie“, 542; Alex 
Scobie, Hitler’s State Architecture: The Impact of Classical Antiquity (Paua: Pennsylvania State UnivPr, 
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německého venkova a ideologie „krve a půdy“ (Blut und Boden), kultu oslavujícího 

pokrevní a etnickou příslušnost k národu a vlasti. Na jeho základě vznikl 

tzv. Heimatschutzstil, který měl architektonicky připomínat staroněmecké stavitelství. 

Mimo jiné se tak třeba užívaly tradiční německé stavební materiály nebo stavební prvky, 

které byly typické pro stavitelství německého venkova. V tomto stylu tak byla realizována 

například individuální a kolektivní bytová výstavba, školy či instituce Hitler-Jugend.54 

Poslední směr pak používal nejmodernější techniky a materiály, které měly sloužit opět 

nejen svému prvotnímu účelu, ale také okázale demonstrovat vyspělost nacistického 

stavebnictví. Architektura a stavební činnost se tak neměly promítnout pouze do podoby 

monumentálních budov, které demonstrovaly sílu režimu, ale snažily se prostřednictvím 

účelových staveb zasáhnout nejširší vrstvy společnosti.55 I přesto, že nacistická 

architektura se měla dle proklamací dotýkat veškerých stavebních úkonů, velké množství 

staveb bylo postavených bez jakýchkoli specifických rysů. To se týkalo především 

výstavby obytných domů nebo budování průmyslových objektů. Na těchto stavbách, které 

tvořily většinu realizovaných stavebních projektů ve třicátých letech, se tak výrazy 

nacistické architektury projevily pouze velice omezeně, nebo vůbec.  

Výše zmíněné směry se pak promítnuly do plánovací a stavební činnosti, kterou lze 

rámcově rozdělit do pěti kategorií s ohledem na účel staveb a dobu jejich vzniku 

či projektování. Tyto kategorie byly vymezeny na základě připravených plánů a zobrazují 

tak oblasti, v nichž bylo sice realizováno malé množství staveb, ale které byly skutečně 

ovlivněny nacistickou architekturou a plánováním. Do první kategorie patří průmyslová 

města, jejichž projektování a výstavba spadá do období prvního čtyřletého plánu. 

Příkladem mohou být tovární a sídelní komplexy Salzgitter a Wolfsburg. Do druhé 

kategorie spadá přestavba a budování pěti vůdcových měst (Führerstädte; Berlín, Linec, 

Mnichov, Hamburk a Norimberk). Po jejich proměně měly projít podobnými stavebními 

změnami i župní města včetně vybraných měst na okupovaných územích, mezi něž patřila 

i Praha. Kromě výstavby reprezentativních a administrativních budov měly být 

do půdorysů těchto měst implementovány tzv. hlavní osy. Pomocí těchto širokých tříd 

určených pro dopravu by se nově přeskupila centra měst a vytvořilo by se tím nejen ideální 

vedení dopravy městem, ale i zcela nové reprezentativní třídy a náměstí. Hlavní osy měly 

                                                                                                                                                    
1990), 4-5; Albert Speer, V srdci Třetí říše: paměti Hitlerova architekta a ministra zbrojního průmyslu 
(Brno: Bonus A, 1996), 78-79. 
54 Reichhardt a Schache, „Von Berlin Nach Germania…“, 23-26. 
55Hořejš, „Aplikace nacionálněsocialistické architektury…“, 45. 
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velice specifické místo v nacistickém plánování a byly považovány za nezbytný prvek 

moderního města. Třetí kategorie zahrnovala bytovou výstavbu a výstavbu bytových 

kolonií pro střední třídu, která měla nést prvky Heimatschutzstil. Po obsazení území 

předválečného Rakouska, Československa, Polska ale později i států Balkánu, dnešního 

území Ukrajiny, Běloruska a Pobaltí byla nastolena i otázka přebudování jejich sídelní sítě. 

Tyto plány spadají do čtvrté kategorie a zahrnovaly otázky přebudování měst 

(např. Varšava) i přípravu sídelní sítě menších měst pro budoucí německé obyvatelstvo, 

které mělo zaujmout místo původního obyvatelstva. S postupující válkou 

a bombardováním německých měst Spojenci bylo nutné vynakládat stále více prostředků 

na obnovu a plánování jejich poválečné rekonstrukce. Tyto oblasti spadají 

do páté kategorie nacistické stavebně-projekční činnosti vedené skupinou Alberta Speera.56 

Vedle ryze propagandistických a ideologických účelů staveb museli nacističtí 

plánovači a stavitelé řešit i každodenní problémy technického a estetického rázu. Někdy 

byly právě reprezentativní účely selektivně upřednostněny před řešením praktických 

problémů, ale naopak při realizaci a připravování jiných projektů byly prosazeny prvky 

pragmatické či dokonce vysoce nadčasové. Například otázka hromadné dopravy byla 

mimo jiné chápána i z hlediska trvale udržitelného rozvoje měst. Měla nabízet východisko, 

jak z měst vytěsnit automobilovou a parní dopravu. Dále pak byl v návaznosti na hnutí 

zahradních měst (Garten City Movement), populární především ve dvacátých letech, 

zdůrazňován význam zelených a rekreačních ploch a jejich víceúrovňový pozitivní vliv 

na život ve městě.57 Jen těžko se však dá generalizovat míra upřednostňování praktických, 

nebo ideologických řešení, a proto je lepší výzkum těchto otázek specifikovat na jednotlivé 

případy. 

Nacistické plánování má v sobě inherentně zakomponovaných několik zásadních 

problémů, které jeho protagonisty dokonce postavilo před soudní tribunál v Norimberku 

a dodnes zůstává „smutnou historií plánování.“58 Stejně jako v dalších směrech došlo 

i v oblasti architektury a plánování k propojení akademického výzkumu s nejnovějšími 

pseudoteoretickými poznatky zahrnujícími biologicko-rasistické teorie a vedoucími 

například k začlenění vyhlazovací a přesídlovací politiky jako běžné metody k dosažení 

                                                 
56 Diefendorf, „Planning for the Mark Brandenburg…“, 93; Hořejš, „Protektorátní Praha…“, 41; Speer, „V 
srdci Třetí říše…“, 188; Helmut Weihsmann, Bauen unterm Hakenkreuz : Architektur des Untergangs (Wien: 
Promedia, 1998), 31. 
57 Diefendorf, „Planning for the Mark Brandenburg…“, 98. 
58 Heinrich Hunke, Grundriss der Raumordnung (Hannover: Vincentz, 1982), 113. 
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cílů v plánování. To dokumentuje mimo jiné i Generalplan Ost určující hlavní směry 

vývoje plánování na okupovaných územích. Nacističtí plánovači pohlíželi na území 

okupované středovýchodní Evropy výhradně jako na zájmovou oblast Říše a připravovali 

radikální přeměnu tohoto území bez ohledu na místní obyvatelstvo. Koncepty pro přeměnu 

vybraných území pak vycházely ze specifické racionality, v jejímž rámci nakládali 

plánovači libovolně s lidmi, zbožím i spotřebou a vytvářely zcela nové formy a typy 

osídlení.59  

Nacistickými plánovači byla zároveň vysoce ceněna možnost koncentrace 

rozhodujících pravomocí v rukách úzkého vedení, které by bylo schopno prosadit radikální 

přeměnu měst i sídelní sítě a tak vytvořit „životaschopný městský organismus 

(Stadtorganismus), který skloubí všechny části života a vytvoří skutečnou komunitu 

německého lidu.“60 Nacistické plánování tak plánovačům na jednu stranu nabízelo 

do značné míry volnou ruku při přípravě koncepcí, ale na druhou stranu jim právě stát svou 

autoritativní vládou měl pomoci tyto myšlenky realizovat. Při realizaci jednotlivých 

projektů pak kontrastovaly idealizované a naivní koncepty se střízlivými projekty řešícími 

problémy jednotlivých měst a nabízejícími velice progresivní vize. Otázkou zároveň 

zůstává, nakolik doboví plánovači věřili v nacismem prosazované ideje a snažili se je 

prosazovat ve svých konceptech, či zda je přidávali jako nutný ideologický prostředek, 

bez nějž by realizace jejich projektů nebyla možná.61 

1.5 Institucionalizace nacistického urbanismu 

Ačkoliv nacistické plánování a architektura navazovaly v mnohém na tradice 

německého stavitelství, teprve po roce 1933 byly otázky plánování reálně 

institucionalizovány jako činnost pod přímým dohledem státu.62 Německý urbanismus měl 

v období Třetí říše vysoce hierarchickou strukturu, do které ale zasahovaly nejrůznější 

významné instituce s ohledem na momentální rozložení sil ve straně a státu. Nejvyšší 

akademickou institucí pro plánování a architekturu se stala Německá akademie pro stavbu 

měst a zemské plánování (Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung) založená 

                                                 
59 Elke, „Die Reichsstelle für Raumordnung und die Ostplanung", 148; Hunke, „Grundriss der 
Raumordnung…“, 102 a 112; Rössler a Schleiermacher, „Der ‚Generalplan Ost´…“, 7-8. 
60 Reinhold Niemeyer, „Raumforschung und Raumordnung : Monatschrift der Reichsarbeitsgemeinschaft für 
Raumforschung", ed. Paul Ritterbusch, Raumforschung und Raumordnung, roč. 5, 10/12 (Wien: Kurt 
Vorvinckel Verlag, 1941), 533. 
61 Diefendorf, „Planning for the Mark Brandenburg…“, 92; Speer, „V srdci Třetí říše…“, 79. 
62 Hunke, „Grundriss der Raumordnung“, 101; Kegler, „Deutsche Raumplanung…“, 34. 



 

20 
 

již v roce 1922, která byla v roce 1934 přejmenována na Německou akademii pro stavbu 

měst, říšské a zemské plánování (Deutsche Akademie für Städtebau Reichs-

 und Landesplanung, dále DASRL). Jejím prezidentem byl jmenován Reinhold Niemeyer, 

který funkci zastával až do roku 1946. DASRL však nezískala žádné větší pravomoci a její 

kompetence byly limitovány pouze na poradní a výzkumné.63 To platilo i pro Svaz 

německých architektů (Bund Deutscher Architekten, dále BDA), jehož přeorientování se 

na propagaci nových úkolů nacistické propagandy bylo znatelné nejen z odstranění 

nespolehlivých členů ale i z programových prohlášení. I přes svou servilnost vůči nové 

moci nezískal BDA žádné širší pravomoci, ačkoliv jeho zástupci ovlivňovali plánování 

během celého období existence Třetí říše.64 

Nejvyšší institucí, která měla v Říši nejen koordinovat veškerou činnost v oblasti 

plánování a osidlování, ale i dohlížet a úkolovat další instituce, se stal Říšský ústav 

pro územní plánování (Reichsstelle für Raumordnung, dále RfR), založený v červenci 

1935. V jeho čele stanul říšský ministr pro církevní záležitosti (Reichsminister für die 

kirchlichen Angelegenheiten) Hanns Kerrl.65 Instituci byly přisouzeny rozsáhlé pravomoci 

a byla podřízena přímo říšskému kancléři. Jak uvádí Richard Němec, oficiálně měl RfR 

sjednocovat místní, regionální a národní plánování v oblastech jakými bylo přesídlování 

populace, alokace průmyslu, vedení komunikačních cest, užití půdy nebo příprava obrany 

země. RfR zajišťoval součinnost dvaceti tří jemu podřízených regionálních plánovacích 

úřadů. Ty mohly delegovat jednotlivé úkoly na místní plánovací organizace činné 

ve městech či okresech.66  

Pro potřeby RfR bylo v prosinci 1935 vytvořeno Reichsarbeitsgemeinschaft für 

Raumforschung (RAG), v jehož čele působil od roku 1935 do roku 1941 Konrad Meyer. 

RAG zastřešovalo výzkum na univerzitách, na nichž bylo z různých již existujících oborů 

vytvořeno čtyřicet dva „Vysokoškolských společenství pro zemské plánování“ 

(Hochschularbeitsgemeinschaften für Raumforschung), které měly přispět k vědeckému 

a ideologickému odůvodnění práce RfR.67 Od roku 1936 RAG vydávalo časopis 

Raumforschung und Raumordnung, který přinášel články autorů vyjadřující se k aktuálním 

                                                 
63 Diefendorf, „Planning for the Mark Brandenburg…“, 91-92. 
64 Durth a Sigel, „Baukultur…“, 278-283. 
65 Kegler, „Deutsche Raumplanung…“, 150. 
66 Richard Němec, „Hitler’s ‘Generalsiedlungsplanung Ost’: A Case Only for Poland? A Forgotten 
Dimension of National-Socialist Spatial and Town Planning in the Former Czechoslovakia” Planning 
Perspectives 31, č. 1 (January 2, 2016): 1-26, https://doi.org/10.1080/02665433.2015.1059291 (staženo 10. 
11. 2017), 9. 
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otázkám plánování i návrhy konceptů uspořádání nacistického impéria po vítězné válce. 

Časopis byl v období Třetí říše považován za důležitou platformu dávající prostor předním 

německým plánovačům. Vydávání časopisu bylo v roce 1942 zastaveno, ale již 

v roce 1948 bylo publikováno první poválečné vydání a dodnes je časopis odbornou 

veřejností přijímán jako jedno z nejprestižnějších periodik. 

Vzhledem k tomu, že se pravomoci RfR v mnoha oblastech křížily s dalšími orgány 

činnými v plánování a výstavbě, nebyl se úřad schopen v jejich konkurenci dostatečně 

prosadit. Například pokusy zasahovat do konkrétního plánování a výstavby v městech byly 

razantně přerušeny zásahem Říšského ministerstva práce, které si je nárokovalo jako svou 

výsostnou pravomoc.68 Jako instituce zaštítěná osobami bez širších politických konexí byl 

RfR postupně zatlačen do pozadí. Na jeho úkor získaly širší pravomoci jiné úřady 

aspirující na pozice v územním plánování, jako například složky Německé pracovní fronty 

(Deutsche Arbeitsfront, dále DAF) či úřady spadající pod pravomoci říšského komisaře 

pro upevnění němectví (Reichskommissar für Festigung des Deutschen Volkstums, dále 

RFK) říšského vůdce SS Himmlera, jejichž plánovací štáby začaly prosazovat vlastní vize 

a koncepty. Navíc byly pravomoci RfR omezeny pouze na vlastní území Německa a nově 

obsazená území středovýchodní Evropy spadala do kompetence jiných již zmíněných 

úřadů.  

Hlavním strůjcem stavební a osidlovací politiky se tak de facto stal plánovací štáb 

RFK při SS. Ten měl na okupovaných územích středovýchodní Evropy provádět první 

kroky v oblasti územního plánování a osidlovací politiky, a právě kvůli svému 

geografickému vymezení spadal do kompetencí Himmlera. V rámci Stabshauptamt RFK 

bylo pro potřeby plánování zřízeno Hauptabteilung VI Planung und Boden. V čele 

oddělení pak stanul v pozici Chef der Amtsgruppe C Konrad Meyer, který vypracoval 

Generalplan Ost. Plánem se měla řídit veškerá plánovací a osidlovací politika 

na obsazených územích střední a východní Evropy.69 Tento plán potvrzoval rozdílný 

přístup v plánování mezi německým územím a jednotlivými částmi okupované 

středovýchodní Evropy. Jak bylo popsáno výše, území dnešního Německa a vybrané 

                                                                                                                                                    
67 Hunke, „Grundriss der Raumordnung“, 101; Kegler, „Deutsche Raumplanung…“, 151. 
68 Hořejš, „Plánovací Komise…“, 120; Hunke, „Grundriss der Raumordnung“, 109; Kegler, „Deutsche 
Raumplanung…“, 103. 
69 Hořejš, „Protektorátní Praha…“, 35; Hunke, „Grundriss der Raumordnung“, 112-113; Kegler, „Deutsche 
Raumplanung…“, 153-154. 
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okolní oblasti měly být nadále industrializovány, zatímco vybrané oblasti východní Evropy 

měly zůstat řídčeji osídlenou a převážně agrární oblastí.70   

Další vlivnou institucí v plánování byla Německá pracovní fronta (DAF), konkrétněji 

Arbeitswissenschatliches Institut. Institut operoval v těsné součinnosti s RFK, ale 

neomezoval se jen na cíle vytyčené v rámci GPO, ale usiloval také o ideologické zakotvení 

celého plánování jako prostředku pro konsolidaci nacistickým Německem okupované 

oblasti středovýchodní Evropy. Prostor Mitteleuropy a východní Evropy tak měl být 

proměněn s ohledem na případnou nacistickou dominanci celému světu, která by oblast 

střední a východní Evropy proměnila ve středobod globální říše.71 Důležitou roli 

v plánování pak hrály také lokální instituce a podpůrná tělesa soustřeďující se 

na své specifické úkoly. V Krakově tak například fungoval Plánovací úřad (Planungsamt) 

vytvořený Generálním guvernérem okupovaného Polska Hansem Frankem 

(Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete). Dále třeba výzkumné centrum 

Ostorganisation shromažďovalo data, statistiky, geografické a historické analýzy o oblasti 

východní Evropy.72 Pravomoci jednotlivých organizací se překrývaly a některé jejich 

záměry byly v přímé kontradikci, když například RfR prosazoval pro okupovaná území 

vyšší míru industrializace umožňující efektivnější exploataci místních zdrojů, zatímco 

Himmlerovy plánovací štáby prosadily myšlenku zcela agrárních oblastí Východních 

území. Docházelo tak k přímým kompetenčním střetům vedoucím k hledání alternativních 

či smířlivých řešení. I kvůli rozporům ohledně plánování pak docházelo ke ztrátě vlivu 

ve stranické či státní hierarchii, ať již na úrovni individuální, či organizační.73 

1.6 Instituce řídící plánování v Protektorátu Čechy a Morava 

Kompetence RfR byly omezeny pouze na území Německa a do záležitostí plánování 

na okupovaných územích zasahoval referát jen minimálně, přičemž rozhodující institucí se 

stal Himmlerův plánovací štáb při RFK. Tento štáb měl být nejvyšším tělesem i v otázkách 

plánování pro oblast Protektorátu, nicméně specifická pozice Protektorátu v rámci 

okupovaných území způsobila, že Praha nebyla chápána jako typické město obsazené 

                                                 
70 Pahl-Weber Elke, „Die Reichsstelle für Raumordnung und die Ostplanung", in Der „Generalplan Ost": 
Hauptlinien der Nationalsozialistischen Planungs- und Vernichtungspolitik, ed. Sabine Schleiermacher, 
Cordula Tollmien, a Mechtild Rössler. (Berlin: Akademie-Verlag, 1993), 148–149. 
Rössler a Schleiermacher, „Der ‚Generalplan Ost´…", 8. 
71 Michael Venhoff, Die Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung (RAG) und die reichsdeutsche 
Raumplanung seit ihrer Entstehung bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 (Hannover: ARL, 2000), 65. 
72 Elke, „Die Reichsstelle für Raumordnung…", 150-151. 
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středovýchodní Evropy.74 Skutečným hybatelem plánování a stavební činnosti v Praze se 

proto stala Plánovací komise pro hlavní město Prahu a okolí. Ta svým zařazením 

nespadala přímo pod RFK.75 Formálně byla Komise do roku 1942 podřízena předsedovi 

vlády a následně byla v rámci organizačních změn přiřazena pod dohled ministerstva 

vnitra. Ve skutečnosti však Komise byla od počátku pod dohledem úřadu říšského 

protektora, který měl nad Komisí kontrolní pravomoc. Přímo říšský protektor měl zároveň 

právo vydávat konečné rozhodnutí ve všech záležitostech, na nichž Komise pracovala.76  

Plánovací komise navazovala na činnost Státní regulační komise pro hlavní město 

Prahu a okolí. Regulační komise byla založena v meziválečném Československu 

v roce 1922. V říjnu 1939 byl do jejího čela na návrh říšského protektora Konstantina 

von Neuratha jmenován prof. Reinhold Niemeyer.77 Tím byla zajištěna kontrola této 

instituce Němci. Dle vládního nařízení č. 48/1940 Sb. z 10. února 1940 byla Státní 

regulační komise pro hlavní město Prahy a okolí přejmenována na Plánovací komisi 

pro hlavní město Prahu a okolí (dále jen Komise nebo Plánovací komise).78 Niemeyer 

vykonával úřad prezidenta Komise až do září 1942, kdy byl vystřídán profesorem německé 

pražské techniky Hermannem Wunderlichem. Ten setrval ve funkci až do konce 

okupace.79 

Personální složení nejvyššího plánovacího tělesa v Protektorátu zůstalo do velké části 

nezměněné a na jejím chodu se podílela většina plánovačů a architektů činných 

v Regulační komisi již před okupací. Do vedoucích pozic Komise ale byli dosazeni 

přizvaní experti z Německa. Komise měla na počátku okupace dvanáct členů, z nichž 

tři byli Němci. Během okupace pak byli přizváni k práci v Komisi další plánovači, ale stále 

v ní převažoval počet Čechů nad Němci.80 Nejdůležitější osobou Komise byl bezpochyby 

Reinhold Niemeyer. Ten představoval hlavní osobnost Komise, a především na základě 

                                                                                                                                                    
73 Hořejš, „Protektorátní Praha…“, 38.  
74 Stanislav Kokoška, „Nacistická okupační politika v Protektorátu Čechy a Morava v roce 1944“, in Válečný 
rok 1942 v Protektorátu Čechy a Morava a v okupované Evropě, ed. Pavel Zeman. (Turnov: Ústav pro 
studium totalitních režimů, 2015), 73. 
75 Němec, „Hitler’s ‘Generalsiedlungsplanung Ost‘….“, 6. 
76 Hořejš, „Protektorátní Praha…“, 104. 
77 „Historické Regulační Plány”, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy 
http://www.iprpraha.cz/clanek/146/historicke-regulacni-plany (staženo 15. 10. 2017); Hořejš, „Plánovací 
komise…“, 121. 
78 Vládní nařízení č. 48/1940 Sb. ze dne 25. ledna 1940. In: Sbírka zákonů a nařízení Protektorátu Čechy a 
Morava, www.ftp.aspi.cz/opispdf/1940/016-1940.pdf (staženo 1. 3. 2018). 
79 Hořejš, „Protektorátní Praha…“, 118. 
80 Hořejš, „Plánovací komise …“, 116. 
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jeho spisu O novém uspořádání Prahy (Über die Neugestaltung Prag) lze rekonstruovat 

nacistické plány s protektorátní Prahou.  

Reinhold Niemeyer, narozený 1885, zastával po dokončení studií v Mnichově 

a Hannoveru různé funkce v privátním sektoru v celém Německu. V roce 1931 uspěl 

ve výběrovém řízení na prestižní pozici vedoucího stavebního úřadu ve Frankfurtu 

nad Mohanem, kterou zastával až do roku 1938, kdy byl nucen odejít pro údajný 

alkoholismus. Jak bylo zmíněno výše, od roku 1934 do odvolání v roce 1946 také zastával 

funkci předsedy DASRL. Ačkoliv se Niemeyer nikdy politicky neprojevoval, v roce 1933 

vstoupil do NSDAP. Od roku 1938 pak pracoval jako zemský plánovač pro Braniborsko 

a byl činný v několika plánovacích úřadech vedených Albertem Speerem. Na základě této 

známosti byl také vyslán do Prahy a v roce 1939 jmenován prezidentem Regulační komise 

a potvrzen v pozici prezidenta i v transformované Plánovací komisi. Tento post zastával 

od roku 1940 do roku 1942, kdy byl vystřídán profesorem Hermannem Wunderlichem 

a vrátil se zpět do Německa. V akademické a profesní kariéře pokračoval 

až do konce padesátých let.81  

Wunderlich před svým povýšením působil jako I. místopředseda Komise společně 

s II. místopředsedou Aloisem Mikoškovicem. Mezi členy Komise byli i některé významné 

osobnosti meziválečného plánování jako například architekti Adolf Benš, Ota Veletovský 

nebo Josef Karel Říha.82 Ti připravovali koncepce pro jednotlivé odborné oblasti, ale 

v Komisi byla diskutována většina plánů mezi všemi jejími členy. Ačkoliv členové měli 

pouze poradní hlas a výkonnou mocí disponoval pouze prezident Komise, 

z prozkoumaných materiálů nevyplývá, že by Němci Komisi řídili „totalitním způsobem“, 

jak jejich činnost interpretují autoři knihy Praha 19. a 20. století: technické proměny 

z roku 1986.83   

Činnost a kompetence Komise byly vymezeny vládním nařízením z 25. ledna 1940.84 

Zásadní změnou byly pozměněné pravomoci Plánovací komise oproti její předchůdkyni 

Státní regulační komisi. Plánovací komise byla tělesem s autoritativní pravomocí. To 

dávalo jejímu předsedovi rozsáhlá rozhodovací práva a nadřazené postavení vůči 

                                                 
81 Diefendorf, „Planning for the Mark Brandenburg…“, 91–94; Šárka Hubičková a Radek Váňa, Nuselský 
most: historie, stavba, architektura (Praha: Informační centrum ČKAIT, 2014), 34. 
82 Hořejš, „Plánovací komise…“, 116. 
83 Jiří Kohout, Jiří Vančura a Vojtěch Veverka, Praha 19. a 20. století: technické proměny (Praha: Státní 
nakladatelství technické literatury, 1986), 289. 
84 Vládní nařízení č. 48/1940 Sb. ze dne 25. ledna 1940. In: Sbírka zákonů a nařízení Protektorátu Čechy a 
Morava, www.ftp.aspi.cz/opispdf/1940/016-1940.pdf (staženo 1. 3. 2018). 
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jednotlivým městským úřadům.85 Její činnost pak byla vymezena na tři oblasti. Hlavním 

úkolem Komise bylo „poříditi celkové plánování pro pražský plánovací prostor […] 

a dávati podnět k jeho provádění v rámci pohotových finančních prostředků.“86 Komise tak 

vytvářela celou řadu plánů od plánů prostorových (Raumplan), plánů rozdělení ploch 

(Flächennutzungsplan) až po konkrétnější plány zastavovací (Bebauungsplan), které 

regulovaly zastavování jednotlivých městských částí a upravovaly budoucí rozvoj města.87  

Kromě vytváření plánů měla Komise spolupůsobit „při vypracování stavebněprávních 

předpisů, vztahujících se na pražský plánovací prostor.“88 Komise se aktivně podílela 

na přípravě právního rámce stavebnictví a její členové tak například aktivně spolupracovali 

na vytvoření Zásad pro říšské plánovací a stavební právo (Leitsätze für ein künftiges 

Reichs-Planungs- und Baurecht), které v březnu 1941 vyhotovila DASRL. Ty neměly 

povahu zákona, ale fungovaly jako směrnice pro vývoj v oblasti stavebnictví. Tyto zásady 

dobře dokumentují směřování k centralizaci a silnějšímu hierarchickému uspořádání 

v oblasti plánování a stavebnictví. Podle nich měla zůstat ve stavebnictví zachována 

ochranná práva pro jednotlivce, ale zároveň bylo ve zvláštních případech možno tato práva 

omezit a upřednostnit zájmy celku oproti jednotlivcům.89 Třetí oblastí činnosti pak byly 

zvláštní úkoly v péči o „sociální a organické rozšiřování a ozdravění měst, jakož 

i o důstojné vybudování důležitých veřejných prostranství.“90 Toto vymezení dávalo 

Komisi rozsáhlé pravomoci, které jí umožňovaly regulovat a iniciovat veškeré chystané 

stavební změny Prahy. Rozsah plánovacího území v pravomoci Komise byl oproti 

Regulační komisi zásadně rozšířen, spadaly do něj i města jako Kladno, Brandýs 

nad Labem, Jílové, Karlštejn či Beroun. Celkově zahrnoval plánovací prostor celkem 

asi 470 obcí s dvěma miliony obyvatel na ploše v okruhu 50 kilometrů od středu města.91  

                                                 
85 „Plánovací komise pro hl. město Prahu a okolí“, Stavitelské listy: věstník společenstva stavitelů pro obvod 
obchodní a živnostenské komory, XXXVI., 1940, 47. 
86 Vládní nařízení č. 48/1940 Sb. ze dne 25. ledna 1940. In: Sbírka zákonů a nařízení Protektorátu Čechy a 
Morava, www.ftp.aspi.cz/opispdf/1940/016-1940.pdf (staženo 1. 3. 2018). 
87„Poznámky k novým směrnicím o stavbě měst“, Architektura ČSR. Spojené časopisy Stavba, Stavitel, Styl, 
IV., 1942, 38-40. 
88 Vládní nařízení č. 48/1940 Sb. ze dne 25. ledna 1940. In: Sbírka zákonů a nařízení Protektorátu Čechy a 
Morava, www.ftp.aspi.cz/opispdf/1940/016-1940.pdf (staženo 1. 3. 2018). 
89 Národní archiv, ÚŘP – ST, Zásady pro říšské plánovací a stavební právo vypracované Německou akademií 
pro městskou výstavbu, říšské a zemské plánování v Berlíně; sign. 109-4/1058, karton 58, 1941, 
http://www.badatelna.eu/fond/959/zaznam/339010/reprodukce/.     
90 „Plánovací komise pro hl. město Prahu a okolí“, Stavitelské listy: věstník společenstva stavitelů pro obvod 
obchodní a živnostenské komory, XXXVI., 1940, 47. 
91 Hořejš, „Plánovací Komise…“, 116.  
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Komise nebyla jediným orgánem promlouvajícím do plánování a výstavby na území 

Prahy a jejího nejbližšího okolí. Další klíčovou institucí bylo při Úřadu říšského protektora 

fungující oddělení Vedoucího generálního referátu pro prostorové plánování (Leiter des 

Generalreferates für Raumordnung). Toto oddělení fungovalo v rámci prvního oddělení 

Úřadu říšského protektora (dále jen ÚŘP). Oddělení prošlo během války řadou 

reorganizačních změn (1939, 1942, 1943), ale po celou dobu bylo jeho hlavním úkolem 

územní plánování a výstavba. Skupina pro plánování při ÚŘP (Gruppe Raumordnung) 

pod vedením ministerského rady Wilhelma Fischera pracovala v úzké součinnosti 

s Plánovací komisí, nad níž legislativně vykonávala kontrolní dohled. Skupině 

pro plánování zároveň přináležel dohled nad veškerými říšskými a vojenskými stavebními 

projekty.92   

Své pravomoci uplatňoval v oblasti stavebnictví i Magistrát hl. m. Prahy (dále 

jen magistrát). Jeho nejhlasitějším zástupcem byl náměstek pražského primátora Jozef 

Pfitzner. I přes prvotní úspěšnou spolupráci mezi magistrátem a Komisí se postupně začaly 

ukazovat kompetenční rozpory. Pfitzner tak v situační zprávě z ledna a února 1940 

pozitivně hodnotil zřízení Plánovací komise a vítal, že „konečně vstoupila instituce do míst 

dřívějších nejasností.“93 V průběhu roku 1940 dle Pfitznera nadále fungovala 

bezproblémově spolupráce mezi představiteli magistrátu a Komisí, která navíc sídlila 

v prostorách magistrátu. Z Pfitznerových situačních zpráv K. H. Frankovi je však patrné, 

že se v dalších letech postupně začaly objevovat zásadní rozpory ohledně chystaných 

projektů. Náměstek primátora především vytrvale prosazoval urychlenou výstavbu 

německých základních a středních škol, jejichž výstavbě ale Komise přisuzovala pouze 

menší důležitost.94   

Nejzákladnější stavební a upravovací práce pak stejně jako v předválečné době 

podléhaly schválení stavebního úřadu. Protokoly magistrátního senátu z doby okupace 

ukazují, že schválení stavebního úřadu byla probírána i v rámci jednotlivých schůzí, kdy 

jim bylo téměř bez výjimky přiděleno schválení o provedení stavby.95 Jak ukazují další 

prameny do rozhodování o plánovací a stavební činnosti v Protektorátu se snažily 

                                                 
92 Hořejš, „Plánovací Komise…“, 104-107. 
93 „Měsíční situační zpráva od 1. 1. 1940 do 20. 2. 1940“, in Vojtěch Šustek, Josef Pfitzner a protektorátní 
Praha v letech 1939-1945. Svazek 2, Měsíční situační zprávy Jozefa Pfitznera (Dolní Břežany: Scriptorium, 
2001), 19-20. 
94 „Měsíční situační zpráva od 20. 4. 1940 do 30. 5. 1940“, in Šustek, „Josef Pfitzner…“, 48-49. 
95 MHMP I., Referát I. A – hospodářský, sign. B34/69, karton 290: Jinonice, parcelace pozemku firmy 
Walter, 1939-1943.   
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zasahovat v rámci jednotlivých projektů další státní instituce, jako například ministerstva. 

Ministerstva se pokoušela nejen ovlivnit rozhodování Komise, ale například 

i intervenovala u říšského protektora a přímo na něm se snažila vyzískat schválení 

jednotlivých projektů, jak je patrné třeba z pokusů Ministerstva školství a národní osvěty 

vymoci takové povolení pro novostavbu státní galerie na Letné.96 Při řešení specifických 

problémů pak spolupracovala Komise s jednotlivými ministerstvy (především kvůli 

domluvě o přidělení potřebného materiálu a pracovních sil), místními správními složkami 

nebo zástupci okupační správy v oblastech, vrchními zemskými rady (Oberladnräte).97 

Kromě toho se při řešení partikulárních problémů spojovala s odbornými pracovišti, která 

měla danou oblast ve svých kompetencích. To byl příklad Elektrických podniků a jejich 

plánovacího oddělení, generálního ředitelství stavby dálnic, stokovacího úřadu při 

magistrátu nebo odboru pro stavbu mostů Ministerstva dopravy a techniky. Dodatečně si 

Komise zvala ze zahraničí některé slovutné odborníky, aby získala jejich stanovisko 

k jednotlivým projektům. Těmi byli například světově proslulý projektant mostních staveb 

architekt Paul Bonatz, renomovaný zahradní architekt Hermann Mattern nebo odborník 

na otázky vodohospodářství Karl Imhoff.98 Denní agendu spojenou se stavebním ruchem 

pak nadále vykonával stavební úřad magistrátu stejně jako další instituce s vlivem 

na stavební úkony (katastrální úřad nebo měřický úřad).   

2 Koncepty připravované proměny Prahy  

Praha představovala pro nacistické zástupce důležité město s neobyčejnou historickou 

tradicí. Ta pramenila především z jejího údajně německého charakteru, který jí vtiskla 

německá menšina žijící v Praze od středověku, a díky níž se Praha mohla pyšnit 

jedinečnou architekturou. Postavení Prahy jako správního, kulturního a hospodářského 

centra Českých zemí se ani za Protektorátu nemělo změnit. Hlavní město po přičlenění 

Protektorátu do velkoněmeckého prostoru mělo být lépe napojeno na komunikační síť Říše 

a mělo sloužit jako vstupní brána do východní Evropy.99 To vyplývalo přirozeně 

z geografické polohy Českých zemí a s výstavbou infrastruktury bylo počítáno již 

v meziválečném Československu. Záměrem okupantů však bylo urychlení těchto plánů 

                                                 
96 Národní archiv, Ministerstvo veřejných prací 1918-1942(1952), Stavba státní galerie v Praze; sign. 38a, 
karton 148, 1938-1940. 
97 Více viz Hořejš, „Plánovací komise…“, 108. 
98 Hořejš, „Plánovací komise…“, 176, 214 a 225. 
99 Vladimír Kříž, „Komunikační problémy města Prahy“, Stavitelské listy: věstník společenstva stavitelů pro 
obvod obchodní a živnostenské komory, XXXV., 1939, 211. 
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z hospodářských i vojenských důvodů. V Praze tak měly být odstraněny prostorové limity, 

které by v budoucnu mohly bránit jejímu dalšímu rozvoji. Kromě této funkční přeměny 

měla protektorátní Praha dojít zásadní vnitřní proměny tak, aby se lépe mohly zvýraznit 

její potlačené kulturní a architektonické krásy. Říšský kancléř Adolf Hitler dokonce zařadil 

Prahu mezi nejvýznamnější stará německá města, a i proto měl být proměnou ještě lépe 

vyzdvihnut její údajně německý charakter.100 

Rekonstruovat představy německých architektů a plánovačů o budoucí podobě Prahy 

je komplikované, neboť své vize uceleně sepsalo jen málo z nich. Nejucelenější vizi pak 

představil prezident Plánovací komise Niemeyer. Naopak například druhý prezident 

Komise Wunderlich nezanechal jediný spis a jeho názory na přeměnu Prahy tak lze 

rekonstruovat pouze částečně na základě sekundárních zdrojů nebo jím vytvořených plánů. 

Cenným zdrojem pak je Zpráva o revisi a zhodnocení prací Plánovací komise 

pro hl. m. Prahu a okolí, kterou v říjnu 1945 vypracoval II. místopředseda Komise 

Mikuškovic.101 Zpráva zachycuje uceleně kroky Komise a jejích představitelů, a ačkoliv 

Mikuškovic zvláště zdůrazňuje činy českých kolegů, představuje zpráva zajímavý materiál 

objasňující některé kroky v oblasti plánování. Pro potřeby této práce budou pak jako 

doplňující zdroje využity jednak články vyjadřující se k jednotlivým oblastem rozvoje 

města zveřejněné v dobovém tisku a dále pak plány vyhotovené pro oblast Velké Prahy. 

Dobový tisk představují především periodika Stavitelské listy a časopis Architektura 

spojující prvorepubliková periodika Stavba, Stavitel a Styl. Tato periodika slouží jako 

cenný zdroj informací, neboť shromažďují nejen články dobových architektů a stavitelů 

vyjadřující se k partikulárním problémům města, ale také obsahují množství kratších zpráv 

týkajících se stavebního ruchu a právních změn ve stavebnictví stejně jako další oborově 

specifické informace. Vydávání periodik v Protektorátu však bylo po jmenování Reinharda 

Heydricha zastupujícím protektorem postupně omezováno, a tak v roce 1941 přestaly 

vycházet Stavitelské listy a v roce 1942 pak i časopis Architektura.  

Plány a nákresy protektorátní Prahy týkající se tématu práce shromažďuje obsáhlý 

Fond Maxe Urbana Spisovny IPR. Fond zahrnuje mapové sbírky vyhotovené především 

členy a spolupracovníky Plánovací komise mezi lety 1939 až 1945. Plány pro celé území 

města či jednotlivé čtvrti umožňují získat lepší a ucelenější obraz o chystané přeměně 

Prahy.  Fond obsahuje přes dva tisíce originálních plánů, náčrtků, skic a výkresů. Většina 

                                                 
100 Jiří Hrůza, Urbanismus světových velkoměst. I. díl: Praha (Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003), 149. 
101 Národní archiv, Zemský úřad Praha - záležitosti finanční, vojenské, plánovací, právní, kontrolní a 
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materiálů vznikla do roku 1942, což bylo částečně způsobeno omezením plánovacích 

prací, ale také snižujícím se počtem personálu Komise, který byl povolán na frontu 

nebo zapojen do průmyslové činnosti. Dochované materiály však nejsou úplné, což ztěžuje 

práci s nimi, neboť jen pro několik plánovacích oblastí jsou dochovány všechny úrovně 

plánů. Pro mnoho míst Prahy tak lze dohledat nejobecnější plány, ale chybí jim podřazené 

úrovně specifikující podobu konkrétních projektů. K značné části dochovaných plánů také 

chybí průvodní zprávy, a tak lze nejčastěji pracovat pouze s údaji zmiňujícími dobu jejich 

vyhotovení a jméno autora. Plány bez náležitého popisu tak částečně ztrácejí výpovědní 

hodnotu, neboť chybí kritické zhodnocení jejich validity a lze jen obtížně vyhodnotit, jestli 

měly být realizovány, nebo zda byly vyhotoveny jako součást obecnějších urbanistických 

a architektonických návrhů bez aspirací na realizaci.  

Práce tak zohledňuje pouze ty plány, které byly prokazatelně vyhotoveny některým 

z členů Komise či případně byly Komisí zadány externím odborníkům. Poválečné 

Mikuškovicovo zhodnocení práce Komise obsahuje nejen seznam všech Komisí 

vypsaných soutěží pro externí odborníky, ale i důkazy, že zadávání projektů externistům 

bylo běžnou praxí. K vypsání soutěží ale došlo pouze v tom případě, pokud Komise 

skutečně považovala vyhotovení takových plánů za nezbytně nutné pro svou další činnost. 

Ačkoliv zmínky o některých plánech Fondu Maxe Urbana jsou uvedeny v dobovém tisku, 

nejsou v práci zohledněny, neboť nemusí přímo vyjadřovat názory, které Komise, jako 

nejvyšší výkonná složka plánování v protektorátní Praze, prosazovala. Takto nastavené 

podmínky mají limitovat množství plánů, které byly vypracovány pouze jako studijní 

materiály a snižovaly by výpovědní hodnotu této práce. Plány mají sloužit jako doplnění 

pro místa, která nelze uceleně pokrýt z dochovaných písemných zmínek a mají přinést 

lepší pochopení celé problematiky nebo bližší konkretizaci jednotlivých projektů. 

Na základě těchto pramenů bude sestavena co nejucelenější vize budoucí Prahy podle 

představ německých plánovačů. Další kapitola se pak soustřeďuje na charakter zásahů 

do městské struktury a průběžně budou hodnoceny jednotlivé oblasti rozvoje města 

z hlediska kontinuity a diskontinuity připravovaných projektů. 

                                                                                                                                                    
personální. Zhodnocení práce plánovací komise 1945. inv.č. 452, karton 291, 1945. 
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2.1 Představa proměny protektorátní Prahy 

Hlavní zdroj pro zkoumání dlouhodobých plánů s Prahou představuje publikace 

prezidenta Komise Niemeyera O novém uspořádání Prahy z roku 1942. 102 Krátká studie 

nastiňuje základní pilíře budoucího vývoje Prahy a zmiňuje záměry, které mají být 

realizovány na území Velké Prahy. Své postřehy doplnil a rozvinul Niemeyer ve stejném 

roce i v časopise Raumforschung und Raumordnung, kde prezentoval článek O novém 

uspořádání měst (Über die Neugestaltung der Städte), jehož značnou část věnoval 

hlavnímu městu Protektorátu.103 Tyto dva zdroje představují zásadní pramen pro zkoumání 

představ okupantů ohledně budoucího vývoje Prahy. Ačkoliv jsou rozsahově neobsáhlé, 

shrnují a nastiňují německé záměry prakticky ve všech klíčových otázkách plánování. 

Ke studii byly zároveň autorem připojeny plány, které byly vypracovány ve spolupráci 

s Ministerstvem dopravy a techniky, a měly lépe ilustrovat zamýšlenou budoucí podobu 

protektorátní Prahy. 

Obě Niemeyerovy práce se zaměřovaly především na zásadní hluboké zásahy 

do stavebního prostoru Prahy. V době psaní textu již byla Praha oficiálně zařazena mezi 

hlavní župní města, což se odrazilo i ve vysoké míře chystaných změn na jejím území.104 

Práce shrnují v krátkosti historický vývoj Prahy a následně uvádí hlavní cíle v jednotlivých 

oblastech stavební a projekční činnosti. Ačkoliv Niemeyer v rámci prací určil 

i předpokládanou cenu jednotlivých projektů, nejsou k nim uvedeny žádné bližší 

podrobnosti. Velká část je pak věnována především otázkám dopravní infrastruktury, jejíž 

důležitost byla vyzdvihována v mnoha dílech sepsaných ve třicátých a čtyřicátých letech. 

Článek v časopise se zároveň odvolává na příklady z německých měst a několikrát uvádí 

důležitost plánování a rozvoje Prahy vzhledem k jejímu postavení jako nedílné součásti 

velkoněmeckého prostoru.105 

Ačkoliv jednotlivým přeměnám přisuzuje autor rozdílnou důležitost a v některých 

případech připouští, že zamýšlené projekty jsou příliš nadčasové a v dané situaci 

nerealizovatelné, i tak ale v závěru spisku volá po bezodkladném jednání s veškerou 

razancí. Autor zároveň zdůrazňuje, že pokud budou v plánování a stavebnictví prováděna 

                                                 
102 Národní archiv, ÚŘP – ST, Studie o změnách hl. m. Prahy v oblasti vodního hospodářství, dopravy, 
zeleně a výstavby; sign. 109-4/1139, karton 64, 1942, 
http://www.badatelna.eu/fond/959/zaznam/339091/reprodukce/. 
103 Reinhold Niemeyer, „Über die Neugestaltung der Städte". Raumforschung und 
Raumordnung:Monatschrift der Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung 5, č. 10/12 (1941): 531–42. 
104 Matzerath, „Siedlungs- und Raumplanung…“, 60. 
105 Niemeyer, „Über die Neugestaltung der Städte “, 531-534. 
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pouze polovičatá řešení, nikdy nebude prakticky ani psychologicky Praha přeformována 

v německé město a „tajné srdce Velkoněmecké říše.“106 Celkově pak Niemeyer podtrhuje 

důležitost zmíněných projektů pro vznik fungujícího městského organismu, který by 

odpovídal nacistické ideologii. Historik Jeffry Diefendorf ve své interpretaci 

Niemeyerových prací dokonce zmiňuje, že podle prezidenta Komise se Praha mohla 

po úspěšném provedení změn stát tajným soupeřem Hitlerova Berlína.107 Pro potřeby práce 

jsou názory prezidenta Komise doplněné o záměry patrné z dochovaných plánů a mají 

společně vykreslit představu budoucí přebudované protektorátní Prahy.  

2.1.1 Historický vývoj Prahy a její postavení v německém prostoru  

Studie Niemeyera nejprve krátce nastiňují historický vývoj Prahy, který jí společně 

s krajinnou barvitostí a z ní pramenících stavebních předpokladů, propůjčil jedinečnou 

krásu. V souladu s ideologickými základy nacistického plánování pak autor kritizuje vývoj 

19. století, v jehož průběhu vlivem spekulací s cenou půdy a zájmu o profit bylo město 

zcela přetvořeno v duchu individualismu a egoismu.108 Niemeyer zdůrazňuje, že drastický 

kontrast mezi krásou starých částí města a vším novým je vysledovatelný u více 

evropských měst, ale právě v Praze je tento rozdíl nejviditelnější. Poškození obrazu města 

bylo navíc zapříčiněno více institucemi, které promlouvaly do plánování města a snažily se 

svými rozhodnutími dosáhnout vlastního profitu, čímž poškodily obraz staré Prahy, která 

„je jednou z nejkrásnějších perel stavebního umění na celém světě.“109 Zřízení Protektorátu 

tak podle Niemeyera představuje jedinečnou možnost vrátit Praze její nebývalou krásu 

a díky vedení všech prací pevnou rukou opět odhalit její jedinečnost. Při provádění změn je 

pak třeba vyhnout se polovičatým řešením a jedině pevnou vůlí prosazené změny umožní 

celkovou úpravu města, „které se může docílit jen v několika málo městech velkoněmecké 

říše.“110 

                                                 
106 Národní archiv, ÚŘP – ST, Studie o změnách hl. m. Prahy v oblasti vodního hospodářství, dopravy, 
zeleně a výstavby; sign. 109-4/1139, karton 64, 1942, 
http://www.badatelna.eu/fond/959/zaznam/339091/reprodukce/, 14-15. 
107 Diefendorf, „Planning for the Mark Brandenburg…“, 100. 
108Národní archiv, ÚŘP – ST, Studie o změnách hl. m. Prahy v oblasti vodního hospodářství, dopravy, zeleně 
a výstavby; sign. 109-4/1139, karton 64, 1942, 
http://www.badatelna.eu/fond/959/zaznam/339091/reprodukce/, 1-2; Josef Pfitzner, Das Tausendjährige 
Prag (Bayreuth: Gauverlag Bayerische Ostmark, 1941) 46; Karl M. Swoboda a Helga Schmidt-Glassner, 
Prag (Berlín: Deutscher Kunstverlag, 1941), 7-22. 
109 Národní archiv, ÚŘP – ST, Studie o změnách hl. m. Prahy v oblasti vodního hospodářství, dopravy, 
zeleně a výstavby; sign. 109-4/1139, karton 64, 1942, 
http://www.badatelna.eu/fond/959/zaznam/339091/reprodukce/, 2. 
110 Ibid., 2. 
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2.1.2 Kanalizace a vodohospodářství 

Zásadním tématem, které do značné míry definuje celou práci, jsou otázky městské 

infrastruktury. Jak bylo zmíněno výše, němečtí plánovači od dvacátých let zdůrazňovali 

škodlivý vliv dopravy na život ve městě a jako jednu ze zásadních priorit plánování stavěli 

systém zaručující čistotu ve městě s minimem škodlivých vlivů na obyvatelstvo. V tomto 

ohledu tak zahrnovali do funkční infrastruktury města kromě dopravních aspektů i otázky 

inženýrských sítí (kanalizace, vodovody). Niemeyer z podobných pozic analyzoval i stav 

Prahy a stanovil priority v jednotlivých oblastech budoucího rozvoje města. Většina 

dochovaných plánů relevantních pro tematické vymezení práce se zabývá především 

otázkami infrastruktury, která i dle hodnocení Mikuškovice představovala hlavní oblast 

činnosti Komise.111  

Niemeyerova studie se nejprve soustřeďuje na cíle v oblasti vodohospodářství 

a kanalizace. Podle Niemeyera zásadní problém, který bude Praha nucena výhledově řešit, 

představoval zastaralý odpadní a odvodňovací systém včetně jeho páteřního článku, 

čističky odpadních vod v Bubenči. Ta stojí v místech, která se měla proměnit v novou 

čtvrť projektovanou pro německé důstojníky a úředníky sídlící v Praze. Studie se tak vrací 

k úvahám o zřízení nové čističky na Císařském ostrově, které byly v meziválečném období 

pro finanční náročnost odloženy, a jako ideální řešení navrhuje zvážení vzniku nové 

čističky mimo hlavní město. Hlavním smyslem tohoto finančně náročného projektu byl 

záměr, aby čistička nekazila vzhled města.112 Nakonec se zástupci Komise přiklonili 

k umístění čističky odpadních vod zcela mimo Prahu, a to v Řeži.113  

Dále byla rozebírána otázka projektu na přivádění pitné vody z řeky Jizery 

do oblasti chystané nové čtvrti právě v Bubenči. Bubeneč a přilehlé čtvrti byly 

díky relativně nové inženýrské síti velice dobře odkanalizovány a zároveň byly zásobeny 

směsí vody z filtrované říční vody z Podolské vodárny a podzemní vody z vodárny 

v Káraném.114 I díky zájmu Alberta Speera o vodu z oblasti Káraného jako možného zdroje 

                                                 
111 Národní archiv, Zemský úřad Praha - záležitosti finanční, vojenské, plánovací, právní, kontrolní a 
personální.  Zhodnocení práce plánovací komise 1945. inv.č. 452, karton 291, 1945. 
112 Národní archiv, ÚŘP – ST, Studie o změnách hl. m. Prahy v oblasti vodního hospodářství, dopravy, 
zeleně a výstavby; sign. 109-4/1139, karton 64, 1942, 
http://www.badatelna.eu/fond/959/zaznam/339091/reprodukce/, 4-5. 
113 Národní archiv, Zemský úřad Praha - záležitosti finanční, vojenské, plánovací, právní, kontrolní a 
personální.  Zhodnocení práce plánovací komise 1945. inv.č. 452, karton 291, 1945, 13.  
114 Více viz Jaroslav Jásek, „Chutnější pitná voda pro ‚lepší lidi´“, in Evropská velkoměsta za druhé světové 
války: každodennost okupovaného velkoměsta: Praha 1939-1945 v evropském srovnání, Documenta 
Pragensia 26, ed. Olga Fejtová, Václav Ledvinka, a Jiří Pešek. (Praha: Scriptorium, 2007), 106-109. 
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pro Berlín se podařilo Pfitznerovi prosadit vyhotovení plánu pro tzv. Jizerský projekt, který 

měl posílit zdrojovou část vodárny Káraný a zároveň rozšířit vedení vody přes Prahu. 

Niemeyer „se proti záměru přivádět do Dejvic a Bubenče výhradně káranskou vodu velmi 

tvrdě postavil.“115 Posílení vodních zdrojů z Jizery bral jako výhledovou možnost hodnou 

k zvážení. Podle prezidenta Komise však celkově problém kanalizace a vodovodů není 

vzhledem k obrovské finanční náročnosti prioritní. Proto otázku zřízení nové čističky 

stejně jako možnost dovádět pitnou vodu do Prahy z Pojizeří nevidí jako projekty 

proveditelné v blízké době.116  

Voda hrála pro Niemeyera zvláště důležitou úlohu v celkovém obrazu města, 

a proto se v dalších částech studie několikrát k otázkám spojeným s vodohospodářstvím 

a úlohou vody ve městě vrací, a to nejen v souvislosti s říční dopravou. Tak byly 

k otázkám vodohospodářským například raženy i otázky vzniku koupališť a rekreačních 

ploch, kdy byla znovu zkoumána možnost navrhovaná již prvorepublikovými urbanisty, 

a to otevření koupaliště pro Pražany na řece Berounce.117 Značná pozornost byla v rámci 

práce Komise věnována také otázce říční regulace, úpravy břehů Vltavy a jejího 

nejbližšího okolí.118 V rámci úprav nábřeží pak zvláště diskutovanou kapitolou byly úpravy 

jednotlivých mostů, lávek a jejich vyústění do prostoru jako například úprava okolí 

Libeňského mostu.119 

2.1.3 Říční doprava 

Na úvahy o vodohospodářství navazují myšlenky spojené s vodními cestami. 

Niemeyer věřil v možnost brzké realizace projektu Odra – Dunaj, který by potencionálním 

napojením na osu Odra – Dunaj – Vltava přisoudil říční dopravě důležitější místo, než 

tomu bylo dříve.120 Projekt odersko-dunajského průplavu byl velice populární již 

                                                 
115 Jásek, „Chutnější pitná voda…“, 106-107. 
116 Národní archiv, ÚŘP – ST, Studie o změnách hl. m. Prahy v oblasti vodního hospodářství, dopravy, 
zeleně a výstavby; sign. 109-4/1139, karton 64, 1942, 
http://www.badatelna.eu/fond/959/zaznam/339091/reprodukce/, 4. 
117 Národní archiv, Zemský úřad Praha-záležitosti finanční, vojenské, plánovací, právní, kontrolní a 
personální.  Zhodnocení práce plánovací komise 1945. inv.č. 452, karton 291, 1945, 9. 
118 Spisovna IPR, Fond Maxe Urbana, Úprava řeky Vltavy v Troji a využití vodní síly, Situace.,  
inv. č. P-U-000647-001; Spisovna IPR, Fond Maxe Urbana, Úprava řeky Vltavy v Praze na Maninách. Dle 
projektu ing. E. Schwarzera, inv. č. P-U-000651-002; Spisovna IPR, Fond Maxe Urbana, Hetzinsel Štvanice / 
Přeložení zdýmadla k břehu novoměstskému, inv. č. P-U-000650-002. 
119 Spisovna IPR, Fond Maxe Urbana, Bebauung des Pankratzer Geländes. Berchtold, inv. č. P-U-000474; 
Spisovna IPR. Fond Maxe Urbana, Úprava náměstí u Rudolfina, inv. č. FMU000340; Spisovna IPR, Fond 
Maxe Urbana, Zastavovací studie předmostí i mostu Libeňského, inv. č. P-U-000445-000.   
120 Národní archiv, ÚŘP – ST, Studie o změnách hl. m. Prahy v oblasti vodního hospodářství, dopravy, 



 

34 
 

v meziválečném období a byl opakovaně projednáván mezi zástupci ministerstev 

i v období po Mnichovské dohodě a úředníci, podobně jako Niemeyer, zdůrazňovali 

jeho potencionální přínos pro celou dopravní síť.121 Praha by zároveň podle Niemeyera 

měla v otázkách říční dopravy lépe využít dobré polohy svých přístavů u Vltavy. 

Od třicátých let fungovaly v hlavním městě dva hlavní přístavy. První byl situovaný 

v Libni a zajišťoval především nákladní dopravu směrem na sever, zatímco menší přístav 

na Smíchově spojoval Prahu s jihem. Oba tyto velké přístavy byly doplněny o několik 

menších přístavišť zajišťujících místní zásobování jako například malý přístav na nábřeží 

Prahy 2.122  

Pro lepší využitelnost přístavů navrhoval Niemeyer bez bližšího určení zajištění 

lepší návaznosti další hromadné dopravy od přístavů směrem do města. Dlouhodobým 

projektem, který by umožnil přímé napojení průmyslových podniků ve východní části 

Prahy na lodní dopravu, pak mělo být vybudování velkého připojovacího kanálu 

mezi přístavem v Libni a podniky ve Vysočanech.123 Pro ten se však nedochoval žádný 

plán a není tudíž možné rekonstruovat, kudy by tento kanál případně vedl. Ačkoliv práce 

Niemeyera nezmiňuje žádný konkrétní krátkodobější projekt v oblasti říční dopravy, 

podtrhuje důležitost říční dopravy pro budoucí rozvoj města. 

2.1.4 Železniční síť a optimalizace železničního uzlu 

Nádraží a železniční síť v Praze představují podle Niemeyera zvláště těžkou otázku 

plánování.124 Na omezeném prostoru pravého břehu Vltavy a na protilehlém levém břehu 

se v těsné blízkosti u sebe nacházela nádraží Hlavní (Wilsonovo do r. 1941, pak Hlavní)125, 

Masarykovo (od r. 1940 Hybernské), bývalé nádraží Praha-Těšnov (Denisovo, od r. 1940 

Vltavské) a nádraží Praha-Bubny (do r. 1941 Bubny).126 Takto situovaná nádraží na sebe 

                                                                                                                                                    
zeleně a výstavby; sign. 109-4/1139, karton 64, 1942, 
http://www.badatelna.eu/fond/959/zaznam/339091/reprodukce/, 6. 
121 Národní archiv, Ministerstvo veřejných prací 1918-1942(1952), Válečně důležité stavby-zákaz 
novostaveb. Projekt odersko-dunajského průplavu-záležitosti plavební skupiny; sign. 69c, karton 677, 1938. 
122 Kříž, „Komunikační problémy…“, 212. 
123 Národní archiv, ÚŘP – ST, Studie o změnách hl. m. Prahy v oblasti vodního hospodářství, dopravy, 
zeleně a výstavby; sign. 109-4/1139, karton 64, 1942, 
http://www.badatelna.eu/fond/959/zaznam/339091/reprodukce/, 6-7. 
124 Národní archiv, ÚŘP – ST, Studie o změnách hl. m. Prahy v oblasti vodního hospodářství, dopravy, 
zeleně a výstavby; sign. 109-4/1139, karton 64, 1942, 
http://www.badatelna.eu/fond/959/zaznam/339091/reprodukce/, 6. 
125 U všech případů, kde by jiné jmenné označení mohlo být zavádějící, uvádí práce u místopisných označení 
dnešní podobu názvů a v závorce pak dobové jméno.  
126 Kříž, „Komunikační problémy…“, 212. 
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podle Niemeyerovy interpretace tlačila, zabírala příliš mnoho stavební plochy a zároveň 

porušovala rozdělení jednotlivých částí města podle jejich funkce (obytné, 

průmyslové atd.). Problematická situace v železniční dopravě byla diskutovaná již v době 

před okupací, ale prezident Komise ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a techniky 

přinesl vlastní řešení v podobě optimalizace pražské železniční sítě.127  

Z dochovaných plánů je zřejmé, že se měla omezit doprava do centra města 

ve směru na Hlavní nádraží, bylo plánováno omezení provozu na dnešním Masarykově 

nádraží a bývalému nádraží Praha-Těšnov byl přisouzen velice limitovaný význam.128 

Aby tato nádraží mohla fungovat v omezeném provozu, bylo nezbytné vytvořit překladiště 

a seřadiště na území Běchovic, Malešic a rozšířit kapacitu nádraží v Libni. Libeň 

a Vysočany jako průmyslové jádro Prahy měly být zvláště dobře dopravně dostupné, a tak 

v blízkosti nádraží pro osobní přepravu v Libni a Vysočanech se počítalo se vznikem 

nákladových nádraží. V Běchovicích pak měly být zřízeny dílny pro opravy vlaků. 

V oblasti Karlína byl plánován vznik zcela nového Východního nádraží sloužícího 

výhradně pro osobní přepravu a nahrazujícího částečně funkci Hlavního nádraží, které 

nemělo údajně ideální polohu a mělo „konstrukční obtíže plynoucí z blízkosti tunelů 

vinohradských.“129 Mělo se také posílit železniční spojení z Hlavního nádraží směrem 

na jih, rozšířit nádraží ve Vršovicích a vybudovat zcela nové odstavné nádraží v Michli. 

Aby byly jižní části Prahy lépe propojené, plánoval Niemeyer i přemostění Vltavy v oblasti 

Braníku. Na levém břehu Vltavy pak mělo být rozšířeno Smíchovské nádraží a zároveň se 

počítalo s vybudováním několika menších odboček s nádražími pro nákladní dopravu 

umožňující zásobení městských čtvrtí. Takové byly plánovány třeba pro Vypich nebo 

z dnešního nádraží Praha – Veleslavín (Veleslavín) byla plánována odbočka pro nákladní 

dopravu na Červený vrch v Dejvicích (Červený kopec). Celkově pak měla být nákladová 

doprava omezena na tři hlavní nádraží (Malešice, Vršovice a Žižkov) doplněná o právě 

zmíněné místní odbočky.130  

                                                 
127 Národní archiv, ÚŘP – ST, Studie o změnách hl. m. Prahy v oblasti vodního hospodářství, dopravy, 
zeleně a výstavby; sign. 109-4/1139, karton 64, 1942, 
http://www.badatelna.eu/fond/959/zaznam/339091/reprodukce/, 6-8. 
128 Národní archiv, ÚŘP – ST, Studie o změnách hl. m. Prahy v oblasti vodního hospodářství, dopravy, 
zeleně a výstavby. Schema železniční úpravy v Praze; sign. 109-4/1139, karton 64, 1942, 
http://www.badatelna.eu/fond/959/zaznam/339091/reprodukce/, 11. 
129 Národní archiv, Zemský úřad Praha-záležitosti finanční, vojenské, plánovací, právní, kontrolní a 
personální.  Zhodnocení práce plánovací komise 1945. inv. č. 452, karton 291, 1945, 10. 
130 Ibid., 10. 



 

36 
 

Zrušením některých nádraží nebo omezením provozu na nich se cílilo na očištění 

města od kouře a optimalizovaná nádražní síť měla zajišťovat bezproblémové zásobování 

všech městských částí. Tyto kroky by zároveň uvolnily stavební prostranství v Bubnech, 

kde bylo plánováno vytvoření nového centra Prahy. Na dalších místech studie prezident 

Komise vyzdvihoval důležitost železniční dopravy pro město, a zdůrazňoval, že každé 

miliónové velkoměsto potřebuje železnici jako možnost pro usnadnění přetížené hromadné 

dopravě.131 Jelikož železniční dopravu Niemeyer považoval za obzvlášť tíživý problém 

města, stavěl dopravní změny jako projekt, který buduje základ pro budoucí přeměnu 

celého města. V rámci poválečného hodnocení práce Komise poukázal Mikuškovic 

na důležitost železničních úprav v rámci přeměny Prahy. Zároveň ale doplnil, že nádraží 

nebyla Komisí plánována jako velké nadčasové projekty, neboť jako předpokládaný 

budoucí hlavní způsob dopravy materiálu (především uhlí) do Prahy měly v budoucnosti 

bez bližšího určení sloužit kabely, pásy či potrubí.132 

2.1.5 Silniční síť a automobilová doprava ve městě 

Ačkoliv Niemeyer v souladu s dobovými trendy odmítal automobilovou dopravu 

jako prvek škodlivý městskému obrazu, Praha podle jeho představ měla dojít značných 

změn favorizujících právě automobilovou síť. Vyplývalo to především z její polohy 

na budoucích dálničních trasách Berlín – Praha – Brno – Vídeň – Jaderské moře a západní 

Evropa – Norimberk – Praha – Vratislav – Varšava nebo Krakov.133 Praha se tak měla 

ocitnout na průsečíku několika významných dopravních tepen, kdy jak ve Stavitelských 

listech v roce 1939 Vladimír Kříž zdůrazňoval, se Praha jako součást Říše stala dopravním 

uzlem osmdesátimilionové zájmové oblasti, ale nebyla na to vůbec připravena.134 Plány 

na vyhotovení několika úseků dálnice byly vypracovány již v meziválečném 

Československu a byly od roku 1939 používány i během stavebních prací na úseku dálnice 

Praha-Brno. Výstavba dálnice se pak stala projektem, který české úřady pokládaly 

za otázku prestiže a neúspěšně se snažily prosadit její dostavbu i navzdory německým 

                                                 
131 Národní archiv, ÚŘP – ST, Studie o změnách hl. m. Prahy v oblasti vodního hospodářství, dopravy, 
zeleně a výstavby; sign. 109-4/1139, karton 64, 1942, 
http://www.badatelna.eu/fond/959/zaznam/339091/reprodukce/, 8-10. 
132 Národní archiv, Zemský úřad Praha - záležitosti finanční, vojenské, plánovací, právní, kontrolní a 
personální.  Zhodnocení práce plánovací komise 1945. inv.č. 452, karton 291, 1945, 10. 
133 Národní archiv, ÚŘP – ST, Studie o změnách hl. m. Prahy v oblasti vodního hospodářství, dopravy, 
zeleně a výstavby; sign. 109-4/1139, karton 64, 1942, 
http://www.badatelna.eu/fond/959/zaznam/339091/reprodukce/, 8. 
134 Kříž, „Komunikační problémy…“, 211. 
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okupantům.135 Niemeyerem zamýšlené změny v prostoru Prahy měly nejen usnadnit 

průjezd městem, ale zároveň měl mít cestující možnost z dálky obdivovat krásy Prahy. 

Chystané průjezdy by nabízely jedinečné pohledy například na letohrádek Hvězda 

nebo na jednotlivé mosty přes Vltavu.136  

Páteří zamýšlené silniční sítě ve městě by byly tzv. tangenciály. Tyto široké třídy 

měly vést motorovou dopravu po obvodu Prahy a spojovat periferní části města 

mezi sebou. Tangenciální sít by pomáhala usměrnění dopravy ve velkoměstě, kdy takto 

vytvořený okruh by zajistil přejíždění z jednotlivých radiálních směrů do dalších 

bez nutnosti projíždět centrem.137 Celkově by tak síť byla tvořena třemi západovýchodními 

a třemi severojižními trasami (Příloha č. 1).  

Příloha č. 1: Plán tangenciální sítě Prahy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Spisovna IPR, Fond Maxe Urbana, Plán pražské silniční sítě, inv. č. P-U-000083. 

                                                 
135 Lídl, „Stavby, kterým…“, 34-44. 
136 Národní archiv, ÚŘP – ST, Studie o změnách hl. m. Prahy v oblasti vodního hospodářství, dopravy, 
zeleně a výstavby; sign. 109-4/1139, karton 64, 1942, 
http://www.badatelna.eu/fond/959/zaznam/339091/reprodukce/, 8. 
137 Teyssler, „Technický slovník naučný…“, heslo: Tangenciální doprava a komunikace. 
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Hlavní severojižní tangenciála měla vést z Pankráce přes přemostění Nuselského 

údolí po trase dnešní magistrály až do svahů Troje a dále na sever. Právě přemostění 

Nuselského údolí bylo jedním ze středobodů celé dopravní problematiky Prahy a řešení 

tohoto problému bylo hledáno již v období První republiky.138 Druhá severojižní 

tangenciála byla plánována paralelně dále na východ od první a spojovala by Roztoky, 

Vršovice a Libeň. Třetí severojižní tangenciála se ukázala jako nejproblematičtější a 

opakovaně se nad ní vedly diskuse v dobovém tisku, neboť jako ideální varianta se 

nabízelo její vedení přímo nábřežím Malé Strany.139 To ale Niemeyer odmítal a prosazoval 

vedení dále na západ až v prostoru za Hradčany a Strahovem. Důležitá křížení tangenciál 

se měla nacházet v Libni a v oblasti Holešovic (Příloha č. 2). 

Příloha č. 2: Studie křížení tangenciál v Libni 

 

Zdroj: Spisovna IPR, Fond Maxe Urbana, Zastavovací studie předmostí mostu Libeňského, 

inv. č. P-U-000445-000. 

                                                 
138 Hubičková a Váňa, „Nuselský most…“, 21-28. 
139Bohumil Hübschmann „Problém Malé Strany zásadně“, Architektura ČSR. Spojené časopisy Stavba, 
Stavitel, Styl, II., 1939, 21-24; Ladislav Machoň, „Studie levobřežní komunikace územím Malé Strany“, 
Architektura ČSR. Spojené časopisy Stavba, Stavitel, Styl, II., 1939, 54; Max Urban, „Malostranská pobřežní 
komunikace“, Architektura ČSR. Spojené časopisy Stavba, Stavitel, Styl, II., 1939, 74. 
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Nejsevernější západovýchodní tangenciála by spojovala Vysočany a Libeň 

s Dejvicemi. Preferovaným řešením pro vedení této tepny v oblasti Letné bylo 

podpovrchové provedení tak, aby nebyl narušen obraz Prahy, ale předpokládaná náročnost 

razících prací na levém břehu Vltavy donutila Niemeyera ke konstatování, že i v těchto 

místech bude doprava vedena po povrchu.140 Druhá západovýchodní trasa by byla vedena 

ze Smíchova pod Vyšehradem nuselským údolím a dále na východ. Třetí vnější 

západovýchodní tangenciála pak měla vést ze Zlíchova přes Modřany a Krč a společně 

s dalšími vnějšími tangenciálami byla zamýšlena jako náhrada za myšlenku městského 

okruhu, kterou prosazovali čeští členové Komise opírající se o předválečné návrhy.141  

Kromě tohoto páteřního systému dopravy Prahy je opět ze spisu viditelné 

„protěžování“ severní části levobřežní Prahy, kterou měla vést i zamýšlená ulice 

Höhenstraße. Její vedení bylo plánováno od nádraží Bubny, podél parku Stromovka 

a v místech dnes stojícího hotelu International by se napojila na silnici vedoucí 

na Roztoky. Jako taková by představovala hlavní vstup do Prahy z Německa a měla být 

lemována nejen zelenými prostranstvími, ale byla by vedena i poblíž zamýšleného nového 

centra města v Bubnech. Právě z některých jejích částí se měly nabízet cestujícím 

neopakovatelné pohledy na Prahu. 142 

2.1.6 Hromadná a podpovrchová doprava 

Poslední otázkou řešenou v kategorii infrastrukturních problémů byla hromadná 

doprava. Článek Vladimíra Kříže Komunikační problémy města Prahy z roku 1939 ukazuje 

hromadnou dopravu zaprvé jako jeden z nejpalčivějších problémů Prahy a zároveň dobře 

dokumentuje, že již ve třicátých letech byla dopravní obslužnost brána v přímé souvislosti 

s kvalitou života ve městě.143 Již v průběhu třicátých a čtyřicátých let se ukázalo, že 

                                                 
140 Národní archiv, ÚŘP – ST, Studie o změnách hl. m. Prahy v oblasti vodního hospodářství, dopravy, 
zeleně a výstavby; sign. 109-4/1139, karton 64, 1942, 
http://www.badatelna.eu/fond/959/zaznam/339091/reprodukce/, 9. 
141 „Historie našich dálnic v první polovině 20. století”, Ceskedalnice.cz, www.ceskedalnice.cz/odborne-
info/historie-dalnic/ (staženo 13. 3. 2018); Národní archiv, Zemský úřad Praha-záležitosti finanční, vojenské, 
plánovací, právní, kontrolní a personální.  Zhodnocení práce plánovací komise 1945. inv.č. 452, karton 291, 
1945, 12. 
142 Národní archiv, ÚŘP – ST, Studie o změnách hl. m. Prahy v oblasti vodního hospodářství, dopravy, 
zeleně a výstavby; sign. 109-4/1139, karton 64, 1942, 
http://www.badatelna.eu/fond/959/zaznam/339091/reprodukce/, 12. 
143 Kříž, „Komunikační problémy…“, 211. 
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i při tehdejší hustotě dopravy dochází ke konfliktu mezi tramvajemi a motorovou 

dopravou, což dle Niemeyera muselo po konci války vyústit v dopravní chaos ve městě.144  

Kromě výše zmíněného většího zapojení železniční dopravy do přepravy obyvatel 

byl již od dvacátých let řešen projekt možného vedení části tramvajových linek 

pod povrchem. Podle Niemeyera měl být hlavní směr těchto linek veden v severojižní ose 

a na třech linkách rozvádět dopravu do okrajových částí Prahy, prakticky stejnými trasami 

jako je metro vedeno dnes. Wunderlich se pak zasazoval o zachování směru linek, ale 

navrhoval možnost na konečných stanicích přímo stejným vozem vyjet i na povrch 

a pokračovat až ke hranicím města, či dokonce vybranými spoji obsluhovat Kladno, 

Brandýs nebo Zbraslav.145 Vznik zcela autonomní dráhy speciálně vytvořené pouze 

pro podpovrchovou dopravu byl pro její finanční náročnost a kvůli malé hustotě osídlení 

Prahy odmítnut. Spis uvádí, že i vzhledem ke schválení z Říše bude páteří hromadné 

dopravy v Praze rychlodráha vedená částečně pod zemí, na níž budou napojeny tramvajové 

a autobusové linky.146 Ačkoliv Niemeyer zdůrazňoval nutnost využití autobusů jako 

doplňku ke kolejovým tratím pro dopravení obslužnost odlehlejších oblastí, nebyl Komisí 

podán žádný návrh tramvajové ani autobusové sítě.147  

Konečná podoba konkrétních plánů pro hromadnou dopravu v Praze byla určována 

především Elektrickými podniky hl. m. Prahy (dále jen Elektrické podniky nebo EP), 

jejichž plánovací kancelář měla opakované kompetenční spory a rozdílné názory 

na budoucnost hromadné dopravy než zástupci Komise. Elektrické podniky byly 

v otázkách hromadné dopravy zodpovědné za budování kolejové sítě pro tramvajovou 

dopravu, plánování jednotlivých tramvajových, autobusových a trolejbusových linek, ale 

i za přípravu dlouhodobých projektů. Komise v otázkách dopravy pouze stanovovala, kudy 

se linky nemají vést a určovala hlavní tendence, jak se měla doprava dlouhodobě 

vyvíjet.148 I tak ale nebyly zachovány žádné plány vypracované Komisí zachycující 

představu budoucího vývoje dopravy ve městě. Důvodem pro to může být fakt, že většina 

                                                 
144 Národní archiv, ÚŘP – ST, Studie o změnách hl. m. Prahy v oblasti vodního hospodářství, dopravy, 
zeleně a výstavby; sign. 109-4/1139, karton 64, 1942, 
http://www.badatelna.eu/fond/959/zaznam/339091/reprodukce/, 10. 
145 Národní archiv, Zemský úřad Praha - záležitosti finanční, vojenské, plánovací, právní, kontrolní a 
personální.  Zhodnocení práce plánovací komise 1945. inv. č. 452, karton 291, 1945, 11. 
146 Národní archiv, ÚŘP – ST, Studie o změnách hl. m. Prahy v oblasti vodního hospodářství, dopravy, 
zeleně a výstavby; sign. 109-4/1139, karton 64, 1942, 
http://www.badatelna.eu/fond/959/zaznam/339091/reprodukce/, 11. 
147 Národní archiv, Zemský úřad Praha-záležitosti finanční, vojenské, plánovací, právní, kontrolní a 
personální.  Zhodnocení práce plánovací komise 1945. inv. č. 452, karton 291, 1945, 11. 
148 Rozhovor s Mgr. Pavlem FOJTÍKEM, vedoucí oddělení Archivu DP. Praha 19. 3. 2018. 
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projekční i stavební činnosti se za války omezila především na udržovací práce a EP 

vypracovávaly pouze místní konkrétní plány. Spory mezi Komisí a EP se projevily 

například právě při vypracovávání projektu podpovrchové dopravy, kdy jak Komise, 

tak EP připravovaly svou vizi budoucí dráhy a paralelně tak byly vypracovávány 

dva podobné, finančně náročné, projekty.149 Ačkoliv podle Niemeyera bylo zřizování 

hromadné dopravy k jednomu z nejpalčivějších problémů Prahy, při jeho řešení opět 

zdůrazňuje nutnost pracemi nepoškodit krásu města jako celku.150 

2.1.7 Zelené a rekreační plochy Prahy 

Niemeyer v souladu s dobovými trendy v německém plánování neopomíná 

ani otázku zelených ploch města. Podle něj měla i Praha díky vlivu baroka dostatek 

zelených ploch a parků, ale v průběhu následujících století byla tato krása nesmyslně 

zastavěna. Ve smyslu rozšíření a zviditelnění zelených ploch tak měla směřovat jejich 

úprava stejně jako s nimi spojené změny v dopravě, které měly od kouře oprostit Petřín, 

Babu a Stromovku. Důležité místo je opět přisouzeno oblasti Bubenče a Stromovky, 

jejichž zelené plochy měly lemovat hlavní třídu vedoucí z Německa. Spis zároveň jako 

další obzvláště důležité místo označuje oblast Kampy a všechny ostrovy Vltavy. K těmto 

místům mělo být přistupováno se zvláštní obezřetností, a především jakákoliv doprava 

vedená Kampou by „byla trestuhodným poškozením jedinečného místa Prahy.“151 

Jádrem zelených ploch tak měly být zelené plochy Petřína, Letné, Stromovky, 

Žižkova a Královské obory společně s výše zmíněnými oblastmi u Vltavy, Kampou 

a ostrovy Vltavy. Na tyto hlavní zelené plochy měly být napojené jednotlivé pásy zeleně 

v městských čtvrtích, které by umožnily jasné oddělení zastavitelných ploch. Dochované 

plány zobrazující zamýšlený vývoj zeleně v Praze dobře zachycují právě zelené pásy, které 

se prolínají celým městem a vyhýbají se pouze oblasti Starého Města a Vinohrad. Zajímavé 

jsou vzhledem k velkým plánům s rozšířením průmyslu na Smíchově, v Karlíně 

a Vysočanech rozsáhlé zelené plochy v oblasti Zlíchova, v Radlicích, v okolí Rohanského 

                                                 
149 Více viz Miloš Hořejš, „Podzemní dráha v Praze a 2. světová válka. Projekt Konsorcia versus projekt 
Plánovací komise“, in: Vladimír List: Žil jsem pro elektrotechniku, ed. Hynek Stříteský, Jan Mikeš a Marcela 
Efmertová. Práce z dějin techniky a přírodních věd 30. (Praha: Národní technické muzeum 2012), 204-234.  
150 Národní archiv, ÚŘP – ST, Studie o změnách hl. m. Prahy v oblasti vodního hospodářství, dopravy, 
zeleně a výstavby; sign. 109-4/1139, karton 64, 1942, 
http://www.badatelna.eu/fond/959/zaznam/339091/reprodukce/, 11. 
151 Národní archiv, ÚŘP – ST, Studie o změnách hl. m. Prahy v oblasti vodního hospodářství, dopravy, 
zeleně a výstavby; sign. 109-4/1139, karton 64, 1942, 
http://www.badatelna.eu/fond/959/zaznam/339091/reprodukce/, 12. 



 

42 
 

ostrova a podél dnešní železniční trati u Vítkova.152 Magistrát si nechal vypracovat 

německým odborníkem na zahradní otázku komplexní plány pro realizaci a ideální 

rozmístění zelených ploch, ale ty nebyly Komisí zohledněny a nebyly ani dále 

projednávány.153  

2.1.8 Zastavovací plochy, plánování německých čtvrtí a bytová otázka 

Ačkoliv články Niemeyera bytovou otázku a problematiku rozdělení městských 

čtvrtí zmiňují pouze okrajově, zůstávala tato oblast činnosti těžištěm práce Komise. 

V rámci plánování byly připravovány rozličné návrhy pro budoucí uspořádání Prahy, ale 

také přilehlých měst spadajících pod pravomoci komise. Zvláštní pozornost pak byla 

věnována přestavbě Kladna.154 Rámcově byly vymezeny pražské oblasti, které bylo 

ze sociálních i hygienických důvodů nutno udržovat jako oblasti řídce zastavěné domy 

(např. Nuselské údolí), ale zároveň kladla Komise důraz na to, aby se město „neroztékalo 

v množství domů“ a aby tvořilo kompaktní sídelní celek.155  

Město bylo zároveň rozděleno na několik funkčních oblastí, podle jejich typu 

zastavění, z něhož pramenila i nutná míra stavebních změn. Zatímco čtvrti shluknuté okolo 

Břevnova, Smíchova, Motolu, Strašnic nebo Vršovic neměly doznat žádných zásadních 

zásahů, naopak Žižkov, Libeň a Vysočany byly určeny jako místa vyžadující radikální 

asanaci a přestavbu.156 Niemeyer navíc počítal se strháváním vybraných domů tak, aby 

vytvořené transverzály společně s reprezentativními budovami tvořily začátky a konce 

jednotlivých čtvrtí. Zcela specifickou oblastí pak bylo Staré Město, které si údajně žádalo 

některé úpravy funkční struktury (šíře hlavních komunikací, přeměna náměstí apod.), tak 

aby jeho limity nebránily dalšímu rozvoji, a aby se zároveň obnovila jeho vnitřní krása.157 

Příkladem takové změny měly být nutné zásahy pro vybudování dopravních tangenciál, 

úprava vyústění některých mostů nebo proražení tunelu pod Rudolfinem a rozsáhlejší 

                                                 
152 Spisovna IPR, Fond Maxe Urbana, Celkový plán zeleně r. 1942; inv. č. P-U-000665; Spisovna IPR, Fond 
Maxe Urbana, Praha, budoucí zelené plochy; inv. č. P-U-000662. 
153 Národní archiv, Zemský úřad Praha-záležitosti finanční, vojenské, plánovací, právní, kontrolní a 
personální.  Zhodnocení práce plánovací komise 1945. inv. č. 452, karton 291, 1945, 13. 
154 Více viz Hořejš, „Aplikace nacionálněsocialistické architektury…“, 45-71. 
155 Národní archiv, Zemský úřad Praha - záležitosti finanční, vojenské, plánovací, právní, kontrolní a 
personální.  Zhodnocení práce plánovací komise 1945. inv. č. 452, karton 291, 1945, 8. 
156 Ibid., 8. 
157 Národní archiv, ÚŘP – ST, Studie o změnách hl. m. Prahy v oblasti vodního hospodářství, dopravy, 
zeleně a výstavby; sign. 109-4/1139, karton 64, 1942, 
http://www.badatelna.eu/fond/959/zaznam/339091/reprodukce/, 13. 
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změny na pravém nábřeží Vltavy.158 Překvapivě byl pouze omezeně řešen další rozvoj 

průmyslových oblastí, a ačkoliv bylo vypracováno několik plánů, nejsou nikde výslovně 

vymezeny oblasti, v nichž se průmysl měl v budoucnu koncentrovat. Z dochovaných 

materiálů společně s chystanými proměnami dopravní sítě vyplývá, že jako přirozená 

oblast pro další průmyslový rozvoj byly brány Smíchov, Vysočany, Karlín, Libeň a část 

Holešovic. 

Zvláštní pozornost pak byla věnována vzniku několika nových prostranství a celých 

čtvrtí, které byly připravovány jako jedinečné urbanistické projekty a měly sloužit jako 

německé čtvrti pro vojáky a úředníky činné v Protektorátu. Niemeyer poukazoval 

na budoucí uvolněné zastavovací oblasti na stráních Prahy v oblasti Troje, Podolí, Braníku 

a Krče. 159 Tyto oblasti měly být zvlášť snadno dopravně dostupné a svou polohou by 

představovaly jedno z nejlepších míst pro bydlení v Praze. Ještě výsadnější postavení 

pak měly získat nové čtvrti Prahy, které by vytvořily nová centra města. Svým 

uspořádáním a rozvržením by nejen nabízely ideální podmínky pro bydlení, ale zároveň 

celkovým vyzněním zástavby doplněné o několik monumentů a reprezentativních budov 

měly představovat přirozená střediska nové Prahy. Opakovaně zmiňovaným projektem 

byla čtvrť rozkládající se v blízkosti dnešní Stromovky, kde měla vzniknout rozsáhlá 

prostranství pro novou německou čtvrť. Další z těchto čtvrtí (Příloha č. 3) pak 

dle dochovaných plánů a několika urbanistických řešení byla plánována pro oblasti 

nad Trojou (dnešní oblast Šutky a Na Dlážděnce).160  

K otázkám bytovým byly poměrně pokrokově řazeny i otázky rekreace, a tak byla 

zkoumána možnost úpravy pravého břehu Vltavy v oblasti Hodkoviček či dále na jih od 

Modřan tak, aby v blízkosti budoucích zastavěných ploch byla i místa pro rekreaci.161 

Niemeyer však nepřináší žádné dlouhodobější vize, jak bude bytová otázka ani vývoj 

obytných ploch řešen v budoucnu. Plány zároveň ukazují, že členové Komise se do značné 

                                                 
158 Spisovna IPR, Fond Maxe Urbana, Oprava nábřežní zdi mezi mostem Karlovým a Smetanovým; inv. č. P-
U-000118; Spisovna IPR, Fond Maxe Urbana, Studie východo-západní transverzály na Starém Městě; P-U-
000100-000; Spisovna IPR, Fond Maxe Urbana, Tunel pod Křižovnickým náměstím a náměstí před 
Rudolfinem, Adolf Benš, Situace 6; inv. č. FMU000324. 
159 Národní archiv, ÚŘP – ST, Studie o změnách hl. m. Prahy v oblasti vodního hospodářství, dopravy, 
zeleně a výstavby; sign. 109-4/1139, karton 64, 1942, 
http://www.badatelna.eu/fond/959/zaznam/339091/reprodukce/, 13. 
160 Spisovna IPR, Fond Maxe Urbana, Dopravní řešení Severního města, Plán2, inv. č. FMU001667; 
Spisovna IPR, Fond Maxe Urbana, Nordsiedlung, Erste Studie der Flächenaufteilung. Erich Langhammer, 
Plán 1, inv. č. FMU001548; Spisovna IPR, Fond Maxe Urbana, Nordsiedlung Flächennutzungsplan. Jiří 
Novotný, Plán 1, inv. č. FMU001640; Spisovna IPR, Fond Maxe Urbana, Nordsiedlung, Podklady pro 
Severní město, Plán 3, inv. č. FMU001546. 
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míry věnovali především otázkám ideálního uspořádání čtvrtí a jen minimálně počítali 

s návrhy řešícími akutní bytovou nouzi, která se projevila v průběhu války. 

Příloha č. 3: Plánování budoucí německé čtvrti v Troji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Spisovna IPR, Fond Maxe Urbana, Nordsiedlung, Erste Studie der 

Flächenaufteilung, Erich Langhammer, Plán 1, inv. č. FMU001548. 

2.1.9 Reprezentativní stavby a německý ráz města 

Ačkoliv se Komise zaměřovala do značné míry na funkční problémy města, 

středobodem zájmu jejích nejvyšších představitelů stejně jako zástupců okupační správy, 

byla stavební přeměna Prahy tak, aby byl lépe zvýrazněn její údajně potlačený německý 

charakter. Tyto záměry obzvláště horlivě prosazoval především náměstek primátora 

Pfitzner.162 Niemeyer sice zdůrazňoval nutnost očistit obraz  

Prahy, ale otázkám reprezentativních budov se věnoval pouze minimálně. Ve své studii, 

poněkud překvapivě v rozporu s obsahovým řazením ostatních dobových prací, zmiňoval 

otázky reprezentativních budov až na samém konci práce a část jim věnovaná je relativně 

stručná.  

Opět je zmíněn prostor Buben, kde měly vlivem úpravy železnice vzniknout 

rozsáhlé plochy pro monumentální reprezentativní a správní budovy.163 Niemeyer zároveň 

explicitně upozorňoval, že je třeba včas připravit projekty a plány pro jejich stavbu, neboť 

                                                                                                                                                    
161 Spisovna IPR, Fond Maxe Urbana, Rekreační oblasti, inv. č. P-U-000013. 
162 Pfitzner, „Das Tausendjährige Prag…“, 46. 
163 Národní archiv, ÚŘP – ST, Studie o změnách hl. m. Prahy v oblasti vodního hospodářství, dopravy, 
zeleně a výstavby; sign. 109-4/1139, karton 64, 1942, 
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po vítězné válce předpokládal vlivem hospodářského růstu rychlé zastavění prostoru 

v Bubnech (Příloha č. 4). Nelze dokázat, nakolik Niemeyer svou koncepcí vycházel ze 

znalosti prostředí, ale holešovická část Buben, tzv. Malý Berlín, představovala 

od dvacátých let exkluzivní čtvrť, kam se stěhovali především movití nájemníci, z nichž 

velký počet tvořili Němci a Židé.164 Fakt, že se prostředí Buben stalo i jedním z míst, 

odkud byli deportováni pražští Židé do koncentračního tábora Terezín, nelze prokazatelně 

spojit s otázkami městského plánování. Ačkoliv mnoho z transportovaných obětí 

pocházelo přímo z Buben, využití nádraží Bubny pro transporty do koncentračního tábora 

pramenilo z přímého napojení Buben na tratě vedoucí z Prahy na sever do zastávky 

v Bohušovicích nad Ohří, v blízkosti Terezína.165 

Příloha č. 4: Zastavění v okolí severo-jižní tangenciály, včetně prostoru Buben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Spisovna IPR, Fond Maxe Urbana, Část severo-jižní tranverzály z Holešovic 

k Národnímu muzem, včetně úprav na Letné, Hermann Wunderlich, inv. č. P-U-000075. 

                                                                                                                                                    
http://www.badatelna.eu/fond/959/zaznam/339091/reprodukce/, 13-14. 
164 „Malý Berlín“, Odborný stavební portál ASB, https://www.asb-portal.cz/architektura/stavby-a-
budovy/nadcasova-architektura/maly-berlin (staženo 1. 5. 2018). 
165 „Pohnuté osudy nádraží Bubny“, sekce Architektura, Umění, Design internetového portálu RTVPLUS, 
http://www.rtvplus.cz/porad-147-Pohnute-osudy-nadrazi-Bubny (staženo 1. 5. 2018).  
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Na základě komunikace mezi Speerem a Niemeyerem zrekonstruoval historik 

Richard Němec širší obraz Komisí chystaných reprezentativních staveb v Praze.166 Podle 

jeho interpretace se měly reprezentativní budovy koncentrovat do tří urbanistických celků. 

Prvním mělo být okolí reprezentativního německého domu postaveného v blízkosti 

Karlova mostu. Druhou oblastí měla být výstavba centrálních domů Hitlerovy mládeže 

(Hitler-Jugend) na Letné. Prvotním záměrem bylo postavit tyto stavby přímo na Kampě, či 

na Střeleckém ostrově, ale právě kvůli několika intervencím prezidenta Komise nakonec 

tyto budovy měly být přesunuty na Letnou. Tím bylo možno zachovat podobu Kampy 

a spolu s Hradčany ji spojit v jeden harmonický celek. Třetím celkem pak měl být 

pomyslný vrchol celé přestavby Prahy, a to vybudování tzv. vůdcových staveb 

(Führerbauten) na vrchu Petřín, které měly podle Niemeyera „opanovat prostor“167 

a dokreslit podmanivou siluetu Prahy Příloha č. 5).  

Příloha č. 5: Skica výstavby „Hradu“ na vrchu Petřín (vznik mimo činnost Plánovací 

komise) 

 

Zdroj: Spisovna IPR, Fond Maxe Urbana, Návrh na zastavění Petřína, Die Neue Burg, 

Diez Brandi, celková situace 2, inv. č. FMU001262. 

                                                 
166 Němec, „Architektura a ideologie…“, 551-552. 
167 Národní archiv, ÚŘP – ST, Studie o změnách hl. m. Prahy v oblasti vodního hospodářství, dopravy, 
zeleně a výstavby; sign. 109-4/1139, karton 64, 1942, 
http://www.badatelna.eu/fond/959/zaznam/339091/reprodukce/, 14. 
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Z dochovaných plánů a skic ve Fondu Maxe Urbana je zřejmé, že otázky 

reprezentativního vzhledu Prahy byly často zpracovávány a autoři připravovali celou škálu 

projektů. Některé z nich byly sice rozsáhlé ale relativně umírněné, zatímco další by se daly 

označit jako zcela futuristické až nereálné. Mezi rozsáhlejší projekty pařilo například 

vytvoření nového náměstí rozloženého na ploše od dnešního Masarykova nádraží k Prašné 

bráně. Projekt zadaný Komisí externistům počítal s výstavbou 80 metrů širokého a 700 

metrů dlouhého korza lemovaného reprezentativními stavbami. Vzniklo by tak významné 

náměstí konkurující starším pražským centrům (Příloha č. 6).168 Ačkoliv se okupanti 

v symbolické rovině a v oblasti reprezentativních staveb snažili obzvláště pečlivě rušit 

zdání kontinuity s meziválečnou československou stavební tradicí, přesto oceňovali 

některé z pražských památek. Vysoce byl například pro svou jedinečnou polohu ceněn 

památník na Vítkově a nové náměstí bylo projektováno tak, aby otevíralo výhled právě 

na Vítkov.169 

Příloha č. 6: Plán nového náměstí na místě dnešního Masarykova nádraží  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Spisovna IPR, Fond Maxe Urbana, Náměstí pod Žižkovem, nové městské centrum, 
Siegrfied Theiss, Hans Jaksch a Werner Theiss, Soubor dokumentů, Plán celého náměstí, 
inv. č. FMU000689. 

                                                 
168 Spisovna IPR, Fond Maxe Urbana, Návrh náměstí pod Žižkovem, severní stěna náměstí pod Žižkovem, 
Antonín Engel, inv. č. FMU000676; Spisovna IPR, Fond Maxe Urbana, Náměstí pod Žižkovem, Siegfried 
Theiss, Hans Jaksch a Werner Theiss, inv. č. P-U-000257-000. 
169 Více o meziválečné reprezentativní architektuře viz Jindřich Vybíral a kol. „Architektura a moc“, in 
Budování státu: reprezentace Československa v umění, architektuře a designu. ed. Milena Bartlová a Jindřich 
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Niemeyer reprezentativní stavby popisoval jako natolik důležité, že je odmítl 

rozebrat na malém rozsahu své studie, ale nejsou zdokumentovány ani žádné jeho další 

bližší úvahy pro přeměnu žádného ze zmíněných prostorů. Několik nákresů bližší podoby 

reprezentativních staveb je zachováno ve Fondu Maxe Urbana, ale chybí k nim průvodní 

dokumentace a lze se domnívat, že se jednalo o konceptuální řešení, která byla pouze 

studijním materiálním. Podle Václava Ledvinky pak celková realizace výstavby 

monumentálních budov na Petříně, Letné ale i na Podbabě v podobě úřadů, centrály 

NSDAP, sjezdové haly ale i kasáren SS byla po roce 1942 odsunuta do pozadí a měla být 

realizována až po vítězné válce.170 

Kapitola shrnula základní vývojové linie, podle nichž se měla rozvíjet a přeměňovat 

Praha. Je nutno podotknout, že plánovači si uvědomovali limity, které stály v cestě 

realizaci jejich plánů, ale přesto prosazovali brzké provedení jednotlivých projektů. Plány 

vypracovávali buď přímo členové Komise, nebo externí odborníci podle zadání Komise. 

Plány se výrazně lišily v podrobnosti i kvalitě zpracování, a jelikož se jednotlivé soutěže 

na ně vypisovaly nezávisle na sobě a chyběla jedna ucelená práce z nich vyhotovená, nikdy 

nebyla vypracována jednotná studie o budoucí podobě protektorátní Prahy. Přesto výše 

zmíněné stavební záměry můžou sloužit jako základ pro porovnání míry naplnění 

jednotlivých záměrů v přeměně Prahy. Pro úplnost výzkumného tématu následující 

kapitola ve stručnosti popíše nejzásadnější stavební omezení a jejich dopad na práce 

prováděné na území Prahy, jakožto klíčový bod pro snížení stavebního ruchu v Praze.  

Práce se svým tematickým vymezením nezaobírá všemi stavebními projekty 

vybudovanými v Praze mezi březnem 1939 a květnem 1945, přesto pro zachování 

obsahové ucelenosti uveďme alespoň ty nejvýznamnější dokončené stavby. 

Mezi nejznámější stavební projekty patří například vybudování filmových ateliérů 

Barrandov, proražení Vinohradského železničního tunelu, postavení funkcionalistického 

domu „Molochov“ v dnešní ulici Milady Horákové nebo dostavba části Motolské 

nemocnice. Kromě toho do dnešních dnů zůstávají v Praze relikty provizorních staveb 

jako například část modulové řady dřevěných baráků dodnes stojící v blízkosti divadla 

Na Dobešce v Braníku.171 V symbolické rovině pak okupační správa projevila 

                                                                                                                                                    
Vybíral. (Praha: UMPRUM, 2009), 105-154.  
170 Václav Ledvinka a Jiří Pešek. Praha (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000), 613. 
171 Zdeněk Lukeš, „Pražská architektura v průběhu druhé světové války“, in Věda a technika v českých 
zemích v období 2. světové války. ed. Miloš Hořejš a Ivana Lorencová. Práce z dějin techniky a přírodních 
věd 20.(Praha: Národní technické muzeum, 2009), 71-73. 
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pravděpodobně nejvíce činnosti a byly tak přejmenovány místopisné názvy ulic i náměstí, 

pozměněno označení železničních zastávek nebo odstraněno značné množství památníků. 

Těchto několik málo příkladů dokumentuje, jak široké spektrum staveb bylo vyhotoveno. 

Právě barvitost stavebních projektů dokumentuje, že ačkoliv byly v koncepční rovině 

vymezeny podrobné záměry pro jednotlivé oblasti, většina z nich nebyla následně 

realizována. Jednotlivé postavené budovy tak tvoří samostatné projekty bez většího 

napojení na jakékoliv dlouhodobé koncepce okupantů. 

2.2 Stavební činnost na území Prahy a její omezování  

Začátek války se projevil ve stavebnictví jak přímo v Říši, tak na okupovaných 

územích. Proměna priorit válečného hospodářství a nedostatek finančních prostředků, 

stavebních sil i stavebního materiálu vedly postupně k útlumu stavební činnosti. Zaprvé se 

vlivem směrnic a nařízení o využívání materiálů při stavbě musely omezovat stavební 

náklady. Následně byly zákazem staveb a projektování zastaveny práce na stavbách, které 

nezískaly speciální výjimku ze zákazu nebo nebyly prohlášené za stavby důležité pro stát 

či pro válečný průmysl. Zadruhé se projevila i změna priorit ve stavebnictví. Byly většinou 

stavěny budovy průmyslových podniků, rozšiřována dopravní infrastruktura, nadále 

pokračovala výstavba obytných domů a v závěru války se sílícími nálety byly stavěny 

objekty spojené s protileteckou obranou. Oficiálně pak veškerá ostatní stavební činnost 

měla být odložena na dobu poválečnou, ale stavební ruch pokračoval ve snížené míře dále 

i navzdory ztíženým podmínkám. Omezování stavební činnosti se dotklo nejen 

okupovaných území, ale ještě dříve bylo zavedeno přímo v Německu, kdy první zákaz 

novostaveb byl vyhlášen již v únoru 1940. Později toho roku byl zákaz uvolněn, ale svou 

podstatou předjímal podobná nařízení uvalená na okupované oblasti.172 Okupační správa 

v Protektorátu byla opakovaně vyzývána, aby i přes tíživou situaci ve stavebnictví nadále 

stimulovala stavební ruch, a především pak podporovala výstavbu objektů důležitých 

pro válečný průmysl nebo stavby vyžadované direktivami z Říše.173 

                                                 
172 „Zákaz novostaveb v Říši“, Stavitelské listy: věstník společenstva stavitelů pro obvod obchodní a 
živnostenské komory, XXXVI., 1940, 64; „Uvolnění zákazu staveb v Říši“, Stavitelské listy: věstník 
společenstva stavitelů pro obvod obchodní a živnostenské komory, XXXVI., 1940, 196. 
173 Národní archiv, ÚŘP – ST, Organizační a personální záležitosti ÚŘP-jmenování H. Ruckwieda 
generálním zmocněncem pro řízení stavebního hospodářství v Protektorátu Čechy a Morava a zmocněncem 
pro stavební hospodářství u říšského protektora, stanovení jeho kompetencí na základě výnosu vůdce a 
říšského kancléře z 18. 8. 1942, pořadí stavebních záměrů Říše aj., sign. 109-4/1377, karton 85, 1942-1944, 
http://www.badatelna.eu/fond/959/reprodukce/?zaznamId=339329&reproId=351466.  
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Stavební činnost v době před březnem 1939 kvetla a navazovala na úspěšné období 

meziválečného Československa a těsně před okupací vrcholil stavební růst.174 První rok 

okupace se tak pouze omezeně odrazil na množství prováděných prací, neboť byla 

dokončována většina projektů započatých v roce 1938 nebo dříve. Příkladem můžou být 

menší stavby v prostoru jinonické továrny Walter nebo chystaná rekonstrukce Štefánikova 

(dříve Janáčkova) mostu.175 Okupační správa měla v úmyslu nadále podporovat stavební 

činnost, a to formou daňových úlev nebo nuceným snižováním úroků z půjček.176 Jak bylo 

zmíněno výše, jedním z hlavních úkolů Komise bylo připravit úpravu stavebních předpisů 

a právní rámec plánování. V praxi však došlo pouze k vydání obecných a právně 

nezávazných Zásad pro říšské plánovací a stavební právo v roce 1941, které měly sloužit 

jako podklad pro budoucí právní úpravy v Říši i na okupovaných územích.177 Stavebnictví 

se tak řídilo po celou dobu okupace nadále prvorepublikovým stavebním právem, které 

zůstalo v platnosti až do let poválečných.178 Se začátkem války byla okupační správa 

nucena přistoupit k postupným omezujícím krokům, které způsobily pozvolné utlumování 

stavební činnosti. Nejprve tak bylo například redukováno užívání ocelových konstrukcí, 

kvůli němuž byla třeba ocelová konstrukce budovy dnešní Národní banky na Příkopech 

nahrazena konstrukcí dřevěnou.179 Omezeno bylo také užívání železa a dalších kovových 

materiálů nutných pro potřeby válečného průmyslu.180 Dále pak bylo v roce 1940 zakázáno 

projektování a užívání plochých střech obytných domů.181 Tato dílčí omezení společně 

s redukováním pracovních sil nasazených ve stavebnictví nezasáhla stavebnictví tolik jako 

zákazy z let 1941 a 1943.  

                                                 
174 Kohout, Vančura a Veverka, „Praha 19. a 20. století...“, 145-169. 
175 MHMP I., Referát I. A – hospodářský, sign. B 5/14–3524, karton 155: JINONICE, čk. 231/2, 293/1, 
přístavba provizoria a stavební změna, čp. 329, 346, stavba 4p administrativní budovy (Walter), stavební 
úpravy, 1927-1940; „Kde se bude stavěti“, Stavitelské listy: věstník společenstva stavitelů pro obvod 
obchodní a živnostenské komory, XXXVI., 1940, 121. 
MHMP I., Protokoly sborů městské správy, inv. č. 1014, Protokoly magistrátního senátu, 1941. 
176 „Stavební ruch v roce 1940“, Stavitelské listy: věstník společenstva stavitelů pro obvod obchodní a 
živnostenské komory, XXXVI., 1940, 103-104. 
177 Národní archiv, ÚŘP – ST, Zásady pro říšské plánovací a stavební právo vypracované Německou 
akademií pro městskou výstavbu, říšské a zemské plánování v Berlíně; sign. 109-4/1058, karton 58, 1941,  
http://www.badatelna.eu/fond/959/zaznam/339010/reprodukce/.     
178 Gabriela Kubíčková, „Vývoj stavebního práva“ (diplomová práce, Masarykova univerzita, 2016), 48.   
179 Lukeš, „Pražská architektura…“, 72. 
180 Národní archiv, Ministerstvo veřejných prací 1918-1942(1952), Stavba státní galerie v Praze. Praha XIX., 
Bubeneč, novostavba budovy archivu ministerstva vnitra; sign. 38a, karton 148, 1938-1940. 
181 Vladimír Czumalo, Česká teorie architektury v letech okupace (Praha: Karolinum, 1991), 33. 
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Pro území Protektorátu bylo zásadním dokumentem omezující stavebně-projekční 

činnost vládní nařízení ze 7. května 1941 o zákazu nových staveb.182 Ze zákazu byly 

vyjmuty stavby válečného nebo státně-hospodářsky-politického významu, které jako 

takové schválil říšský protektor. Nadále se výjimka týkala staveb, jejichž celková cena 

nepřesáhla 5 000 říšských marek (cca 50 tisíc korun podle převodního kurzu z roku 1940) 

a povoleny byly i opravné práce nutné pro zachování již stojících budov. Práce na již 

započatých stavbách pak mohly nadále pokračovat v případě, že dostanou svolení 

Pověřence říšského protektora pro řízení stavebnictví v prostoru Protektorátu (Beauftragte 

des Reichprotektors für die Regelung der Bauwirtschaft im Gebiete des Protektorats).183 

Zákaz se vztahoval na veškeré stavby veřejné i soukromé a platil nejen na stavbu, ale 

i pro bourací práce.184 Nadále však bylo možné získat výjimku ze zákazu staveb 

a archiválie ukazují, že stavební úřad je opakovaně uděloval i u staveb bez zvláštního 

určení.185  

Jelikož se nedochoval ucelený archiv stavebního úřadu, nelze přesně kvantifikovat 

celkový počet výjimek udělených v době okupace a dochované záznamy o průvodní 

dokumentaci k odůvodnění udělení výjimky jsou vzácné. Je však zřejmé, že průmyslové 

podniky mohly provádět stavební a upravovací práce na svých pozemcích, pokud k tomu 

využily pouze své dělníky a od ministerstev si zajistily dostatek potřebného materiálu.186 

Podle dobových zpráv bylo vymáhání zákazu staveb bezproblémově prováděno, ale 

především u průmyslových a ještě nezapočatých staveb znamenalo značný problém 

a zvýšenou administrativní zátěž pro zadavatele staveb.187 Mimo zákaz pak říšský 

protektor postavil 28. května 1941 i veškeré veřejné stavby Říše v Protektorátu včetně 

staveb NSDAP a dalších nacistických organizací, které nespadaly pod pravomoci 

protektorátní vlády a zákaz na ně tudíž neměl být uplatňován.188   

                                                 
182 Vládní nařízení č. 166/1941 Sb. ze dne 7. května 1941. In: Sbírka zákonů a nařízení Protektorátu Čechy a 
Morava, https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=9441&Section=1&IdPara=1&ParaC=2 (staženo 1. 3. 
2018). 
183 Národní archiv, ÚŘP – ST, Zákaz nových staveb v protektorátu; sign. 109-2/36, karton 8, 1941, 
http://www.badatelna.eu/fond/959/reprodukce/?zaznamId=337826&reproId=305150. 
184 „Jak třeba rozuměti vládnímu nařízení o zákazu novostaveb“, Stavitelské listy: věstník společenstva 
stavitelů pro obvod obchodní a živnostenské komory, XXXVII., 1941, 169. 
185 MHMP I., Referát I. C – hospodářský, sign. B2/12-3, karton 56: Výjimky ze zákazu nových staveb, 1941.  
186 „Jak třeba rozuměti vládnímu nařízení o zákazu novostaveb“, Stavitelské listy: věstník společenstva 
stavitelů pro obvod obchodní a živnostenské komory, XXXVII., 1941, 169. 
187 Národní archiv, ÚŘP – ST, Připomínky k vládnímu nařízení o zákazu nových staveb v protektorátu ze 7. 
5. 1941; sign. 109-4/1068, karton 59, 1941, 1943, 
http://www.badatelna.eu/fond/959/reprodukce/?zaznamId=339020&reproId=336922.  
188 Národní archiv, ÚŘP – ST, Zákaz nových staveb v protektorátu; sign. 109-2/36, karton 8, 1941, 
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Veškeré výjimky byly u veřejných staveb pozastaveny k 30. dubnu 1942. Podle 

nařízení pověřence říšského protektora pro řízení stavebního hospodářství byla z důvodů 

uvolňování pracovních sil pro zbrojení ale i pro nedostatek dopravních prostředků 

pro převoz materiálu pozastavena platnost všech výjimek. Ty musely být nově vyžádány 

a žádosti měly být dle nařízení posuzovány přísněji než dříve a měly být povolovány jen 

nejnaléhavější práce. Nadále však platila výjimka pro stavby soukromé s výší nákladů 

do 50 000 korun, u nichž stačilo vyžádat výjimku u stavebního úřadu bez dalších 

komplikací.189 Omezení stavebního ruchu pouze na stavby malé a soukromé, stavby 

válečně důležité a dále jen na provádění nejnaléhavějších a zcela neodkladných stavebních 

úprav ještě více snížilo míru stavební činnosti na území protektorátní Prahy. Další omezení 

vydaná v roce 1942 zasahovala nejen stavební činnost, ale zahrnovala i jednotlivé 

plánovací úkony, a zkomplikovala situaci ve stavebnictví především na venkově.190 

Vládní nařízení o zákazu nových staveb z roku 1941 i nařízení o udělování výjimek 

z roku 1942 zcela pozbyla platnosti dnem vydání vládního nařízení o nové úpravě zákazu 

staveb z 30. dubna 1943. To z právního hlediska v zásadě smazalo rozdíl mezi stavebními 

pracemi na novostavbách a pracemi udržovacími a obnovovacími. Nařízení tak zakazovalo 

veškerou stavební činnost na území Protektorátu, včetně stavebních pracích vedlejších 

a pomocných, jakož i práce udržovací a obnovovací.191 Veškerá stavební činnost tak byla 

limitována pouze na práce zcela nezbytné, jakými byly udržovací práce do výše nákladů 

maximálně 50 000 korun a dále pak práce spojené s odstraňováním následků leteckého 

bombardování. Nadále zákon uváděl možnost výjimek z tohoto zákazu a jejich podmínky 

byly podrobněji rozpracovány v prováděcím výnosu ministra vnitra, ministra dopravy 

a techniky a ministra hospodářští a práce z 28. května 1943.192 Prováděcí výnos kopíroval 

literu vládního nařízení, ale zároveň uváděl, že nejvyšší možná utracená částka na práce 

bude brzy snížena na 5 000 korun. Prováděcí výnos uvádí možnosti pro získání výjimky 

ze stavebního zákazu, které vždy vydával stavební úřad, ale pro větší stavby tak mohl činit 

pouze se souhlasem dalších úřadů. Výjimku bylo nadále možno získat na soukromé 

                                                                                                                                                    
http://www.badatelna.eu/fond/959/reprodukce/?zaznamId=337826&reproId=305150.  
189 „Omezení stavební činnosti v Protektorátě. Povolené výjimky pozbývají platnosti“, Architektura ČSR. 
Spojené časopisy Stavba, Stavitel, Styl, IV., 1942, 29. 
190 Václav Farka, „Na okraj předpisů o plánování“, Zeměměřičský obzor, 3, 1942, 148-151. 
191 Vládní nařízení č. 116/1943 Sb. ze dne 10. dubna 1943. In: Sbírka zákonů a nařízení Protektorátu Čechy a 
Morava, www.ftp.aspi.cz/opispdf/1943/056-1943.pdf (staženo 1. 3. 2018).  
192 Národní archiv, Ministerstvo veřejných prací 1918-1942(1952), Válečně důležité stavby-zákaz 
novostaveb. Zastavení vodohospodářských staveb. Úřední List Protektorátu Čechy a Morava; sign. 69c, 
karton 700, 1942. 
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i obecní „menší stavby“ s celkovým stavebním nákladem do 50 000 korun. Ostatní 

soukromé stavby přesahující náklady 50 000 korun pak muselo schválit i ministerstvo 

dopravy a techniky, a především říšský protektor.  

Zcela zvláštní status pak měly veřejné stavby financované ministerstvy nebo městy, 

které bez ohledu na výši nákladů, mohly získat výjimku pouze se souhlasem říšského 

protektora a ministerstva dopravy a techniky. Získání výjimky bylo vázáno i na nutnost 

nahlášení příslušné stavby u místního plánovacího úřadu, kterým byla v Praze právě 

Plánovací komise. Toto nařízení tak zásadně úředně komplikovalo a fakticky redukovalo 

stavební činnost v Protektorátu.193 Ta i přesto v silně omezených podmínkách pokračovala 

ve snížené míře dál.  

K otázkám zkoumání stavebního ruchu, stavitelské činnosti a postavených objektů 

existují pouze nezpracované, prakticky výhradně archivní materiály. Stavitelskou činnost 

soustavně sledoval v meziválečném období měřický úřad, který byl součástí stavebního 

úřadu a ze stavební dokumentace je zřejmé, že fungoval i v období okupace a války.194 

Nedochovala se však žádná kompletní sbírka dokumentů měřického úřadu a jeho činnost je 

dohledatelná pouze z archiválií jednotlivých staveb, kterým stvrzoval dílčí povolení. 

Pro sledované období existují ucelené statistiky zachycující míru stavebního ruchu jen 

do roku 1942 a údaje uvedené v sekundárních zdrojích se značně liší. Pro potřeby práce 

a kritického zhodnocení stavební činnosti v období okupace tudíž bylo nutno skloubit 

několik zdrojů, které svým obsahem nevyčerpávají danou problematiku a spíše naznačují 

hlavní vývojové tendence ve stavebnictví.  

Nejucelenější přehled o stavebním ruchu v meziválečné Praze poskytovala Statistická 

zpráva hl. m. Prahy, jejíž poslední vydání však bylo uveřejněno v roce 1937.195 Statistické 

údaje o stavebním ruchu tak lze částečně získat ze Statistických ročenek protektorátu 

Čechy a Morava, jejíž poslední vydání vyšlo v roce 1943 a zpracovává tudíž data do roku 

1942.196 Druhým ukazatelem míry stavebního ruchu jsou zmínky v dobových periodikách. 

Pro potřeby práce přinesly cenné informace především Stavitelské listy z let 1939 až 1941. 

                                                 
193 Národní archiv, Ministerstvo veřejných prací 1918-1942(1952), Válečně důležité stavby-zákaz 
novostaveb. Zastavení vodohospodářských staveb. Úřední List Protektorátu Čechy a Morava; sign. 69c, 
karton 700, 1942. 
194 MHMP I., Referát I. A – hospodářský, sign. B 34/69, karton 290: JINONICE, parcelace pozemku firmy 
Walter, 1939-1943. 
195 Josef Šiška a Vilibald Mildschuh, Praha, (Česko). Statistická zpráva hlavního města Prahy za léta 1930-
193 (Praha: Praha hlavní město, 1937). 
196 Statistische Zentralamt, Statistisches Jahrbuch für das Protektorat Böhmen und Mähren =: Statistická 
ročenka Protektorátu Čechy a Morava. III. Jahrgang 1943 (Praha: Statistische Zentralamt, 1943), 436. 
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Ty přinášely komplexní informace o nejnovějších nařízeních, která ovlivňovala stavební 

ruch v Protektorátu, ale zároveň zmiňovaly i problematiku stavebnictví v zahraničí. Nadále 

pak obsahovaly krátké rubriky obsahující výčet právě stavěných budov v Protektorátu 

i na území Velké Prahy. Ačkoliv nelze paušálně předpokládat, že veškeré z nich byly 

dostavěné, dává tento přehled alespoň obecné kontury o množství stavebních parcel 

v celém Protektorátu v letech 1939 až 1941. Jelikož vydávání tohoto periodika bylo 

v roce 1941 zastaveno, chybí podobné informace pro následující roky okupace a podobná 

fakta by bylo nutno získat z denního tisku, což nebylo z časových důvodů možné, ale 

takový výzkum by do budoucna přinesl hlubší poznání o stavební činnosti za Protektorátu. 

Chybějící data zachycující množství postavených budov za okupace lze částečně 

nahradit výší výdajů investovaných Magistrátem hlavního města Prahy do stavebnictví. 

Výdaje je možné získat z mimořádných rozpočtů zachycených v celkovém rozpočtu 

magistrátu pro jednotlivé roky. Rozpočty se zachovaly pro celé období okupace a lze 

z nich částečně vyčíst množství investic do stavebnictví. Pochopitelně zohledněné náklady 

nezobrazují projekty financované stavebními družstvy, soukromými subjekty či případně 

financované jednotlivými ministerstvy. Nelze odhadnout, zda stavby postavené 

magistrátem představovaly většinu nebo menšinu stavebního fondu. Dle názoru paní 

doktorky Svatošové, která se tématem činnosti stavebních družstev dlouhodobě zabývá, 

je pravděpodobné, že především pražská stavební družstva představovala důležitého 

iniciátora stavebního ruchu, který v meziválečném Československu společně s městem 

financoval většinu bytové výstavby.197  

Pro zachycení v diplomové práci se jeví jako nejproblematičtější stavby, k nimž se 

nedochovala dokumentace či nebyla prozatím zpřístupněna. Některé z těchto staveb jsou 

patrné z leteckých snímků Prahy z roku 1945. Prokazatelně však nejsou zaneseny 

ani do Orientačního plánu Prahy z roku 1938 ani nejsou viditelné z leteckých snímků 

pořízených v roce 1938, což znamená, že byly nepochybně postaveny v průběhu 

okupace.198 Nejednalo se však pouze o nouzové kolonie, které lze z fotografií vysledovat 

například v částech dnešní Libně, jelikož jejich vznik nemusel být komplexně pokryt 

záznamy stavebního úřadu. Příkladem pro nepodchycené klasické zděné stavby může být 

                                                 
197 Hana Svatošová, archivářka oddělení fondů městská správy do r. 1945 Archivu hl. m. Prahy, e-mailová 
zpráva adresovaná autorovi, 17. dubna 2018. 
198 Letecké snímky zachycuje internetový portál Dvě Prahy provozovaný Institutem rozvoje a plánování hl. 
m. Prahy na webové adrese: www.dveprahy.cz , pro specifikaci objektů budou uvedeny adresy, na nichž jsou 
v textu zmíněné objekty dohledatelné.    
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přibližně dvacet tři víceposchoďových budov na dnešní Marjánce.199 Takových staveb je 

viditelných na snímcích více a nalezení archivních dokumentů bude v budoucnosti dalším 

krokem k prohloubení výzkumu o Praze v období Protektorátu. Kombinací výše 

zmíněných zdrojů lze lépe podchytit míru stavebního ruchu na území Velké Prahy a uvést 

alespoň dostupná data vypovídající o jeho síle.  

 Stejně jako v předválečném období, lze i bez chybějících přesných statistik 

předpokládat, že nejvíce bylo postaveno domů obytných (rodinných i bytových). Přehled 

o počtu bytů v Praze stejně jako o počtu postavených budov lze získat pouze kompilací 

více zdrojů. Velikost bytového fondu lze vyčíst z dat statistického úřadu společně se 

zmínkami v dobovém tisku. Údaje statistického úřadu uvádí, že v roce 1940 bylo v Praze 

46 654 domů. Celkový počet budov v Praze je pak zachycen až v roce 1950, v němž bylo 

na území Prahy 68 433 domů.200 Dobový tisk, konkrétně již zmíněné Stavitelské listy, 

uvádí v krátké noticce z roku 1939, že na území Prahy bylo přes 40 000 domů.201 Rozdíl 

mezi počtem bytů uváděných Stavitelskými listy a Statistickým úřadem lze přičíst 

pravděpodobně jinému územnímu vymezení správního celku Prahy, na nějž se čísla 

vztahují. Správní vymezení města Prahy bylo změněno vládním nařízením o vzniku 

Plánovací komise z ledna 1940. Jedinou komplexní zmínkou o množství prací 

provedených mezi lety 1940 až 1945 pak jsou údaje uvedené v knize Praha v číslech 

z roku 1963. Podle uvedených dat se bytový fond Prahy rozšířil o 1 433 budov, z nichž 

největší počet představovaly rodinné domy společně s domy bytovými. Uvedená čísla 

představují zásadní propad oproti datům uvedeným pro dobu předválečnou, kdy mezi lety 

1920 až 1939 bylo postaveno 20 534 budov. Ze statistiky je zároveň patrné, že i poválečná 

doba představovala období s nízkou mírou stavebního ruchu. Mezi lety 1946 a 1950 bylo 

vystavěno 1 477 budov a prvním obdobím s větším růstem bylo až období 1956-1961, což 

především ve vnitrozemských městech vedlo k akutnímu nedostatku dostupných bytů.202  

                                                 
199 Letecké snímky portálu Dvě Prahy, Institut rozvoje a plánování hl. m. Prah, www.dveprahy.cz, oblast 
mezi ulicemi U Libeňského Pivovaru a Rokycanovou a oblast mezi ulicemi Bělohorská a Za Kajetánkou 
(staženo 10. 1. 2018).   
200 „Počet obyvatel a domů podle výsledků sčítání od roku 1869“, Veřejná databáze Českého statistického 
úřadu, www.vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-
objekt&pvo=SLDHLCU&z=T&f=TABULKA&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~F_P~_S~_U~301_null_&katalog=
31674&str=v25&u=v25__VUZEMI__100__3018#w (staženo 10. 12. 2018).  
201 „Počet domů v Praze“, Stavitelské listy: věstník společenstva stavitelů pro obvod obchodní a živnostenské 
komory, XXXV., 1939, 208. 
202 Jiří Vitouš et al., eds., Praha v číslech: ekonomický rozvoj, výsledky sčítání lidu, domů a bytů, perspektiva 
vývoje do roku 1980 (Praha: SEVT, 1963), 214.; Jakub Rákosník, „Vývoj jednotlivých odvětví sociální 
politiky. Bydlení“, in Sociální stát v Československu: právně-institucionální vývoj v letech 1918-1992, ed. 
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Stejně tak je obtížné dohledat co nejpřesnější údaje o množství postavených domů 

v jednotlivých letech okupace a bližší informace lze opět získat skloubením statistických 

dat s informacemi z dobových periodik. Stavitelské listy uvádí v několika článcích počet 

domů postavených v letech 1938 a 1939 na území Prahy. V roce 1938 bylo postaveno 

podle uvedených informací celkem 993 domů.203 V roce 1939 pak bylo vystavěno celkem 

1 053 nových domů, z nichž 565 představovaly velké obytné domy. Největší část 

z novostaveb, celkem 230, byla vybudována na Praze XIII., do které spadaly dnešní 

Vršovice, Strašnice, Záběhlice a Hostivař. Čilý stavební ruch byl také hlášen na Břevnově, 

v Kobylisích a na Smíchově.204  

Ojedinělou archivní zmínkou zaznamenávající alespoň přibližné množství domů 

postavených ročně po roce 1939 je přehled stavebních prací na území Protektorátu 

uchovaný v Národním archivu. Podle uvedených dat bylo v 87 obcích a městech 

Protektorátu stavěno v dubnu 1941 celkem 1 254 bytů, z nichž více než třetina spadala 

na čtyři města s populací vyšší než 100 000 obyvatel.205 Toto číslo zahrnující počty 

stavěných bytů ve více městech Protektorátu dokumentuje pokračující stavební činnost, ale 

zároveň názorně ukazuje její prudké zpomalení. Pro srovnání, záznamy předložené jako 

souhrnná statistika Výboru pro stavební a bytové otázky Hospodářské rady reportují jen 

na území Prahy za první čtvrtletí roku 1939 celkem 1 263 nově postavených bytů.206 

Celkové snížení stavební aktivity v Protektorátu je patrné i z údajů Statistických ročenek, 

které ukazují míru stavebního ruchu v 62 městských aglomeracích. Podle nich byl 

v roce 1939 ryzí přírůstek stavebního fondu (zahrnující i stavby pozměňovací) 

celkem 4 035 budov.207 Pro rok 1940 je však přírůstek „pouze“ 3 414 staveb, přičemž je 

patrný především úbytek postavených velkých domů.208 Prudký propad stavební činnost je 

                                                                                                                                                    
Igor Tomeš a Jakub Rákosník. (Praha: Auditorium, 2012), 292. 
203 „Jak se stavělo v roce 1938“, Stavitelské listy: věstník společenstva stavitelů pro obvod obchodní a 
živnostenské komory, XXXV., 1939, 158. 
204 „Loni postaveno v Praze 1063 nových domů a 72 domů zbořeno.“, Stavitelské listy: věstník společenstva 
stavitelů pro obvod obchodní a živnostenské komory, XXXVI., 1940, 38; „Loni bylo postaveno ve 
Velké Praze“, Stavitelské listy: věstník společenstva stavitelů pro obvod obchodní a živnostenské komory, 
XXXVI., 1940, 150. 
205 Národní archiv, ÚŘP – ST, Předběžné výsledky stavební činnosti v 87 městských aglomeracích 
Protektorátu v měsíci říjnu 1941; sign. 109-2/85, karton 11, 1941, 
http://www.badatelna.eu/fond/959/reprodukce/?zaznamId=337875&reproId=307137.  
206 Národní archiv, Zemský úřad - oddělení stavební. Výbor sociálně - politický, výbor pro otázky stavební a 
bytové 1939-1940; inv. č. 4024, 1939-1940. 
207 Ústřední statistický úřad, „Protektorát, Čechy a Morava. Statistická ročenka…“, 1941, 60. 
208 Statistische Zentralamt, „Statistisches Jahrbuch…“, 1943, 81. 
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viditelný také z počtu nově zkolaudovaných staveb, kdy v roce 1941 bylo na území celého 

Protektorátu schváleno 2 723 staveb, zatímco v roce 1942 jen 1 083.209 

Jelikož nelze zachytit přesnou míru stavebního ruchu a neexistují přesná čísla 

pro celé období ani pro jednotlivé roky Protektorátu, mají výše uvedená čísla sloužit pouze 

jako orientační bod pro přibližnou představu o míře stavebního ruchu v Protektorátu, 

případně přímo v Praze. Uvedené údaje tak naznačují postupné zpomalování stavebního 

ruchu a zároveň tento krátký příklad názorně ilustruje komplikovanost zkoumání 

stavebních otázek v protektorátní Praze. Jakékoliv další statistiky pro válečné roky chybí 

a následující dostupné údaje zachycují až míru válečných škod v Praze nebo množství 

domů budovaných v 50. letech. Přesto je z dochovaných archiválií stejně jako z leteckých 

fotografií zřejmé, že bylo vystaveno velké množství obytných domů po celé Praze, jejichž 

výstavba pramenila z růstu města i počtu obyvatel. Z velice omezených dochovaných 

materiálů tak lze vyvodit, že stavební ruch v Praze byl začátkem okupace silně zbrzděn, ale 

přesto nadále pokračovala výstavba vybraných objektů.  

Jelikož bližší údaje pro následující roky nejsou nikde komplexně uvedeny, je 

potřeba pro rekonstrukci míry stavebního ruchu využít další zdroje. Ačkoliv značná část 

domů byla patrně stavěna za náklady neveřejné, rozpočty magistrátu zachycují prakticky 

konstantní míru investic do bytové výstavby v jednotlivých letech. Výše výdajů je patrná 

především z mimořádných rozpočtů Magistrátu hl. m. Prahy pro roky 1940 až 1944.210 

Z jejich zkoumání jasně vyplývá, že i přes počátek války, byly nadále vynakládány značné 

prostředky na údržbu a výstavbu města. Rozdělení prostředků ukazuje, že byly preferovány 

investice do stavby obytných domů, dále pak do údržby i rozvoje dopravních komunikací 

nebo do stavby školek.  

Zcela výjimečně rozpočty zaznamenávají výdaje na stavby reprezentativní nebo 

na stavby zvláštního účelu. Příkladem takového objektu mohla být třeba výstavba hřiště 

pro Národně socialistický sportovní spolek Praha (Nationalsozialistische Turngemeinde 

Prag) v roce 1943 nebo již výše zmíněná dostavba státní galerie na Letné.211 Praktickým 

důvodem pro nezachycení nákladů na stavby zvláštního určení by mohlo být rozdělení 

investičních prostředků do stavebnictví, kdy větší projekty by pravděpodobně musely být 

                                                 
209 Statistische Zentralamt, „Statistisches Jahrbuch…“, 1943, 67. 
210 MHMP I., Rozpočty obce hlavního města Prahy 1940; MHMP I., Rozpočty obce hlavního města Prahy 
1941; MHMP I., Rozpočty obce hlavního města Prahy 1942; MHMP I., Rozpočty obce hlavního města Prahy 
1943; MHMP I., Rozpočty obce hlavního města Prahy 1944. 
211 Národní archiv, Ministerstvo veřejných prací 1918-1942(1952), Stavba státní galerie v Praze; sign. 38a, 
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spolufinancovány ministerstvy. Ale ani tak nejsou v rozpočtech magistrátu zaznamenány 

žádné větší výdaje jako spoluúčast při realizaci takových budov. Zároveň se budovy 

veřejné společně s výstavbou zamýšlenou především pro budoucí rozvoj města stávaly 

oblastí, v níž byly nejvíce kráceny plánované investice. To je dobře patrné z posledního 

úplného mimořádného rozpočtu z roku 1944, v němž největší položku mimořádných škrtů 

představovala právě nadčasová výstavba veřejných budov společně s projektováním 

nových tržišť a realizací veřejných koupališť. Jako pravděpodobnější se tak jeví, že 

takových staveb byl pouze omezený počet a magistrát soustředil omezené prostředky 

na výstavbu nejnutnějších budov. 

Mimořádný rozpočet jako celek zahrnoval větší množství výdajů, které nebylo možno 

předem odhadnout ani pokrýt položkami rozpočtu regulérního. Zachycuje tak například 

náklady na udržování zařízení sociální a školní péče, investice do rozšiřování veřejné 

a civilní bezpečnosti nebo náklady spojené s rozvojem komunikací. Právě investice 

do udržování a rozšiřování komunikační sítě představovaly dlouhodobě nejvyšší 

rozpočtovou položku, která odpovídala přibližně pětině veškerých nákladů. Celková výše 

výdajů mimořádného rozpočtu na stavebnictví zůstávala v prakticky konstantní výši 

až do roku 1942. Poté se výrazně snížila přibližně o třetinu a ze záznamů je patrný přesun 

investovaných nákladů do budování protileteckých krytů a zařízení požární ochrany. 

Mezi ně patřily například nádrže pro hasičský sbor, které byly postaveny na dnešním 

Karlově náměstí nebo v Sadech Svatopluka Čecha.212  

Záznamy z mimořádných rozpočtů tak dávají možnost pozorovat vývojovou tendenci 

financí do stavebnictví plánovaných magistrátem, ale i přes jejich poměrnou detailnost 

nenabízí žádné bližší informace o celkovém počtu vystavěných budov. Přesto je z nich 

patrné, že město bylo nadále činné a až do roku 1942 stejnou sumu investovalo 

i do stavebnictví. Stavební práce se však stále více omezovaly na nejnutnější úpravy 

či stavby finančně méně náročné. Je to patrné například i z množství projektů provedených 

v dopravě a při přípravě průmyslových objektů. Tyto oblasti byly nadále společně 

s bytovou výstavbou brány jako prioritní a bylo do nich investováno nejvíce prostředků, 

neboť doprava a průmysl měly zajišťovat nerušený provoz českého hospodářství 

podporujícího německé válečné snažení. 

                                                                                                                                                    
karton 148, 1938-1940. 
212  Letecké snímky portálu Dvě Prahy, Institut rozvoje a plánování hl. m. Prah, www.dveprahy.cz, oblast 
Karlova náměstí a západní část Sadů Svatopluka Čecha.   
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3 Realizované stavební projekty v dopravě a průmyslu 

Ačkoliv okupační správa, zastoupená v otázkách plánování především Komisí, cílila 

v rétorické rovině na celkovou přeměnu Prahy, v realitě bylo provedeno pouze omezené 

množství projektů. Pravděpodobně nejvíce projektů pak bylo realizováno především 

ve dvou oblastech. Těmi byly stavební práce v hromadné dopravě a průmyslu, jejichž 

bezproblémové fungování tvořilo základní předpoklad pro úspěšné exploatování 

hospodářských kapacit Prahy. I když cílem okupantů bylo provedení zásadních proměn 

i v těchto oblastech, během války se silně redukovaná stavební činnost odrazila 

v realizování pouze menších projektů. Navíc se na realizaci těchto projektů činnost Komise 

odrazila pouze minimálně. 

3.1 Stavby dopravní infrastruktury 

Dopravní situace měst a její uspořádání hrálo v koncepcích nacistických plánovačů 

zásadní roli. Byla mu věnována značná část jejich koncepčních statí i konkrétnějších 

situačních návrhů pro jednotlivá města. Částečně tak plánovači navazovali na trendy 

dvacátých a třicátých let, kdy skončil povšechný divoký rozvoj dopravy ve městech 

a postupně sílily tendence dopravu značně redukovat či minimálně více regulovat. Byly 

nadále kladně hodnoceny veškeré pokroky uskutečněné v dopravě osobní i hromadné, ale 

stále více se uplatňoval přístup jejího pozvolného, regulovaného zavádění do městského 

prostoru. V průběhu okupace se zároveň k pohledu na dopravu jako ryze urbanistického 

problému připojily i zcela pragmatické důvody. Doprava na území celého Protektorátu 

hrála zcela zásadní roli pro okupační správu a její hladké fungování mělo pomoci lépe 

exploatovat zdroje českého průmyslu. V Praze byl kladen enormní důraz na rozvoj 

hromadné dopravy jako prostředku pro bezproblémový chod průmyslových podniků. Ty 

byly prvotně závislé na plynulé dopravě zaměstnanců do závodů, ale se stále 

problematičtější dostupností pohonných hmot rostl význam městské dopravy i jako 

prostředku pro přepravu materiálu. 

Stejně jako v dalších oblastech oproti velkému množství připravených plánů, byla 

i v dopravě realizována pouze část z nich. Protektorátní úřady přikládaly dopravním 

projektům mimořádnou důležitost, ale právě v dopravě se mimořádně tíživě odrazila 

celková hospodářská situace. Ačkoliv několika stavbám byla udělena i výjimka 

ze stavebního zákazu, většina z nich zůstala v rovině koncepčního plánování. U několika 

staveb se sice přikročilo ke konkrétnějšímu plánování a byla rozpracována rozsáhlá 
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prováděcí dokumentace včetně odhadů cenového provedení, ale i tak byly projekty 

pozastaveny. Většina staveb dopravní infrastruktury nebyla klasifikována jako důležitá 

pro válečný průmysl a stavební práce na nich byly zastaveny v průběhu let 1941 až 1943. 

Byly především hledány způsoby pro optimalizaci dopravní sítě a maximálního využití 

všech existujících zdrojů. Přesto byly iniciovány nové projekty a hledány nejlepší způsoby, 

jak z minimálních prostředků realizovat co nejkomplexnější a nejúčinnější řešení 

umožňující nerušený chod pražského průmyslu. Nezůstává bez zajímavosti, že některé 

vypracované projekty byly „oprášeny“ již během let těsně po válce a zvažovalo se jejich 

provedení s minimem změn. Většina z nich však byla odložena a následně realizována 

až v průběhu šedesátých let či později.213 

Pro potřeby omezeného rozsahu této práce jsou zohledněny pouze projekty 

realizované v oblasti hromadné dopravy. Ty představovaly společně s úpravami 

automobilové a železniční sítě jednu ze tří hlavních oblastí, na něž se měly dle plánů 

Komise vztahovat stavební práce v dopravě. Ačkoliv projekty pro osobní automobilovou 

dopravu, a to připravované transverzály a automobilové průtahy, které měly usnadnit 

dálkovou a nákladní dopravu Prahou, představovaly rétoricky hlavní zájem oblasti Komise, 

nebyly v této oblasti provedeny téměř žádné práce. Obdobný příklad představuje i otázka 

optimalizace pražského železničního uzlu. Jediným významným realizovaným projektem 

v železniční dopravě bylo proražení Vinohradského tunelu. Hromadná doprava vykazovala 

i přes minimum realizovaných staveb rapidně stoupající počet přepravených osob a stala se 

tak prakticky jedinou oblastí dopravy, v níž byly provedeny větší stavební práce. Okupační 

správa se snažila naplno využít potenciál hromadné dopravy, která si ještě více upevnila 

místo páteřního článku pražské dopravní sítě. 

Oblast hromadné dopravy měla v době Protektorátu dva hlavní směry projekčních 

a stavebních prací. Do první skupiny spadaly veškeré projekty připravované a realizované 

v povrchové dopravě, konkrétně pak v tramvajové síti. Tramvajová síť představovala 

hlavní článek dopravní infrastruktury Prahy a byla především vysoce ceněna její schopnost 

v krátkém čase přepravit velké množství pracujících do průmyslových závodů. Důležitost 

tramvajové dopravy ještě stoupla v průběhu války a byla používána nejen jako osobní 

dopravní prostředek, ale také jako způsob pro přepravu nákladu (především nápojů, 

potravin ale i materiálu pro průmyslové podniky).214 Druhou skupinu pak tvoří projekty 

                                                 
213 Rozhovor s Mgr. Pavlem FOJTÍKEM, vedoucí oddělení Archivu DP. Praha 19. 1. 2018.  
214 Roman Vondra, „Městská hromadná doprava v Praze ve službách totální mobilizace válečného 
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a přípravy stavby podpovrchové dopravy, které navazovaly na předválečné koncepce. 

Plánovací komise považovala některou z forem podpovrchové dopravy jako ideální řešení 

pro Prahu, v níž bylo počítáno se strmým nárůstem počtu obyvatel, pro něž by 

podpovrchová dráha představovala nejrychlejší způsob přepravy po městě.215 Ačkoliv 

projekt podpovrchové dopravy byl jedním z klíčových plánů přeměny Prahy a byly 

vyhotoveny dokonce podrobné plány včetně provedení prvních zkušebních vrtů, 

nepřistoupilo se nikdy k jeho přímé realizaci, a tudíž není předmětem zkoumání této práce. 

Kromě Plánovací komise promlouvaly zásadním způsobem do projektování 

a optimalizace hromadné dopravy v Praze Elektrické podniky hl. m. Prahy.216 Ty vznikly 

v roce 1918 a navazovaly na tradici přechozích podniků činných za Rakouska-Uherska. 

Z pozice monopolu zastřešovaly od roku 1908 veškerou hromadnou dopravu v Praze 

a do jejich kompetence náleželo i plánování a výstavba nových tratí.217 Od prosince 1938 

spadaly EP administrativně pod Ministerstvo obrany, což se nezměnilo ani bezprostředně 

po okupaci.218 Vládním nařízením z 15. ledna 1942 byly převedeny pod nově zřízené 

Ministerstvo dopravy, které bylo v červnu 1942 přejmenováno na Ministerstvo dopravy 

a techniky.219 Protektorátní úřady se snažily do vedení EP dosadit lidi loajální režimu, což 

se odrazilo ve vynucených strukturálních a personálních změnách ve vedoucích pozicích 

EP. Postupně se i přes odpor zástupců magistrátu, podařilo skutečně dosadit 

spolupracovníky okupantů na rozhodující místa a získat tak absolutní vliv nad EP.220  

Autoritativní rozhodování okupační správy zároveň dalo šanci k realizaci úvah 

přítomných v debatách od dvacátých let, a to vytvoření jednotného tělesa zastřešujícího 

veškeré služby občanům vykonávané městem. Rozhodnutím primátora z 14. července 1942 

tak byly sloučeny EP s Pražskou obecní plynárnou a Vodárnami hlavního města Prahy 

                                                                                                                                                    
průmyslu“, in Věda a technika v českých zemích v období 2. světové války. ed. Miloš Hořejš a Ivana 
Lorencová. Práce z dějin techniky a přírodních věd 20.(Praha: Národní technické muzeum, 2009), 271-273. 
215 Archiv DP, METRO HISTORIE, Plánovací komise 1940, Studie pozměněné sítě pražských rychlých 
drah, č. j. 1131-PR-PúŠk., 1940; Fojtík, Prošek, a Linert, „Historie městské …“, 150-151.   
216 Ve 30. letech byl předsedou správní rady Elektrických podniků Ing. Eustach Mölzer, který zároveň 
zastával mezi lety 1923 a 1938 i pozici předsedy Státní regulační komise pro Prahu a okolí, což vedlo 
k blízké součinnosti obou institucí; více viz Hrůza, „Urbanismus světových velkoměst…“, 131. 
217 „Základní data z historie Dopravního podniku hl. m. Prahy“, oficiální stránky Dopravního podniku 
hlavního města Prahy, www.dpp.cz/historie/ (staženo 12. 1. 2018).  
218 Roman Vondra, Po kolejích a silnicích velké Prahy: systém městské hromadné dopravy na území hl. m. 
Prahy v letech 1918-1945 (Praha: Historický ústav, 2011), 131. 
219 Vládní nařízení č. 208/1942 Sb. ze dne 15. června 1942. In: Sbírka zákonů a nařízení Protektorátu Čechy a 
Morava, www.ftp.aspi.cz/opispdf/1942/095-1942.pdf, (staženo 1. 3. 2018). 
220 Vondra, „Po kolejích a silnicích…“, 134 a 144. 
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v jednotný podnik Městské podniky pražské (Stadtwerke Prag).221 Ačkoliv ze sloučení 

více podniků do jednoho tělesa (tzv. decentrátu) pramenila spousta organizačních 

problémů, v oblasti dopravy se promítlo spíše pozitivně, neboť byla usnadněna spolupráce 

napříč různými městskými podniky. Projevilo se to například při řešení nedostatku 

pohonných hmot pro autobusy, které byly v součinnosti s plynárnami v krátkém čase 

operativně opatřeny dodatečnými nádobami na svítiplyn.222 Celkově pak nelze říct, že by 

se personální proměna ve vedení EP jakkoliv odrazila ve vydaných rozhodnutích a ta se 

nadále řídila především odbornými předpoklady. 

Tramvajová doprava hrála v dopravní struktuře meziválečné Prahy zásadní roli. 

V roce 1938 přepravily pražské tramvaje 281 974 000 lidí, zatímco autobusy přepravily 

„pouze“ 26 026 000 osob.223 I z dnešního pohledu, kdy je ročně přepraveno 

okolo 1,3 miliardy cestujících,224 se jedná o neuvěřitelně vysoké číslo, ale hromadná 

doprava představovala jediný masivně užívaný dopravní prostředek ve městě, kde 

v roce 1937 připadal jeden automobil na 32 obyvatel (dnes přibližně připadá jeden 

automobil na 2 obyvatele).225 Po celé meziválečné období se každoročně prodlužovala 

kolejová síť pražských elektrických drah o několik kilometrů a tento trend byl přerušen 

až okupací a vypuknutím druhé světové války. Příčinou byla především finanční náročnost 

prací při pokládání nových kolejí, ale také nedostatek stavebního materiálu. 

Stejně jako v dalších odvětvích byly v průběhu roku 1939 dokončovány projekty 

přichystané ještě před okupací. Byl tak například započat provoz na nově dokončeném 

úseku Veltěžská – Vozovna Kobylisy, byla otevřena nová vozovna v Kobylisích nebo byl 

obnoven provoz na trati v Myslíkově ulici.226 Přechod na pravosměrný provoz v březnu 

1939, který bývá nepřesně vykládán jako důsledek německé okupace, si navíc vyžádal řadu 

prací menšího rozměru. EP se připravovaly na jeho zavedení již od listopadu 1938. 

K zavedení pravosměrného provozu se meziválečné Československo zavázalo v rámci 

mezinárodních smluv již ve dvacátých letech.227 Okupační úřady si vynutily urychlení 

                                                 
221 Fojtík, Prošek, a Linert, „Historie městské…“, 144. 
222 Vondra, „Městská hromadná doprava…“, 275-277. 
223 Vondra, „Po kolejích a silnicích…“, 145. 
224 „Pražská MHD slaví již 135 let“, internetové stránky Dopravního podniku hl. m. Praha, 
http://www.dpp.cz/prazska-mhd-slavi-jiz-135-let/ (staženo 2. 5. 2018). 
225 „Doprava“, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, 
http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/soubory/data/UAP2010/uap_pdf/2_12_doprava.pdf (staženo 5. 5. 
2018); „Doprava: Regionální ukazatele pro všechny kraje společné“, Český statistický úřad, 
https://www.czso.cz/csu/czso/13-1134-07-2006-3_1_3_doprava (staženo 5. 5. 2018). 
226 Vondra, „Po kolejích a silnicích…“, 146. 
227 „Už sedmdesát let jezdíme vpravo“, Portál hlavního města Prahy, 



 

63 
 

převedení provozu na pravosměrný, což donutilo EP ke kvapnému provedení prací, ale 

i tak byla většina úkonů jako například přemístění nástupních ostrůvků, přestavění 

zastávek, převedení trolejí a přebudování dveří autobusů a tramvají včas úspěšně 

dokončena.228  

Od konce roku 1939 pak již byly připravovány a prováděny svébytné projekty, k nimž 

bylo vydáno rozhodnutí o provedení až po začátku okupace. Hlavní tíha plánovacích prací 

nadále ležela na EP, na jejichž činnosti se zpočátku vznik Protektorátu až do vynucených 

personálních změn projevil jen omezeně. Nadále byla připravována schémata vedení linek, 

byly plánovány nejdůležitější stavební práce a největší oblastí činnosti zůstávala údržba 

a rekonstrukce stávajících tratí. Při omezených rekonstrukcích podávaly návrh řešení EP 

samostatně, zatímco větší změny byly přímo konzultovány se stavebním odborem 

magistrátu, s jehož pomocí byly následně projektovány jednotlivé úpravy. Velké stavební 

změny vynucené například hlubšími zásahy do zástavby pak stejně jako v meziválečném 

období inicioval sám magistrát a po plánovací kanceláři EP požadoval přípravu 

konkrétních návrhů řešení. Úpravy tramvajových tratí a přeměna vedení či frekvence linek 

byly operativně prováděny EP na základě menších průzkumů, neboť za války nebyl 

proveden žádný komplexní průzkum vytíženosti tramvajové trati.229  

Vlivem přechodu na válečný průmysl společně s rostoucím nedostatkem pohonných 

hmot rostly i nároky kladené na EP. Nedostatek se obzvláště viditelně projevil 

na autobusové dopravě Prahy, která i přes dočasná úsporná opatření zavedená 

po vypuknutí druhé světové války prakticky zkolabovala. K 1. říjnu 1939 klesl počet 

provozovaných autobusových linek o 50 procent a veškeré trasy byly vedeny pouze 

od konečných stanic elektrických drah na obvod města. Důvodem byl nejen nedostatek 

pohonných hmot, ale především absolutní nedostatek pneumatik.230 Prakticky jediným 

masivně použitelným dopravním prostředkem se tak stala tramvajová doprava, která podle 

údajů Plánovací komise v roce 1939 přepravila ve špičce 15 až 18 tisíc osob za hodinu, ale 

pravděpodobně byl počet přepravených osob ještě vyšší.231 S kolapsem autobusové 

                                                                                                                                                    
http://www.praha.eu/jnp/cz/co_delat_v_praze/o_praze/historie_mesta/uz_sedmdesat_let_jezdime_vpravo.ht
ml (staženo 1. 5. 2018).   
228 Rozhovor s Mgr. Pavlem FOJTÍKEM, vedoucí oddělení Archivu DP. Praha 19. 3. 2018. 
229 Rozhovor s Mgr. Pavlem FOJTÍKEM, vedoucí oddělení Archivu DP. Praha 19. 3. 2018. 
230 Archiv DP, METRO HISTORIE, Plánovací komise 1940, Uspořádání veřejné dopravy v Praze, č. j. 
85641-XV, 1942, 1.  
231 Archiv DP, METRO HISTORIE, Plánovací komise 1940, Uspořádání veřejné dopravy v Praze, č. j. 
85641-XV, 1942, 2.  
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dopravy se pak veškerá hromadná doprava soustředila téměř výlučně na tramvajovou síť, 

což ještě zvyšovalo nároky na její udržování a rozšiřování.  

Kolejová síť tak byla nadále budována, a ještě v průběhu roku 1940 zůstal stavební 

rozvoj tramvajových drah nezbrzděn. Bylo tak například úspěšně přeloženo vedení kolejí 

do středu vozovky na úseku mezi ulicí Seifertovou a U Bulhara nedaleko Hlavního 

nádraží. Dále pak byla postavena (dnes již zaniklá) tramvajová smyčka Pelc-Tyrolka.232 

Stavba tramvajových tratí musela nadále reagovat na aktuální dění ve městě, což 

vyžadovalo některé dodatečné práce. Vznik nebo rozšíření úřadů okupační správy si pak 

vyžádaly i některé úpravy tramvajové sítě. V oblasti Malovanky byly umístěny říšské 

vojenské úřady s vysokým počtem zaměstnanců, což vyžadovalo i zvýšení dopravní 

obslužnosti. Z toho důvodu byla do této oblasti odkloněna linka 2 a zároveň si vyšší 

frekvence na trati vyžádala částečné úpravy trati přímo na Malovance.233 Nadále pak třeba 

kvůli stržení dnešního Štefánikova (dříve Janáčkova) mostu v roce 1940 a jeho postupné 

rekonstrukci, respektive kvůli jeho dočasnému nahrazení provizorním mostem, byly nově 

položeny tramvajové koleje a tramvaje začaly tuto trasu využívat již v průběhu 

roku 1941.234  

Na sice zbrzděném, ale přesto pokračujícím rozvoji tramvajové sítě se důsledky 

okupace projevily hlavně od poloviny roku 1942. Na počátku roku 1942 byly dokončovány 

některé výše zmíněné projekty, které však byly prakticky posledními většími stavbami 

realizovanými v hromadné dopravě za druhé světové války. Zásadní proměnou, viditelnou 

dodnes, tak například ještě prošlo v roce 1942 dnešní Vítězné náměstí v Dejvicích. Zde byl 

tramvajový provoz vedený dříve po obvodu kulatého travnatého ostrůvku paralelně se 

silnicí převeden do dnešní podoby, kdy se tramvajové koleje kříží v prostřední části 

náměstí.235 Zároveň se od roku 1942 začala uplatňovat radikální úsporná opatření 

při zacházení s kolejemi. Nejprve se úsporná opatření projevila na tratích, které se již delší 

dobu nepoužívaly. Na těchto tratích tak byly postupně rozebírány tramvajové koleje 

a následně byly využívány na jiných místech. Příkladem může být využití kolejí z trati 

nefungující od roku 1931 na Vyšehradské třídě nebo trať mezi Břevnovem a dnešní ulicí 

Bělohorskou, která nebyla provozována od roku 1938. Ani takto získaný materiál však 

                                                 
232 Vondra, „Městská hromadná doprava…“, 271-274. 
233 Rozhovor s Mgr. Pavlem FOJTÍKEM, vedoucí oddělení Archivu DP. Praha 19. 3. 2018. 
234 Fojtík, Prošek, a Linert, „Historie městské…“, 110-112. 
235 Rozhovor s Mgr. Pavlem FOJTÍKEM, vedoucí oddělení Archivu DP. Praha 19. 3. 2018. 
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nestačil na zajištění dostatku materiálu pro nově plánované tratě a pro udržování tratí 

stávajících.236  

Od roku 1943 se tak začalo přistupovat k rušení méně frekventovaných 

a manipulačních tratí. V tomto případě však nešlo o optimalizaci provozu či přesměrování 

linek ale o prostou potřebu získání stavebního materiálu pro trati jiných linek. Příkladem 

takové práce může být zrušení asi 400 metrů dlouhé trati mezi dnešní smyčkou 

u Výstaviště Holešovice a Královskou oborou. V rámci těchto prací se pak přistupovalo 

i k takzvanému zjednokolejnění kratších úseků. To se dotklo například trati vedené ulicí 

Hládkov nebo později i některých úseků na Spořilově.237 Ačkoliv se tyto práce drobného 

rozsahu mohou z dnešního pohledu jevit jako bezvýznamné, představovaly jedinou 

možnost, jak získat alespoň základní materiál pro provádění nejnutnějších udržovacích 

prací. Od roku 1943 se tak prakticky omezily veškeré práce na udržování a zajišťování 

hladkého běhu na již vybudovaných spojení. Z toho částečně vybočovaly pouze dva větší 

projekty. 

Prvním projektem byly stavební úpravy související s využíváním tramvají 

pro nákladní dopravu. Ta se stala s rostoucím nedostatkem pohonných hmot a nákladních 

vozidel jedinou možností, jak městem přepravovat zboží, materiál a potraviny. Tento 

způsob se již osvědčil v průběhu první světové války a okupační správa proto rozhodla 

v průběhu roku 1944 o jeho opětovném využití. Pro tyto účely byly také upraveny některé 

trati. Například tak byly přímo k nádražní budově v Bubnech přivedeny tramvajové koleje, 

což umožňovalo přepravovaný náklad rovnou skládat z vlaků na upravené plošiny 

tramvají. Podobná odbočka byla vybudována i u nákladového nádraží na Žižkově.238 

Dalším důvodem pro budování těchto odboček pak mohly být i sanitní důvody. Pro toto 

tvrzení neexistují žádné písemné podklady, ale dle vzpomínek pamětníků byly tramvajové 

přípojky k nádražím používány i pro přepravu raněných vojáků přivážených do Prahy. 

Ze sanitních důvodů tak mohla být pravděpodobně znovu-napojena tramvajová přípojka 

k nemocničním budovám na Karlově náměstí.239 Výše zmíněné drobné úpravy tratí ukazují 

důležitost tramvají jako součásti nákladní dopravy. Zároveň malý počet provedených 

staveb ještě více podtrhuje jejich důležitost pro protektorátní správu. Kromě těchto 

                                                 
236 Rozhovor s Mgr. Pavlem FOJTÍKEM, vedoucí oddělení Archivu DP. Praha 19. 1. 2018. 
237 Fojtík, Prošek, a Linert, „Historie městské…“, 111. 
238 Vondra, „Po kolejích a silnicích…“, 156. 
239 Rozhovor s Mgr. Pavlem FOJTÍKEM, vedoucí oddělení Archivu DP. Praha 19. 3. 2018. 
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drobnějších stavebních úprav pak byl v letech 1943 až 1944 také připraven velký projekt 

vybudování zcela nové tramvajové linky. 

Projekt strategické trati Kobylisy – Letňany byl svou finanční náročností jedinečným 

projektem celé doby okupace. Vznik této trati vycházel z potřeby přepravy dělníků 

do podniků zvláštní důležitosti pro válečný průmysl a obecně do průmyslových oblastí. 

V Letňanech, Kbelích a Čakovicích se nacházely podniky Ostmarkwerke, Aero, Avia, 

Flugzeugwerke Letov a další. Mezi těmito podniky a Prahou bylo všeobecně komplikované 

dopravní spojení, přičemž do Letňan a Čakovic nejezdil vůbec žádný přímý spoj hromadné 

dopravy.240 Připravovaný projekt, k jehož zahájení vydal příkaz přímo úřad říšského 

protektora, tak ilustruje důležitost tramvajové dopravy v protektorátní Praze. 

Již od roku 1943 probíhaly debaty o zlepšení spojení mezi Prahou a Letňany, kde se 

do budoucna počítalo s více než 17 tisíci pracovníky, jejichž bezproblémovou dopravu 

nemohly uspokojivě vyřešit autobusové spoje.241 Primátor Říha vydal 28. července 1943 

souhlas se začátkem přípravných projektových prací na výstavbě kolejí pro tramvajovou 

linku a jeho rozhodnutí potvrdilo 29. září 1943 i Ministerstvo dopravy a techniky.242 

Komise následně 2. listopadu 1943 vydala oficiální souhlas s výstavbou trati, která sice 

nebyla podle ní považována za „přednostní“ pro celkový plánovací prostor, ale Komise 

vyjádřila přesvědčení, že bude provedena pouze za omezené náklady.243  

Aniž by čekaly na konečné schválení Komisí, Městské podniky pražské 

1. listopadu 1943 zažádaly o výjimku ze stavebního zákazu pro tramvajovou linku 

v délce pěti kilometrů. Výjimka ze zákazu staveb byla projektu kvůli jeho důležitosti 

pro válečný průmysl udělena 11. února 1944.244 Zrychlený proces schvalování 

projektových prací různými institucemi ilustruje důležitost trati a zcela ojedinělým krokem 

pak bylo nařízení Ministerstva dopravy a techniky zahájit stavbu bez ohledu na výsledky 

                                                 
240 Vondra, „Po kolejích a silnicích…“, 157. 
241 Archiv DP, ED, Kobylisy-Letňany. Nerealizované projekty. Verkehrsverbindungen nach Letnian und 
Gbell. Besprechung Reichsprotektor Gruppe Strassenverkehr im Ministerium für Verkehr und Technik am 7. 
Mai 1943, karton 105, 1943; Archiv DP, ED, Kobylisy-Letňany. Nerealizované projekty. Entwurf der 
Strecke „Kobilis-Letnian“, karton 105, 1944, 5. 
242 Archiv DP, ED, Kobylisy-Letňany. Nerealizované projekty. Schnellbrief des Ministeriums für Verkehr 
und Technik vom 29. 9 1944, Strassenbahnlinie Kobilis-Letnian. – Antrag auf Ausnahme vom Bauverbot, 
karton 106, 1943; Vondra, „Po kolejích a silnicích…“, 157-8. 
243 Archiv DP, ED, Kobylisy-Letňany. Nerealizované projekty. Abschrift der Plannungskommission für die 
Hauptstadt Prag und Umgebung vom 2. November 1944, Strassebhanstrecke Kobilis-Letnian, karton 106, 
1944. 
244Archiv DP, ED, Kobylisy-Letňany. Nerealizované projekty. Schnellbrief des Ministeriums für Verkehr 
und Technik vom 11. Februar 1944, Strassenbahnlinie “Kobilis-Letnian“. – Ausnahme vom Bauverbot, 
karton 106, 1944; Vondra, „Po kolejích a silnicích…“, 158; 
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politické pochůzky, která patřila k obvyklým krokům vedoucím ke schválení podobných 

projektů. Finální podoba projektu pak počítala s nejlevnější variantou provedení, a to 

s výstavbou jednokolejky s výhybkami a omezeným počtem zastávek. Souběžně 

s projekční činností se začaly zároveň shánět prostředky, a především kolejnice pro novou 

trať. V první polovině roku 1944 se tak zjednokolejnily některé ze stávajících tratí 

(např. Záběhlická ulice – Spořilov) a zároveň se uvažovalo o zrušení celých tramvajových 

úseků (např. Želivského – Nákladové nádraží Žižkov), k čemuž nakonec nedošlo.245 

Stavební práce na trati započaly 17. dubna 1944 a předpokládané datum dokončení bylo 

stanoveno na konec října 1944. Brzy po započetí stavebních prací již bylo jasné, že 

plánovaná trať nebude moci být pro svou finanční a materiální náročnost dokončena.246  

Nedostatek prostředků a náklady spojené s udržováním stávající dopravní sítě 

nedávaly prostor pro spuštění takto velkorysých nových projektů. Stavba pak byla 

definitivně zastavena dne 8. května 1944, kdy byly již téměř hotové některé části trati, ale 

netvořily souvislou trať, a tak nemohly být využity ani jednotlivé úseky. Tento projekt tak 

názorně dokumentuje na jedné straně důležitost přikládanou hromadné dopravě a jejímu 

rozvoji i v období okupace a válečného nedostatku, ale zároveň ukazuje zvláště obtížné 

podmínky, v nichž byly práce prováděny. Nedostatek materiálu i pracovníků nakonec vedl 

k zastavení projektu, kterému byla sice přikládána nejvyšší důležitost i s ohledem na jeho 

válečný význam, ale i tak zdroje pro něj rozvržené byly raději využity pro udržování 

stávající tramvajové sítě.247  

Jelikož se nezachovala žádná ucelená představa Plánovací komise ohledně hromadné 

dopravy ve městě, je obtížné srovnat, nakolik byly naplňovány dlouhodobé představy 

okupantů. Je však zřejmé, že absolutní prioritou v hromadné dopravě bylo udržení jejího 

hladkého fungování a hlavní význam byl přikládán dopravní obslužnosti průmyslových 

podniků. Tratě byly optimalizovány tak, aby byla zajištěna co nejlepší návaznost mezi nimi 

a nádražími nebo oblastmi, odkud dojížděli zaměstnanci. Z dochovaných zdrojů je pak 

patrné, že druhou zásadní oblastí bylo zajištění spojení s nemocnicemi v Praze. Ačkoliv 

na počátku okupace byly zrušeny některé projekty, které měly zlepšit spojení 

s nemocničními komplexy, jako například tramvajová linka vedoucí k dnešní 

Thomayerově nemocnici, vývoj na frontě a přivážení zraněných do města opět otevřely 

i otázku dostupnosti nemocničních objektů. I zde představovalo středobod zájmů 

                                                 
245 Rozhovor s Mgr. Pavlem FOJTÍKEM, vedoucí oddělení Archivu DP. Praha 19. 3. 2018;  
246 Vondra, „Městská hromadná doprava…“, 274. 
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především propojení nemocnic s nádražími. I přes opakovaná jednání byl pro finanční 

náročnost odložen projekt podpovrchové dopravy, čímž Komise odstoupila z jedné 

ze svých programových priorit budoucnosti dopravy v Praze. Nakonec tak byly upozaděny 

veškeré ostatní nadčasové projekty. Stavební či upravovací práce se soustředily výlučně 

na zajištění dopravní dostupnosti průmyslových kapacit a nemocničního vybavení města, 

které si vyžadovala komplikovaná hospodářská situace.   

Drobnými úpravami prošla prakticky celá tramvajová síť, takže větší rozsah 

stavebních prací soustředěných jen na jednu část města nelze prokázat. Niemeyerem 

v budoucnu předpokládaný konflikt mezi tramvajovou a motorovou dopravou nebyl 

komplexně řešen, neboť válečné události prakticky zcela vytlačily motorovou dopravu 

z města a programově se musely řešit jiné aktuálnější problémy. Vzhledem k zásadnímu 

rozhodovacímu slovu Elektrických podniků při plánování hromadné dopravy a k omezení 

dopravních staveb pouze na nejnutnější práce, které navíc do značné míry kopírovaly 

předválečné představy, lze říci, že okupační správa nepřinesla v oblasti dopravy žádné 

zásadní změny. Plánované dlouhodobé změny nebyly provedeny a vyhotovené projekty se 

omezily na nejnutnější zásahy tak, aby byl zajištěn co nejhladší provoz ve městě. Zásadní 

omezení rozvoje hromadné dopravy tak nebylo způsobeno vznikem Protektorátu, nýbrž 

nedostatkem způsobeným druhou světovou válkou. 

3.2 Průmyslové stavby 

Jedním z důvodů pro okupaci Sudet a následně i celého pomnichovského území Čech 

a Moravy byl hospodářský potenciál státu, především pak jeho průmyslových oblastí. 

Po březnu 1939 bylo jedním z hlavních cílů okupantů co nejrychlejší napojení těchto 

kapacit do průmyslové výroby Třetí říše a „začlenění protektorátního hospodářství 

do urychleně zaváděného systému řízeného hospodářství a mobilizace jeho zdrojů 

pro přípravu války.“248 Důležitým centrem českého průmyslu byla kromě Plzně a oblasti 

Ostravska také Praha, hlavně díky průmyslovým čtvrtím Smíchova, Vysočan a Libně. 

V Praze byl od roku 1939 zapojen do zbrojní výroby například libeňský závod 

Českomoravských strojíren (za války pod jménem Böhmisch-Mährische Maschinenfabrik 

AG) a jejich továrna ČDK Lokomotivka v Libni, která dodávala do Německa průmyslové 

                                                                                                                                                    
247 Fojtík, Prošek, a Linert, „Historie městské…“, 112; Vondra, „Po kolejích a silnicích…“, 148-159 
248 Jan Gebhart, a Jan Kuklík, Velké dějiny zemí Koruny české. Sv. 15 (Praha, Litomyšl: Paseka, 2006), 229. 
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lokomotivy.249 Ačkoliv Komise nepřipravila žádné speciální plány zobrazující budoucí 

vývoj průmyslu ve městě, přizpůsobovala celkové plánování tomu, aby se pražský průmysl 

mohl nadále rozvíjet.  

Jak bylo zmíněno dříve, základem byla především bezproblémová dopravní 

obslužnost a jejím potřebám optimalizovaný železniční uzel Prahy. Z dostupných materiálů 

je však patrné, že průmyslové stavby se stavěly na celém území Prahy a nesoustředily se 

do vymezených oblastí, a tudíž není možné geograficky lokalizovat hlavní středisko 

stavební činnosti v průmyslu. Pokud by byly zohledněny veškeré provedené práce, je 

pravděpodobné, že by se epicentrum všech stavebních prací provedených na průmyslových 

objektech nacházelo na levém břehu Vltavy v oblasti Smíchova a dále pak v oblasti 

východně od Holešovického přístavu až po dnešní Letňany. Tento údaj by však byl 

zavádějící, protože v těchto místech se nacházelo největší množství průmyslových 

podniků, z čehož by plynul i největší počet provedených prací, které jsou zcela běžné 

u všech továren a mají především upravovací charakter. Průmyslové novostavby však byly 

stavěny po celém městě. Je tudíž pravděpodobné, že ačkoliv Komise i další stavební 

instituce upřednostňovaly stavbu pouze ve vybraných oblastech, nakonec byla povolována 

stavba všech průmyslových objektů bez ohledu na jejich prostorové umístění. Cílem 

kapitoly v tomto ohledu není podat komplexní výčet realizovaných staveb, ale 

jednotlivými příklady dokumentovat rozsah a podobu stavebních úkonů, sledovat míru 

zasahování okupačních úřadů do stavebních plánů a dokumentovat sice silně omezený, ale 

neutuchající stavební ruch i u průmyslových staveb. 

Rostoucí nároky na rozvíjení hospodářského potenciálu Protektorátu ležely v přímém 

protikladu k omezením a zákazům postupně uvalovaným na oblast stavebnictví. 

Průmyslové stavby si pro rozšíření vyžadovaly kvůli své specifické podobě obzvláště 

vysoké kontingenty stavebního materiálu, kterého se však s postupem válečných operací 

nedostávalo. Na rozdíl od jiných oblastí naopak menší problém představovalo přidělování 

pracovních sil potřebných pro stavbu, neboť, jak dochované archiválie 

v Archivu hl. m. Prahy ukazují, podniky většinou využívaly na stavební práce vlastní 

zaměstnance. Ačkoliv průmyslové stavby měly nadále zůstávat jednou z oblastí, v níž měly 

protektorátní úřady benevolentněji udělovat stavební výjimky anebo byly přímo 

z jednotlivých zákazů vyňaty, i v tomto odvětví se v průběhu okupace zvolnila míra 

                                                 
249 Jan Bečka a Kateřina Bečková, Továrny a tovární haly. 1. díl: Vysočany, Libeň, Karlín (Praha; Litomyšl: 
Paseka Schola Iudus, 2011), 86 a 98. 
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stavebního rozvoje. Bylo vybudováno pouze velice omezené množství zcela nových 

podniků a nejčastěji byly pouze re-adaptovány původní objekty pro nové účely výroby. 

Příkladem takového vnitřně přeměněného objektu může být budova bývalé tiskárny 

na Žižkově, jež byla za války přestavěna pro potřeby chemicko-farmaceutické firmy 

Remed (na jejím místě dnes sídlí Pozemkový fond České republiky).250 Absolutně největší 

část projektů ale představovalo provádění drobnější upravovacích prací nebo dostavování 

menších objektů k již fungujícím podnikům. Na základě dokumentů lze prokázat, že 

ačkoliv stavební ruch se i v průmyslu značně omezil, některé příklady jasně ukazují, jaká 

důležitost byla přikládána pražským průmyslovým podnikům  

Obdobně jako v dopravě byly i v oblasti průmyslových staveb nejdříve dokončovány 

projekty započaté v letech před okupací. Největším takovým projektem byla dostavba 

nákladového nádraží Žižkov. Ačkoliv na něm byl pravidelný provoz zahájen 

již v roce 1936, nadále pokračovaly stavební práce v jeho zázemí. Ty byly definitivně 

dokončeny až v roce 1940 dostavbou dvou skladišť.251 Dokončované projekty se 

samozřejmě netýkaly pouze městského majetku, ale i objektů soukromých firem. 

Příkladem může být modřanská Továrna na roury Františka Pánka, jejíž přestavba běžela 

od roku 1931 a dokončena byla koncem roku 1939.252 Na rozhodování o dostavbě dalších 

objektů se již přímo podílela krátce po svém vzniku v únoru 1940 i Komise. Ta například 

schválila rozšíření objektu firmy Imperia v Košířích, které však nebylo z neznámých 

důvodů nikdy provedeno.253 Příkladem Komisí schváleného a dostavěného objektu pak 

může být například novostavba elektrotechnické továrny Always v Hloubětíně, jejíž 

výstavba běžela od roku 1938 do roku 1941.254 Kromě těchto dokončovaných objektů 

vzniklo v Praze za okupace i několik dalších novostaveb. Ani jejich výstavba však 

nepoukazuje na dodržování systematického plánu jejich rozmístění či výlučnou podporu 

jednotlivým průmyslovým odvětvím. 

                                                 
250 Beran a Valchářová, „Pražský industriál…“, 121; Lukáš Beran a Vladislava Valchářová, Industriál Prahy 
3: průmyslová architektura a technické stavby: průvodce (Praha: České vysoké učení technické, Výzkumné 
centrum průmyslového dědictví, 2009), 24-25. 
251 „Nákladové nádraží Žižkov", Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze, 
http://www.industrialnitopografie.cz/karta.php?zaznam=V000242 (staženo 24. 4. 2018); Beran a Valchářová, 
„Industriál Prahy 3“, 24. 
252 „Ing. Karel Schulz, průmyslové závody", Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze, 
http://www.industrialnitopografie.cz/karta.php?zaznam=V008779 (staženo 27. 4. 2018).  
253 „Garáže Imperia", Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze, viděno 27. duben 
http://www.industrialnitopografie.cz/karta.php?zaznam=V009025 (staženo 27. 4. 2018).  
254 Beran a Valchářová, „Pražský industriál…“, 279; MHMP I., Stavební úřad hl. m. Prahy, Odbor 1, 2 – 
měřičský a regulační úřad, sign. Hloubětín D/600, 1943.  
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Stejně jako v jiných oblastech se vliv německé architektury, či zapojení německých 

firem do projektování odrazil i v průmyslu. To lze dokumentovat nejen na množství 

průmyslových staveb postavených mezi lety 1939 až 1942 v Sudetech, ale také 

na postupném zavádění moderních technologických postupů a užívání nejnovějších 

stavebních materiálů. Příkladem může být revoluční užívání železobetonových válcových 

skořepin. Tou byla vybavena i tzv. hala 19 továrny v Praze-Vysočanech. Hala v areálu 

bývalé Pragovky byla za války pravděpodobně užívána firmou Junkers, a ačkoliv 

o její výstavbě chybí bližší dokumentace, je zřejmé, že hala byla vybudována v období 

okupace.255 Podobně rozsáhlým objektem, vzniklým v roce 1940, byla trojlodní hala 

Pražské továrny na káble v Hostivaři.256 Rozmanitost vystavěných objektů do roku 1941 

dokumentuje například i dostavba velké pekárny u parních mlýnů firmy Odkolek 

ve Vysočanech.257 I když lze podobné svébytné novostavby jmenovat i pro následující 

roky (Továrna lučebnin a léčiv v Měcholupech nebo administrativní budova Závodů Aga 

ve Vysočanech), největší množství provedených prací představovaly rozličné rozšiřovací 

a upravovací práce v areálech velkých průmyslových podniků.258 

Takové práce probíhaly od počátku okupace a pokračovaly prakticky až do konce 

války, neboť zajišťovaly nepřerušený běh důležitých firem. Dle dobových tiskovin tak byla 

například pro potřeby továrny AERO dostavěna montovna a skladiště ve Vysočanech nebo 

vybudována přístavba skláren firmy Inwald na Zlíchově.259 Dalším příkladem může být 

přístavba skladu materiálu pro hlubočepský závod Hydroxygen a drobnými úpravami 

prošla i budova dnešního Centra současného umění DOX, tehdejší budova Továrny 

na stroje Rossemann & Kühnemann.260 Finančně náročnější udržovací práce pak 

představovaly rozličné úpravy spojené s výstavbou inženýrských sítí pro jednotlivé 

průmyslové závody, které probíhaly i během války. Tyto a další práce ještě drobnějšího 

                                                 
255 Vladislava Valchářová, „Industriální architektura v období 2. světové války-první železobetonové 
skořepiny u nás“, in Věda a technika v českých zemích v období 2. světové války, ed. Miloš Hořejš a Ivana 
Lorencová. (Praha: Národní technické muzeum, 2009), 79-87.  
256 Beran a Valchářová, „Pražský industriál…“, 218. 
257 Bečka a Bečková, „Továrny a tovární haly“, 72. 
258 Beran a Valchářová, „Pražský industriál…“, 219; MHMP I., Stavební úřad hl. m. Prahy, Odbor 1, 2 – 
měřičský a regulační úřad, sign. Vysočany D/609, 1941; Bečka a Bečková, „Továrny a tovární haly“, 62. 
259 „Kde se bude stavěti“, Stavitelské listy: věstník společenstva stavitelů pro obvod obchodní a živnostenské 
komory, XXXV., 1939, 279; „Kde se bude stavěti“, Stavitelské listy: věstník společenstva stavitelů pro 
obvod obchodní a živnostenské komory, XXXVI., 1940, 154. 
260„Hydroxygen", Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze, 
http://www.industrialnitopografie.cz/karta.php?zaznam=V003245 (staženo, 27. 4. 2018); „Továrna na stroje 
Rossemann & Kühnemann - Centrum současného umění DOX“, Výzkumné centrum průmyslového dědictví 
FA ČVUT v Praze, http://www.industrialnitopografie.cz/karta.php?zaznam=V003245 (staženo 27. 4. 2018). 
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rozsahu (přístavba přístřešku, přemístění šaten zaměstnanců apod.) musely být hlášeny 

u Stavebního úřadu hl. m. Prahy a byly zároveň diskutovány v rámci presidiálních porad, 

kde jim bylo téměř bez výjimky přiděleno schválení.261 I tyto stavební projekty tak 

představují oblast, na níž neměla okupační správa vliv, a jejich provádění dokumentuje, že 

i přes omezení pokračoval stavební ruch. Zároveň se ani na rozhodování o jejich provádění 

neodrazil vliv okupační správy a jednotlivé dostavby probíhaly podle potřeb jednotlivých 

závodů. 

Svým rozsahem výjimečný projekt, který v několika bodech poukazuje na důležitost 

pražského průmyslu pro německé válečné hospodářství, představují práce provedené 

v rámci areálu továrny Walter Motors v Jinonicích. Továrna vznikla ve dvacátých letech 

a specializovala se na výrobu automobilů. Od třicátých let se její výroba soustředila 

výlučně na výrobu leteckých motorů, což stálo za jejím nebývalým růstem. To se odráželo 

mimo jiné i na stavebních úpravách areálu, kdy se představenstvo prakticky každý rok 

obracelo na zástupce magistrátu s žádostmi o možnost rozšířit továrnu o další objekty.262 

Stavební práce v areálu pokračovaly i během války. Například v roce 1940 byla dostavěna 

čtyřpatrová administrativní budova, k níž firma získala stavební povolení 

již v roce 1934.263 Největším stavebním projektem ve třicátých a čtyřicátých letech mělo 

být dovedení kanalizačního sběrače k závodu. Stávající nedostačoval potřebám rychle se 

rozvíjející továrny, a proto zastupitelé firmy od roku 1939 jednali s kanalizačním úřadem 

o přivedení nezbytné kanalizace k objektu. Jelikož se práce na komplikovaném projektu 

v délce několika kilometrů prodlužovaly, bylo dokonce v srpnu 1940 rozhodnuto 

o položení provizorního sběrače z cementových trubek, aby nebyl narušen běh továrny, 

dokud nebude hotov nový regulérní sběrač.264 Tento finančně náročný počin, na němž se 

přímo podílelo i město, jasně poukazuje na důležitost tohoto podniku pro válečné 

hospodářství a specifickou pozici továrny v dlouhodobých plánech okupantů.  

                                                 
261 MHMP I., Protokoly sborů městské správy, inv. č. 937, Zápisy o poradách presidiálních, 1942. 
262 MHMP I., Referát I. A – hospodářský, sign. B 5/14–3524, karton 155: JINONICE, čk. 231/2, 293/1, 
přístavba provizoria a stavební změna, čp. 329, 346, stavba 4p administrativní budovy (Walter), stavební 
úpravy, 1927-1940; MHMP I., Referát I. A – hospodářský, sign. B 34/69, karton 290: JINONICE, parcelace 
pozemku firmy Walter, 1939-1943 
263 MHMP I., Referát I. A – hospodářský, sign. B 5/14–3524, karton 155: JINONICE, čk. 231/2, 293/1, 
přístavba provizoria a stavební změna, čp. 329, 346, stavba 4p administrativní budovy (Walter), stavební 
úpravy, 1927-1940. 
264 MHMP I., Referát I. C – hospodářský, sign. B 3/1–14/12, karton 78: JINONICE, Walterova továrna, 
provizorní kanalizace, 1940.  
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Z leteckých snímků je zároveň patrné, že mezi lety 1938 až 1945 došlo i k přeložení 

silnice vedené severně od továrny.265 O tuto změnu žádala firma již v roce 1936 a díky 

přeložení silnice došlo k uvolnění dalších stavebních prostor. Po roce 1942 tak bylo 

přeloženo asi 300 metrů silnice, což umožnilo další rozvoj firmy.266 Letecké snímky dále 

ukazují, že mezi lety 1938 a 1945 se továrna téměř dvojnásobně zvětšila, a to díky 

objektům, které byly postaveny na jejích vlastních pozemcích stejně jako na pozemcích 

skoupených v okolí. Největší přízemní objekt celého areálu, tzv. Iranhala, byla dostavěna 

až v roce 1943. I přes platné zákazy limitující stavebnictví se podnik díky válečným 

zakázkám „bouřlivě rozvíjel.“267  

Pravděpodobně se stejně rozvíjely i další velké tradiční pražské podniky, které hrály 

důležitou roli v německém válečném hospodářství, jako například Českomoravská-Kolben-

Daněk.268 Ještě rozsáhlejší práce v areálu a okolí „Kolbenky“ jsou sice dobře patrné 

z leteckých snímků, ale archivní materiály k nim neposkytují tolik podrobností a nelze 

tudíž přesně dokumentovat jednotlivé etapy jejich výstavby.269 Smutnou kapitolou 

budování průmyslových podniků v Praze pak zůstává závěrečná etapa okupace, kdy byl 

od roku 1944 kvůli sílícím leteckým útokům realizován přesun vybraných průmyslových 

podniků do podzemí. Při výkopových pracích, jako například v Prokopském údolí, zemřelo 

mnoho pracujících vězňů.270 Počet takto přesouvaných podniků stejně jako průběh prací 

zůstává další neprozkoumanou otázkou historie pražského průmyslu. 

I když okupační úřady přikládaly českému průmyslu velký význam a jeho úspěšné 

napojení na německé válečné hospodářství do značné míry ovlivňovalo i formu okupační 

politiky v Protektorátu, z pohledu stavebnictví v průmyslu se činnost Komise ani dalších 

úřadů výrazně neprojevila. Průmysl byl z moderních pozic dobového plánování kritizován 

jako škodlivý pro rozvoj města a průmyslové kapacity se měly koncentrovat pouze 

                                                 
265  Letecké snímky portálu Dvě Prahy, Institut rozvoje a plánování hl. m. Prah, www.dveprahy.cz, oblast 
mezi ulicemi U Waltrovky a Jinonická.   
266 MHMP I., Referát I. A – hospodářský, sign. B 34/69, karton 290: JINONICE, parcelace pozemku firmy 
Walter, 1939-1943. 
267 Jan Bečka a Kateřina Bečková, Továrny a tovární haly. 2. díl: Smíchov, Jinonice, Holešovice a další čtvrti 
na levém břehu Vltavy (Praha: Paseka: Schola ludus - Pragensia, 2012), 126-141; „Podnikatelská historie 
společnosti Walter“, stránky hobby historiků a bývalých pracovníků továrny Walter 
www.walterjinonice.cz/historie-spolecnosti-walter, staženo (26. 3. 2018); MHMP I.,  
Referát I. A-hospodářský, sign. B 10/1 – 14/6, karton 248: JINONICE, čk. 289/1, 290, 291, RADLICE, čk. 
53, parcelace pozemků WALTER, živnostensko-právní povolení 2 továrních budov, 1939-1942. 
268 Beran a Valchářová, „ Industriál Prahy 3“, 27-36. 
269 Letecké snímky portálu Dvě Prahy, Institut rozvoje a plánování hl. m. Prah, www.dveprahy.cz, ulice 
Kobelnova, ČP 804/30.   
270 Martin Charfreitag, „Totální nasazení pražského učitelstva“, in Šest let okupace Prahy, ed. Václav Buben. 



 

74 
 

do určených částí města. Přesto však i z konceptů připravovaných pro proměnu Prahy je 

zřejmé, že většina oblastí se právě naopak měla přizpůsobit potřebám průmyslu ve městě. 

Optimalizace železniční sítě, úprava linek hromadné dopravy stejně jako některé 

nadčasové projekty (např. realizace vodního kanálu z Holešovic do Vysočan) mířily 

především k cíli efektivního fungování pražských průmyslových kapacit. Rozvoj většiny 

podniků vznikem Protektorátu spíše utrpěl, a především kvůli vývoji na frontě a úbytku 

pracovních sil docházelo k zpomalování stavebního rozvoje většiny podniků. Nepochybně 

se na zhoršení situace v průmyslu podepsaly i spojenecké nálety na město, které cílily 

především na tovární oblasti.  

Realizace novostaveb stejně jako stavební práce na průmyslových podnicích byly 

postupně značně omezovány, a to i přes této oblasti hojně udělované výjimky ze zákazů 

staveb. Podobně jako u dopravní infrastruktury tak lze říci, že se stavební rozvoj 

průmyslových kapacit za Protektorátu postupně zvolňoval, ale důvodem pro to byl 

především vývoj v celém hospodářství ovlivněném válečnými události. Ačkoliv měly 

továrny výhodu v možnosti užití vlastních pracovních sil, chybějící materiál jim bránil 

v dalším rozvoji. Z typologie realizovaných staveb i jejich polohy je navíc zřejmé, že 

podniky vznikaly živelně bez ohledu na zaměření či lokaci, což částečně navazovalo 

na meziválečnou dobu, kdy výstavba průmyslových objektů probíhala také spíše 

neorganizovaně. Několika málo podnikům pak postupné nucené napojování na válečné 

hospodářství Německa přineslo nebývalé výhody a umožnilo jim i realizaci nákladných 

stavebních projektů. Otázka provedených stavebních prací na průmyslových objektech je 

však stále spíše neprobádanou oblastí výzkumu, a především pak stěží postihnutelné 

drobné stavební úpravy, které představovaly většinu stavebních úkonů provedených 

za okupace, představují odborně zcela nezpracované téma. Otázka kontinuity stavebních 

úkonů v průmyslu s meziválečným Československem je složitější, protože Komise 

nepředstavila žádné ucelené koncepční plány budoucího rozvoje a nemohla se tudíž 

ani programově vymezit proti dřívější době. Průmysl se jako celek však jeví jako oblast, 

do níž ani meziválečné Československo ani okupační správa příliš nezasahovaly a stavební 

rozvoj v této oblasti pak záležel především na hospodářském úspěchu jednotlivých závodů. 

                                                                                                                                                    
(Praha: Osvětový odbor hlavního města Prahy, 1946), 52.  
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Závěr 

Práce se soustředila na otázky stavebního ruchu a plánování na území Prahy mezi 

březnem 1939 a květnem 1945. Cílem bylo ilustrovat množství prováděných prací 

za okupace a na relevantních případech ukázat, že ačkoliv byl stavební ruch do značné 

míry zbrzděný, nadále stavební činnost v určitých odvětvích pokračovala. Práce se snažila 

problematizovat zjednodušené pojímání období okupace jako doby zásadních zásahů 

nacistických okupantů do otázek stavebnictví. Na příkladech z realizovaných stavebních 

projektů v hromadné dopravě a průmyslu je patrné, že taková interpretace je značně 

zavádějící. Právě naopak ani jeden ze zkoumaných stavebních projektů nebyl zásadně 

ovlivněn okupačními úřady a stavební činnost pokračovala do značné míry nezávisle 

na okupační správě.  

Realizované stavební projekty lze rámcově rozdělit do tří skupin. První skupinu 

představovaly projekty zahájené ještě v době před okupací, které byly dokončeny 

až po březnu 1939. Na těchto stavbách (dostavba vozovny Kobylisy a nákladového nádraží 

Žižkov nebo dostavba některých továrních objektů) je patrné, že Plánovací komise 

pro hlavní město Prahu, jakožto nejvyšší instituce plánování na území Protektorátu, s jejich 

dokončením souhlasila a nijak se nesnažila je zastavit. Druhou skupinou pak byly projekty 

započaté až po březnu 1939, které získaly od Komise schválení, ale byly nejčastěji 

iniciovány přímou potřebou města (například stavební projekty při úpravě tramvajové sítě), 

vznikly v důsledku válečných událostí (výstavba továrních hal pro firmy zapojené 

do zbrojního průmyslu; přípojky tramvajové dopravy do nádražních hal) nebo je nechali 

postavit soukromníci (dostavba firmy Always apod.). Pouze minimum takových staveb 

iniciovala sama Komise, a ta soustředila svou činnost především na dlouhodobé plánování. 

Třetí oblast pak může zahrnovat velké projekty, které sice Komise přímo podporovala, ale 

na jejich dokončení neměla vliv. Jednalo se o budování tramvajové linky Kobylisy-

Letňany nebo o rozšiřování firmy Walter v Jinonicích. Komise sice udělila výjimku 

pro stavbu nové tramvajové linky a zároveň se zasadila o vybudování dočasné kanalizační 

přípojky pro firmu Walter, ale kroky Komise nelze považovat za hlavní příčinu ovlivňující 

vývoj dalších stavebních prací. Projekt tramvajové trati ztroskotal na nedostatku 

stavebního materiálu, pro nějž ho byly Městské podniky pražské nuceny zastavit několik 

měsíců po spuštění. Růst firmy Walter pramenil z jejího hospodářského úspěchu za války 

a zapojení podniku do válečné výroby umožnilo realizaci většiny stavebních projektů.  
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Ani na jedné ze tří skupin dokončených stavebních projektů není vliv Plánovací 

komise patrný. Tato argumentace nezpochybňuje význam ani důležitost této instituce, ale 

má zdůraznit, že ani u jednoho ze zkoumaných stavebních projektů nelze dokázat, že by 

do jeho provádění Komise, jakožto nejvyšší plánovací těleso okupační správy, zásadním 

způsobem zasahovala a snažila se zamezit jeho realizaci.  Přitom ani jeden z výše 

zmíněných projektů nevycházel z dlouhodobých plánů Komise, které byly popsány 

v druhé kapitole. Všechny tři skupiny pak byly zasaženy stavebními omezeními, která ještě 

více ztěžovala provádění stavebních prací. Lze tak dojít k závěru, že činnost Komise se 

neodrazila na realizovaných projektech v oblasti dopravy ani průmyslu. Upadající stavební 

ruch byl důsledkem absolutního nedostatku materiálu i pracovních sil, který pramenil 

z celkového stavu hospodářství extrémně zatíženého válečnými výdaji. Ze zkoumání tudíž 

vyplývá, že hlavním důvodem pro snížení stavební činnosti v okupované Praze nebyla 

aktivita okupantů, ale především stav hospodářství. 

Některé Komisí připravované projekty („německé“ obytné čtvrti, reprezentativní 

stavby, zdůrazňování „německého charakteru města“) je možné považovat za značně 

protichůdné proti předválečným představám a nabourávající kontinuitu vývoje Prahy. 

Žádný z těchto projektů však nebyl za okupace realizován. Naopak Komise 

ve většině partikulárních otázek (problematika umístění čističky odpadních vod, plánování 

podpovrchové dopravy, vznik rekreačních oblastí města) navazovala na práci meziválečné 

Regulační komise. Většina stavebních projektů vyhotovených za okupace až na několik 

výjimek (stavba některých německých škol) vykazuje vysokou míru kontinuity 

a přítomnost nacistické správy se na nich prakticky neodrazila. Toto tvrzení může 

podporovat i personální složení Komise, v jejíchž rozhodujících funkcích sice stáli 

povolaní odborníci z Německa, ale většina českých členů pracovala již v meziválečné 

Regulační komisi. Z prozkoumaných materiálů tak nelze hodnotit období okupace jako 

celkově diskontinuitní s dobou předválečnou. Zároveň některé projekty připravené během 

války byly realizovány v padesátých a šedesátých letech, což dokazuje, že určitá 

navrhovaná řešení odpovídala potřebám města bez ohledu na povahu režimu, za kterého 

vznikla.  

Na základě výzkumu zaměřeného na stavební projekty v hromadné dopravě 

a průmyslu tak lze potvrdit tezi teoretika umění Vladimíra Czumala, který považuje období 

okupace i přes minimum realizovaných staveb za svébytnou etapu vývoje české 
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architektury.271 Jeho interpretace se tak dá částečně rozšířit i na celkový vývoj plánovacích 

prací a stavební činnosti mezi březnem 1939 a květnem 1945. Stavební projekty v dopravě 

a průmyslu vzniklé za okupace představují specifické případy, které nevykazují žádnou 

míru diskontinuity s celkovým vývojem města, a právě naopak specifickými podmínkami, 

v nichž vznikly, prezentují zajímavou vývojovou etapu urbánní historie Prahy hodnou 

dalšího zkoumání. Snížení míry stavebního ruchu pak pramenilo nikoliv z proměny 

společenského řádu, nýbrž bylo přímým důsledkem hospodářských potíží způsobených 

válkou. Z těchto důvodů lze proto říct, že obě hypotézy byly potvrzeny. Zaprvé stavební 

činnost v období nacistické okupace nadále pokračovala v určitých oblastech. Zadruhé pak 

nelze otázky stavební činnosti v Praze považovat za pole, kde by se výrazně projevily 

přímé zásahy nacistických okupantů. Konečně, i navzdory proklamovaným koncepčním 

východiskům a plánům přeměny Prahy, vykazovaly konkrétní stavební projekty vysokou 

míru návaznosti na meziválečné plánování Československé republiky.  

V průběhu výzkumu zároveň vyšlo najevo, nakolik zůstávají otázky stavební 

činnosti první poloviny čtyřicátých let neprobádaným tématem. Aspirací práce v tomto 

ohledu bylo přinést lepší porozumění alespoň v partikulárních otázkách spojených 

s realizovanými projekty v dopravě a průmyslu. Přesto však většina stavebních oblastí 

představuje prostor pro další bádání, které může přinést lepší porozumění urbanistickému 

vývoji poválečné Prahy. Zkoumání za války připravovaných projektů může být zároveň 

zajímavé i z toho pohledu, že v posledním roce byly několikrát otevřeny otázky budoucích 

stavebních projektů (otázka urbanistického řešení okolí Libeňského mostu a možnosti 

alternativního přemostění v jeho okolí nebo výstavba nové čtvrti v Bubnech), kterými se 

plánovací úřady zabývaly již v době okupace. 

                                                 
271 Czumalo, „Česká teorie architektury…“,  7-32. 
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Summary 

The thesis concentrated on the question of building activity in Prague in the time of 

the Nazi occupation of Protectorate Bohemia and Moravia between March 1939 and May 

1945. The thesis has challenged the interpretation of this specific period as a time with 

limited building activity caused directly by the occupants´ long-term concepts with the area 

of Protectorate Bohemia and Moravia. To follow the internal logic of the question, the first 

two chapters concentrated on the theoretical background of Nazi urban planning in general 

and in particular on the plans designed for the change of Prague. As the outcomes of the 

research described in the third chapter based on the specific cases of traffic infrastructure 

and industrial buildings finished between 1939 and 1945 show, the limited building 

activity was caused by several factors. Firstly, the lack of resources and working force 

forced the occupants to enforce laws, which limited the building activity but it continued in 

restricted scope in specific areas. Secondly, although the Nazi architecture proclaimed the 

break-up with the tradition of interwar period, most of the built projects show their direct 

connection to the most current problems of the city and were, at least in the case of Prague, 

already discussed during the pre-war Czechoslovakia. Additionally, the thesis argues that 

basically none of the finished projects were motivated by the will of occupants, but they 

have mostly arisen out of the needs of the city and its inhabitants. All the above mentioned, 

the thesis leads to the conclusion that although the occupation highly influenced the urban 

development of the city, it still cannot be described as a highly discontinuous period. Most 

of the restrictions were caused by the economic situation and not by the influence of 

occupants on the building activity. The further research, especially in the almost uncovered 

field of finished building projects, could lead to a better understanding of the urban 

development of Prague and maybe even to rephrase the interpretation of some of its 

specific periods.    
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