
UNIVERZITA KARLOVA

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD

Institut Mezinárodních studií

Katedra německých a rakouských studií

Bakalářská práce

2019 Dita Sutterová

1



UNIVERZITA KARLOVA

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD

Institut Mezinárodních studií

Katedra německých a rakouských studií

Souboj architektury Východního a Západního Berlína

Bakalářská práce

Autor práce: Dita Sutterová

Studijní program: Česko-německá studia 

Vedoucí práce: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

Rok obhajoby: 2019

2



Prohlášení

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené 

prameny a literaturu.

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu.

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.

V Praze dne 30. 07.2019

3



Bibliografický záznam

SUTTEROVÁ, Dita. Souboj architektury Východního a Západního Berlína. Praha, 2019. 37 

s. Bakalářská práce (Bc). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut Mezinárodních 

studií. Katedra německých a rakouských studí. Vedoucí bakalářské práce doc. PhDr. Tomáš 

Nigrin, Ph.D.

Rozsah práce: 54. 790

4



Anotace

Bakalářská práce porovnává architekturu budov, které byly vystavěny nebo zrekonstruovány 

v Západním a Východním Berlíně v době jeho rozdělení, tedy mezi lety 1949 a 1989. 

Architektura v této době většinou fungovala jako politická propaganda a prezentace 

politických režimů, které v zemích panovaly. Celý tento proces byl následkem Studené 

války panující touto dobou mezi východem a západem.

Práce popisuje a srovnává šest budov, tři z Východního a tři ze Západního Berlína. Východní 

Berlín stavěl nové budovy ve stylu socialistického realismu, a v práci se objevuje Televizní 

věž z roku 1969, dnešní třída Karla Marxe a Palác Republiky, který byl otevřen z roce 1976. 

Západní Berlín zareagoval na stavbu třídy Karla Marxe výstavbou Kongresové haly. Dále 

opravil třídu Kurfůrstendamm a věž Funkturm.

Budovy jsou srovnávány na základě použitých materiálů během stavby, podle toho, jak 

úspěšní a cenění architekti stavby navrhli, jaké politické dozvuky budovy na druhé straně 

zdi vyvolaly, a podle stavu, v jakém se budovy nacházely po pádu železné opony. Navíc se 

budovy značně lišily v množstvím propagandistických prvků, kterými byly na veřejnosti 

prezentovány. Těmi Východní Berlín značně vynikal.

Annotation

The bachelor thesis compares the architecture of the buildings that were built or 

reconstructed in West and East Berlin at the time of its division, between 1949 and 1989. At 

that time, the architecture mostly functioned as a political propaganda and a presentation of 

the political regimes that existed in the countries. The whole process was the result of the 

Cold War prevailing between East and West at this time.

The work describes and compares six buildings, three from East and three from West Berlin. 

East Berlin built new buildings in the style of socialist realism, the TV Tower, today's Karl 

Marx Avenue and the Palace of the Republic, opened in 1976. West Berlin responded to the 

construction of the Karl Marx Avenue by building a Congress hall. It also repaired the 

Kurfurstendamm Avenue and the Radio tower Funkturm.

Buildings are compared on the basis of the materials used during construction, according to 

the building architects, political reverberations o f the building on the other side of the wall, 

and the condition of the buildings.
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1. Úvod

Téma mé bakalářské práce zní Souboj architektury Východního a Západního Berlína. Má 

výzkumná otázka zněla, Jaká část rozděleného Berlína stavěla vletech 1949-1989 

modernější, funkčnější a dodnes Zachovalejší architekturu. Která půlka používala 

architektonické stavby k propagandě svého režimu, jakou roli v tom hrál výběr architekta a 

v jakém stavu se budovy nacházely po pádu železné opony.

Hypotézou bylo, že, přestože se obě země snažily vypadat a působit co nejlépe a vynaložily 

na to mnoho finančních prostředků, tak Spolková republika Německo používala během 

obnovy města modernější technologie, tudíž i její stavby byly architektonicky modernějšími. 

Navíc byly rozmanitější, jelikož Východní Berlín stavěl ve vzoru Sovětského svazu vše 

v jednotném socialistickém stylu. Předpokládala jsem tedy, že architektura Západního 

Berlína byla vyspělejší než architektura Východního Berlína, byla zajímavější. Navíc je 

dodnes oblíbeným místem turistů z celého světa, zatímco bývalá východní část je  opomíjena.

Toto téma jsem si zvolila, protože mi Berlín přišel lukrativní a vhodný pro architektonický 

rozbor svou rozlohou a obsáhlostí architektonických stylů, které pocházejí z různých 

architektonických epoch, které se ve městě v minulosti vystřídaly. Svou práci jsem 

zpracovala komparativní analýzou a jejím cílem bylo srovnat architekturu v obou částech 

Berlína a určit, jaká ze zemí byla vyspělejší a jaký podíl na tom měla politická situace 

panující v zemi. Záměrem práce bylo potvrdit stanovisko, že při jakékoliv výstavbě hraje 

důležitou roli politika. Práce byla strukturována do dvou velkých částí. Teoretická část se 

věnovala historii budov a v praktické části bylo již samotové srovnání vždy dvou budov 

s podobnými fůnkcemi.

Čerpala jsem především ze zahraničních zdrojů, nejvíce z anglojazyčné a německojazyčné 

literatury. Mým primárním zdrojem byla kniha Architecture politics and identity in divided 

Berlin (Pugh, 2014), jako sekundární literaturu jsem si volila knihy věnující se jednotlivým 

stavbám. Například knihu Der Kurfürstendamm: ein Bummel über Berlins legendären 

Boulevard (Eichhorn, Silleras, 2011) a knihu Palast der Republik: Aufstieg und Fall eines 

symbolischen Gebäudes (Holfelder, 2008) a další. Také jsem využila fotografií, které 

zachytily mnou vybrané stavby v daném časovém rozmezí a čerpala jsem z dokumentů, ve 

kterých vystoupili novodobí architekti, kteří se soustředili na podobnou oblast a časový úsek.
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2. Městský koncept před rokem 1949

Berlín patřil oproti mnoha ostatním světovým metropolím mezi tu mladší. V 17. století se 

stal hlavním sídlem braniborsko-pruských kurfiřtů a v roce 1701, kdy v Prusku vládl 

Friedrich Wilhelm I., byl na jeho místě vystaven nový Berlín. Ten byl v té době velice 

oblíbený, což se projevilo výrazným nárůstem obyvatel. Ke konci 18. století měl Berlín přes 

170 tisíc obyvatel, mezi které patřily velké osobnosti jako třeba slavný německý spisovatel 

Heinrich Heine.1

V 18. století se stal Berlín hlavním městem Pruského království a získal pověst barokního 

sídla. V 19. století se pak přeměnil na biedermeierské středisko státní moci a kultury a 

později, v roce 1871, na hlavní město Německého císařství.2

Ve 20. a 30. letech 20. století byl Berlín už natolik známý, že předznamenal známku 

kvalitního života. Každý, kdo chtěl mít ve světě vysoké postavení a pověst elegantního stylu, 

žil v Berlíně. Berlín začal být považován za hlavní město evropské moderny.3

Mezi lety 1933 a 1945 byl Berlín hlavním městem Německé říše. V této éře vněm  byly 

vystaveny stavby především megalomanské architektury. Za doby nacismu bylo hlavní 

město obohaceno například Olympijským stadionem, který byl postaven při příležitosti 

letních olympijských her konaných roku 1936 v Berlíně. Stadion byl navržen dvorním 

architektem Adolfa Hitlera Albertem Speerem podle antického vzoru a dodnes se nachází 

na okraji města, kam za ním jezdí mnoho turistů.

Za druhé světové války bylo město prakticky zcela zničeno bombovými útoky, a tak 

německá vláda zvažovala, v jakých architektonických stylech bude výstavba Berlína 

pokračovat. Jedním z návrhů bylo pokusit se architekturu města sjednotit a pokračovat v 

jednotném stylu. To se však kvůli rozdělení Německa, a tedy i Berlína, nekonalo.

Berlín byl v roce 1949 rozdělen mezi dva samostatné státy a Spolková republika Německo i 

Německá demokratická republika využívala architekturu jako formu politické propagandy. 

Berlín se v obou částech zásadně měnil a hledal novou identitu. A právě kvůli hledání 

identity nevznikaly v obou částech Berlína nijak výrazně podobné stavby. Východní i 

Západní Berlín se pokoušel naleznout vlastní osobitý styl.

1 Kolektiv autorů, Toulky Evropou: Pozoruhodná místa starého kontinentu, (Praha, Rebo, 2009), 168.
2 Hanzlová, Alena, Berlín: Projektování v kontextu města, (Praha, Obec architektů, 1994), 78.
3 Ibid.
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3. Východní Berlín

Obě země, SRN (Spolková republika Německo) a NDR (Německá demokratická republika) 

si po rozdělení primárně kladly za cíl obnovit po válce zničené město. Stavěly silnice a trasy 

městské hromadné dopravy. Soustředily se především na metro, které platilo tou dobou za 

velice nápomocné a důležité v dopravě po městě.

Německá demokratická republika se příliš dlouho nerozmýšlela, na jaký architektonický styl 

naváže ve výstavbě Východního Berlína. Okamžitě se rozhodla budovat v socialistickém 

stylu panujícím v celém východním bloku. Už v roce 1949 byly navrženy plány 

architektonické přestavby Východního Berlína a najati architekti, kteří se měli nechat 

inspirovat v Moskvě těmi Stalinovými.4

NDR se také snažila pokračovat v německé tradici a nevyhýbala se ani monumentálním 

stavbám. Po válce přišlo do východního Německa mnoho přistěhovalců a zároveň se 

republika potýkala s problémem nedostatku bytů pro obyvatele, jejichž domy byly za války 

zničeny. To se východní Německo rozhodlo vyřešil konceptem kompaktního města. Také 

zde, stejně jako v Západním Berlíně, bylo postaveno mnoho vícepodlažních budov, které 

obsahovaly velký počet bytů. Rodinných domů bychom ve Východním Berlíně nalezli jen 

m álo.5

Základní podmínky, které si vedení východního Německa určilo, zněly stavět lépe, rychleji, 

levněji a krásněji, než staví kapitalistické země. A samozřejmě se zaměřením na moderní 

technologie a materiály. To se mu dařilo do počátku sedmdesátých let, kdy se NDR ocitla 

ve finančním tlaku, který byl důsledkem výstavby zd i.6

Jedním z prostředků politické propagandy, které začalo východní Německo ovládat rychleji 

než západní, byla rekonstrukce vzdělávacích institucí.7

4 Pfeiffer-Kloss, Verena. Die Macht der Abwesenheit. Zur städtebaulichen Gestaltungsdebatte um den 
Stadtplatz unter dem Berliner Fernsehturm. (Institut für Stadt- und Regionalplanung TU Berlin, 2015), 39.
5 Bluhm, Sven, Zwischen Bahnhof Alexanderplatz und Ostufer der Spree: Der Femsehturm und das Marx- 
Engels-Forum vom Ursprung bis zur Fertigstellung (Mnichov, GRIN Verlag, 2008), 3.
6Pfeiffer-Kloss, Verena. Die Macht der Abwesenheit. Zur städtebaulichen Gestaltungsdebatte um den 
Stadtplatz unter dem Berliner Fernsehturm. (Institut für Stadt- und Regionalplanung TU Berlin, 2015), 40.
7 „Two Gemtan architectures 1949-1989”, Institut für Auslandsbeziehungen-. https://www.ifa.de/en/visual- 
arts/exhibitions-abroad/architecture/two-gemian-architectures/education-and-professional-training.html, 
(staženo 14. 4. 2018).
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3.1. Palác republiky

Palác republiky, německy Palast der Republik, byl otevřen ve Východním Berlíně v roce 

1970. Palác se nacházel na místě bývalého Berlínského městského zámku, který byl za druhé 

světové války značně zničen a později, po rozdělení Německa, zbořen, jelikož zobrazoval 

symbol pruského imperialismu, na který východní Německo nechtělo navázat. Otevření 

paláce mělo znázorňovat nově objevenou autonomii Německé demokratické republiky a 

doufalo v podnícení národní hrdosti v jejích obyvatelích.8

Palác v městské části Mitte navrhli architekti Heinz Graffunder, Wolf-Rudiáger Eisentraut 

a Manfřed Prasser v typickém socialistickém realismu. Tvořila ho železná konstrukce a velké 

množství prefabrikovaného betonu. Po všech stranách měl spoustou malých obdélníkových 

hnědých oken, díky kterým budil dojem, že je celý prosklený. Nad hlavním vchodem se tyčil 

státní znak Německé demokratické republiky, kruh s kladivem a kružítkem lemovaný 

žitnými klasy. Na zadní straně paláce visely velké skleněné hodiny.9

Interiér působil stejně velkolepě a jednoduše jako exteriér -  vysoké stropy, sloupy, 

monumentální schodiště, lesklé podlahy, velké množství světel a žulové obklady. Právě 

kvůli osvětlení si od veřejnosti vysloužil přezdívku Erichs Lampenladen, neboli Erichův 

obchod s lampami. Název upozorňoval na 1001 lamp použitých ve foyer a generálního 

tajemníka Sjednocené socialistické strany Německa Ericha Honeckera. Další jeho 

přezdívkou, rovněž kvůli východoněmeckému politikovi, bylo Ballast der Republik neboli 

přítěž republiky.10

Palác sloužil především jako sídlo východoněmeckého parlamentu. Ten zasedal ve velkém 

patrovém sálu se třemi až dvanácti tisíci míst. Tento prostor využívala také Jednotná 

socialistická strana Německa (SED), která v něm pořádala své sjezdy, do budovy se 

nastěhovala v roce 1976. Kromě politických záležitostí se ve velkém sále konaly i koncerty 

německé filharmonie a divadelní představení. V budově se rovněž nacházela pošta, výtvarná 

galerie, restaurace a klub.* 11

8 Holfelder, Moritz. Palast der Republik: Aufstieg und Fall eines symbolischen Gebäudes (Links Christoph 
Verlag, 2008), 91.
9 Pugh, Emily, Architecture politics and identity’ in divided Berlin, (University of Pittsburgh, 2014), 335.
10 Pugh, Emily, Architecture politics and identity in divided Berlin, (University of Pittsburgh, 2014), 332.
11 Holfelder, Moritz. Palast der Republik: Aufstieg und Fall eines symbolischen Gebäudes (Links Christoph 
Verlag, 2008), 120.
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Právě díky událostem konaným v paláci se vytvářela jeho kulturní pověst. Velice oblíbené 

bylo u občanů divadlo a galerie. Diváci zde totiž měli možnost, jako na jednom z mála míst 

v Německé demokratické republice, vidět umění zahraničních umělců. Vystupovali zde 

zahraniční baletní soubory či zpěváci z celého světa. Německo tak navštívil například 

americký popový zpěvák Harry Belafonte nebo jazzový zpěvák Udo Lindenberg ze 

západního Německa. Palác také sloužil jako místo setkávání německých vysoce postavených 

osobností. Ty zde slavily narozeniny nebo využívaly tohoto prostředí k pořádání svateb. 

Palác zůstal oblíbený i po 70. letech, kdy začali Berlíňané trávit méně času na veřejných 

místech a raději zůstávali ve svých domovech.12

Palác oblibu však ztratil po sjednocení Německa. Obyvatelé východního Berlína chtěli 

vyzkoušet budovy nabízené bývalým Západním Berlínem, a Západoberlíňané považovali 

socialistickou architekturu za ošklivou a zaostalou a nechtěli trávit svůj čas v její 

přítomnosti. Palác tak začal upadat a rekonstrukce se již nedočkal. Po roce 1990 čelil palác 

kritice kvůli vysokému obsahu azbestu. I když jeho množství nebylo životu nebezpečné, 

rozhodla se německá vláda palác strhnout. Demolice začala v roce 2006 a trvala dva roky.13

3.2. Televizní věž

Televizní věž Femsehturm, která se původně nazývala Telespargel, avšak tento název nebyl 

obyvateli Berlína přijat, je  dodnes jedním z hlavních symbolů východního Německa. Na 

místě, na kterém dnes Fernsehturm stojí, měl původně stát pouze dům vysoký 180 metrů, 

jelikož vysoké domy představovaly podle předsedy Státní rady NDR Waltera Ulbrichta 

modernitu, kterou si NDR kladla za svůj hlavní cíl.14

Věž v PanoramastraBe byla po čtyřech letech dokončena, v roce 1969. Jelikož se stavěla 

několik let, vystřídalo se u ní mnoho architektů, mezi nejznámější patřil architekt věží na 

Stalinallee Hermann Henselmann, Fritz Dieter a Gůnter Frank. V průběhu let, v roce 1963, 

byla výstavba na chvíli pozastavena, jelikož se NDR dostala do finanční krize. Původně se 

zamýšlelo, že bude budova celá kulatá, ale nakonec se od toho upustilo. Věž byla 

vybudována, jako většina staveb z éry Německé demokratické republiky, z betonu. Otáčivá

12 Pugh, Emily, Architecture politics and identity in divided Berlin, (University of Pittsburgh, 2014), 196.
13 Dmitrieva, Marina, Kliems, Alfrun, The Post-Socialist City: Continuity and Change in Urban Space and 
Imagery, (Jovis, 2010), 53.
14 Drommer Renate, „Geschichte und Geschichten vom Berliner Femsehturm“, Das Blättchen, 23. listopadu 
2015, https://das-blaettchen.de/2015/ll/geschichte-und-geschichten-vom-berliner-femsehhimi-34473.html 
(staženo 08. 07. 2019)
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kopule ve výšce 207 metrů byla navržena Hermanem Henselmannem podle vzoru prvního 

sovětského sputniku z roku 1957.15

Věž byla vystavěna na tomto místě záměrně. Rada města se rozhodla vytvořit na místě trosek 

po druhé světové válce centrum Východního Berlína a politické centrum pro celý německý 

lid. Přístupovou cestu k televizní věži měl tvořit pomník autorů Komunistického manifestu 

Karla Marxe a Friedricha Engelse a v blízkém okolí stát také Palác republiky. Na ploše pod 

televizní věži se poté konaly oslavy státních svátků i demonstrace. Berlínští politici si od 

tohoto veřejného místa slibovali, že jim  pomůže s budováním snad budoucí socialistické 

společnosti.16

Výška televizní věže byla záměrně 365 metrů kvůli nejvhodnější poloze pro rádiové a 

televizní vysílání. NDR tím chtěla své obyvatele odradit od napojování se k přijímačům 

Západního Berlína. Výstavba televizní věže měla symbolizovat triumf socialistického 

Berlína, režimu, který překonal kapitalismus svou kvalitou a prestiží, která byla spojena 

s celkovou výstavbou nového města.17

3.3. Třída Karla Marxe

Třída Karla Marxe, německy Karl-Marx Allee, je  známá ulice nacházející se v okrsku Stadt 

Mitte. Toto místo bylo zvoleno proto, aby spojovalo náměstí Alexanderplatz, Ostrov muzeí 

a historickou ulici Unter den Linden. Třída Karla Marxe je průměrně široká 90 metrů, což 

je více než známá pařížská ulice Champs-Élysées, a dlouhá dva kilometry. Champs-Élysées 

však byla známá již v osmnáctém století jako dlouhá alej plná stromů.18

Třída Karla Marxe se původně jmenovala Große Frankfurter Straße. V roce 1949 však byla 

podle prvního generálního tajemníka Komunistické strany Sovětského svazu Josifa 

Vissarionoviče Stalina přejmenována na Stalinallee. Byla německou první socialistickou 

ulicí. V roce 1961 byla v důsledku odstraňování Stalinova kultu jako mnoho jiných míst ve 

východním bloku přejmenována, a pojmenována po zakladateli marxismu Karl-Marx Allee.

15 Pfeiffer-Kloss, Verena. Die Macht der Abwesenheit. Zur städtebaulichen Gestaltungsdebatte um den 
Stadtplatz unter dem Berliner Fernsehturm. (Institut für Stadt- und Regionalplanung TU Berlin, 2015), 44.
16 Pfeiffer-Kloss, Verena. Die Macht der Abwesenheit. Zur städtebaulichen Gestaltungsdebatte um den 
Stadtplatz unter dem Berliner Fernsehturm. (Institut für Stadt- und Regionalplanung TU Berlin, 2015), 38.
17 Gundlach Sabine, „Berliner Femsehtumi: Von Ulbrichts Vorzeigeprojekt zum Kult“, Berliner Morgenpost, 
04. srpna 2015, https://www.morgenpost.de/berlin-history/article205534153/Berliner-Femsehturm-Von- 
Ulbrichts-Vorzeigeprojekt-zum-Kult.html (staženo 08. 07. 2019)
18„Das neue Leben der Stalinallee”, Die Zeit, http://www.zeit.de/kultur/karl-marx-allee/index.html#prolog, 
(staženo 14. 4. 2018)
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I když se od roku 1989 pravidelně mluvilo o navrácení se k původnímu názvu ulice Große 

Frankfurter Straße, nese si třída jméno Karl-Marx Allee dodnes.19

S výstavbou ulice se začalo v roce 1952. 17. července roku 1953 pozastavilo výstavbu 

povstání dělníků pracujících na stavbě. Dělníci a stavitelé protestovali proti komunismu, 

protest se poté rozšířil do národního povstání. Hnutí bylo sovětskými tanky násilně potlačeno 

a vyžádalo si přes sto lidských obětí. V roce 1960 byla ulice dostavena, což představovalo 

pro komunistický režim významnou symboliku.20

Stalinallee měla být ikonou socialistické přestavby východního Německa, kvůli čemuž 

působila oproti svému okolí naprostým kontrastem. Ulici a její okolí navrhli architekti 

Hermann Henselmann, Egon Hartmann, Hanns Hopp, Kurt Walter Leucht, Richard Paulick 

a Karl Souradny, kteří se měli nechat inspirovat německou architekturou z roku 1800, o čemž 

svědčí i slogany spojené s výstavbou „The new Berlin will grow out o f  the old Berlin ” a „ We 

want a national, German style o f architecture, one that is derived from  the great masters o f  

German building history”. Architekti se podíleli na rozvoji architektonické koncepce 

Berlína. Jeden z nich, Hermann Henselmann navrhl například berlínské Staré muzeum na 

Ostrově muzeí, Koncertní halu na Gerndarmenmarkt nebo bývalý dům pro královskou stráž 

Neue Wache v Ulici pod lipami.21

Ulice byla také ohraničena věžemi od Hermanna Henselmanna. Mezi Stalinallee a 

Frankfurter Tor se nacházely dvě věže se zelenou kopulí, severní a jižní. Druhý konec ulice 

udávalo náměstí Strausberger Platz, na kterém se rovněž nacházely dvě věže, tyto ale bez 

kopulí. Vzhled ulice určovaly malé bloky budov různých velikostí, které měly stejný styl a 

byly úhledně seřazené. Na západním konci ulice vznikly rodinné domy.22

V budovách se nacházely antické sochy a reliéfy, schodiště z mramoru či podlahy z 

dřevěných parket. Domy byly obdélníkového tvaru, měly mnoho malých oken, zábradlí a 

rovnou střechu. Velká část z nich měla podloubí, což bylo spolu se sloupy na budovách 

obvykle to jediné, co mělo zaoblený tvar.23

19 Pugh, Emily, Architecture politics and identity in divided Berlin, (University of Pittsburgh, 2014), 35.
20 Pugh, Emily, Architecture politics and identity in divided Berlin, (University of Pittsburgh, 2014), 40.
21 Pugh, Emily, Architecture politics and identity in divided Berlin, (University of Pittsburgh, 2014), 38.
22 „Ein Kind der Stalinallee”, Die Zeit, http://www.zeit.de/kultur/karl-marx-allee/index.html#chapter-01, 
(staženo 14. 4. 2018)
23 „Vzhůru do Kosmosu”, Respekt, https://www.respekt.cz/schones-berlin/vzhuru-do-kosmosu, (staženo 14. 4. 
2018)
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Kolektivní komplex budov byl navržen jako místo k bydlení pro „pracující třídu”. Byty byly 

velké a velice nadčasové. Vybaveny byly ve stylu biedermeier a chippendale, tedy s 

dřevěným nábytkem, čalouněnými pohovkami s květinovými vzory, krajkovými záclonami 

a přehozy a keramickými sochami.24

Ulice byla vytvořena po vzoru kulturní a sociální architektury. Byla pro obyvatele atraktivní 

a sloužila k jejich setkávání. Lidé se sem chodili bavit po práci, vypít si kávu v kavárně, ale 

také nakupovat do obchodů, ve kterých se nabízelo zboží, které se jinde ve východním 

Německu nedalo sehnat. Němci sem dojížděli z různých míst země. V přízemí domů se 

nacházely kavárny, restaurace, lákavě nazdobené obchody a jiné prostory k zábavě. 

Oblíbené byly i restaurace, které nesla speciální jména -  po hlavních městech zemí 

východního bloku. Jedlo se tak například ve Varšavě, Bukurešti, Budapešti, Praze, Sofii či 

na Moravě. Zákazníci mohli ochutnat různorodé východoevropské kuchyně. Po změně 

režimu však byly restaurace uzavřeny a například z Restaurace Budapešť se stal steak house 

a z Restaurace Varšava muzeum počítačových her. V ulici se také konaly tradiční 

prvomájové průvody a vojenské přehlídky představující sílu a slávu komunistického režimu. 

Děti navštěvovaly školky a školy v ulici, a dále byla možnost zajít si v ulici do nemocnice 

k lékaři. 25

V polovině ulice se nacházela tři metry vysoká, bronzová socha Josifa Vissarionoviče 

Stalina. Ta z ní byla po jeho smrti, přes noc vroce 1961, generálním tajemníkem Sjednocené 

socialistické strany Německa Walterem Ulbrichtem odstraněna, aby tak zmizela z povědomí 

socialismu. Později byla roztavena.26

Lidé ulici navštěvovali rádi kvůli kinu Kosmos a International, kavárně Moskau a 

zmrzlinámě Mokka-Milch-Eisbar.

3.1.1 Kino International a Kosmos

Ve Stalinallee se nacházelo nejslavnější kino východního Německa, Kino International. 

Navrhli jej Josef Kaiser a Heinz Aust. Jeho základ tvořila železo-betonová konstrukce, 

přední strana vedoucí do ulice byla otevřená a vyplněna sklem. Uvnitř se nacházelo 

impozantní nepravidelné osvětlení několika barev, dřevěné prvky a nábytek kulatých tvarů.

24 Pugh, Emily, Architecture politics and identity in divided Berlin, (University of Pittsburgh, 2014), 40.
25 Pugh, Emily, Architecture politics and identity in divided Berlin, (University of Pittsburgh, 2014), 42.
26 „Das neue Leben der Stalinallee”, Die Zeit, http://www.zeit.de/kultur/karl-marx-allee/index.html#prolog, 
(staženo 14. 4. 2018)
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Kino mělo tři patra, a kromě promítacího sálu se v něm nacházela knihovna a místnost pro 

setkávání hlavy státu s předsedou strany po promítání.27

V ulici se nacházelo ještě jedno kino, Kino Kosmos. I jeho architekty byli Josef Kaiser a 

Heinz Aus. Kino mělo čtvercový tvar, avšak jeho hlavní prostory měly tvar obdélníkový. 

Jeho konstrukce byla z betonu a přední strana opět prosklená. Ostatní neprosklené plochy 

byly pokryty keramickými dlaždicemi. Interiér byl vybaven minimalisticky -  bílé plochy, 

kulaté sloupy a světla se zlatými prvky. S kapacitou 1001 diváků to bylo největší kino 

Německé demokratické Republiky. Proslulé bylo především kvůli promítání filmových 

premiér.

3.2.1 Café Moskau

Café Moskau byla kavárna nacházející se naproti Kinu International. Navržena byla 

architekty Josefem Kaiserem a Horstem Bauerem v souladu s mezinárodními 

architektonickými standardy. Její základ byl betonový. Celé první patro a i část přízemí, bylo 

průhledné a na střeše v noci svítily bílé nápisy Moskva, kavárna, restaurace, které navrhl 

východoněmecký grafik Klaus Wittkugel. Budovu podpíraly minimalistické betonové 

sloupy. Minimalismus se projevoval i v interiéru, přestože měla kavárna obsahovat 600 míst 

k sezení, nacházelo se v ní mnoho volného prostoru. Prostor zvětšovala i převládající bílá 

barva, kterou tlumily dřevěné prvky. V letech 1982 bylo do budovy přidáno dřevěné 

obložení a míšeňské porcelánové dekorace. Po roce 1990 byla kavárna několik let nefunkční, 

v současnosti je  znovu v provozu.

3.3.1 Mokka-Milch-Eisbar

Mokka-Milch-Eisbar, zkráceně Mokke, byla jedna z nej oblíbenějších zmrzlináren ve 

Východním Berlíně. Jejím architektem byl Walter Franěk. Budova byla postavena po vzoru 

mezinárodní moderní architektury. Pokryta byla žlutými keramickými dlaždicemi a střechu 

tvořil bílý neonový nápis Mokka-Milch-Eisbar se dvěma hvězdami před a za jménem. 

Kavárna se proslavila koncem šedesátých let, a to díky písni od saského zpěváka Thomase 

Natschinskiho, který v ní zpíval, že Mocha Milk Eisbar slouží jako místo setkání mladých

27Neuling Eric, “Interantional“, Kinokompedium
http://www.kinokompendium.de/intemational_kino_berlin.htm staženo 14. 4. 2019)
28 „Vzhůru do Kosmosu”, Respekt, https://www.respekt.cz/schones-berlin/vzhum-do-kosmosu, (staženo 14. 4. 
2018)
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Berlíňanů. Následky byly hned dva. Jedním z nich bylo, že i přes kapacitu 300 hostů čekali 

lidé dlouhé fronty i hodinu a půl, aby mohli ochutnat legendární koktejl Pitti Platsch, který 

zmiňovala slova písně. Druhým následkem bylo, že i v jiných německých městech začaly 

vznikat stejnojmenné imitátorské zmrzlinárny. Po roce 1990 byl zmrzlinový bar uzavřen. V 

roce 1991 zde místo něj měla vzniknout čínská restaurace, tyto plány však selhaly. Mléčný 

bar byl tak obnoven až v roce 1995 a pod jiným jménem, Albert, funguje dodnes.29

Jako součást komplexu budov na Stalinallee bývají ještě uváděny další dvě budovy, Hotel 

Berolina a bytový dům Hochhaus an der Weberwiese, které se však nenacházely přímo na 

hlavní třídě. Hotel Berolina se nacházel mezi Weydemeyerstrafíe a Berolinastrafie za Kinem 

International. Přesto, že tak stál už v jiné ulici, měl adresu Karl-Marx Allee 31. Navržen byl 

Josefem Kaiserem a Gůnterem Kunertem. Jeho konstrukce byla tvořena ocelí a fasáda 

prvních pater dlaždicemi, zatímco horní patra pokrývala modrá keramika. Hotel měl třináct 

pater, ve kterých se nacházelo 375 pokojů, v nejvyšším patře ještě navíc kavárna a 

restaurace. V roce 1996 byl hotel přesto, že byl považován za památku, zbořen. Na jeho 

místě byl postaven nový hotel, tentokrát však se čtrnácti patry, který se měl i tak orientovat 

na bývalý hotel Berolina.30

Hochhaus an der Weberwiese se nacházel v ulici Marchclewskistrafíe 25. Navržen byl opět 

architektem Hermannem Heselmannem a byl považován za první berlínský socialistický 

dům. Dům měl devět pater, dvě poslední patra byla obložena míšeňským porcelánem a na 

střeše se nacházela terasa. Dům byl navržen tak, aby vypadal jednoduše a decentně.31

4. Západní Berlín

Po válce se i v ulicích Západního Berlína nacházely hromady trosek. S těmi se 

Západoberlíňané vyrovnali dříve a rychleji než obyvatele Východního Berlína a mohli tak 

již v průběhu padesátých let začít s novou výstavbou a reorganizací města.

Ze Západního Berlína se po válce pomalu stala metropole, ve které však kvůli náhle nižšímu 

počtu obyvatel stejně jako ve Východním Berlíně, nepanoval společenský život. Metropole 

stále ještě vzpomínala na staré dobré časy, které město zažívalo ve dvacátých letech.

29„Mokka-Milch-Eis-Bar”, Berliner Zeitung, https://www.berliner-zeitung.de/mokka-milch-eis-bar- 
17091820, (staženo 14. 4. 2018)
30 Von Tümpling Hort. Berolina (Verlag für die Frau Leipzig, 1983), 97.
31 Krüger Thomas Michael Krüger. Karl-Marx-Allee & Frankfurter Allee Berlin, (Stadtwandel Verlag D. 
Fuhrhop, 2003), 40.
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Spolková republika Německo se pomalu pokoušela zapomenout na éru nacismu a začít od 

začátku. Vedla však debatu o tom, jestli naváže na časy Výmarské republiky nebo Pruského 

království. Z hlediska architektury se nakonec Západní Berlín rozhodl zaměřit čistě na 

moderní styl. Chtěl sice obnovit starověké centrum, už však bez monumentálních staveb. 

Oblíbenými místy pro bydlení se staly lineární blokové budovy a rodinné domy.32

Oproti jiným západním městům Německa se Západní Berlín po válce vzchopil a proměnil 

pomaleji, a to především kvůli Berlínské krizi, která probíhala na konci padesátých let.

V těchto časech v západním Německu fůngovala velice silná americká propaganda, která 

měla světu ukázat, jak by Západní Berlín vypadal bez finanční pomoci Spojených států. 

Jejich snahou bylo Berlín co nejrychleji povznést na dobrou úroveň a tím prokázat, že 

Východní a Západní Berlín jsou dvě naprosto odlišná místa s rozdílnými politickými 

ideologiemi a ekonomickými i sociálními aspekty. Tato forma propagandy se projevovala 

především skrze televizi.33

V Západním Berlíně se o pár let později začala rozmáhat korupce, a to především 

v politických sférách. Berlín se sice prezentoval jako jedinečné město s vysokými životními 

kvalitami, ve skutečnosti však byl pro čím dál více lidí městem, které vymíralo. 

Západoberlíňané se i tak pokoušeli vytvořit si vlastní autonomní město, které nezůstane 

zapsáno do historie pouze jako polovina města, které dříve tvořilo celek s Východním 

Berlínem.34

Přestavba města postupovala i nadále. Jednou z myšlenek západoberlínských architektů bylo 

vytvoření velkého množství zeleně, která bude zakomponována do víru velkoměsta, Berlín 

byl vždy prezentován jako zelené město. Architekti navrhovali velkolepé parky, dětská hřiště 

i sdílené zahrady. Také byly ve městě vystavěny nové vládní budovy, školy i 

kavárny nej různějších architektonických stylů.35

V 80. letech se stal Západní Berlín známý po celé světě především díky své alternativní 

kultuře. Fungoval jako shromaždiště aktivistů, squatterů, ale také do něj přijížděli zahraniční 

umělci, které sem lákala velká a celkem snadná distribuce drog. V Berlíně zemřelo během

32 Hanzlová, Alena, Berlin: Projektování v kontextu města, (Praha, Obec architektů, 1994), 87.

33 Pugh, Emily, Architecture politics and identity in divided Berlin, (University of Pittsburgh, 2014), 74.

34 Pugh, Emily, Architecture politics and identity in divided Berlin, (University of Pittsburgh, 2014), 238. 
35Salter Gerhard, Wichmann Manfred. Am Rand der Welt: Die Mauerbrache in West-Berlin in Bildern von 
Margret Nissen und Hans W. Mende (Ch. Links Verlag, 2018), 17.
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80. let více lidí než vjiných evropských městech. Několik měsíců zde strávil například 

britský zpěvák David Bowie, americký zpěvák a herec Iggy Pop či Australan Nick Cave.

4.1. Funkturm

Funkturm nebyla postavena během trvání studené války, ale již dávno před ní v roce 1926 

podle návrhu Heinricha Straumera. Věž byla od začátku míněna jako televizní vysílač a 

zároveň plocha k pořádání výstav. Televizní vysílání bylo zahájeno v roce 1929, což bylo 

celkově první pravidelné televizní vysílání. Funkturm sloužila do roku 1933 jako 

propagandistická plocha Výmarské republiky, tu však v roce 1933 nahradila vláda Adolfa 

Hitlera.36

Funkturm sloužila i Nacistickému Německu jako plocha vhodná k propagandě. Konaly se 

v ní výstavy, z nichž například jedna sloužila jako poděkování vůdci Adolfu Hitlerovi a měla 

prokázat oddanost a podporu lidu. Vysílač byl během druhé světové války zasažen granáty 

a částečně zničen. Avšak již v roce 1950 se v něm mohly organizovat nové výstavy.37 

Po rozdělení Německa připadla Funkturm na západ a jelikož bylo potřeba ji zrekonstruovat, 

rozhodlo se ji vedení Západního Berlína opravit. Právě díky rekonstrukci získala věž 

podobnost pařížské Eiffelovy věže, restauraci ve výšce 52 metrů a vyhlídkové podlaží ve 

výšce 125 metrů. Od roku 1952 se v ní obnovila pravidelná rádiová a televizní vysílání, a 

navíc sloužila jako reflektor navádějící letadla na letiště Tempelhof.38

Funkturm byla symbolem Západního Berlína a celého západního Německa. Díky výraznému 

osvětlení se stala stěžejním bodem na trase mezi západním Německem a Západním 

Berlínem. Přezdívalo se jí proto Politische selbstständige Einheit West-Berlin a Leuchtturm 

der Freiheit, jelikož pro západní Němce symbolizovala boj o přežití.139

Věž přestala v roce 1973 sloužit jako televizní a rozhlasový vysílač a fungovala jen jako 

vysílač policie či soukromých rádií. O čtrnáct let později byla znovu zrekonstruována při 

příležitosti 750. výročí založení města.

36“Sendestelle Witzleben, Funkturm“, Wumpus Welt der Radios, http://www.welt-der-alten- 
radios.de/geschichte-berliner-ftmkturm-275.html (staženo 14. 4. 2019)
37 Donath Matthias. Architektur in Berlin 1933-1945. Ein Stadtführer. (Lukas, 2007), 124.
38 DK Travel. Berlin. (Dorling Kindersley, 2017), 179.
39“Sendestelle Witzleben, Funkturm“, Wumpus Welt der Radios, http://www.welt-der-alten- 
radios.de/geschichte-berliner-ftinkturm-275.html (staženo 14. 4. 2019)
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4.2. Kurfürstendamm

Ulice Kurfürstendamm byla nejznámější oblastí Západního Berlína. Známá byla především 

velkým množstvím luxusních módních obchodů, které ji lemovaly. Ulice nevznikla až za 

doby rozděleného Německa, ale již o několik století dříve. Během Studené války se z ní však 

stalo důležité politické centrum Západního Berlína, a tudíž i oblíbené centrum západní 

propagace. Dodnes je  nej navštěvovanější ulicí Německa.

Vývoj Kurfürstendamm byl zrcadlem vývoje celého Německa již od císařských dob až po 

sjednocení Německa. Původně byla Kurfürstendamm jen cestou, která fůngovala již 

v šestnáctém století. Tou dobou se nacházela v zabahněné oblasti a jako zpevněná hráz 

z klacků sloužila knížecím jezdcům jako spojnice mezi berlínskými oblastmi Tiergarten a 

Gränewald. Od toho byl odvozen také její název, který byl složen ze slov Kurfürst, německý 

výraz pro kurfiřta a Damm, česky hráz. V roce 1542 si Kurfiřt Joachim II. nechal 

v Gränewald postavit lovecký zámeček Zum grünen Wald, který díky Kurfürstendamm 

spojil s Berlínským zámkem. Z této doby byl také odvozen název Kurfürstendamm, od slova 

Kurfürst, tedy kurfiřt. V roce 1585 byla ulice poprvé zaznamenána na mapu -  jako 

Churfürstendamm.40

O tři sta let později se ulice začala rozšiřovat a zalidňovat. V roce 1892 na ní započala 

výstavba vil lemující celou ulici, které navrhla skupina kurfiirstendammských architektů, 

která později sklidila kritiku za to, že ulici vystavěla v nejednotném stylu, s fasádami 

různých tvarů, a že se na sebe vily příliš lepily. Vily obsahovaly průměrně patnáct bytů, které 

si pronajímali velkoměšťáci a prominentní obyvatelé Berlína. V té době tvořili 25 % 

obyvatel Kurfürstendamm Židé.41

Začátkem 20. století se pozice ulice Kurfürstendamm zásadně změnila. Stalo se z ní centrum 

urbanismu a moderní kultury. V ulici se začaly organizovat výstavy umění, vznikaly zde 

různorodé kabarety, stavěla se kina a divadla, organizovaly cirkusy. Ulice začala konkurovat 

historickému centru Berlína, a tudíž se do ní začali sjíždět turisté z celého světa. Začalo sejí 

přezdívat „Nový západ“ a byla předzvěstí elegance a šarmu.42

40„Der Kurfürstendamm -  Boulevard und Symbol", Das offizielle Haiiptstadtportal, https://www.berlin.de/ba- 
charlottenburg-wilmersdorf/ueber-den-bezirk/geschichte/literatur/artikel.223121.php, (staženo 24.7.2018) 
41Bösel Peter-Alexander. Der Kurfürstendamm: Berlins Prachtboulevard (Peter A. Bösel, 2008), 37. 
42Eichhom Peter. Der Kurfürstendamm: ein Bummel über Berlins legendären Boulevard (Explorise 
Grebennikov, 2011), 25
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Kurfurstendamm je dnes pro většinu lidí známá především pro svou velkolepou nabídku 

obchodů s módou. Tradici nákupů zde zavedl v roce 1907 německý obchodník Adolf 

Jandorf, když zde otevřel obchodní dům Kaufhaus des Westens, zkráceně KaDeWe. Místní 

obyvatele nová stavba značně zneklidnila, avšak v ulici navodila reprezentační, mezinárodní 

a moderní atmosféru. V roce 1912 ke KaDeWe přibyl dům plný luxusních apartmánů 

Boarding-House, postavený dle návrhů německého architekta Roberta Leibnitze.43

Za Výmarské republiky se třída stala ještě o něco prominentnější. Kurfurstendamm již 

nahradila historické centrum Berlína. Obývaly ji známé německé herečky a vysoce postavení 

bankéři. Divadelní hry v místních divadlech byly pokaždé o něco originálnějšími, 

avantgardnějšími i lechtivějšími než v jiných částech Německa, působili v ní ti 

nejtalentovanější umělci. Navíc se v nijako první promítaly americké filmy, které až poté 

postupovaly do zbytku země. Kurfurstendamm se pro běžné obyvatele Berlína stávala stále 

více finančně nedostupnou, ale i tak mezi nimi zůstala populární. Kurfurstendamm získala 

přezdívku Město filiálek. Koncem dvacátých let zde totiž začalo vznikat mnoho poboček 

velkých firem. Své místo zde nalezla v roce 1927 pobočka Mercedesu a roku 1932 známá 

kavárna Kranzler navržená německým architektem Paulem Schwebesem.44

S příchodem nacistické éry se postavení třídy Kurfurstendamm opět rapidně změnilo, 

tentokrát však po mnoha letech negativně. Ačkoliv se třída nacházela mimo hlavní působící 

pole nacistů, daleko od Wilhelmstrafie, nacisté ji neustále sledovali. Vadilo jim, že se v ní 

hromadilo mnoho odpůrců režimu, považovali ji za německou ulici. Postupem času nechali 

mnoho kurfurstendammských obchodů zavřít, a ty, které vlastnily židovské rodiny, nařídili 

bojkotovat, čímž židovské obyvatelstvo připravili o příjmy. Mnoho stálých obyvatel bulvám 

přiměli svým chováním emigrovat. Židovské obchodníky rychle nahradili obchodníci árijští. 

Ti však nepokračovali v tradici luxusních podniků, ale živili se například obchodem 

s cigaretami.45

43„Der Kurfurstendamm -  Boulevard und Symbol", Das offizielle Haiiptstadtportal, https://www.berlin.de/ba- 
charlottenburg-wilmersdorf/ueber-den-bezirk/geschichte/literatur/artikel.223121.php, (staženo 24.7.2018) 
41„Der Kurfürstendamm-Boulevard und Symbol", Das offizielle Haiiptstadtportal, https://www.berlin.de/ba- 
charlottenburg-wilmersdorf/ueber-den-bezirk/geschichte/literatur/artikel.223121.php, (staženo 24.7.2018)
45 Eichhorn Peter. Der Kurfurstendamm: ein Bummel über Berlins legendären Boulevard (Explorise 
Grebennikov, 2011), 34.
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Za války byla velká část Kurfürstendamm zničena. Bombovými nálety byl zasažen například 

Pamětní kostel císaře Viléma, palác Gloria, či obchodní dům KaDeWe. Na Kurfürstendamm 

zbylo pouhých 43 obytných domů, 192 jich bylo naprosto zničeno.46

Ještě za doby, kdy se na ulicích povalovaly poválečné trosky, se však začalo s otevíráním 

nových kaváren, kin a divadel. Lidé po příšerné válce toužili znovu po umění a zábavě. Ulice 

byla pomalu opravována a znovu zastavována. Přeměna bulvám byla vedena v elegantním, 

moderním a jednoduchém stylu.47

Po první berlínské krizi se na Kurfürstendamm opět vrátila módní tradice. Obnoven byl 

Kaufhaus des Westens a navíc byly přistaveny hned čtyři módní domy, Gehringer & Glupp, 

Hom, Staebe-Seger a Schwichtenberg. V roce 1954 byl postaven ECO-Haus, ve kterém 

nalezlo své sídlo mnoho firem oděvního průmyslu a zřídilo tak tisíc pracovních míst. V roce 

1957 bylo postaveno obchodní centrum Am Zoo, jehož součástí byl módní řetězec Bikini- 

Haus. S výstavbou Berlínské zdi však rozmach módního průmyslu na Kurfürstendamm opět 

skončil, jelikož nebylo možné dodávat oblečení jako doposud do zbytku západního 

Německa, a tudíž ani do zahraničí. Z velkoprůmyslu zbyly jen drobné butiky pro místní 

obyvatelstvo.48

Kurfürstendamm pomalu získávala zpět svou pověst obchodní ulice. Byly zde stavěny nové 

hotely, kina, kavárny, organizovaly se zde mezinárodní filmové festivaly, stavěly se nové 

vysoké moderní budovy. Bulvár se znovu stal ikonou moderního urbanismu. Představoval 

pravý rozkol mezi novou moderní architekturou a zbytky válečné, zničené architektury.49

V 70. letech vznikla na Kurfürstendamm nová vlna architektury. Mnoho domů bylo 

přestaveno a zrekonstruováno, byly opraveny fasády domů a strženy zdi, které nahradily 

nové. Kostelu byla zrekonstruována věž spolu se zvonem.50

V těchto letech zde byly postaveny ty nej slavnější budovy. V roce 1965 vzniklo na 

Breitscheidplatz Europa-Center. V roce 1971 byl postaven na rohu Augsburger Straße

46 Eichhorn Peter. Der Kurfürstendamm: ein Bummel über Berlins legendären Boulevard (Explorise 
Grebennikov, 2011), 35.
47 Pugh, Emily, Architecture politics and identity in divided Berlin, (University of Pittsburgh, 2014), 73.

48 Pugh, Emily, Architecture politics and identity in divided Berlin, (University of Pittsburgh, 2014), 72.

49 Pugh, Emily, Architecture politics and identity in divided Berlin, (University of Pittsburgh, 2014), 74.

50 Pugh, Emily, Architecture politics and identity in divided Berlin, (University of Pittsburgh, 2014), 76.
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Wertheim, o rok později podle návrhu architekta Wernera Duttmanna Kudamm-Eck a v roce 

1975 Sigridem Kressmannem-Zschahcem navržené Kudamm-Karree.51

Kurfurstendamm nesklízela jen pozitivní ohlasy. Mnoho lidí kritizovalo její výstřední 

moderní nejednotnou architekturu a prostředí, které se kolem utvářelo. Vadily jim  noční 

kluby, stávky, které se zde v 70. a 80. letech konaly, politický aktivismus, sociální a kulturní 

experimenty a alternativní životní styl. V 80. letech se navíc všude kolem rozmohla drogová 

teritoria, především kolem zoologické zahrady, kavárny Kranzler a Pamětního kostela císaře 

Viléma. Drogové plochy se nacházely ihned vedle business center, čímž utvářely kontrast, 

který se tou dobou vyskytoval v celé německé společnosti.52

V roce 1987 se při příležitosti 750. oslav Berlína zorganizoval projekt Skulpturenboulevard, 

při jehož příležitosti představilo v Západním Berlíně osm německých umělců své projekty. 

Cílem festivalu byla proměna Kurfurstendamm v kulturní metropoli, aby se alespoň trochu 

vzdálila své politické pověsti. Většina soch je dodnes rozmístěna po Berlíně, například socha 

dvou betonových Cadillaců od Wolfa Vostella nacházející se nedaleko Kurfurstendamm na 

náměstí Rathenauplatz nebo ocelovo-betonová socha od Brigitte a Martina Matschinsky- 

Denninghoffových stojící u Pamětního kostela císaře Viléma.53

4.2.1 Kudamm Eck

Jednou z impozantních staveb na Kurfurstendamm byla budova Kudamm Eck. Kudamm 

Eck byla postavena v roce 1972 podle návrhu německého architekta Wernera Duttmanna. 

Sloužit měla jako nákupní centrum, v budově se však nacházela i kina či restaurace. Budova 

byla postavena na místě bývalého obchodního a obytného domu, který byl zbořen za druhé 

světové války .54

Z architektonického hlediska byla budova velice zajímavá. Její základ tvořily čtyři 

obdélníky různé výšky i šířky, které se na sebe napojovaly. Z výšky tak budova vytvářela 

obrazec čtverce nebo hvězdy. Konstrukce byla z betonu a oceli. Fasádě dominovala bílá 

barva, která byla částečně proložena černou barvou a sklem. Fasáda byla z velké části

51„Slavný berlínský bulvár Kurfurstendamm slaví 125. narozeniny“, Český’ rozhlas, 
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/slavny-berlinsky-bulvar-kurfurstendamm-slavi-125- 
narozeniny_201105050725_kbrezovska, (staženo 27. 7. 2018)
52 Pugh, Emily, Architecturepolitics and identity in divided Berlin, (University of Pittsburgh, 2014), 238.
53 Arandelovic, Biljana, Public Art and Urban Memorials in Berlin (Springer International Publishing, 2018), 
240.
54„Der Kurfurstendamm -  Boulevard und Symbol“, Das offizielle Hauptstadtportal, https://www.berlin.de/ba- 
charlottenburg-wilmersdorf/ueber-den-bezirk/geschichte/literatur/artikel.223121.php, (staženo 24.7.2018)
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vytvořena z plastu. Součástí komplexu byla tabule o velikosti 300 metrů čtverečních, na 

které se barevně promítaly různorodé reklamy, plakáty, předpověď počasí a krátké zprávy. 

Speciálním a zároveň typickým prvkem západoněmecké architektury byly zaoblené rohy a 

mřížkovaná fasáda. Pozoruhodné také bylo, že se fasáda směrem nahoru rozšiřovala, což 

však nebylo patrné na první pohled. Budova obsahovala velice nízký podíl oken, které se ve 

velkém množství nacházela jen v prvých dvou patrech. V následných patrech se nacházela 

zpravidla jen na boku budovy, a byla jen malé velikosti. Kudamm Eck si získalo mnoho 

příznivců především kvůli svému vzhledu připomínajícímu fdmy z daleké budoucnosti.55

4.3. Kongresová hala

Kongresová hala, dnes Haus der Kulturen der Welt, byla otevřena nedaleko zahrady 

Tiergarten 19. září roku 1957. Západoberlínští politici o ní však mluvili již tři roky, zvažovali 

výstavbu nové filharmonie, která by měla dost místa ke konání politických shromáždění a 

konferencí. Určili si pro halu tento prostot, jelikož chtěli, aby stála nedaleko hranic do 

sovětského sektoru, poblíž řeky Sprévy a oblasti s v budoucnu politickými institucemi, která 

už byla v Berlíně dlouho plánována.56

Návrh budovy vznikl v roce 1955. Západní Berlín se v té době rozhodl, že za dva roky 

uspořádá mezinárodní výstavu INTERBAU, na kterou pozve padesát architektů z celého 

světa, kteří SRN svými návrhy pomůžou k obnově poválečného města. Výstava se konala a 

zúčastnili se jí známi architekti jako například zakladatel Bauhausu Walter Gropius, 

švýcarský architekt již tou dobou oblíbené Vily Savoy v Paříži Le Corbusier a člen 

amerického American Institute of Architects a asistent Waltera Grupiuse na Harvardu 

William Hugh Stubinss.57

Právě William Stubinss byl díky svému návrhu zvolen hlavním architektem Kongresové 

haly, a ještě téhož roku navštívil spolu s Eleanor Dulles, předsedkyní nově založené Nadace 

Benjamina Franklina, Berlín a hlavní město SRN Bonn. Nadace Benjamina Franklina měla 

spolu s americkou a německou vládou kongresovou halu finančně zastřešit jako dar

55 Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf. 300 Jahre Charlottenburg: von Charlottes Schloss zur Berliner City 
(Euramedia Werbung, 2005), 56.
56 Die Berliner Kongresshalle, Technik Museum Berlin, http://www.technikmuseum-
online.de/homepage_dateien/beitrag_77.htm, (staženo 24.7.2018).
57 Lehman Will, Grieb Margit. Cultural Perspectives on Film, Literature, and Language: Selected Proceedings 
o f the 19th Southeast Conference on Foreign Languages, Literatures, and Film (Universal-Publishers, 2010), 
145.
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k uspořádání výstavy a ukázat tím svou podporu Západního Berlína. NDR tím chtěla trochu 

politicky provokovat.58

Mimořádně rozsáhlá hala byla navržena tak, že byla výrazná svou velkou kopulí a bílou 

barvou, díky které vynikala. Svým tvarem připomínala ohnuté koňské sedlo nebo křídlo 

letadla. Kupule byla vytvořena z provazových sítí a kovové konstrukce, a ve zbytku budovy 

převládal beton. Budova měla dvě části, horní a spodní. V horní části probíhaly výstavy a 

byly tam konferenční místnosti k politickým setkání. Malý sál sloužil k divadelnímu 

představení, ve spodní části bylo velké auditorium až pro tisíc hostů .59

Kongresová hala byla od začátku zamýšlena k politickým činnostem. Při samotném 

otevření byli přítomni politici a umělci. Ještě téhož roku 15. října, tam zasedli politici 

západoněmeckého Spolkového sněmu a zasedli tam i za osm let, aby ukázali, že Západní 

Berlín patří k SRN. 26. dubna 1958 symbolicky předala Nadace Benjamina Franklina 

novou Kongresovou halu městu Berlín.60

5. Srovnání

Srovnání probíhalo tak, že jsem si vždy vybrala podobné budovy nebo budovy stejných 

funkcí, z obou částí Berlína a porovnala je mezi sebou. Zajímala jsem se o architekty budov 

a jejich vzhled, ale především o okolnosti, za jakých byly budovy postaveny či obnoveny. U 

všech budov vládlo silné politické pozadí.

5.1. Funkturm vs. Fernsehturm

Funkturm a televizní věž byly věže s nej silnějším rádiovým a televizním signálem v celém 

Berlíně. Rozdíl mezi nimi byl v tom, že Funkturm byla postavena o čtyřicet let dříve než 

televizní věž Východního Berlína. Právě kvůli tomu Východní Berlín věž pravděpodobně 

postavil, protože v 50. letech zažíval silný nápor západoberlínských vysílačů, které využívali 

jeho občané, a protože začala SRN s televizním vysíláním jako první. Funkturm byla již od 

plánování výstavby televizní věže jejím protikladem i částečným vzorem. Východní Berlín

58 Lehman Will, Grieb Margit. Cultural Perspectives on Film, Literature, and Language: Selected 
Proceedings o f the 19th Southeast Conference on Foreign Languages, Literatures, and Film (Universal- 
Publishers, 2010), 145.
59Lehman Will, Grieb Margit. Cultural Perspectives on Film, Literature, and Language: Selected Proceedings 
o f the 19th Southeast Conference on Foreign Languages, Literatures, and Film (Universal-Publishers, 2010), 
66.
60Die Berliner Kongresshalle, Technik Museum Berlin, http://www.technikmuseum-
online.de/homepage_dateien/beitrag_77.htm, (staženo 24.6.2019).
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však chtěl vystavět věž vyšší a použít v ní modernější technologie i materiály. NDR se u 

Funkturm inspirovala tím, že v patře televizní věže rovněž vystavěla restauraci a 

vyhlídkovou plošinu.

NDR věž postavila záměrně téměř dvakrát vyšší, než byla Funkturm. Chtěla tak prokázat 

svou rádoby dominanci, a rovněž chtěla, aby televizní věž viděli obyvatelé všech částí 

Berlína. Zároveň byla věž tak vysoká proto, aby převyšovala veškeré kostely v Západním i 

Východním Berlíně a ukázala tak, že NDR pohrdá vírou a kapitalismem. Tento plán však 

východoněmeckému vedení příliš nevyšel, jelikož se po dokončení stavby zjistilo, že 

skleněná kopule vrhá při jasném a přímém slunci stín, který má tvar kříže.61

Při stavbě televizní věže byl opravdu použit materiál, které v té době patřil k tomu 

modernějšímu. Byl to především beton, kovová konstrukce a skleněné dlaždičky. Prvotní 

verze Funkturm tvořilo hlavně dřevo, což znamená, že Východní Německo skutečně 

pracovalo s modernějším materiálem. Jako problém se však ukázal původ materiálu, 

pocházel totiž ze západu, čímž si NDR značně protiřečila ve své socialistické fdozofíi, totiž 

že je lepší než kapitalistické země. Ve skutečnosti si od nich kupovala stavební materiál. 

Německý architekt a historik tuto situaci okomentoval v novinách Die Zeit tak, že „Fe 

čtyřech desetiletích rozdělené existence připomínala nezřídka architektura Spolkové 

republiky Německo a Německé demokratické republiky boj dvou zápasníků. Na chvat 

jednoho přišla odpověď druhého. Obnově Západu, podporované penězi z Marshallova 

fondu, konkuroval Národní plán výstavby na Východě. “62

Rozdíl mezi oběma věžemi byl také v jejich umístění. Zatímco Funkturm stála dál od centra 

Západního Berlína, televizní věž byla postavena v samém středu Východního i později 

spojeného Berlína. To se projevilo v jejich celkovém využívání. Východní televizní věž byla 

zapojena do společenského i politického života obyvatel, pořádaly se pod ní demonstrace a 

stala se oblíbeným místem dokonce i zahraničních turistů. Politický a propagandistický 

význam měla určitě vyšší než západní věž Funkturm.

Televizní věž je dodnes jednou z nejvíce navštěvovaných památek Berlína, zatímco význam 

a návštěvnost věže Funkturm, která je dnes čtvrtou nej vyšší budovou hlavního města, se

61 Drommer Renate, „Geschichte und Geschichten vom Berliner Femsehturm“, Das Blättchen, 23. listopadu 
2015, https://das-blaettchen.de/2015/ll/geschichte-und-geschichten-vom-berliner-femsehtumi-34473.html 
/staženo 08. 07. 2019)
62 Rozkošný Jan, „Skvosty z dob NDR. Co s budovami z dob komunismu?“, IDNES, 29. července 2007, 
https://www.idnes.cz/bydleni/architektura/skvosty-z-dob-ndr-co-s-budovami-z-dob-
komunismu.A070726_195329_architektura_web (staženo 24.6.2019).
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pomalu začaly vytrácet. Na výstavbu východní televizní věže západní část Německa nijak 

nereagovala, jelikož k věži neměla žádné informace, kromě toho, že ji i navzdory zdi viděla, 

jelikož to byla nejvyšší stavba celého Německa. A o to se NDR pokoušela.

To znamená, že pokud bychom měly obě věže srovnat, tak televizní věž Východního Berlína 

byla postavena později, z kvalitnějšího a modernějšího materiálu, navíc byla vystavena tak, 

aby byla dvakrát vyšší než Funkturm, a měla klíčovou roli pro sociální a politický život 

v hlavním městě. Navíc v zahraničí slaví úspěch dodnes.

5.2. Karl-Marx Allee vs. Kurfiirstendamm

Dnešní Karl-Marx Allee a ulice Kurfiirstendamm hrály už od padesátých let minulého století 

důležitou roli v propagaci stranických systémů i veřejného společenského života. Zásadní 

rozdíl mezi nimi byl ten, že třída Kurfiirstendamm nevznikla uměle jako Stalinallee. 

Kurfiirstendamm existovala už v minulých stoletích a od padesátých let pouze rostl její 

význam. Zatímco Stalinallee nechali vybudovat východoberlínští politici z politických 

důvodů.

Oprava Kurfiirstendamm začala hned po válce ale v šedesátých letech, po rozdělení Německa bylo 

nutné definovat její funkce, jelikož dříve fůngovala jako moderní alternativa ke starému centru 

Berlína, které se nyní nacházelo ve východní části. Z Kurfiirstendamm se stalo nové centrum 

Západního Berlína, centrum politického i společenského dění.63

S budováním Stalinallee se začalo v roce 1952 a prvotním plánem bylo vytvořit ulici podobně 

dlouhou jako byla Kurfiirstendamm, která bude pro obyvatele Berlína atraktivní a bude sloužit 

kjejich setkávání. Podobně dlouhou či delší ulici, než byla Kurfiirstendamm se NDR postavit 

nepodařilo. Kurfiirstendamm byla téměř dvakrát delší, ale širší ulici se NDR vystavět podařilo. 

Stalinallee byla se svými devadesáti metry širší i než slavná pařížská Champs-Élysée.

Stalinallee byla sice zaměřena na společenský a politický život obyvatel ale navíc v ní obyvatelé 

Východního Berlína, především pracující třída, i bydleli. Vystavené byty byly velké a velice 

nadčasové. Vybaveny byly ve stylu biedermeier a chippendale. Oproti většině jiných východních 

berlínských bytů, disponovaly moderním vybavením, topením a telefonem. Bytové komplexy měly 

také výtahy a zimní zahrady. V budovách se nacházely antické sochy a byty a budovy celkově splnily 

požadavky politiků NDR především tím, že byly vybaveny a navrženy podle nejmodernějších 

trendů.

63 Pugh, Emily, Architecture politics and identity in divided Berlin, (University of Pittsburgh, 2014), 74
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Budovy měly mimo prvky tradiční německé architektury odrážet i pruskou eleganci a socialistický 

realismus. Především však měly vypadat moderně, luxusně a antifašisticky. Jejich vzorem byl pruský 

architekt Karl Friedrich Schinkel, který byl v letech 1821 až 1840 vrchní architekt Fridricha Viléma 

II. Byly navrženy tak, aby vydržely dalších padesát až sto let, jejich architektonický styl nevypadal 

zastarale a navíc nešly snadno odstranit. Využit k tomu byl primárně beton, kachličky, keramika a 

porcelán.64

Pro ulici Kurfurstendamm nebylo prioritní vytvoření míst k bydlení, ale míst, kde fungovaly služby, 

byla ulicí plnou komerce. Během několika málo let tam vyrostly hned čtyři velké nákupní módní 

domy a kina. Podél bulváru byly stavěny místo vysokých bytových komplexů jako ve Stalinallee, 

vily v jednotném, jasném a jednoduchém architektonickém stylu, tak, aby snadno doplňovaly 

pozůstalé stavby nacházející z minulých let. Měly splynout s okolím a navázat na minulost 

architektury, zatímco Stalinallee si vytvářela vlastní architektonický styl. Část bulvám obývala 

architektura románského stylu a část byla avantgardní míšená s luxusem. Vyskytovaly se zde 

mezinárodní i vlastenecké architektonické prvky. Obecně však šlo říct, že architektura na Stalinallee 

byla pro občany Německa zajímavější, jelikož byla ve stylu, který právě nastoupil, tedy v novém.

Z Kurfurstendamm se stalo jedno z nejživějších míst Berlína, bylo sídlem německé politiky a 

ekonomiky. A právě politická scéna byla pro obě ulice klíčová, jelikož se v nich odehrávala politická 

propagace dvou rozlišných režimů.

Samotná dnešní Třída Karla Marxe byla v době studené války nově přejmenována na Stalinallee 

podle sovětského generálního tajemníka Komunistické strany Sovětského Svazu. Ve středu ulice 

byla postavena jeho tři metry vysoká bronzová socha s hvězdou v pozadí a po celé ulici byly 

rozvěšeny plakáty se Stalinovým obličejem. Celá stavba ulice byla spojena s ohromnou politickou 

propagandou, která měla občanům představit celkové schéma výstavby, důvody výběru lokace, 

budov a celkový význam ulice. Kampaň si kladla za heslo, že chce tímto způsobem zrekonstruovat 

celou zemi a přetvořit ji v sovětský stát. Navíc se lidem snažila ukázat, že země momentálně zažívá 

ekonomický růst a disponuje tak moderními technologiemi a vědou s jasnou zářnou budoucností. 

Propagace zabrala a lidé si dopředu začali zamlouvat vznikající byty.65

Po celé ulici byly rozmístěny sochy pracujících mužů, které představovaly ideál socialistického 

obyvatelstva, restaurace nesly jména hlavních měst zemí východního bloku, nejznámější kino se 

nazývalo International a salonky v kavárně Moskau nesly názvy jako Ruský salon, Ukrajinský salon,

64 „Ein Kind der Stalinallee”, Die Zeit, http://www.zeit.de/kultur/karl-marx-allee/index.html#cliapter-01, 
(staženo 14. 4. 2019)
65Pugh, Emily, Architecture politics and identity in divided Berlin, (University of Pittsburgh, 2014), 40.
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salon Moskva, salon Kavkaz a salon Riga. Aby NDR ukázala, že je mezinárodní a snaží se budovat 

dobré vztahy s okolními státy. Navíc postupovala v souladu s mezinárodními architektonickými 

standardy.

V ulici se také konaly tradiční prvomájové průvody a vojenské přehlídky představující sílu a slávu 

komunistického režimu. Průvody a demonstrace se konaly i v ulici Kurfůrstendamm, jen 

prezentovaly svět na západě. Demonstrace se dřív organizovaly vždy u Braniborské brány, 

Římského sněmu nebo v Ulici pod lipami, avšak v roce 1961 na Kurfůrstendamm demonstrovaly 

Americké jednotky svou přítomnost v Berlíně, čímž zahájily novou Řadiči. Spojené státy západnímu 

Německu celkově pomáhaly s propagandou, ve které kladly důraz na poukázání na to, že NDR a 

SRN jsou dvě odlišné země s jinými ekonomickými zájmy, politickými ideologiemi a sociálním 

prostřením. Od té doby se veškeré významné demonstrace konaly v Kurfůrstendamm, demonstrace 

proti válce ve Vietnamu, proti nově přijaté legislativě, změně vzdělání, proti atentátu na Martina 

Luthera Kinga, invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa nebo návštěvě amerického 

prezidenta Ronalda Reagana. Politici sem přicházeli přednést svou řeč.66

Čím známější a upravenější ulice Kurfůrstendamm byla, tím větší nelibost nabývala u východních 

Němců. Ti ji často nazývali „Schandfleck im Herzen Berlins”, neboli hanbou v srdci Berlína, kterou 

obývali jen lenoši, prostitutky a spekulanti, zatímco na druhé straně zdi, v centru Berlína, žili 

opravdoví, zásadoví Němci.67

Pro západní Němce třída i nadále znamenala vyhlídky na lepší zítřky. Demonstrovala v nich převahu, 

kterou měl Západní Berlín nad Východním, blahobyt a hospodářský úspěch. I pro některé občany 

Východního Berlína zobrazovala Kurfůrstendamm naději a jednotu, jak řekl starosta Berlína 

mezi lety 2001 a 2014, Klaus Wowereit: „V rozděleném městě, jakým  byl Berlin, byl 

Kurfůrstendamm pro občany na východě symbolem naděje a jednoty. Všichni si vzpomenou, ja k  po  

pádu zdi lidé slavili právě na této ulici. “68

Architektura Kurfůrstendamm byla mimořádná především novým nákupním domem Kudamm Eck 

od jednoho z nej významnějších západních architektů, architekta Wernera Důttmanna. Při stavbě se 

používal beton a sklo jako v DDR, navíc se však pracovalo s ocelí a plastem, což byla v té době

66Pugh, Emily, Architecture politics and identity in divided Berlin, (University of Pittsburgh, 2014), 74. 
67Eichhom, Peter, Silleras, Laura, Der Kurfürstendamm: ein Bummel über Berlins legendären Boulevard 
(Grebennikov, 2011), 38
68 Slavný berlínský bulvár Kurfürstendamm slaví 125. narozeniny“, Český’ rozhlas, 
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/slavny-berlinsky-bulvar-kurfurstendamm-slavi-125- 
narozeniny_201105050725_kbrezovska, (staženo 27. 7. 2018)
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novinka. Stejně jako vN D R  převažovala bílá barva, avšak na této budově byla proložena černou. 

Kudamm Eck bylo zajímavé velkou barevnou plochou, na které se barevně promítaly různorodé 

reklamy, plakáty, předpověď počasí a krátké zprávy. Spekulovalo se, jestli se při jejím vytváření 

nenechal Werner Důttmann inspirovat známým newyorským reklamním náměstím Times Square. 

Kudamm Eck byla kritizována především na východě, za její ohromnou rozlohu zabírající velkou 

část ulice, barevné rozložení, a zářivě svítivé reklamní tabule. Budova pro ně vyobrazovala hříchy 

představující společnost Západního Berlína.

Východní Berlín takovou reklamní plochu neměl, a tak se to snažil dohnat svítícími neonovými 

nápisy na budovách. Na střeše Kavárny Moskva v noci svítil několika barvami nápis Moskva a hned 

vedle stál sputnik, který byl na střechu instalován jako dar od velvyslance SSSR při otevření kavárny.

5.3. Kongresová hala vs. Palác republiky

Palác republiky vznikl ve Východním Berlíně v roce 1970 jako vládní budova, byl sídlem 

východoněmeckého parlamentu. Jednou z mála vládních budov, které v Západním Berlíně 

po přesunu většiny do nového hlavního města SRN Bonnu byla nově vytvořená kongresová 

hala, ve které občas zasedal západoněmecký Spolkový sněm.

Kongresová hala byla reakcí na výstavbu megalomanské Stalinallee. A jelikož význam 

Stalinallee byl politický, měla být nej delší socialistickou ulicí v NDR, odpověděla na ni SRN 

také politicky. Tvar Kongresové haly připomínal křídla, podle Američanů symbolizoval 

symbol svobody slova a celkové svobody, která v západním Německu oproti východnímu 

panovala.69

Kongresová hala byla sice postavena dříve, již v roce 1957, ale dochovala se oproti Paláci 

republiky dodnes. Holdovala moderní architekturou, která již v té době fůngovala v západní 

Evropě a Americe. Oproti tomu, Palác republiky jasně navázal na socialistický realismus, 

podle kterého se v NDR stavěla většina nových budov. Převládal vněm  stejně jako u 

Kongresové haly. Složen byl také z výrazného množství skla. Díky velkému množství oken 

vypadal, jako by byl prosklený. Kongresová hala oproti němu skoro žádná okna neměla, 

vsadila vše na provazový stan, který budovu pokrýval, a který dělal budovu zajímavou a 

moderní dodnes. Po spojení Německa ztratil Palác republiky svou dávnou oblibu, východní 

Berlíňané chtěli objevovat stavby na západě a Západoberlíňané považovali architekturu 

Východního Berlína za ošklivou. Palác republiky nebyl moc oblíben ani za doby NDR,

69 Zilch Konrád, Zehetmaier Gergard. Bemessung im konsstruktiven Betonbau. (Springer, 2008), 100.
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místní mu přezdívali podle generálního tajemníka Sjednocené socialistické strany Německa 

Ericha Honeckera Ballast der Republik neboli přítěž republiky. V roce 1990 se navíc 

v Paláci republiky objevilo velké množství azbestu a otázkou už asi zůstane, jestli nebezpečí 

azbestu nebylo pro německou vládu pouze výmluvou, a nevadila jí více historie budovy 

spojená s érou Německé demokratické republiky, kterou by chtěla ze svých dějin vymazat.

Palác byl zbořen a na jeho místě se začalo roku 2013 s opětovnou výstavbou Berlínského 

zámku, který byl během druhé světové války zničen, a na který NDR nechtěla svou politikou
, 70navazat.

Pro SRN byla výstavba Kongresové haly symbolická. Samotný architekt cítil, že její výstavba byla 

spíše politická, a že zobrazovala orientaci SRN na západ. To se prokázalo úplně v roce 1958, kdy 

byla hala Američany darována městu Berlín, což NDR špatně nesla.71

Zajímavé bylo, že si obě budovy byly možnostmi, které veřejnosti nabízely, velmi podobné.

Obě byly vystavěny z politických důvodů, ale občas v nich sídlila filharmonie, divadelní 

soubory a své místo tam měla i pošta a restaurace.

Naopak je odlišovaly drobné vlastenecké architektonické detaily. Nad hlavním vchodem Paláce 

republiky se tyčil státní znak Německé demokratické republiky, kruh s kladivem a kružítkem 

lemovaný žitnými klasy, zatímco Kongresová hala žádné takové náznaky neměla. Pravděpodobněji 

stačila veřejná informace, že byla navržena Američanem, a že už v té době byla významnou 

chráněnou památkou. Budovy se lišily také v počtu sedadel pro politiky. Kongresová hala byla 

určena pro tři tisíce politiků, zatímco do Paláce republiky se jich vešlo až dvanáct tisíc.

6. Závěr

Ve své bakalářské práci s názvem Souboj architektury Východního a Západního Berlína 

jsem se věnovala architektuře německého hlavního města Berlín. Srovnávala jsem šest 

budov, tři ze Západního a tři z Východního Berlína, Funkturm s Televizní věží, ulici 

Kurfůrstendamm s třídou Karla Marxe a Kongresovou halu s Palácem republiky. Rozsáhlá 

historie Německa, ve kterém se s postupem času měnila jedna ideologie za druhou a s ní 

samozřejmě i spojená výstavba města, zapříčinila, že se v Berlíně nacházelo mnoho 

architektonických stylů. Nedaleko od sebe stály stavby komunistické, například Televizní 

věž na náměstí Alexanderplatz, i budovy z období klasicismu, jako je Braniborská brána a

70 Dmitrieva, Marina, Kliems, Alfrun, The Post-Socialist City: Continuity and Change in Urban Space and 
Imagery, (Jovis, 2010), 53.
71 Zilch Konrád, Zehetmaier Gergard. Bemessung im konsstruktiven Betonbau. (Springer, 2008), 100.
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moderní architekturu, například novodobá Kongresová hala, na jejímž financování se 

podílely Spojené státy americké.

Výzkumnou otázkou mé bakalářské práce bylo, jaká část rozděleného Berlína stavěla 

v letech 1949-1989 modernější, funkčnější a dodnes Zachovalejší architekturu. Která půlka 

používala architektonické stavby více kpropagandě svého režimu, jakou roli v tom  hrál 

výběr architekta a v jakém stavu se budovy nacházely po pádu železné opony. Na první část 

otázky se mi nepodařilo objektivně odpovědět. Modernější a funkčnější architektura se 

používala v obou částech Berlína stejně, jelikož se obě země celou dobu ve všem trumfovaly. 

Tudíž nebylo možné vystavět něco nehezkého, nekvalitního a zastaralého. Na jednu stranu 

bylo možné však vyvodit závěr ohledně vizuálního pohledu na budovy z hlediska modernity. 

Západní Berlín preferoval moderní, avšak architektonicky neobvyklé stavby, zatímco 

Východní Berlín pokračoval ve stylu Sovětského svazu a jeho architektura byla jednotná, 

socialistická, stejná.

Také bylo možné posoudit a vyvodit závěr ohledně zachovalosti východní a západní 

architektury. Východní architektura začala po pádu železné opony z města mizet, viz Palác 

republiky. V reakci na to, jelikož se východní Němci nechtěli jednoznačně zbavit veškerých 

svých památečních budov, byla v minulých letech založena v Berlíně nová nadace, která 

chtěla aktivně vystupovat na ochranu východoněmeckých staveb. Architektka Dagmar 

Richterová ohodnotila tuto situaci v médiích tak, že dnešní rozhodnutí jsou motivována 

především snahou aktivně vymazat stopy NDR. Podle ní si byli urbanisté po roce 1989 dobře 

vědomi, že likvidace komunistického dědictví souvisí jak s fyzickou, tak s psychologickou 

transformací města.72 Budovy ve Východním Berlíně tedy nebyly vystavěny z méně 

kvalitních materiálů, které by na místě nedokázaly stát dalších sto let. Byly strženy 

z politických důvodů. Německý architekt a historik Andreas Ruby si stěžoval v novinách 

Die Zeit, že mnohé budovy, které charakterizují východoněmeckou architekturu, by byly 

považovány „za charakteristické a kvalitní příklady evropské architektury poválečné éry, 

pokud by byly postaveny třeba v Kolíně nad Rýnem“.73

72■ Rozkošný Jan, „Skvosty z dob NDR. Co s budovami z dob komunismu?“, IDNES, 29. července 2007, 
https://www.idnes.cz/bydleni/architektura/skvosty-z-dob-ndr-co-s-budovami-z-dob- 
komunismu. A070726_195329_architektura_web (staženo 24.6.2019).
73Rozkošný Jan, „Skvosty z dob NDR. Co s budovami z dob komunismu?“, IDNES, 29. července 2007, 
https://www.idnes.cz/bydleni/architektura/skvosty-z-dob-ndr-co-s-budovami-z-dob- 
komunismu.A070726_195329_architektura_web (staženo 24.6.2019).
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Výsledek architektury byl ovlivněn politickým režimem panujícím tou dobou ve Spolkové 

republice Německo a Německé demokratické republice. Díky práci se mi tedy potvrdilo 

stanovisko, že při jakékoliv výstavbě hrála politika důležitou roli. Dnešní Třída Karla Marxe 

byla vystavěna čistě z politických důvodů, aby NDR měla první socialistickou ulici. Reakce 

SRN na ni byla výstavba Kongresového centra. Na to NDR odpověděla stavbou Paláce 

republiky, který měl světu ukázat, že hlavním reprezentantem Německa je minimálně 

v politické oblasti NDR. Politický souboj probíhal také při stavbě východní Televizní věže, 

která měla být vyšší než okolní kostely, aby vzdorovala náboženství, které socialistický 

režim shazoval. Navíc svou výškou měla být viděna z celého Berlína, aby si západní 

Berlíňané vždy vzpomněli, že žijí ve špatné půlce.
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Summary

In my bachelor thesis, I devoted myself to the architecture of Berlin. I compare six buildings, 

three from West and three from East Berlin. The question of my work is, which part of the 

divided Berlin had a more modern, more functional and still more preserved architecture 

buildings in 1949-1989, which part used the architectural structures more to propagate their 

regime and in what condition the buildings were after 1989.

The first part of the question could not be objectively answered. Modem and functional 

architecture used both parts. It is not possible to expose a building, which was unattractive, 

with poor quality and outdated.

The results of the architecture were under influence of the political regime at that time of the 

Federal Republic of Germany and the German Democratic Republic. Today's Marx street 

was built due to the political reasons. It should be the first real socialist street. West 

Germany's reaction was the construction of the Congress Centre.
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	C:\Users\stanovsm\Downloads\k konverzi\Nová složka\Nová složka\obrázky\obr\bakaláářská práce Sutterová - 0002.png
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	C:\Users\stanovsm\Downloads\k konverzi\Nová složka\Nová složka\obrázky\obr\bakaláářská práce Sutterová - 0018.png
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	C:\Users\stanovsm\Downloads\k konverzi\Nová složka\Nová složka\obrázky\obr\bakaláářská práce Sutterová - 0031.png
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