
dojustice zde vynesla ortel smrti nad řadou 
předních osobností nejen protinacistického 
odboje, ale i českého veřejného života; pat-
řili mezi ně jak komunistický novinář Julius 
Fučík, tak advokát a poslanec Ladislav 
Rašín, syn prvního československého mi-
nistra financí. Mnozí z nich se zde tváří 
v tvář fanatickým nacistům chovali velice 
statečně, odmítali předkládaná obvinění 
z velezrady a vyjadřovali hrdost nad tím, že 
mohli bojovat za svobodu své vlasti.

Stauffenberg a ti druzí
Nedaleko Postupimského náměstí se na-
chází místo, jež hraje pro změnu klíčovou 
roli v dějinách německého protinacistické-
ho odboje. Jedná se o kasárna Bendlerblock, 
v nichž byl 20. července 1944 zřízen hlav-
ní štáb vzbouřenců proti Hitlerovi. Právě 
sem zamířil plukovník Claus von Stauf
fenberg po neúspěšném pokusu o atentát 
na Hitlera a zde byl téhož dne večer, po 

porážce revolty, se svými nejbližšími spo-
lupracovníky zastřelen. Památku statečné-
ho důstojníka dnes připomíná pomník na 
dvoře kasáren a jeho jméno nese též ulice, 
ve které tato budova stojí. Dnes je v ní 
umístěn Památník německého odboje, je-
hož součástí je jednak stálá výstavní expo-
zice, ale i krátkodobé monotematické vý-
stavy. Jedna z nich se nedávno věnovala 
herečce a zpěvačce Marianne Golzové, jež 
byla za pomoc Židům popravena v říjnu 
1943 v Praze na Pankráci. Němečtí histori-
ci zde připomínají i osobnosti, které u nás 
již upadly v zapomnění… 

PoPraviště u jezera 
Místo, kde byli v Berlíně vražděni protina-
cističtí odbojáři, je však nutné hledat mimo 
městské centrum. Dělo se tak ve věznici 

postavené u malebného a romantického je-
zera Plötzensee, neboli „ploticového jeze-
ra“, jež se nachází poblíž stanice SBahnu 
Beusselstrasse. V malém cihlovém domeč-
ku na jednom z dvorů stejnojmenné vězni-
ce byli odpůrci nacismu popravováni gilo-
tinou nebo na šibenici. Svůj život zde 
ukončila řada předních osobností českého 
protinacistického odboje, připomeňme ve-
litele vojenské odbojové organizace Obrana 
národa generála Bedřicha Homolu nebo 
ředitele ČTK, novináře Antonína Pešla. 
Zavražděno zde bylo i několik českých 
odbojářek, jako první potkal tento osud 
vydavatelku ilegálního časopisu V boj 
Irenu Bernáškovou. Přestože bychom těž-
ko hledali jiné místo, kde bylo na pouhých 
několika čtverečních metrech popraveno 
tolik příslušníků české elity, není u nás 
dodnes všeobecně známé. Důvodem je 
fakt, že se nacházelo v Západním Berlíně, 
a proto bylo nežádoucí je v období vlády 

KSČ připomínat, a to i přesto, že zde ze-
mřel také symbol komunistického hnutí, 
jímž se stal Julius Fučík.

fučíkův Památník 
a měStečko PaPalášů
Svého času „národní hrdina“ má mimo-
chodem v Berlíně také svůj pomník. Byl 
odhalen v osmdesátých letech v parku ve 
čtvrti Pankow, pár stovek metrů od tzv. 
městečka, tedy místa, kde za zvláštních 
bezpečnostních opatření bydleli odděleni 
od „běžných občanů“ přední funkcionáři 
NDR. Městečko obývali tehdejší vyvolení, 
ať už to byl Wilhlem Pieck, Erich Honecker 
či ministr státní bezpečnosti Erich Mielke. 
Připomínek východoněmeckého komunis-
tického režimu najdeme v Berlíně celou 
řadu. Vedle soukromých a turisty vyhledá-

vaných muzeí, jmenujme Checkpoint 
Charlie či Muzeum NDR poblíž berlínské-
ho Dómu, je to kupříkladu expozice v ně-
kdejším sídle obávané tajné policie Stasi 
v Normannenstrasse nedaleko stanice 
UBahnu Magdalenenstrasse. Návštěvník 
zde najde nejen informace o činnosti této 
instituce, jež dokázala pomocí těžko uvěři-
telných metod pronikat do soukromí milio-
nů lidí, ale může si zde prohlédnout i její 
zrůdné výtvory, např. policejní anton k od-
vážení zatčených demonstrantů, jenž je 
maskován do podoby auta s mraženými 
rybami. Jsou zde i autenticky zařízené pro-
story, kde velitelé Stasi úřadovali, a v nichž 
se natáčel cenami ověnčený film ŽivotY 

těCH druHÝCH, jenž získal mimo jiné ame-
rického Oscara. 

Komunistická minulost, na rozdíl od té 
nacistické, obyvatele Berlína stále rozdělu-
je. Na jeho ulicích totiž najdeme i některé 
pomníky oslavující ikony východoněmec-

kého režimu – nepřehlédnutelné je souso-
ší Marxe a Engelse poblíž třídy Unter den 
Linden nebo obří pomník Ernsta Thälman-
na ve čtvrti Friedrichshain. S těmito monu-
menty ostře kontrastuje maličký památník 
na někdejší Stalinově aleji, jenž má připo-
mínat statečné dělníky, kteří zde 16. června 
1953, poté, co se dozvěděli o opětovném 
zvýšení pracovních norem, rozhodli zasta-
vit práci a demonstrovat odpor vůči vlád-
noucímu režimu. Jejich revolta přerostla 
v demonstrace a posléze i v celostátní po-
vstání, jež krvavě potlačily sovětské tanky. 
Může se vám stát, že pomník této události, 
který se nachází na dnešní Aleji Karla Mar-
xe poblíž zastávky SBahnu Weberwiese, 
budete dlouho hledat. Tvoří jej totiž malá 
cihlová zídka, jež na první pohled působí 
značně nepietním dojmem. X

Hotel kaiSerHof, Hitler 
a čeSká ambaSáda
Pomyslnou procházku můžeme začít 
u české ambasády na třídě Wilhelmstrasse. 
Obrovská budova čtvercového půdorysu 
byla postavena v sedmdesátých letech 
minulého století a připomíná monumen-
tální stavby socialistického realismu – 
a mezi Berlíňany není údajně v oblibě. 
Navrhli ji významní architekti, manželé 
Machoninovi – Věra a Vladimír, který 
byl bratrem známého divadelního kriti-
ka Sergeje Machonina, signatáře Charty 
77 a vydavatele samizdatu. Kritizovaná 
budova má ovšem uznávaný interiér, 

který koresponduje s její celkovou kon-
cepcí, a v poslední době začíná opět 
poutat pozornost nejen historiků archi-
tektury. Zajímavá je ovšem i historie 
tohoto místa. Ještě před druhou světo-
vou válkou zde totiž stál hotel Kaiserhof, 
který si počátkem třicátých let zvolili 
funkcionáři nacistické strany za svůj 
hlavní stan, když v Berlíně sváděli zá-
pas s demokratickými silami a plánova-
li „uchopení moci“ v Německu. Hotel se 
stal místem historických setkání, Adolf 
Hitler se zde kupříkladu seznámil s poz-
dější „první dámou“ třetí říše Magdou 
Goebbelsovou. Právě odsud vyjížděl se 
svojí suitou k prezidentu Hindenburgovi 
pro jmenování říšským kancléřem. 
Hitlerovo sídlo, monumentální nové říš-
ské kancléřství, bylo později postaveno 

na dohled právě od hotelu Kaiserhof – 
začínalo na druhé straně Wilhelm
sstrasse, přímo naproti dnešnímu české-
mu velvyslanectví. Jeho mramorové 
obložení bylo později použito při stavbě 
nedaleké stanice metra Mohrenstrasse, 
kde je k vidění dodnes. 

Sídlo geStaPa a berlínSká zeď 
Pouhých několik set metrů od české am-
basády, na rohu Wilhelmstrasse a Nieder
kirchnerstrasse, se nalézá muzeum na-
zvané Topographie des Terrors (Topo  grafie 
teroru). Nachází se v místech, kde ve 
třicátých a čtyřicátých letech stálo sídlo 

obávané nacistické tajné policie – gesta-
pa. V této budově úřadoval tehdy ve 
funkci šéfa Hlavního říšského bezpeč-
nostního úřadu i samotný Reinhard 
Heydrich. Centrála nacistického teroru, 
v níž bylo zřízeno i vězení pro „promi-
nentní“ vězně, byla v závěru války zniče-
na. Jelikož tímto místem probíhala poz-
ději hranice mezi Západním a východním 
Berlínem, ruiny budovy nadále chátraly 
a v roce 1961 byly nad nimi vztyčeny 
bloky Berlínské zdi. Pohled na zbytky 
těchto dvou vzájemně se doplňujících 
staveb dnes nabízí jedinečný zážitek 
s jasným symbolickým významem. 
Muzeum nacistické represe zde začalo 
vznikat až po pádu komunismu, a to 
z popudu občanských iniciativ; vstup do 
Topografie teroru je zdarma.

dokumentační Centrum 
nuCené PráCe
Muzeum má ještě další pobočku, nachá-
zející se v ulici Britzer Strasse ve čtvrti 
Schöneweide v berlínské oblasti Treptow
Köpenick. Jedná se o Dokumentační cent
rum nucené práce, jež má za úkol připo-
mínat osud zahraničních dělníků, kteří 
byli v době druhé světové války zavleče-
ni na území nacistického Německa a při-
nuceni k práci pro válečný průmysl. 
Centrum působí v objektu bývalého lág-
ru pro nuceně nasazené a vstup je taktéž 
zdarma. Vedle speciálních výstav k té-
matu otrockých prací zde momentálně 

vzniká také stálá expozice, jež bude při-
pomínat i české dělníky, totálně nasaze-
né v berlínských válečných závodech.

míSto, kde bYlY vYnášenY 
ortelY Smrti
Vraťme se však ještě do středu města. Od 
muzea Topografie teroru je to kolem vý-
stavního domu MartinGropiusBau jen 
pár kroků na Postupimské náměstí, jedno 
z nejvíce se rozvíjejících berlínských veřej-
ných prostranství, jež bylo zničeno za dru-
hé světové války a rozděleno zdí za války 
studené. V místě, kde se dnes rozprostírá 
dominanta náměstí, jíž je komplex Sony 
centrum, stála dříve budova Lidového 
soudního dvora. Právě zde byli souzeni li-
dé, kteří se aktivně postavili nacistům, a to 
včetně českých odbojářů. Nacistická pseu-

Události, jež se v Berlíně v nedávné minulosti odehrály, a na něž upozorňují zdejší pamětihodnosti, 
zásadním způsobem formovaly nejen německou historii, ale zasáhly i do dějin českých. Procházka po 
berlínských památkách se tak může stát i putováním po české historii a připomenutím životních příběhů 
našich předků, které do německé metropole (ať již dobrovolně či nedobrovolně) zavál osud.

text a foto PETR KOURA

Berlínské putování po historiinedávné

geniuS loCi

xantypa 8786


