Nacistická architektura:
Megalomanské plány (nejen) pro Berlín

Totalitní ideologie a režimy usilují o ovládnutí všech aspektů života a společnosti, a tudíž se pochopitelně nevyhýbají ani architektuře. Také nacistické Německo chtělo ohromovat svět monumentálními, leckdy až monstrózními stavebními díly. Většina projektů zůstala jen na papíře, ale několik ukázek dosud existuje.

Skutečnost, že nacistický režim ve svém vyjádření tak akcentoval architekturu, úzce souvisela s faktem, že právě architekturou se chtěl původně zabývat i sám Adolf Hitler. Je třeba přiznat, že v tomto smyslu skutečně měl určitý talent. Zhotovil řadu skic různých objektů a následně si našel věrného souputníka v osobě Alberta Speera, jenž byl také (mimo jiné) architektem, a tak později řadu nápadů svého „Vůdce“ rozpracoval.

Jeden sloh, trojice směrů
Ačkoliv se o nacistické architektuře občas mluví jako o specifickém slohu, její přesný popis je složitější, neboť se nejednalo o jeden ucelený styl, který by se dal srovnávat např. s nechvalně proslulým socialistickým realismem. Do nacistické architektury lze totiž zařadit přinejmenším tři výrazně odlišné přístupy. Ten první a zřejmě nejznámější představuje jakýsi zvláštní hybrid klasicismu a futurismu, který na jednu stranu čerpal inspiraci z antiky, ale na stranu druhou se vzdával složitějších ozdob a sázel na jednoduché tvary. Do jisté míry lze tedy říct, že využíval antické prvky včleněné do futuristického rámce. Právě takové pojetí se nejčastěji vyskytovalo v tvorbě Alberta Speera a odráželo fakt, že se nacismus obracel do historie, ovšem vystupoval i jako hnutí za „Novou Evropu“. Architekti se řídili též tzv. teorií ruin, neboť doufali, že jejich budovy budou zanechávat dojem i po mnoha staletích, až se změní v rozvaliny. Druhý směr se dá označit za vysloveně historizující, jelikož čerpal z tradičních venkovských staveb, zejména těch v alpské oblasti, tedy v Bavorsku a Rakousku. Jak známo, nacismus velebil venkovského sedláka a jeho půdu, a proto se architekti obraceli k zemědělským usedlostem. A konečně třetí směr byl naopak bezmála ryzím funkcionalismem, který požadoval maximální jednoduchost a podřízení formy účelu. Podle tohoto principu byly navrhovány především správní, vojenské či průmyslové objekty a rovněž některé dopravní stavby.

Speerův impozantní plán
Středobodem celé nacistické architektury se mělo samozřejmě stát centrum Berlína, který měl po (očekávané) vítězné válce prodělat takřka totální rekonstrukci. S ní pojilo i jeho zamýšlené přejmenování na „Welthauptstadt Germania“ („Světové hlavní město Germánie“), které mělo odrážet jeho převahu nad všemi městy světa. Hitler snil o tom, že se přebudovaný Berlín stane něčím, co zastíní antický Řím, Paříž i Londýn a naprosto ohromí každého člověka, který takto pochopí obrovskou sílu nacionálního socialismu a podřídí se jí. Ostatně právě to patřilo i mezi hlavní cíle nacistické architektury obecně, jelikož měla jedinci ukázat, jak malý je ve srovnání s mocí Německa a jeho režimu. Některé prvky projektu Germánie byly skutečně zrealizovány, mj. dopravní osa západ-východ, avšak většina gigantických staveb neopustila kreslicí prkna či fázi modelů. Stavební práce byly několikrát přerušeny a v roce 1943 se definitivně zastavily, a navíc vznikly pochybnosti, zda by bažinatá půda Berlína takové obří stavby vůbec unesla. Byl tudíž postaven i experimentální betonový objekt, tzv. Schwerbelastungskörper (těžké zátěžové těleso), který působí skutečně bizarně, kvůli blízkosti obytných budov se však nedal bezpečně odstřelit, a proto je zachován jako stavební památka. Poválečná měření naznačila, že Berlín se pro takové obří stavby skutečně nehodil, takže většina projektu Germánie by se zřejmě nedala realizovat, což vlastně také nese určitou symboliku.
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Dokončené stavby v Berlíně
Určitě nejznámější dochovaný příklad nacistické architektury představuje olympijský stadion, jenž vznikl pro olympiádu v Berlíně v roce 1936. Návrh vytvořil architekt Werner March, byť do projektu výrazně zasahovali i Speer a Hitler. Stadion původně sloužil pro asi 100 000 osob, ale po rekonstrukci dnes pojme něco přes 74 000 diváků. Další berlínská nacistická stavba, jež dosud slouží, se oficiálně nazývá Detlev-Rohwedder-Haus, ovšem v běžné řeči Berlíňanů se jí dodnes říká podle instituce, která tam sídlila v éře Třetí říše, a to ministerstvo letectví. Budova byla hotova v roce 1936 a nabízela užitnou plochu kolem 112 000 čtverečních metrů a víc než 2800 místností, což z ní tehdy dělalo největší kancelářskou budovu Evropy. Zmínku zasluhuje ještě jedna dokončená, ale za války zničená stavba, a to Nové říšské kancléřství, jehož projekt navrhl osobně Albert Speer. Bylo otevřeno roku 1939 a právě v protileteckém bunkru pod ním spáchal Adolf Hitler o šest let později sebevraždu.

Speerův projekt Germania
V centru kompletně přestavěného Berlína, který měl obdržet jméno Germania, se měla nalézat kolem šesti kilometrů dlouhá „Třída slávy“ („Prachtallee“), která by běžela od nového nádraží na jihu k „Velkému náměstí“ („Grosser Platz“) na severu. Na třídě měl stát i obrovský vítězný oblouk, který měl být téměř sto metrů vysoký, a proto by ten pařížský mohl stát uvnitř něj! Do stěn tohoto oblouku se plánovalo vyrýt jména všech německých vojáků, kteří zahynuli v první (a možná i druhé) světové válce. Po stranách napojení zhruba 120 m široké třídy na náměstí se mělo nacházet třetí říšské kancléřství a budova velení Wehrmachtu, kdežto na východní straně by stál „Führerův palác“ (tedy osobní obydlí pro Adolfa Hitlera či jeho nástupce) a na západní zrekonstruovaný Říšský sněm. Na severní straně pak měla stát dominanta Berlína, tzv. Lidová hala („Volkshalle“), občas označovaná též jako „Velká hala“ či „Říšská hala“. Každopádně se mělo jednat o monstrózní stavbu s průčelím o šířce cca 315 m, z něhož by se zvedala kopule o průměru 250 m. Při započítání velikosti sochy orla na vrcholu kopule by „Lidová hala“ měřila na výšku více než 300 m. Hala se měla používat pro nejvýznamnější státní a stranické události a předpokládalo se, že dokáže pojmout přes 180 000 diváků, zatímco na „Velkém náměstí“ by se současně mohl shromáždit možná až milion lidí.

Stavby mimo hlavní město
Nacistické architektonické ambice se zdaleka neomezovaly jen na Berlín, a tudíž se dá uvést i řada staveb v jiných německých městech. Příkladem dodnes stojící stavby je objekt, který byl vybudován v Bad Tölzu jako SS-Junkerschule (tedy škola pro kadety SS) a pojetím evidentně čerpá ze středověké architektury, protože vypadá jako středověká hradní usedlost. Paradoxem je, že se jako vojenské zařízení užíval také během celé studené války, jelikož tam sídlila jedna skupina amerických „Zelených baretů“. Další s režimem propojený výtvor představoval areál, jenž vznikl na jihovýchodě Norimberku pro stranické sjezdy, jichž se tam uskutečnilo celkově šest (každý rok v údobí 1933–1938). Nejznámějšími částmi areálu byly velké otevřené plochy Luitpoldarena a Zeppelinfeld, kde se konala masová shromáždění. Většina staveb z nacistické éry byla po válce zbourána a v místě se dnes nachází velký park. Zmínku zasluhuje ještě jeden neuskutečněný projekt, a to největší umělecké muzeum světa, které chtěl Hitler zřídit ve svém domovském městě Linci. Tzv. Führermuseum mělo vypadat de facto jako větší obdoba Domu umění (Haus der Kunst), který stále stojí v Mnichově.

Praha v nacistických plánech
Radikální přeměnu měla po vítězství Třetí říše prodělat také Praha, neboť nacisté více či méně otevřeně deklarovali záměr celý Protektorát Čechy a Morava postupně germanizovat. Praha se v jejich prohlášeních či dokumentech označovala za tradiční „německé město“, které vznikalo zejména díky vlivu německé kultury. Menšina pražských Němců se tak pochopitelně měla stát dominantní většinou, zatímco český vliv se měl minimalizovat nebo úplně odstranit, což by se zákonitě dotknulo i mnoha významných staveb. Nacisté tedy chtěli přebudovat Staroměstskou radnici, zatímco Obecní dům u Prašné brány se měl zlikvidovat, aby uvolnil místo pro budovu německé opery v nacistickém stylu, resp. v kombinaci klasicismu a futurismu. Také je známo, že Adolf Hitler chtěl nechat zbourat Petřínskou rozhlednu. Zamýšlela se i kompletní přestavba areálu pražského hlavního nádraží či vybudování několika nových mostů přes Vltavu. Vznikla i myšlenka přepracování celé pražské dopravní infrastruktury, ze které se potom zrodil projekt dopravní transverzály, která by v severojižním směru přetínala celé hlavní město Protektorátu. Fotografie modelu působí skutečně monstrózně, ale faktem je, že dnešní pražská magistrála je v podstatě jen skromnější verzí nacistického projektu.
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