
Jak měla 
vypadat  
Heydrichova 
Praha?



❶ 
Porovnejte snímek ze současné Prahy  
s plány na přestavbu od nacistických architektů. 
Vyznačte rozdíly tužkou do fotografií.

Prašná brána, současný stav. 
 

Návrh přestavby nového městského centra v Praze.  
Architekti:  S. Theiss, H. C. H. Baurat, Jaksch,  W. Theiss. 
 



❷ 
Proč chtěli zbořit Obecní dům? 
Jaká budova ho měla nahradit  
a jak měla vypadat?

Zdejší secesní Obecní dům měl být, jako symbol národa a Slovanů 
vůbec, stržen. Jeho přehnaná zdobnost založená na detailech navíc 
byla v přímém rozporu s účelovou strohostí nacistické architektury. 

Miloš Hořejš, historik 
 
Plánovaný objekt koncertního domu se vyznačoval řadou prvků  
typických pro nacisty tolik protežovaný neoklasicismus: vysokým 
sloupovým řádem, sousoším ve štítě, podloubím v přízemí.



❸ 
Dnešní náměstí Republiky mělo vypadat dle  
nacistického vkusu úplně jinak. Vyznačte  
na historickém snímku důležité budovy. 

Náměstí, které by se rozkládalo poblíž dnešní stanice metra Florenc, 
mělo podle jednoho z návrhů vévodit gigantické nádraží, oblouková 
brána připomínající Braniborskou bránu v Berlíně a mrakodrap,  
jenž se svým charakterem pro změnu odkazoval k jednomu ze sedmi 
divů světa – majáku na ostrově Faros v egyptské Alexandrii. 

Miloš Hořejš, historik 
 



Letecký snímek současného stavu místa, které zobrazuje model. 
 



❹ 
Kdo byl Albert Speer? 
Najděte ve výstavě životopis Alberta Speera  
a v bodech zaznamenejte, čím se zabýval.

  
 



❺ 
Nacisté plánovali razantní přestavbu Prahy. V textu 
vyznačte pasáže, které jejich plány popisují.

Nacisté plánovali přestavbu  
důležitých měst: Berlína, Mnichova, 
Hamburku a Norimberku. Později byl 
seznam rozšířen o další metropole, 
včetně Prahy. Jejich přestavba  
předpokládala vybudování  
monumentálních administrativních  
a vládních budov, výstavbu  
rezidenčních oblastí a institucí  
na území města a další zásahy.  
Architektura se stala nástrojem pro  
vytvoření kultu nacistické třetí říše. 
 
Na Speera udělala architektonická  
jedinečnost Prahy velký dojem. Slíbil, 
že dá pro plánování Prahy k dispozici  
i své architekty z Berlína. Jedním  
z Heydrichových cílů bylo přebudování 
Prahy na prosperující německé město.



❻ 
Jak měla vypadat Heydrichova Praha? 
Napište krátkou odpověď.

  
 



❼ 
Poznamenejte si další zajímavé 
informace z výstavy k vašemu tématu.

 



 

Formulář k závěrečné diskusi, zatím nevyplňujte. 
 

❽ 
V jakém světě chtěl žít Reinhard Heydrich? 
Sepište argumenty pro diskusi a vysvětlete  
své postoje. 
 
  
 
 
 
 

Pro koho by takový svět mohl být dobrý? 
 
 
 
 
 
Co se mělo stát s těmi,  
kdo v něm neměli místo? 
 
 
 
 
 
Jak byste se v takovém světě cítili vy?


