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Úvod
Toto téma jsem si vybral z jediného důvodu - mým koníčkem je dějepis a toto se mi
zdálo jako typické téma dějepisu, jak už název odpovídá (Berlín včera a dnes), což je vlastně
něco málo z historie hlavního města Spolkové republiky Německo (SRN). V této práci budu
začínat rokem 1945, což je charakterizující číslo pro konec kruté druhé světové války, při
jejímž konci právě zmíněné město utrpělo velké škody.
V této práci se budu stručně zabývat historií Berlína, například koncem 2. světové
války, studenou válkou během éry komunismu, pádem berlínské zdi, apod. Součástí mé práce
je i řešení a jakési přestavování Berlína v současnosti, jeho památek, kulturních akcí, divadel,
průmyslu a mnoho dalšího. Vytvořením této absolventské práce chci docílit toho, abych se
připravil na střední školu, kde jsou takovéto věci časté (například dvakrát do roka). Práce je
rozdělena do dvou již zmíněných části: Berlín v minulosti (do sjednocení) a Berlín
v současnosti, kdy je toto město jedním z nejvyspělejších v Evropě i ve světě.
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1. Po vzestupu přichází pád aneb Berlín mezi lety 1945 - 1950
Po skončení vlády nacistů a po konci druhé světové války v roce 1945 stálo město v
ruinách. Počet obyvatel klesl téměř na polovinu. Vítězné země USA, Velká Británie, SSSR a
Francie si rozdělily město do 4 sektorů - Sovětský svaz (východ), USA (jih), Velká Británie
(západ) a Francie (sever), toto všechno se dojednalo na Jaltské konferenci. Největší část
Berlína skončila „pod taktovkou“ USA a SSSR po uzavření paktu, který se nazýval
“čtyřmocenský status“. Sovětský svaz násilně blokoval západní sektory Berlína, blokace
započala 23. června 1948 a trvala skoro celý jeden rok. Zatímco si Sověti drželi východní část
a jen tak se jí vzdát nehodlali, ostatní státy se zatím s Německem udobřily a na okupovaných
západních územích vznikla 23. května 1949 Spolková republika Německo (SRN). Odpověď
Rusů na to byla, že 7. října 1949 vyhlásili Německou demokratickou republiku (NDR), jejímž
hlavním městem byla zmíněná sovětská východní část Berlína.

1.1 Berlínská blokáda
Záměrem byla anexe (jednostranné připojení cizího území ke stávajícímu státnímu
celku bez svobodného souhlasu obyvatelstva) ostatních sektorů. Trvala v rozmezí od 23.
června 1948 do 12. května 1949. 20. června byla provedena měnová reforma, východní marka
měla platit i pro západ, SSSR to odmítal. V noci z 23. na 24. června pak započalo sovětské
velení v Berlíně přerušením zásobování elektrickým proudem pro západní sektory a později
uzavřením všech pozemních a vodních přístupových cest. Na západě bylo připraveno 2,2
milionů lidí na blokádu tím, že měli zásoby potravin na 36 dnů a uhlí na 45 dnů (byli závislí
na dovozu „zvenčí“).

1.1.1 Letecký most
Konkrétní bylo prosazení vojenského guvernéra americké části Berlína Luciuse D.
Claye, který 25. června 1948 dal povel ke zřízení leteckého mostu. Z počátečních 120 tun
denně se během týdnů objem zboží rychle zvýšil a rekordu bylo dosaženo 16. dubna 1949 s
celkem 12 840 tun za jediný den. Největší položkou bylo uhlí na topení a výrobu elektřiny a
také benzín a ostatní důležité složky pro život „v blokádě“. De facto sloužil most k
zásobování blokované části, aby zde lidé neumírali, zásobovalo se léky, benzínem, uhlím na
topení a podobně. Bylo i více takových letišť jako např. Tempelhof, Tegel a další.
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Celkem se uskutečnilo kolem 277 000 letů, při kterých bylo přepraveno 2,2 milionu tun zboží.
Během leteckého mostu zahynulo několik osob - 39 Britů, 31 Američanů a 16 Němců,
pomník mají na náměstí Tempelhof.

2. Berlínské zajímavosti mezi lety 1945 - 1950
Jednou ze zajímavostí rozděleného Berlína byl provoz západoberlínského metra. Trasa
dvou linek vedla přes území Východního Berlína, aniž by zde platila zásada exteritoriality.
Zastávky na východoberlínském území byly sice uzavřeny, jejich nástupiště však byla
kontrolována ozbrojenou pohraniční stráží NDR. Toto vše bylo důsledkem studené války
mezi USA a SSSR.
Jednou spadl turecký chlapec do řeky v Berlíně a nemohl být zachráněn, protože
sovětská pohraniční služba nedovolila, aby ti z americké strany mohli skočit do vody a
zachránit ho, protože si Sověti mysleli, že je to trik, jak se dostat na druhou stranu

2.1 Co jsme doposud nevěděli
Ve dnech 15.6. – 12.7. 1946 proběhla v Paříži konference ministrů zahraničních věcí
USA, Velké Británie, Francie a SSSR k německé otázce. 20. července 1946 Spojené státy
požadovaly v kontrolní radě uzavření vícestranných smluv mezi okupačními mocnostmi, aby
se lépe zvládaly hospodářské problémy a zásobování Německa. Britové s tímto návrhem o
deset dní později souhlasili. 1. ledna 1947 vstoupila v platnost americko - britská smlouva o
vytvoření

sjednocené

hospodářské

oblasti,

takzvané

Bizonie.

23. února byla v Londýně zahájena konference ministrů zahraničních věcí západních
spojenců, k nimž se připojili ministři zahraničí států Beneluxu (Belgie, Nizozemí,
Lucembursko). Na této konferenci se zúčastnění ministři dohodli na měnové odluce na
teritoriu tří západních okupačních pásem a na vytvoření ústavy pro tuto část Německa.
Výsledky této konference pobouřily Moskvu, což bylo dokázáno tím, že sovětský zástupce
maršál V. Sokolovský bouřlivě opustil jednání kontrolní rady 20. března 1948.
Ve stejné době, kdy vrcholila berlínská krize, vrcholil i proces konsolidování
západoněmeckého státu v americké, britské a francouzské okupační zóně. V Bonnu zahájila
svou činnost 1. září 1948 Parlamentní rada, složená ze 65 zástupců delegovaných zemskými
sněmy jedenácti západoněmeckých zemí a 5 zástupců západního Berlína, která zahájila práce
na Základním zákoně. Prezidentem Parlamentní rady byl zvolen Konrád Adenauer.
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Základní zákon přijatý 8. května 1949 padesáti třemi hlasy proti dvanácti vstoupil v platnost
24. května 1949 jako ústava Spolkové republiky Německo. V srpnu proběhly volby do
Spolkového sněmu, hned poté vznikla SRN.

3. Léta 1950 - 1970
Toto desetiletí (1950 - 60) bylo pro Berlín a vlastně i pro Německo velmi klíčové, bylo
to hlavně zapříčiněno „Velkou Berlínskou krizí“.

3.1 Berlínská krize
Bundestag (parlament SRN) přijal 2. července 1958 (ten den krize začala) jednomyslně
všestrannou deklaraci po schůzce pracovních skupin čtyř velmocí, tj. USA, SSSR, Velké
Británie a Francie, aby připravily společné návrhy na řešení německé otázky.
Bundestag a mnoho členů vlády SRN zasedalo tři dny ( od 1. do 3. října) v Berlíně a
přijalo rezoluci, ve které:
1) protestovali proti pokračující perzekuci lidí NDR
2) protestovali proti odmítnutí vlády NDR dovolit volný pohyb přes hranice mezi zónami
3) zaručovali východoněmeckým uprchlíkům integraci do života SRN
4) prohlašovali, že SRN bude nadále garantem německé demokracie a německého práva na
sjednocení
5) vyzývali k vytvoření čtyřmocenského výboru o německé otázce
Ministři zahraničí Velké Británie, USA, Francie a SRN vydali společné komuniké 14.
prosince 1958 v Paříži, kde navštívili zasedání Severoatlantické rady po vyslyšení prohlášení
W. Brandta.
1) potvrzovalo odhodlanost americké, britské a francouzské vlády "udržovat pozici a svá
práva v Berlíně, včetně práva svobodného přístupu",
2) prohlásilo, že nepovažují za přijatelné jednostranné vypovězení Sovětským svazem svých
povinností k vládám Francie, Velké Británie a USA ve vztahu k jejich přítomnosti v
Berlíně a svobodě přístupu do tohoto města nebo nahrazení sovětské vlády německými
úřady v sovětské zóně, co se týká jejich práv,
3) konstatovalo, že tři západní vlády odpovědí na sovětské nóty po konzultaci se svými

8

spojenci "během následujícího zasedání Atlantické rady".1)
Odpověď vlády SRN na sovětskou nótu byla doručena 5. ledna 1959 v Moskvě. Tak
jako západní nóty, odmítla status "svobodného města" pro západní Berlín a odmítla právo
Sovětského svazu změnit existující status města jednostrannou akcí.

4. Berlínská zeď
„Generální tajemníku Gorbačove, pokud usilujete o mír, o blahobyt v Sovětském svazu,
o uvolnění, přijďte sem, k této zdi.“
„Pane Gorbačove, otevřete tuto bránu. Pane Gorbačove, zbourejte tuhle zeď.“ 2)
(Ronald Reagan v roce 1987 u Braniborské brány)
Berlínská zeď byla postavena 13. srpna 1961 a byla vyvrcholením studené války
Spojených států amerických a SSSR. V noci z 12. na 13. srpna 1961 obsadily ozbrojené síly
NDR (armáda, policie, pohraniční stráž) hranice k Západnímu Berlínu a přerušily, nejdříve
jen pomocí ostnatého drátu, spojení mezi Východním a Západním Berlínem. Teprve o tři dny
později, 16. srpna, vzhledem k absenci jakékoliv reakce z americké strany, začal být drát
nahrazován zdí v pravém slova smyslu.
V příštích měsících došlo k vybudování opevnění hranic mezi NDR a SRN, což
upevnilo nepropustnost hranic mezi státy Východního bloku a okolními státy. Tyto hranice se
i z toho důvodu označují jako „železná opona“.
Zeď se skládala ze 4 metrů velkých betonových panelů a byly vytvořeny takzvané zóny
smrti, jako tomu bylo např. v městské části Bethaniendamm.
Zeď byla hlídaná ze sovětské strany velmi přísně, na uprchlíky, kteří chtěli uprchnout
ze sovětské strany, nečekalo skoro nic jiného než smrt a při přežití minimálně kruté výslechy.

4.1 Oběti Berlínské zdi
O počtu obětí, které při pokusu o překročení zdi přišly o život, se vedly a dodnes vedou
spory a zdá se být i v budoucnosti obtížné dojít k jednoznačným závěrům, ve spisech NDR se
tyto incidenty neobjevují.
______________________________
1) http://klempera.tripod.com/2bekrize.htm

< cit. 20.3.2012 >

2) http://cs.wikipedia.org/wiki/Berl%C3%ADnsk%C3%A1_ze%C4%8F

< cit. 24.4.2012 >
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Ústředí pro soudobý historický výzkum v Postupimi 13. srpna 2006 uveřejnilo
dosavadní stav výzkumu - z dosud 268 evidovaných případů lze 125 považovat za prokázané
smrtelné incidenty, 62 případů lze vyloučit, 81 případů není ještě jednoznačně vyřešeno.

4.2 Checkpoint Charlie
Checkpoint Charlie byl hraniční přechod v Berlíně. Patří k nejznámějším přechodům
rozděleného Berlína. Checkpoint Charlie se nachází na křižovatce ulic Friedrichstrasse a
Kochstrasse a spojoval americký sektor města se sovětským. CC bylo místo společných
demonstrací amerických a sovětských vojáků v roce 1961.3)

4.3 Hlídání Berlínské zdi
Podél 160 km hlídalo 30 000 vojáků, 193 strážních věží a 208 bunkrů, vkusně
doplňovaných širokým pásem písku s minovými poli, automaticky spouštěnými poplašnými
sirénami a automaticky střílejícími samopaly, přechodů zůstala jen hrstka. Stráže, vybavené
psy, měly příkaz střílet, ale chodily po dvojicích a hlídaly nejenom zeď, ale i sebe navzájem. I
na západní straně bylo podél zdi vytvořeno "území nikoho".

5. Léta 1970 – 1990
Období mezi lety 1970 - 90 bylo velmi důležité, protože došlo k mnoha událostem, zde
jsou ty hlavní.

5.1 Pád Berlínské zdi
V té době byl generálním tajemníkem ÚV KSSS Michail Sergejevič Gorbačov,
prezident Spojených států amerických Ronald Reagan usiloval o zboření Berlínské zdi (viz
kapitola 4). K pádu legendární Berlínské zdi došlo 9. listopadu 1989. Pád Berlínské zdi byl
vyvrcholením „kampaně“ proti komunismu a také je pádu BZ připisována zásluha rozpadu
SSSR. 9. listopadu 1989 předčítá člen politbyra, Günter Schabowski, krátce před sedmou
hodinou večer jakoby mimochodem ze svých poznámek usnesení ministerské rady,

______________________________
3) http://cs.wikipedia.org/wiki/Checkpoint_Charlie

< cit. 24.4.2012 >
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přenášené televizí, podle kterého jsou cesty i do západního zahraničí povoleny a mohou se
uskutečnit přes všechny hraniční přechody.
V příštích hodinách dochází k hromadnému návalu na berlínských hraničních
přechodech, kolem jedenácté hodiny večer východoněmecká pohraniční stráž kapituluje a
kolem půlnoci proudí desetitisíce východních Berlíňanů přes všechny přechody do Západního
Berlína. Tu noc se stalo něco, co zapříčinilo sjednocení Německa a to se stalo 3. října 1990.
Pozůstatky betonového kolosu jsou viděny snad po celém Berlíně. Byla rozebrána do
téměř posledního betonového panelu, na památku byla ponechána pouze její část na břehu
Sprévy a na Postupimském náměstí. Fragmenty z této doby jsou umístěny v památném muzeu
v domě na Checkpoint Charlie, který byl pojmenován podle jediného přechodu na Berlínské
zdi.

5.2 Výpovědi lidí o Berlínské zdi
„Berlínská zeď je symbol komunismu, proto je třeba ji zničit.“ (Václav Havel, 1989)
Pád zdi podle něj ukázal, že "tyranie se dá zlikvidovat".
„My Američané jsme podporovali národy na obou stranách železné opony," zdůraznil
Obama. „Pokud byť jen jeden člověk není úplně svobodný, naše svoboda také není úplná,"
dodal americký prezident.
Německá kancléřka Angela Merkelová v rámci svého projevu připomněla nejen
události, které se u Braniborské brány odehrávaly před dvaceti lety, ale také vzdálenější
minulost – nástup fašismu v Německu. V noci 9. listopadu 1989 se splnil sen. Účastnilo se
toho mnoho lidí. Ale nebylo by to možné bez statečnosti lidí v bývalém Východním
Německu," prohlásila Merkelová. Němci by si měli připomínat také tzv. Křišťálovou noc, kdy
v Berlíně v roce 1938 zahájili nacisti masové pronásledování Židů. 4)

5.3 Berlín hlavním městem
Po znovusjednocení Německa bylo město Bonn zbaveno statusu hlavního města
____________________________
4) www.zahranicni.eurozpravy.cz/eu/4943-pad-obrovskeho-domina-jako-vrchol-oslav-padu-berlinske-zdi/
< cit. 26.4.2012 >
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SRN a Berlín se opět stal hlavním městem a je jím dodnes. Berlín i přes úplné zničení během
jeho dobývání je nyní jedním z nejmodernějších měst v Evropě.

6. Berlín v dnešní době
Berlín v dnešní době je místo, kde se střetává několik světů, ale sídlí zde i některé velmi
důležité světové organizace, proto je někdy nynější Berlín nazýván „křižovatka světa“. Berlín
má vše, co se dá od moderní metropole očekávat, a to většinou v ostrých protikladech.

5)

6.1 Památky
Berlín je místem, kde je tolik památek, že to poukazuje, jak na novodobou historii, tak i
minulou. Je místem, kde se odehrálo hodně významných událostí v historii světa i celé
Evropy.

6.1.1 Reichstag (Bundestag)
Je to budova říšského sněmu Spolkové republiky Německo (říšský sněm je největší
vládní orgán SRN na způsob parlamentu, sídlí zde spolkový kancléř, v současnosti kancléřka
Angela Merkelová). Reichstag hrál významnou roli v historii (viz kapitola 1) byl cílem
sovětské armády, poněvadž to bylo i sídlo nacistického říšského kancléře Adolfa Hitlera, kde
poté v bunkru pod ním v roce 1945 spáchal sebevraždu tím, že nejprve spolkl kyanid a poté se
ještě střelil do hlavy.
Toto místo se stalo pohřebištěm také mnoha dalších, jako např. Hitlerových
nejvěrnějších přívrženců, jako byla Magda Goebelsová žena ministra propagandy Josepha
Goebelse se svou rodinou (tomuto tématu se budu nadále věnovat v příští kapitole). O půlnoci
z 2. na 3. října 1990 byla při příležitosti sjednocení Německa před západním vchodem do
budovy Reichstagu vztyčena Vlajka sjednocení (též nazývána Vlajka svobody). V noci je tato
vlajka osvětlena. 6)

______________________________
5) http://berlin-pruvodce.cz/

< cit. 26.4.2012 >

6) http://cs.wikipedia.org/wiki/Budova_%C5%98%C3%AD%C5%A1sk%C3%A9ho_sn%C4%9Bmul_v_
Berl%C3%ADn%C4%9B

< cit. 26.4.2012 >
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6.1.2 Holocaust Mahnmal
Je místo, které vzniklo kvůli zločinům proti lidskosti, které prováděla nacistická třetí
říše většinou pod velením jednotek SS (Schutzstaffel), kterým velel velitel Himmler.
Věnováno je především Židům, kteří byli masově za 2. světové války likvidováni (pojem
holocaust = vyhlazování), ale je také věnován ostatním, jako např. politickým odpůrcům,
Romům a dalším národnostním menšinám, které byly perzekuovány (omezovány) nebo
vyhlazovány.
Památník holocaustu tvoří 2 711 šedivých betonových kvádrů různé výšky a rozkládá
se na ploše více než 19 000 m². Z výšky má tato památka evokovat dojem vln. Pod
památníkem se nachází informační centrum, které archivuje filmový, zvukový i obrázkový
materiál, jenž úzce souvisí s holocaustem.

6.1.3 Braniborská brána
Braniborská brána se nachází na náměstí Pariser Platz, tedy na samém konci noblesního
boulevardu Unter den Linden. I toto náměstí bylo po sjednocení Německa kompletně
zrenovováno a dnes se na něm nachází kromě několika velvyslanectví i Akademie umění
nebo slavný Hotel Adlon.

7)

Je to bývalá městská brána, kudy se chodilo pryč z Berlína a

vybíralo se zde ještě mýtné.

6.1.3.1 Zajímavosti
Sám vůdce Napoleon ji nechal roku 1814 rozebrat a přivézt do Paříže jako důkaz jeho
světové velikosti, poté téhož roku byl umístěn do exilu a brána navrácena zpátky na německé
(dříve pruské) území.

6.1.4 Checkpoint Charlie
Checkpoint Charlie byl hraniční přechod v Berlíně. Sloužil jako přechod za studené
války a dnes je to laicky řečeno „malá budka“ uprostřed velkého berlínského bulváru. Dodnes
sem jezdí turisté z celého světa, aby si připomněli tuto krutou historii při berlínské blokádě a
dalších temných chvílích studené války. I když studená válka byla jen politická,
______________________________
7) http://berlin-pruvodce.cz/braniborska-brana

< cit. 26. 4. 2012 >
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snesla na svět hodně nesvárů a problémů a Checkpoint Charlie bylo jedno z těch míst, které
bylo „mezi světy“ neutrální.

6.1.5 Führerbunker (vůdcův bunkr)
„Meine Liebe, werde Ich lieben dich für immer und unsere Liebe ist ewig.“8) („Má
lásko, budu tě navždy milovat a naše láska je věčná.“) To byla poslední slova nacistického
vůdce Adolfa Hitlera než naposledy vydechl ve svém bunkru pod Říšským kancléřstvím. Bylo
to v jednom z Hitlerových tajných bunkrů, v tom největším a nejluxusnějším a během války
nejvíce hlídaným místem Třetí říše.
Po skončení druhé světové války bylo uskutečněno několik pokusů bunkr zničit, avšak
nikdy nebyl zničen zcela. Hitler zde v noci z 30. dubna na 1. května spáchal sebevraždu
společně se svou ženou Evou Braunovou a několika desítkami svých fanatických stoupenců.
Nejprve rozkousl tabletu s kyanidem a poté, protože nechtěl pocítit bolest, se po požití jedu
ještě střelil do spánku.

6.1.5.1 Oběti bunkru
Mezi nejvýznamnější obyvatele bunkru patřili manželé Magda a Joseph Goebelsovi se
svými dětmi, kterým žena podala mléko s jedem. Poté je oblékli do hezkých šatů a položili do
předem připravených hrobů (poznámka: hroby se tomu říkat nedalo, poněvadž to byly
vykopané díry v zemi a děti přikryté igelitem). Také zde byli významní příslušníci SS jako
Heinrich Himmler a další.

6.1.6. East Side Gallery
Jedná se o muzeum Berlínské zdi, je to muzeum pod širým nebem, které se nachází na
pomezí bývalých berlínských čtvrtí Friedrichshain a Kreuzberg. Muzeum poukazuje na
Berlínskou zeď a na problémy studené války. Zde jako na jednom z mála z míst v Berlíně
můžete spatřit i zbylé kusy zdi, např. je tu také zajímavé představení, kdy vás u vchodu do
muzea

přivítá

sovětský

pohraniční

voják

______________________________
8) Schmidt Paul Paměti Hitlerova tlumočníka, 2002.
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se

samopalem

a

v

uniformě.

7. Kultura
Berlín je však také kulturním centrem a je tu mnoho festivalů a světoznámých
představení.

7.1 Berlinale
Je to filmový festival, který se jako jeden z mála vyrovná festivalu v Cannes. Probíhá
vždy v únoru a ohlas je obrovský.

7.2 Carnival of Cultures
Berlín je z hlediska národností velmi bohaté město. Každý rok tuto skutečnost jeho
obyvatelé oslavují karnevalem, kde každá menšina, která tady žije, má možnost představit své
zvyky a tradice v podobě tance, hudby nebo masek.

7.3 Love Parade
Je tradiční a na světě nejznámější festival techno hudby, probíhá každý červenec,
jednou byl kvůli výtržnostem dokonce zrušen, ale od roku 2009 funguje zase dál.

8. Muzea a výstavy
Berlín

má

řadu

muzeí,

je

často

nazýván

„městem

kultury

a

umění“.

8.1 Voskové muzeum Madame Tussaud’s
Německá obdoba známého londýnského muzea je v Berlíně od roku 2008, svoje
figuríny zde mají důležité osoby SRN i minulých státních útvarů, jako např. herečka Marlene
Dietrich, vědec Albert Einstein nebo kancléřka Angela Merkel.

8.2 The Story of Berlin
Je muzeum, které „vypráví“ historii Berlína od pruské monarchie po Třetí říši až do
současnosti. K vidění je zde i autobiografie nacistického vůdce Adolfa Hitlera. Muzeum
vzniklo roku 1990 po sjednocení Německa, dnes se nachází na bývalém místě, kde docházelo
k únikům za demokracií. Muzeum také slouží jako vzpomínka na ty, kteří se snažili utéct před
totalitním režimem a zaplatili při tom životem.
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9. Průmysl
Průmysl je v Berlíně jedním z hlavních zdrojů příjmů a hraje důležitou roli jak
v německé tak i ve světové ekonomice.

9.1 Berlin-Chemie
Jedním z hlavních odvětví průmyslu je chemický průmysl, proto není překvapením, že
jedna z největších firem má nejen sídlo v hlavním městě, ale i jeho jméno v názvu. Je to
farmaceutická (chemická firma), která je ve spolku tzv. Menari, kde je i česká společnost
Berlin - Chemie/A.Menarini Česká republika s.r.o.

9.2 Siemens AG
Je obrovská konglomerátní průmyslná elektrotechnická firma, která sídlí nejen
v Berlíně (sídlo má i v Mnichově), má zde i několik desítek továren, obchodují na newyorské
nebo frankfurtské burze.

9.3 Sony
Největší korporace na světě v oblasti technologií má i pobočku a cca 3 továrny
v Berlíně. V Berlíně má pobočku od počátku 20. století a zde je také evropská centrála
SONY. Zde v Berlíně byla také vyvíjena poslední novinka firmy PS3 ( play station 3), herní
konzole s německými čipy a ovladači.

9.4 Letecký průmysl
Air Berlin je druhá největší letecká společnost v Německu a sídlo má v Berlíně, hlavní
základna je na letišti Tegel. Jejich výroba letadel je rozdělena do dvou částí - polovina
Airbusů (druh letadla, které aerolinka používá) je dovážena ze Spojených států amerických a
německé Airbusy jsou vyráběny v jedné z berlínských továren a jsou dováženy do zemí, jako
je Libye, Sýrie nebo i Kazachstán čili postsocialistické státy a země třetího světa.
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Závěr
Shrnutí této práce bych začal tím, že podle mého mínění jsem dodržel část úvodu,
kterou jsem si stanovil v těchto bodech - Rozdělení Berlína po druhé světové válce a navíc
podle mě jsem na výbornou stručně shrnul situaci jak v minulém tak v současném Berlíně.
Samozřejmě mě nejvíc bavilo zjišťovat informace i mimo Internet a literaturu, například jsem
hledal informace i u mých prarodičů a zjistil jsem věci, které jsem doposud nevěděl. Nejvíc
mi samozřejmě pomohla kniha Paměti Hitlerova tlumočníka od Paula Schmidta, který mi ve
své knize pomohl najít další informace o památkách (konkrétně Führerbunker pod
Bundestagem) z éry tohoto jmenovaného diktátora.
Dospěl jsem k výsledku, se kterým jsem spokojen a doufám, že bude spokojen i můj
vedoucí závěrečné práce, paní učitelka Bulíčková, ale i komise, která tuto práci bude hodnotit
a doufám, že jí ohodnotí kladně. Informace mě bavilo vyhledávat, poněvadž, jak jsem uvedl
již v úvodu, vždy budu velkým fanouškem dějin a historie, a proto nebyl žádný problém
věnovat se této práci. Já si myslím, že jsem splnil daná kritéria a cíle, které jsem si v úvodu
stanovil.
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