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Orlí hnízdo 

 



Dárek k Hitlerovým 50. narozeninám 
1937 

Velkolepá rezidence Berghof A. Hitlera 

Komplex budov na Obersalzbergu poblíž města 
Berchtesgaden – asi 30km od Salzburku a 150km 
od Mnichova 

Autor – tvůrce – Martin Bormann 

Architekti: Roderich Fick – Teehaus   

                        Fritz Todt - silnice 

Komplex budov je propojen podzemními tunely a 
štolami 

Pozemky byly vykoupeny 800 00 říšských 
marek(asi 90 mil. korun) 



Mapa podzemních chodeb 

 



Okolí  
 





Vchod do tunelu a jeho vnitřek 

 





Silnice 

Kehlsteinstrasse 

Vzniká odstřelem skály 

Stavba trvala 13 měsíců 

Součástí je tzv. Hochlenzertunnel – 150m, který 
byl zbudován kvůli nepevnosti skály 

Projektanti: Dr.Fritz Todt – inspektor něm. silnic, 
ing. August Michahedes a ing. Hans Haupner 

Od roku 1952 je zpřístupněna veřejnosti 



Teehaus 

 



Teehaus 

 Na vrchu hory Kehlstein 

Architekt – Roderich Fick 

Čtvercový půdorys s přilehlým přijímacím 
sálem osmiúhelníkového tvaru 

Velké panoramatické okno s výhledem na hory 

Okolní ubikace – pro 800 mužů, návštěvy a 
personál 

Tunel 126m a výtahová šachta 130m 

Dřevěná konstrukce, 80% betonu, žulové 
kvádry 





 Původní chata -Wachenfeld 

 Vlastní hlavní budova – 
nedaleko hory Kehlstein 

 Vstup do budovy zajišťoval 
výtah 

 Z vesnice vede silnice s 
tunely 

 5.4.1945 – bombardování 
 Květen 1945-vyhození 

jednotkami SS do vzduchu 









Krb v přijímacím sále 

 



Přijímací sál 



Výhled z okna 

 





Zajímavosti 
 

Mramorové obložení 
Nejluxusnější zařízení – například ubrus na stůl 

v přijímacím sále stál 2 600 říšských marek(asi 
250 000 korun) 

Stavba trvala rekordních 10 měsíců 

Hitler navštívil sídlo jen 14x 

Nejvíce sídlo využívala Hitlerova milenka Eva 
Braunová 





Chodba k výtahu 









Dnes – muzeum 

 



Martin Bormann 

Narozen 17.6.1900 v Halberstadtu 

Člen NSDAP 

Tajemník Adolfa Hitlera 

Snaží se vždy plnit přání „vůdce“ 

Dal zbudovat „Orlí hnízdo“ 

V procesu v Norimberku byl odsouzen k trestu 
smrti v nepřítomnosti 

Pravděpodobné datum úmrtí 2.5.1945 v Berlíně, 
tělo nalezeno v roce 1972 a potvrzeno testem 
DNA 



• V prezentaci bylo použito vlastních fotografií 
autorky prezentace Ladislavy Horákové 


