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Augsburg
Augsburg (Augšpurk) je město v Německu, ležící na jihozápadě Bavorska na soutoku 
řek Wertach a Leech. Je jak okresním městem, tak zároveň hlavním městem Švábska. 
Ausburg je třetím nejlidnatějším městem Bavorska.

Mapa centra Augsburgu  Zdroj: Mapy.cz
1- Rathausplatz 2- Kostel sv. Anny 3-Hlavní nádraží (Augsburg Hauptbahnhof)
Hotely, ubytování
Přehled  hotelů,  hostelů,  apartmánů  a  penziónů  v  Augsburgu  s  detailním  popisem, 
recenzemi a možností online rezervace za nejlepší cenu najdete zde
Doprava
Letiště: Augsburg Airport, (Flughafen Augsburg, AGB)
Letiště Augssburg najdeme necelých 10 km severovýchodně od centra Augsburgu, u 
obce Affing.. V současnosti zde nelétají žádné aerolinie. Dalším nejbližším letištěm je 
letiště v Mnichově.
Vlak:  Hlavní vlakové nádraží  (Aubsburg Hauptbahnhof) leží  jíhozápadně od centra 
Aubsburgu (asi kilometr od náměstí Rathausplatz) při křižovatce ulic Viktoriastrasse, 
Halderstrasse a Bahnhofstrasse. 
Bus: Hlavní autobusové nádraží najdeme před hlavním vlakovým nádražím (Augsburg 
Hauptbahnhof).
Auto: V blízkosti severního okraje Aubsburgu prochází dálnice A 8 spojující Mnichov 
se Stuttgartem.
Doprava ve městě
MHD v Aubsburgu zajišťují autobusy a tramvaje. Příměstká doprava je zajištěna také 
linkami (S-Bahn). Jednotlivá jízdenka stoji 2,š0 EUR. Celodenní síťová jízdenka stojí 
6,40 EUR plus 2 EUR za každou další dospělou osobu. Lze také využít Bayern-Ticket
Jízdní řády, plány linek a další informace najdete na http://www.avv-augsburg.de
Důležitá telefonní čísla
První pomoc: 112
Policie: 110
Nouzová linka českého velvyslanectví v Berlíně: +49/170/2479956
Generální konzulát ČR v Mnichově: +4989/95837232 
Užitečné odkazy
Nabídka ubytování v Německu
Levné letenky do Německa
Zájezdy do Německa
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Co musíte vidět
aneb památky a zajímavosti v Augsburgu
Katedrála Navštívení Panny Marie 
(Hohe Domkirche Mariä Heimsuchung)
Hoher-Weg,  400  metrů  severně  od 
Rathausplatzu.  Pětilodní  katedrála  se 
dvěmi věžemi,, původně románská stavba, 
později goticky rozšířena.
Radnice (Rathaus) 
Rathausplatz.  Budova  z  1.  poloviny  17. 
století.  Perla  německého  manýrismu. 
Nejvýznamnějšími  částmi  jsou  Zlatý sál 
(Goldener Saal) a Knížecí sál.
Perlachturm
Věž, zvonice, součást kostela sv. Peter am 
Perlach na náměstí Rathausplatz. 
Bazilika sv. Oldřicha a Afry (St. Ulrich 
und Afra-Basilike) 
Weite  Gasse,  asi  800  m  jižně  od 
Rathausplatzu, nejbližší zastávka MHD je 
„Ulrichsplatz“.  Pozdně  gotická  trojlodní 
bazilika s hroby sv. Oldřicha a sv. Afry.
Fuggerei
Čtvrť,  která  od  16.  století  sloužila  jako 
sociální  bydlení.  Je  zde  i  muzeum.  Cca 
500 m východně od Rathausplatzu.
Botanická zahrada Botanischer Garten 
Velka  botanická  zahrada  vedle  ZOO. 
Vstupné 3,50 EUR.  
http://www.augsburg.de/freizeit/ausflugszi
ele/botanischer-garten/
ZOO Augsburg
Zoologická zahrada s cca 300 druhy 
zvířat. Nejbližší zastávka MHD je 
ZOO/Botanischer Garten. Vstupné 11 
EUR, v zimě 9 EUR. 
https://www.zoo-augsburg.de/
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