
Berlín, Německo, srpen 2019

Berlín  (Berlin)  je  hlavním  městem  Německa  a  zároveň  také  jednou  ze  šestnácti
spolkových zemí tvořících Spolkovou republiku Německo. Berlín měl v roce 2018 více
než 3 748 000 obyvatel a je tak co do počtu obyvatel jak největším městem Německa,
tak i druhým největším městem v Evropské unii (po Londýně). Berlín leží na východě
Německa na řekách Spréva (Spree) a Havola (Havel) asi  80 km západně od hranic
Německa s Polskem. Berlín má tři zápisy na na Seznamu světového dědictví UNESCO
(tzv.  Památky UNESCO),  jsou  jimi  Paláce  a  parky v  Postupimi  a  Berlíně  (Areály
Sanssouci,  Neuer  Garten,  Glienicke,  Babelsberg,  Sacrow  a  Pfaueninsel),  Muzejní
ostrov, Modernistické bytové domy z let 1910-1933.
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Doprava
Letiště:
Berlin Tegel Airport, (Flughafen Berlin-Tegel, „Otto Lilienthal“, TXL)
Letiště Berlín Tegel najdeme 8 km severozápadně od centra Berlína v berlínské čtvrti
Tegel.  Do  centra  Berlína  se  nejjednodušeji  dostaneme  autobusy BVG.  Linka  TXL
JetExpressBus jezdí na hlavní vlakové nádraží (Berlin Hauptbahnhof), cesta trvá cca 25
minut a stačí jízdenka za 2,80 EUR. Letiště je napojeno na dálnici A111(Exit Flughafen
Tegel). Linka X9 jetExpressBus jezdí na zastávku Zoologischer Garten. 
Web letiště: http://www.berlin-airport.de/en/travellers-txl/index.php
Berlin Schönefeld Airport, (Flughafen Berlin-Schönefeld, SXF)
Letiště  Berlín  Schönefeld  najdeme  cca  18  km  jihovýchodně  od  centra  Berlína,  u
braniborského města Schönefeld. Autobus BVG linky X7 jezdí k metru Rudow, stejně
jako noční bus N7. Příměstské vlaky S-Bahn jezdí z letiště do centra města, vlaky linky
S9  stojí  např.  Na  zastávkách  Spandau,  Charlottenburg,  Zoologischer  Garten,
Hauptbahnhof, Friedrichstraße, Alexanderplatz, Ostbahnhof. Vlaky linky S45 např. na
Südkreuz, Neukölln, Baumschulenweg.  Na vlakové nádraží Berlin Hauptbahnhof (30
minut) a Berlin Friedrichstrasse jezdí také regionální vlaky (Airport Express) linek RE
7, RB 14 a RB 22. Jízdenka na cestu do centra Berlína stojí 3,40 EUR.
Web letiště: http://www.berlin-airport.de/en/travellers-sxf/index.php
Vlak:  Hlavní vlakové nádraží (Berlin Hauptbahnhof) leží poblíž ve čtvrti  Moabit  v
berliské části Mitte, při náměstí Europlatz. Je zde stanice metra „Hauptbahnhof“. Mezi
další  významná  berlínská  nádraží  patří  Berlin-Gesundbrunnen,  Berlin  Südkreuz  ve
čtvrti Schöneberg a Berlin Ostbahnhof ve čtvrti Friedrichshain, známým je také nádraží
Berlin Zoologischer Garten.
Bus: Hlavní autobusové nádraží (Zentraler Omnibusbahnhof Berlin, ZOB) najdeme ve
čtvrti Charlotenburg u křižovatky ulic Masurenaalle a Messedamm, v blízkosti věže
Funkturm  Berlin,  Veletržního  a  výstavního  areálu  Messe  Berlin  a  Mezinárodního
kongresového  centra  Berlín.  Nejbližší  stanicí  metra  je  „Kaiserdamm“.  Stojí  zde
autobusy Flixbus, RegioJet. Informace o odjezdech a další info na https://zob.berlin/de 

Co musíte vidět
aneb památky a zajímavosti v Berlíně
Muzejní ostrov (Museumsinsel)
Am Kupfergraben 1-3, severní část 
ostrova Spreeinsel na řece Sprévě ve 
čtvrti Mitte, v centru Berlína. Nejbližší 
zastávka MHD na ostrově  „Lusgarten“ 
(autobusy), případně na pravém břehu 
Sprévy „Hackescher Markt“ (tramvaje, S-
Bahn). Stojí zde muzejní komplex, který 
tvoří pět muzeí a to Staré muzeum (Altes
Museum)  se sbírkami antického umění, 
Nové muzeum (Neues Museum) 
vystavující starověké a staroegyptské 
sbírky, Pergamonské muzeum 
(Pergamonmuseum) vystavující antické 
a islámské umění, nejznámějšími 
exponáty jsou Istařina brána a 
Pergamonský oltář. Stará národní 
galerie (Alte Nationalgalerie) se sbírkou 
umění 19. století a Bodeho muzeum 
(Bode-Museum) se sbírkou středověkého
a byzantského umění. Vstupné do všech 
muzeí na ostrově 18 EUR.
 https://www.smb.museum/en/museums-
institutions/museumsinsel-
berlin/home.html 
Katedrála (Berliner Dom)
Am Lustgarten 1, Museumsinseln, Mitte.
Evangelická katedrála z přelomu 19. a 20.
stol.etí s kryptou Hohenzollernů. Vstupné
7 EUR. https://www.berlinerdom.de
Braniborská brána 
(Brandenburger Tor) 
Pariser Platz 1. 26 metrů vysoká brána  z
roku 1791 se sousoším kvadrigy s bohyní
vítězství. Jeden ze symbolů Berlína.
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Hotely, ubytování
Přehled  hotelů,  hostelů,  apartmánů  a  penziónů  v  Berlíně  s  detailním  popisem,
recenzemi a možností online rezervace za nejlepší cenu najdete zde
Doprava ve městě
V Berlíně  je  metro  (U-Bahn,  Untergrundbahn)  s  deseti  linkami  a  s  více  než  170
stanicemi. Znakem metra je bílé U v modrém čtvercovém poli. Dále MHD v Mnichově
zajišťují  autobusy  a  tramvaje  a  také  vlaky  městské  rychlodráhy  (S-Bahn,
Stadsschnellbahn). Hlavním provozovatelem veřejné dopravy v Berlíně je společnost
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG).
Berlín a okolí je rozdělen na zóny (A – vnitřní město včetně městského okruhu S-Bahn,
B – od městského okruhu S-Bahn po hranice města, včetně letiště Berlin Tegel, C –
oblast „Velkého Berlína“ včetně Postupimi a letiště Berlin Schönefeld). Jízdenky lze
koupit na kombinaci zón (AB, BC, ABC) Jízdenky pro zóny AB: Jednotlivá jízdenka
stoji 2,80 EUR, platí dvě hodiny, na jednu cestu jedním směrem, lze přestupovat (pro
zóny. ABC stojí 3,40 EUR). Jízdenka na čtyři  jízdy (4 Fahrten Karte) stojí 9 EUR.
Jednodenní jízdenka (od označení platí do 3:00 dalšího dne) stojí 7 EUR (pro zóny
ABC 7,70 EUR), pro skupinu až pěti osob pak 19 EUR (pro zóny ABC 12,80 EUR).
Jízdenky platí  pro  všechny druhy dopravy.  Lze  koupit  i  jízdenky na  krátkou jízdu
(Kurzstrecke)  za  1,70  EUR,  která  platí  na  3  zastávky  v  metru  nebo  S-Bahn  (s
přestupem) nebo 6 zastávek busem nebo tramvají (bez přestupu). Jízdenky je nutno
označit. Jízdní řády, trasy linek a další informace najdete na https://www.bvg.de 
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Tip jak ušetřit
Berlin WelcomeCard
Karta, která vás opravňuje k bezplatnému použití MHD v Berlíně. a také ke slevám při
návštěvě mnoha muzeí a dalších turistických atrakcí. Cena pro jednu osobu: 48 hodin
za 20 EUR, 72 hodin 29 EUR. Varianta Berlin WelcomeCard All kromě toho zahrnuje
bezplatné použití autobusů hop-on hop-off a volný vstup do více než třiceti muzeí a
jiných turistických atrakcí. Cena: karta na 48 hodin za 79 Eur, na 72 hodin za 105
EUR. https://www.berlin-welcomecard.de
Berlin CityTourCard
Karta  opravňující  k  bezplatnému použití  MHD v  Berlíně  a  ke  slevám až  35% na
vybrané turistické atrakce v Berlíně. Cena karty na 48 činí 16,90 EUR a na 72 hodin to
je 24,50 EUR. https://www.citytourcard.com
Museum Pass Berlin 
Karta na tři dny za 29 EUR (v ceně zdarma vstup do více než 30 muzeí v Berlíně)
https://www.visitberlin.de/en/museum-pass-berlin 

„Pod lipami“ (Unter den Linden)
Známý bulvár  v  centru  Berlína  od  řeky
Sprévy k Braniborské bráně.
Budova Říšského sněmu (Reichstag) 
Platz  der  Republik  1,  Mitte.  Budova
Říšského  sněmu  dnes  sídlo  německého
spolkového  sněmu.  Novorenesanční
budova  z  let  1884-94.  Vstup  zdarma,
včetně kopule,  nutná je online rezervace
na https://www.bundestag.de/en    
Berlínská zeď (Berliner Mauer)
East Side Gallery
Nejdelší souvislý zbytek zdi (1,3 km) s 
více než stovkou grafiti v ulici 
Mühlenstrasse, na severním břehu Sprévy,
u vlakového nádraží Berlin Ostbahnhof.
Památník Berlínské zdi
(Gedenkstätte Berliner Mauer)
Bernauer Straße 119, Mitte, stanice metra
Nordbahnhof.  Památník  berlínské  zdi
Vstupné zdarma. 
https://www.berliner-mauer-
gedenkstaette.de 
Checkpoint Charlie
Bývalý  hraniční  přechod  v  rozděleném
Berlíně na křižovatce ulic Friedrichstraße
a  Kochstraße  (znovu  postaven).  Je  zde
muzeum  Mauermuseum-Museum  Haus
am  Checkpoint  Charlie.  Vstupné  14,50
EUR. https://www.mauermuseum.de
Zámek Charlottenburg 
(Schloss Charlottenburg)
Spandauer  Damm  10,  Charlottenburg-
Wilmersdorf.  Zastávka  MHD  „Schloss
Charlottenburg“. Palác z konce 17. století
s  rozsáhlým  parkem.  Bývalá  královská
rezidence. Kompletní vstupné 17 EUR 
https://www.spsg.de/en/palaces-
gardens/object/charlottenburg-palace-old-
palace/ 
ZOO Berlin
Hardenbergplatz,  Budapester  Str.,  Mitte.
Stanice  metra  a  S-Bahn   „Zoologischer
Garten“.  Jedna  z  nejnavštěvovanějších
ZOO  v  Evropě.  Součástí  je  i  Akvárium
(Aqquarium Berlin)  Vstupné: ZOO 15,50
EUR, ZOO a Aquarium 21 EUR 
https://www.zoo-berlin.de
TV věž (Berliner Fersehturm) 
Panoramastraße  1A,  stanice  metra  a  S-
Bahn „Alexanderplatz“. 368 m vysoká TV
věž s vyhlídkovou plošinou (ve 203 m).
Vstupné 16,50 EUR. https://tv-turm.de 
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