
Lipsko, Německo, leden 2020

Lipsko (Leipzig) je osmé největší město Německa a největšíí město německé spolkové
země Sasko (hlavním městem Saska jsou Drážďany). Lipsko mělo v roce 2018 více než
587 000 obyvatel. Město patří do aglomerace Leipzig-Halle. Lipsko leží ve východní
části Německa, 100 km severovýchodně od Drážďan, 147 km jihozápadně od Berlína a
cca  105  km  severozápadně  od  hranic  Německa  s  ČR.  Lipsko  je  důležitým
průmyslovým,  obchodním  centrem  a  také  významným  veletržním  městem.  Lipské
výstaviště provozují Leipziger Messe (Lipské veletrhy).  Koná se zde druhý největší
knižní veletrh v Německu (Leipziger Buchmesse).

Mapa centra Lipska. Zdroj: Mapy.cz

Doprava ve městě
MHD v Lipsku je  zajišťována tramvajemi,  autobusy,  příměstskými vlaky S-Bahn a
regionálními vlaky. Provozovatelem tramvajových a autobusových linek v Lipsku je
společnost Leipziger Verkehrsbetriebe  (LVB). Jízdní řády a schéma linek najdete na
https://www.l.de/verkehrsbetriebe
Síť příměstských vlaků S-Bahn (S-Bahn Mitteldeutschland) spojuje Lipsko s dalšími
městy  v  regionu  (napříkla  Halle,  Dessau,  Zwickau).  Jízdní  řády,  schéma  linek,
vyhledávač spojení a další informace najdete na 
https://www.s-bahn-mitteldeutschland.de
MHD  v  Lipsku  je  začleněna  do  integrovaného  dopravního  systému  MDV,  platí
jednotný tarif. Lipsko je zóna 110. Jízdenky lze koupit na kombinaci zón. Jízdenky pro
zónu 110 (Zone Stadt Leipzig): Jednotlivá jízdenka (Einzelfahrkarte) stoji 2,70 EUR,
na  jednu  cestu  jedním směrem,  lze  přestupovat.  Jednodenní  jízdenka  (24-Stunden-
Karte) stojí 7,60 EUR, pro dvě osoby 11,40 EUR, pro tři osoby 15,20 EUR. Jízdenky
platí  pro  všechny  druhy  dopravy.  Lze  koupit  i  jízdenky  na  krátkou  jízdu
(Einzelfahrkarte Kurzstrecke) za 1,90 EUR (platí v tramvajích a autobusech až na čtyři
zastávky). Jízdenky lze koupit v automatech nebo v autobuse u řidiče. 
Jízdní  řády,  schéma  linek,  vyhledávač  spojení  a  další  informace  najdete  na
https://www.mdv.de

Co vidět
aneb památky a zajímavosti v Lipsku
Stará radnice (Altes Rathaus)  
Markt 1, centrum města, radnice v 
renesančním stylu z poloviny 16. století. 
Dnes sídlo Muzea historie města. Vstupné
6 EUR
Nová radnice (Neues Rathaus)
Martin-Luther-Ring 4-6, budova radnice 
ze začátku 20. století, postavena na 
pozůstatcích hradu Pleissenburg . 
Nejvyšší radnice v Německu.
Kostel sv. Tomáše (Thomaskirche)
Thomaskirchhof, goticko-renesanční 
kostel s hrobem Johana Sebastiana Bacha.
Vyhlídka na věži je uzavřena do roku 
2021. https://www.thomaskirche.org
Kostel sv. Mikuláše (Nikolaikirche)
Nikolaikirchhof, pozdněgotický halový 
kostel ze začátku 16. století. Největší 
kostel v Lipsku.
Kostel sv. Tomáše (Thomaskirche)
Englische Planke 1, Neustadt.  Barokní 
kostel , s věží vysokou 132 metrů. 
Vstupné: kostel 2 EUR, krypta 4 EUR, 
věž 5 EUR (výtah), krypta a věž 7 EUR.
ZOO Lipsko  (Leipzig Zoo)
Pfaffendorfer  Strasse,  800  metrů
severovýchodně  od  hlavního  nádraží,
nejbližší  zastávka  MHD „Zoo“.  Jedna z
nejstarších  ZOO  na  světě.  Mezi
nejatraktivnější zvířata patří koaly, okapi,
sloni, luskoun, nosoržci. Vstupné 17 EUR
v zimní sezóně, 21 EUR v letní  sezóně.
https://www.zoo-leipzig.de
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Hotely, ubytování
Přehled  hotelů,  hostelů,  apartmánů  a  penziónů  v  Lipsku  s  detailním  popisem,
recenzemi a možností online rezervace za nejlepší cenu najdete zde
Doprava
Letiště: Leipzig/Halle Airport, (Flughafen Leipzig/Halle  kód IATA: LEJ)
Letiště  Lipsko/Halle,  je  11  největší  letiště  v  Německu,  co  do  počtu  přepravených
cestujících.  Letiště  najdeme  na  severním  okraji  města   Schkeuditz  v  okrese
Nordsachsen.  (Flughafenallee  11,  Schkeuditz)  asi  13  km  severozápadně  od  centra
Lipska  a  18  km  jihovýchodně  od  města  Halle.  U  severozápadního  cípu  letiště  je
křižovatka německých dálnic A9 a A14. Do centra Lipska se nejjednodušeji dostaneme
vlakem S-bahn, linky S5 nebo S5X, ze stanice Leipzig/Halle Flughafen, ležící přímo u
letištního terminálu. Na vlakové nádraží Leipzig Hbf dojedeme za 15 minut a za 5 EUR
(vlaky S-Bahn stojí i ve stanici Leipzig Messe).
Web letiště: https://www.leipzig-halle-airport.de
Vlak: Hlavní vlakové nádraží (Leipzig Hauptbahnhof, Leipzig Hbf) leží při náměstí
Willy-Brandt-Platz 5, asi 500 metrů severovýchodně od centra města (náměstí Markt).
Před nádražím je zastávka tramvají MHD „Hauptbahnhof“.
Železniční  stanice  Leipzig  Messe leží  u  křižovatky  ulic  Merkurpromenade  a
Maximillianallee, poblíž výstaviště Leipziger Messe. 
Železniční stanice  Leipzig/Halle Flughafen je u terminálu letiště Leipzig/Halle.
Železniční  stanice  Leipzig  Markt  je  pod  náměstí  Markt  v  centru  města,  stojí  zde
příměstské vlaky S-Bahn.
Bus:  Autobusové  nádraží  pro  dálkové  spoje  Fernbus-Terminal  Hbf,  najdeme  na
východní  straně  hlavního  vlakového  nádraží  mezi  ulicemi  Sachsenseite  a
Branderburger Strasse.

Mapa centra Lipska a okolí vlakového nádraží Leipzig Hbf. Zdroj: Mapy.cz

Tip jak ušetřit
Leipzig Card
Karta, která vás opravňuje k bezplatnému použití MHD v Lipsku (zóny 110), a také ke
slevám při návštěvě mnoha muzeí a dalších turistických atrakcí i vybraných restaurací.
Cena pro jednu osobu: 1 den za 12,40 EUR, 3 dny 24,90 EUR. Cena pro skupinu až
pěti osob (z toho dva dospělí): 3 dny 46,40 EUR. Existuje varianta karty s názvem
Leipzig Regio Card, ve které je zahrnuta bezplatná veřejná doprava v celé síti MDV.
Cena pro jednu osobu: 1 den za 18 EUR, 3 dny 38 EUR. Cena pro skupinu až pěti osob
(bez rozdílu věku): 1 den za 45 EUR, 3 dny za 100 EUR.
https://www.leipzig.travel/en/offers/welcome-cards/leipzig-cards/

Pomník bitvy národů 
(Völkerschlachtdenkmal)
Pragerstrasse,  4,2  km  jihovýchodně  od
hlavního nádraží (Liepzig Hbf), zastávka
MHD „Südfriedhof“. Připomínka bitvy u
Lipska v říjnu 1813. Vstupné 8 EUR.
Auerbachs Keller
Grimmaische Straße 2-4, v blízkosti 
Marktu. Druhá nejstarší restaurace ve 
městě, známá z Goethowa díla Faust.
https://www.auerbachs-keller-leipzig.de
Budova staré burzy (Alte Börse)
Naschmarkt 2, centrum města. Barokní 
budova bývalé burzy ze 17. století.
City-Hochhaus
Augustusplatz  9,  142  metrů  vysoký
mrakodrap,  nejvyšší  budova  v  Sasku.
Vyhlídková plošina, vstupné 4 EUR.
Muzeum historie města Lipska 
(Stadtgeschichtliches Museum Leipzig) 
Muzeum  má  několik  poboček  (Stará
radnice,  Pomník  bitvy  národů,  Muzeum
kávy, Schillerhaus, Sportmuseum a další.
https://www.stadtgeschichtliches-
museum-leipzig.de
Bachovo muzeum (Bachmuseum)
Thomaskirchhof  15/16,  Muzeum
hudebního  skladatele  Johana  sebastiana
Bacha. Vstupné 8 EUR.
https://www.bachmuseumleipzig.de
Muzeum přírodních věd 
(Naturkundemuseum) 
Lortzingstraße 3, vstupné 2 EUR.
https://naturkundemuseum.leipzig.de
Muzeum  „Runden Ecke”  (Museum in der 
„Runden Ecke”) 
Dittrichring 24. Muzeum Stasi. Zdarma.
http://www.runde-ecke-leipzig.de
Budova Nejvyššího správního soudu 
(Bundesverwaltungsgericht) 
Simsonplatz 1, 900 metrů jihozápadně od 
Marktu. Budova z konce 19. století, 
podobná berlínskému Reichstagu.
Muzeum výtvarného umění (Museum der 
bildenden Künste)
Katharinenstrasse 10,  muzeum s velkou
sbírkou  umění,  obrazy  malířů  jako
Rubens,  monet,  Lucas  Cranach  starší  i
mladší. Vstupné 10 EUR, první středu v
měsíci zdarma. https://mdbk.de
Botanická zahrada (Botanischer garten) 
Linnéstraße 1. Nejstarší německá 
botanická zahrada. Vstupné zdarma, 
skleníky 4 EUR. Zavřeno listopad-únor. 
https://www.bota.uni-leipzig.de
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