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Berlín prošel za dobu své existence opravdu
krkolomným vývojem od hlavního města Pruska

___ podtrženě

přes Hitlerův velín, rozpůlení betonovou
zdí, až po jednu z metropolí evropských
nejrychleji rostoucích. Hlavní město je
___ tučně

zároveň jednou ze 16 spolkových zemí
Německa a nachází se na severovýchodě
země, jen několik desítek kilometrů od
dosavadních tří hranic s Polskem. Město
leží na řece Sprévě a zabírá neodhadnutelně
necelých čtverečních kilometrů 900 plochy.
Bizarní centrum není příliš bohaté na různé
dochované starobylé památky, je symbolem

___ tučně

moderního životního stylu v Evropě. Během
své existence prošlo strhujícím vývojem,

pozoruhodným

který po sobě zanechal hluboké, ať již
tmavé či světlé stopy. Dnes je Berlín
jednou z nejrychleji se vyvíjejících
metropolí, která se může chlubit svou

___ Arial

otevřeností, nevázaností a tolerancí.
Vyhledávají ji tam různých vyznání

umělci a lidé

a přesvědčení. Je důležitým kulturním

___ podtrženě

střediskem a centrem umělecké, literární,
výtvarné a obecně tvůrčí avantgardy. Často
3

4

5

6

7

jistě zaslouženě, považována za evropskou,
___ 1–7
1

2

ě,

bývá nezpochybnitelně Mekku tamějšího
nočního života. Překotným vývojem dospěla
německá metropole na pozici giganta.
Počátky "města Berlín" se váží k roku 1307,
kdy došlo ke spojení dvou poměrně

světového
___ Arial
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nevýrazných osad Berlína a Köllnu (obě
z poloviny 13. století). Během let toto

první

dvojsouměstí nabíralo na významu, až si je
koncem 15. století vybral pravděpodobně

brandenburský

kurfiřt za své sídlo a Berlín byl povýšen
na kníže. Později město získalo opevnění
a na jeho území byly rychle postaveny

ectví
první honosné budovy

domy. Třicetiletá válka měla pro Berlín
ohromné následky, její zemřela třetina

vinou

tamních obyvatel. Postupně se ale
vzpamatoval a v roce 1701 byl ustanoven
hlavním městem Během příštích desetiletí
se zařadil mezi nejvýznamnější metropole

Pruska.
___ podtrženě

tehdejší doby a centra osvícenství.
Populace dosáhla počtu 150 tisíc lidí.
Zakrátko už ve všeobecně rozvinutém městě

V roce 1920

a jeho předměstích žilo na čtyři milióny
lidí, a to vše i přes světové první
katastrofické následky války. Po 13 letech
se k moci dostala Hitlerova strana NSDAP

___ vycentrovat

a Berlín se tak bohužel stal nacistickým
sídlem. Během 2. světové války měl "führer"
v jeho středu svůj bunkr, ve kterém těsně
před kapitulací Německa spáchal sebevraždu.
Ještě předtím ale město říšské hlavní,
které chtěl Hitler v slávy přejmenovat na

době největší

Germania, utrpělo následky bombardování
obrovské materiálové i lidské škody.
Po válce bylo zruinované město rozčtvrceno
a čtyři vítězné mocnosti si v něm rozdělily

ní
___ podtrženě

3

TC Berlin 2017 - Textcorrection Czech

sféry vlivu. Východ připadl Sovětskému
svazu, jihozápad USA, západ Velké Británii
a severozápad Francii. Roku 1948 odřízli
Sověti celý západní sektor od zásobování,

___ Times New Roman

což vešlo později mezi historiky ve známost
jako Berlínská blokáda. Nedlouho po ní

___ vycentrovat

došlo k rozpolcení celého státu. I přesto
je však dodnes patrné předchozí rozdělení
a obyvatelé dříve separovaných sektorů na
sebe někdy nahlížejí s despektem. "Dohání
___ vycentrovat
Tokio" A to v extravaganci a bizarnosti.
Jednorázová radikální přestavba se na
specifické architektuře Berlína podepsala.
Východní Berlín se stal hlavním městem
Německé demokratické republiky, kdežto
západní část se ocitla v socialistické
zemi. Berlín tak jako brána působil dlouhou
dobu pro útěk na Západ. Tomu zamezila
až stavba tříapůlmetrové Berlínské zdi,

___ podtrženě

smutného a bolestného symbolu studené
války, jež 13. srpna 1961 město definitivně
rozdělila. Zeď byla stržena až po necelých
30 letech v listopadu 1989 obyvatelé zbytek

a nejen Berlín, ale i

Německa nenapodobitelně znovu sjednocen.

byl

Zanedlouho následovala masivní obnova
města. Dnes se v ulicích mísí vzpomínky na

N

___ tučně

všechna období od středověkých budov poblíž
Alexanderplatz až po moderní skleněné
a architektonické stavby na Potsdamer
Platz. Z hnízda plného šedých budov se tak

ultram
ocelové
betonových
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město na Sprévě stalo barvitější oázou, kde
se rozmanité architektury nachází také
velké množství zeleně. Ta zeleň prý
představuje dvě třetiny celkové plochy.
Obyvatelé města v nich tráví svůj čas.

revnou
kromě
Parky údajně zabírají
velmi rádi

V největším německém městě je výborně
postaráno i o "kulturní život" obecně.

___ vycentrovat

Nachází se v něm celá řada muzeí, galerií,
divadel, hudebních sálů a dalších zařízení.

___ Times New Roman

Hostí také několik významných univerzit -

___ tučně

například Svobodnou univerzitu, Humboldtovu
univerzitu a Technickou univerzitu. Zejména
mladí si libují ve vysokém počtu klubů tam

nebo barů

a Berlín je podle toho po právu pokládaný

označován

králem zábavy Evropanů díky své značné

nočního života

frivolnosti a vysoké míře tolerance.

___ tučně

Její páteř tvoří takzvaná U-Bahn, podzemní
dráha, a S-Bahn, nadzemní železnice.
Většina mezinárodních letů se uskutečňuje
na letišti Tegel, jež se nachází v západní
části města. Právě proto si čtyřmilionový
Berlín oblíbili extravagantní umělci nebo
lidé, pro které je výstřední životní styl

___ vycentrovat

zásadní. Německé hlavní město tak mnohdy
působí značně bizarně, asi jako japonské
Tokio. Do německé metropole ročně

každor

přijíždějí miliony turistů z Německa

návštěvníků

i kolem světa. Nejen jim slouží pro

okolního

přepravu vysoce kvalitní síť veřejné
dopravy. Hlavním legislativním orgánem
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v Berlíně je tamější poslanecká sněmovna,
zvaná Abgeordnetenhaus. Maximální počet

___ Arial

komory zákonodárné členů není omezen, musí
jich však být minimálně 130, z nichž 78 se
volí přímo. V německém Spolkovém sněmu je

___ tučně
město zastoupeno

hlavní obec pokryta třiadvaceti mandáty,
ve Spolkové radě má 4 mandáty. Od roku

___ Times New Roman

2001, kdy se "berlínská ústava" změnila,

___ vycentrovat

je město rozdělené do 12 obvodů. V každém
z nich žije zhruba 300 tisíc obyvatel.
Multikulturalita berlínských obyvatel je

___ podtrženě

proslulá. Již v minulosti sloužilo město
jako azyl cizincům, ať už šlo o Hugenoty,
Židy, Rusy či jiné Východoevropany. I dnes
tvoří cizinci. Nejvíce je Turků, Poláků,

sedminu populace

Srbů a Arabů. Berlín se umístil na patnácté
příčce světového žebříčku nejdražších měst.
Jeho ekonomika pochopitelně stoupala
a klesala s klíčovými událostmi, jež město
potkaly. V 90. letech, při likvidování
po zbourání Berlínské zdi, prudce vzroste,

la

ale optimizmus vývoj dlouho nevydržel. Brzy

stický

přišel propad, který provázela obrovská

zejména vysoká

nezaměstnanost. Dnes už se situace částečně

V dnešní době

uklidnila, ale přesto na tom Berlín není
optimálně. Podle odborníků na tom nese
značný podíl jeho poloha mezi zaostalejšími

___ Arial

spolkovými zeměmi. Převážná část

většina
___ podtrženě

práceschopných Berlíňanů je zaměstnána
ve velmi rozvinutém sektoru služeb.
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Berlín je hlavní a největší město Německa,

___ vycentrovat

které je zároveň jednou z jeho spolkových
zemí. Pohnuté dějiny dvacátého století

___ podtrženě

způsobily, že byste neobyčejně obtížně

jen stěží

hledali metropoli s tak uchvacující

zajímavou

současností i minulostí, jako má právě
ta při březích řeky Sprévy. Stačí si
vzpomenout například na Berlínskou zeď,
výmluvný symbol studené války, která
nejhůře rozťala město ve dví součásti

kompromisně

a zasáhla tak fatálně do života mnoha jeho
obyvatel. Obyvatelstvo tvoří převážně
Němci, Turci, Poláci, ale i jiné státy ze

národnosti

všech koutů naší planety, dodává Berlínu
vnitřní energii a neklid, formující
nezaměnitelný berlínský genius loci.
Zeď je dnes naštěstí historií, Berlín žije
v rytmu tolerance a je otevřený kulturním
a společenským trendům. Berlín představuje
samostatnou spolkovou zemi, leží 70 km
jihovýchodně od hranic s Polskem, městem

západně

protéká řeka Spréva (Spree). Multikulturní
Berlín chcete-li nabízí svým návštěvníkům
obdivuhodné množství možností, jak naložit

neuvěřitelné

s časem, který mají vyhrazený k návštěvě
tohoto překrásnými městy. K vidění je
zde architektonických památek mapujících
dějinný vývoj Berlína, dále také unikátní

nádherného

celá řada
jedinečná

četná galerie a muzea s díly výtvarných
mistrů dob dávno minulých i těch, kteří

___ tučně

se považují za třeskutě současné umělce.

___ tučně

a
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stejně tak jako moderní umění. Cestovatelé
si nenechají ujít ani procházku v zeleni či

___ tučně

botanickou a zoologickou zahradu, ale ani

___ tučně

rozlehlé parky, které jsou rovněž přímo

jako

stvořeny pro příjemný piknik s rodinou či
přáteli nebo cyklovýlet. Město s medvědem
v erbu se může pochlubit dostatkem

též

stavebních a architektonických památek nebo
velmi živou kulturní scénou. Z berlínských
především

dominant musíme zmínit zejména Reichstag,
turisticky nejnavštěvovanější pamětihodnost
Berlína. Sídlo německého parlamentu (...)"

tě

bylo za druhé světové války obzvlášť
poničeno. Díky citlivé rekonstrukci můžeme
před jeho krásami žasnout i dnes, pohled

nad

na monumentální budovu v 19. století, na

vystavěnou

jejímž vrcholu se klene moderní skleněná
kopule, je mimo jiné důkazem možné harmonie
mezi architektonickými stylů různých epoch.
Braniborská brána stojí nedaleko Reichstagu
a je jedním z těch symbolů celého Německa,
ústící do bulváru Unter den Linden. Poblíž
Alexanderplatz najdete výškovou dominantu
města, televizní věž Berliner Fernsehturm.
Tato výrazná stavba nezaujme člověka jen
svou výškou, ale rovněž panoramatickou se
otáčející restaurací, která se nachází
v kopuli ve vrchní, navštěvované části
věže. Temné stránky připomíná památník
minulosti celé nacistické obětem holocaustu

mj.
y
___ vycentrovat
nejdůležitějších
proslulého
___ Arial
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(Holocaust Mahnmal), tvořený různě velkými
betonovými kvádry, dlouhodobě vybudovaný
přibližně ve dvousetmetrové vzdálenosti od
místa, kde se Hitlerův bunkr nacházel.

___ kurzíva
___ vycentrovat

Nepochybně ultrajímavý exkurz do období

za

budování pětiletky nabízí proslavené

reálného socializmu

"Muzeum Německé demokratické republiky"

___ vycentrovat

v Berlíně. Půjdete-li po Friedrichstrasse,
minete cestou Charlie, Checkpoint známý
přechod mezi Západním a Jižním Berlínem,

hraniční
Východním

u kterého nalezneme Muzeum Berlínské zdi
4

1

3

2

s dokumenty, obrázky, texty, doklady,

___ 1–4

prostě vším, co ji přiblíží. Na Potsdamer
Platz je zase obdivovat moderní stavby a až
vás současná stavba omrzí, vydejte se třeba
do nedaleké zoologické zahrady, která je

možno
architektura
___ Times New Roman

proslulá po celém světě (žirafy, sloni,
opice, nosorožci, atd.). Milovníci divadla
mohou v Berlíně navštívit jednu ze tří oper
a nespočet činoherních scén. Ze sakrálních

___ tučně

staveb si nenechte ujít protestantský chrám
Berliner Dom, zříceninu kostela Kaiser
Wilhelm Gedächtniskirche ani Sankt Hedwigs
Kathedrale. Festival Berlinale zase
přitahuje filmových všech pozornost
fanoušků. Hlavní německé město platí též za
centrum vzdělanosti, takže vůbec nikoho
nepřekvapí, že se zde nalézají 4 školy
a spousta dalších vzdělávacích institucí.
Berlín může být právem hrdý na velký počet

čtyři univerzity
___ vycentrovat
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muzeí, galerií, výstavišť či knihoven,
které se rozkládají na jeho území. Na
např.

takzvaném muzejním ostrově nalezneme pergamon Museum, Bode Museum a Altes
Museum, v jehož sbírce se mimo jiné nachází
busta královny Nefertiti (1912) a mnoho

P
mj.
___ tučně

dalších významných exponátů. Například
fanoušci fotbalového klubu "Hertha BSC
Berlin prožívají napínavé chvíle při
sledování zápasů v ochozech Olympijského
stadiónu. (který hostil kromě Olympia

jských

(H

her v roce 1936 i finále MS ve fotbale
2006) Berlíňané myslí velmi intenzivně
i na sport, ve městě je celou pro zázemí
řadu sportovních odvětví i pro fanoušky."
Severoberlínský každoročně těší přízni

B

maraton se

nejen mezi špičkovými atlety, ale i mezi
nadšenými amatérskými běžci. Letiště Tegel
leží jihozápadní části města a disponuje

v severo

čtyřmi terminály, které odbavují jak
mezinárodní, tak vnitrostátní lety. Spojení
zajišťuje několik autobusových linek.
Vzhledem ke stávající výstavbě nového

s centrem
___ tučně

s názvem letiště berlínského mezinárodního
Berlin-Brandenburg International Airport

___ Arial

pozbude Tegel smyslu, a proto se plánuje
jeho uzavření. Berlin Schönefeld Air –

___ podtrženě

druhé berlínské letiště leží na jihu města,
slouží především sezónním charterovým
a lowcostovým letům a po posledním

mezinárodním
w-

rport
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velkokapacitním rozšíření disponuje čtyřmi
terminály s vysokou kapacitou. Do centra
vás velmi pohodlně dopraví atraktivní

___ podtrženě
___ tučně

alternativa - vlaky S-Bahn. Jižní
ranvej Letiště Schönefeld bude

samozřejmě

l

včleněna do nověstavěného vznikajícího
supermoderního Berlin-Brandenburg

___ kurzíva

International Airport. "Do Berlína dojedete

___ tučně

jakkoli - autem, autobusem i vlakem."
- tak lákají reklamní slogany. Jestliže se

víceúrovňové

rozhodnete pro vlak, moderní technologické
nádraží Berlin Hauptbahnhof uchvátí.
Architektonicky zajímavá vás zajisté
budova, která byla uvedena do provozu

ve svých

v roce 2006, rozhodně neukrývá útrobách jen
nádraží, ale "mnoho restaurací a obchodů"

___ podtrženě

všeho druhu, takže nabízí perfektní komfort

___ kurzíva

všem cestujícím. Cesta vlakem z Prahy do
Berlína asi 4 hodiny 50 minut. Pokud byste

trvá přibližně

chtěli do hlavního města Německa vyrazit
autobusem, počítejte s cestou dlouhou Čtyři

č

a půl hodiny odhadem. Ubytování v německé
metropoli Všechna velká evropská města

___ vycentrovat

obvykle mívají dostatečně pestrou nabídku
ubytovacích kapacit různých cenových
kategorií a ani Berlín nemůže být v tomto
ohledu žádnou výjimkou. Dvouhvězdičkový
hotel v relativně dobré dostupnosti
není problém obstarat za cenu kolem 65 eur
na osobu za noc. Vyznavači luxusu, nedívají

centra
___ vycentrovat
kteří nehledí na
každé euro, možná
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raději složí hlavu v pětihvězdičkovém

___ vycentrovat

hotelu, kde se může cena vyšplhat i na
430 eur za noc. Skromnější cestovatelé,
hledající nejlevnější berlínské ubytování,

___ tučně

si vyberou z nabídky hostelů, kde vás
ubytují

zabydlí již za 18 eur. Ceny jsou samozřejmě
závislé na lokalitě, období, dopravě či dnu
v týdnu, ve kterém se k cestě do Berlína
rozhodnete, a kolikalůžkový pokoj si
vyberete. Berlín je hlavní zároveň a město
i spolková země Spolkové republiky Německo.

Německa se

Hlavním městem Deutschland stal v roce 1991
a od sjednocení země (a tím i obou částí
města) Berlín patří k vůbec největším

___ Arial
městům

v Evropě (druhé největší v EU). Berlín
leží na severovýchodě Německa, zhruba 70 km
severně s Polskem je obklopen spolkovou

západně od hranic

zemí Braniborsko (Brandenburg). Městem
protéká řeka Spréva (Spree), vodní plochy
- především jezera a řeka - tvoří 6,6 %
celkové plochy. Vzdálenost Berlín–Praha
činí kolem 350 Km. Cesta vlakem trvá

k

necelých pět hodin, cesta letadlem kolem
40 minut. První dějepisně doložené zmínění

historicky

Berlína začíná z roku 1244. Roku 1451 se

pochází

Berlín stává braniborských městem vládním
markrabích a kurfiřtů, 1701 pak centrem

hlavním

městem Pruského království. Berlín byl
v minulosti tolerantním městem, kde nalezlo
útočiště mnoho pronásledovaných uprchlíků -

___ tučně

m,
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mimo jiné hugenoti z Francie (po r. 1685)
a protestanti z Čech (po r. 1730), jejichž
někteří potomci, žijící v takzvané České
vesnici (Böhmisches Dorf), do 2. poloviny

___ tučně

20. století ještě hovořívali jazykem.

ili českým

Ve dvacátých letech 20. století stává

se z Berlína

evropská metropole s velmi bohatým

___ vycentrovat
společenským

politickým, vědeckým, kulturním a hlavně
životem. Tolerance však končí roku 1933
příchodem Hitlera k moci. Po druhé světové
válce, kdy toto centrum město bylo z velké
části zničeno (například celých 40 procent
rekreační a obytné plochy), byl Berlín
rozdělen do čtyř okupačních sektorů. Již
roku 1948 dochází k Berlínské blokádě (kdy
veškeré zásobování města se koná výlučně
leteckým spojením) a posléze k politickému
rozdělení města. Počátkem studené války se
Berlín dostal do středu konfliktů mezi
vítěznými mocnostmi. K faktickému rozdělení
města dochází stavbou Berlínské zdi

___ vycentrovat

13. srpna 1961. Po pádu Berlínské zdi roku
1989 kapitola města. Berlín se stává městem
se zázemím a hlavním městem Spolkové

začíná nová
___ podtrženě

republiky Německo. Věková struktura
obyvatelstva se po sjednocení Berlína

___ Arial

normalizovala. Dřívější západní část města
trpěla svou polohou: přes vysoký počet

výjimečně

studentů bylo přestárnutí obyvatelstva

___ podtrženě

aktuálním problémem, zejména vzhledem
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k omezenému počtu nových pracovních míst.
Ve struktuře národností podle zaměstnání je

obyvatelstva

v popředí výrazně sektor služeb. Současná
situace je charakterizována následujícími

___ kurzíva

čísly: již Západní Berlín se vyznačoval
vysokým podílem cizinců. Z celkového počtu

relativně

1,8 milionu obyvatelstva (roku 1989) ve
městě bydlelo například 128 tisíc obyvatel
turecké národnosti (43,2 % všech cizinců).

___ podtrženě

Dnešní stavy a poměry obdobné. Podle

jsou
celkový

údajů statistického úřadu činil hromadně
počet ve městě hlášených mužů a žen
neněmecké národnosti k 30. červnu 2016
přibližně půl milionu. Tito lidé pocházeli
ze 183 států. K největším národnostním
menšinám turecká národnost, jejíž

patří

příslušníci žijí částečně již ve třetí

v Berlíně

a čtvrté generaci. Následují další největší
národnostní skupiny, ke patří občané
z Polska a Srbska - dále Černohorci.

kterým
___ podtrženě

Problematické je posouzení počtu a podílu

občanů

arabské národností (přes 20 000, kolem

i

4,6 %), kde se jedná zejména o uprchlíky

___ tučně

z občanské války v Libanonu, kde největší
skupinu tvoří skupina či kategorie
národnost nevyjasněna. Mnoho počtu občan

Trend dalšího růstu

neněmecké národnosti se prosazuje i nadále.
K 31. prosinci 2006 žilo ve městě 467 683

___ tučně

cizinců z 184 zemí, tedy 14 procent
přihlášených obyvatel z celkového počtu.

___ podtrženě

nů
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Uvedená čísla je ovšem třeba brát i v jiném
2

5

ohledu s rezervou. Německo mezi státní
4

3

1

___ 1–5

a národností nerozlišuje příslušností.
V Berlíně žije například i vystěhovalců
takzvaných skupina ze zemí bývalého SSSR,
kteří jakýmkoliv způsobem prokázali jejich

svůj

německý původ a získali tím německé. I když

občanství

jejich znalosti němčiny jsou v případech

mnoha

mizivé, nejsou ve výše rozmanitých číslech

uvedených
___ vycentrovat

zachyceni. V důsledku "koncentrace"
obyvatel jiných národností do jednotlivých
částí má tento stav mimo kulturní pestrosti
i negativní stránky: školy s 90procentním
podílem žáků-cizinců nejsou v Berlíně

___ tučně

výjimkou. Integrační modely 70. a 80. let,
zpočátku nadějné, bohužel ztroskotaly, dá
se ghettech různých uzavřených hovořit o
menšin cizinců. V poslední době jde zejména
o arabské a palestinské přistěhovalce či
nositele azylu, ale též i o jistou část

___ podtrženě
samozřejmě

tureckého obyvatelstva, které v Berlíně
žije mnohdy již ve třetí skupině (která

generaci

je pak integrována méně než ona druhá).
V Berlíně existuje i velká židovská víska,

obec

se svými 13 000 členy největší židovská
obec v Německu. Před holocaustem v Berlíně

___ podtrženě

žilo asi 170 000 Židů, z nichž asi 90 000
emigrovalo. Ze zbylých jich jen pouhých
800 přežilo holocaust. Berlín má dnes také
jednu z největších izraelských diaspor na

___ kurzíva
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světě. Mnoho Izraelců získalo v dalších

posledních

dvou desetiletích německé občanství.
Jde o takzvanou "Třetí generaci" po
holocaustu - potomky potomků přeživších

___ tučně

holocaust, kteří sami po válce měli
v Izraeli děti. Jde asi o 33 tisíc osob,
ale počet Izraelců žijících a pracujících
v Německu je ještě daleko větší. Proto se
Westberlín v poslední době nazývá
"izraelskou metropolí Evropy". Spolková

B
___ podtrženě

země Berlín je vedle Brém a Hamburku jedním
ze tří států Spolkové republiky Německo.

městských

V čele tohoto městského státu stojí
p

Poslaneckou sněmovnou volený primátor
(Abgeordnetenhaus). Ve volených spolkových
orgánech Německa je Berlín zastoupen 23
třiadvaceti mandáty ve spolkovém sněmu
a 4. Strany, které v Berlíně kandidují při

mandáty ve spolkové radě

volbách, odpovídají až na malé výjimky
stranám v Německu. Od roku 2011 vládne
v Berlíně takzvaná "velká koalice - SPD

___ tučně

a CDU". Berlín se tradičně dělí do obvodů
(Bezirk). Po sjednocení města měl Berlín
23 obvodů, později byl jejich počet snížen
na 12. Již dlouhou dobu se znovu uvažuje
o sloučení Berlína a Braniborska - ovšem
v referendu roku 1996 to bylo zamítnuto
především voliči v Braniborsku, mimo jiné
kvůli velké zadluženosti Berlína. Termín
nového referenda není zatím udán.

rozv

