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Berlín prešiel po dobu svojej existencie 

krkolomným vývojom od hlavného mesta Pruska 

cez Hitlerovo velenie, rozdelenie betónovou 

stenou, až po jednu z metropol európskych  

najrýchlejšie rastúcich. Hlavné mesto je  

 

zároveň jedným zo 16 spolkových krajín  

Nemecka a nachádza sa na severovýchode  

krajiny, niekoľko desiatok kilometrov od  

doterajších troch hraníc s Poľskom. Mesto  

leží na rieke Spréve a zaberá skoro  

 

necelých štvorcových kilometrov 900 plochy.  

Centrum nie je bohaté na rôzne dochované  

starobylé pamiatky, je symbolom moderného  

životného štýlu v Európe. Vo svojej  

existencii prešlo strhujúcim vývojom,  

 

ktorý po sebe zanechal hlboké, či už  

tmavé či svetlé stopy. Dnes je Berlín  

jednou z najrýchlejšie sa vyvíjajúcou  

metropolou, ktorá sa môže chváliť svojou  

otvorenosťou, neviazanosťou a toleranciou.  

 

Vyhľadávajú ju tam rôznych vyznaní  

a presvedčení. Je dôležitým kultúrnym  

strediskom umeleckej, literárnej, 

všeobecne tvorivej avantgardy. Často 

určite zaslúžene, považovaná za európsku, 

 

býva nespochybniteľne Mekku tamojšieho  

nočného života. Prevratným vývojom dospela 

nemecká metropola na pozícii giganta. 

Počiatky "mesta Berlín" sa viažu k roku 

1307, kedy došlo k spojeniu dvoch pomerne  
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nevýrazných osád Berlína a Köllna (obe  

z polovice 13. storočia). Neskôr 

dvojsúmestie naberalo na význame, a v 15. 

storočí si vybral pravdepodobne kurfirst  

za svoje sídlo a Berlín bol povýšený  

 

na knieža. Neskôr mesto získalo opevnenie  

a na jeho území boli rýchle postavené  

domy. Tridsaťročná vojna mala pre Berlín  

ohromné následky, ich zomrela tretina  

tamojších obyvateľov. Postupne sa ale  

 

spamätal a v roku 1701 bol ustanovený  

hlavným mestom Behom nasledujúcich rokov 

sa zaradil medzi najvýznamnejšie metropoly 

vtedajšej doby a centra osvietenstva. 

Populácia dosiahla počet 150 tisíc ľudí. 

 

Onedlho už vo všeobecne rozvinutom meste  

a jeho predmestiach žilo štyri milióny  

ľudí, a to všetko i napriek svetovej prvej  

fatálnym následkom vojny. Po 13 rokoch  

sa k moci dostala Hitlerova strana NSDAP  

 

a Berlín sa bohužiaľ stal nacistickým  

sídlom. Behom 2 svetovej vojny mal "führer"  

v jeho strede bunker, kde krátko pred 

kapituláciou Nemecka spáchal samovraždu.  

Ešte predtým, ale mesto ríšske hlavné,  

 

ktoré chcel Hitler v slávy premenovať na  

Germania, utrpelo následkami bombardovania  

obrovské materiálové i ľudské škody. 

Po vojne bolo zruinované mesto rozštvrtené  

a štyri víťazné mocnosti si v ňom rozdelili  
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sféry vplyvu. Východ pripadol Sovietskemu  

zväzu, juhozápad USA, západ Veľkej Británii  

a severozápad Francúzsku. V roku 1948 

odrezali Sovieti celý západný sektor od 

zásobovania, čo bolo neskôr pomenované 

 

ako Berlínska blokáda. Onedlho po nej  

došlo k rozpolteniu celého štátu. Aj tak  

je dodnes známe predošlé rozdelenie  

a obyvatelia separovaných sektorov na 

seba niekedy hľadia s dešpektom. "Dobiehajú  

 

Tokio" A to v extravagancii a bizarnosti.  

Jednorazová radikálna prestavba sa na  

špecifickej architektúre Berlína podpísala. 

Východný Berlín sa stal hlavným mestom  

Nemeckej demokratickej republiky, preto sa  

 

západná časť ocitla v socialistickej  

krajine. Berlín tak ako brána pôsobil dlhú  

dobu pre útek na Západ. Tomu zamedzila až  

stavba tri a polmetrového Berlínskeho múru,  

smutného a bolestného symbolu studenej  

 

vojny a už od 13. augusta 1961 mesto  

definitívne rozdelil. Múr bol zvalený po 30  

rokoch v novembri 1989 obyvatelia zvyšok  

Nemecka nenapodobiteľne znovu zjednotený.  

Onedlho nasledovala masívna obnova  

 

mesta. Dnes sa v uliciach miešajú spomienky  

na všetky obdobia od stredovekých budov v  

okolí Alexanderplatz až po moderné sklenené  

a architektonické stavby na Potsdamer  

Platz. Z hniezda plného šedých budov sa tak 
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mesto na Spréve stalo farebnejšou oázou, 

kde sa rozmanitej architektúry nachádza 

tiež veľké množstvo zelene. Zeleň vraj  

predstavuje dve tretiny celkovej plochy. 

Obyvatelia mesta v nich trávia svoj čas. 

 

V najväčšom nemeckom meste je výborne  

postarané i o "kultúrny život" všeobecne.  

Nachádza sa v ňom celý rad múzeí, galérií,  

divadiel, hudobných sál a iných zariadení.  

Hostí tiež niekoľko významných univerzít -  

 

napríklad Slobodnú univerzitu, Humboldtovu  

univerzitu a Technickú univerzitu. Najmä  

mladí milujú vo vysokom počte kluby tam  

a Berlín je podľa toho právom pokladaný  

kráľom zábavy Európanov vďaka značnej  

 

frivolnosti a vysokej miery tolerancie.  

Jeho chrbát tvorí takzvaný U-Bahn, podzemná  

dráha, a S-Bahn, nadzemná železnica.  

Väčšina medzinárodných letov sa uskutočňuje  

na letisku Tegel, ktorý je v západnej  

 

časti mesta. Práve preto si štyri miliónový  

Berlín obľúbili extravagantní umelci alebo  

ľudia, ktorým je výstredný životný štýl  

zásadný. Nemecké hlavné mesto mnohokrát 

pôsobí značne bizarne, asi ako japonské 

 

Tokio. Do nemeckej metropoly ročne  

prichádzajú milióny turistov z Nemecka  

i kolem sveta. Nielen im slúži pre  

prepravu vysoko kvalitná sieť verejnej  

dopravy. Hlavným legislatívnym orgánom  
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v Berlíne je tamojšia poslanecká snemovňa,  

nazývaná Abgeordnetenhaus. Maximálny počet  

komory zákonodarnej členov nie je daný, 

musí ich však byť minimálne 130, z nich 78 

volia priamo. V nemeckom Spolkovom sneme je  

 

hlavné obec pokrytá 23 mandátmi,  

v Spolkovej rade má 4 mandáty. Od roku  

2001, kedy sa "berlínska ústava" zmenila,  

je mesto rozdelené do 12 obvodov. V každom  

z nich žije zhruba 300 tisíc obyvateľov.  

 

Multikulturalita berlínských obyvateľov je  

známa. Už v minulosti dalo mesto azyl 

cudzincom, a to Hugenotom, Židom, Rusom, či 

iným Východoeurópanom. I dnes tvoria 

cudzinci. Najviac je Turkov, Poliakov,  

 

Srbov a Arabov. Berlín sa umiestil na 

pätnástej priečke svetového rebríčka 

najdrahších miest. Ekonomika stúpala  

a klesala s kľúčovými udalosťami, čo mesto 

stretli. V 90. rokoch, pri likvidovaní  

 

po Berlínskom múre, prudko vzrástá,  

ale optimizmus vývoj dlho nevydržal. Skoro  

prišiel prepad, ktorý sprevádzala obrovská  

nezamestnanosť. Dnes sa situácia čiastočne 

ustálila, ale aj tak na tom Berlín nie je  

 

optimálne. Podľa odborníkov dôvodom je  

jeho poloha medzi zaostalejšími  

spolkovými krajinami. Prevažná časť  

práceschopných Berlínčanov je zamestnaná  

vo veľmi rozvinutom sektore služieb.  
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Berlín je hlavné a najväčšie mesto Nemecka,  

ktoré je zároveň jednou z jeho spolkových  

krajín. Pohnuté dejiny dvadsiateho storočia  

spôsobili, že by ste neobyčajne ťažko  

hľadali metropolu s tak uchvacujúcou  

 

súčasnosťou i minulosťou, ako má práve  

tá pri brehoch rieky Sprévy. Stačí si  

spomenúť napríklad na Berlínsky múr,  

vypovedajúci symbol studenej vojny, ktorý  

nepríjemne rozťal mesto na dvoje súčasti  

 

a zasiahol tak fatálne do života mnoho jeho  

obyvateľov. Obyvateľstvo tvoria prevažne  

Nemci, Turci, Poliaci, ale i štáty zo  

všetkých kútov našej planéty, dáva Berlínu 

vnútornú energiu a nepokoj, formujúci  

 

nezameniteľný berlínsky genius loci.  

Múr je dnes našťastie históriou, Berlín je  

v rytme tolerancie a je otvorené kultúrnym  

a spoločenským trendom. Berlín predstavuje  

samostatnú spolkovú krajinu, leží 70 km  

juhovýchodne od hraníc s Poľskom, mestom  

 

preteká rieka Spréva (Spree). Multikultúrny  

Berlín ak chcete ponúka svojim návštevníkom 

obdivuhodné množstvo možností, ako naložiť  

s časom, ktorým majú vyhradený k návšteve  

tohto prekrásnými mesto. K videniu je  

 

tu architektonických pamiatok mapujúcich  

dejinný vývoj Berlína, ďalej tiež unikátna  

mnohé galérie a múzeá s dielami výtvarných  

majstrov dôb dávno minulých i tých, ktorí  

sa považujú za treskúco súčasných umelcov. 
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rovnako ako moderné umenie. Cestovatelia  

si nenechajú ujsť ani prechádzku v zeleni  

či botanickou a zoologickou záhradou, ale  

ani rozľahlé parky, ktoré sú rovnako priamo  

stvorené pre príjemný piknik s rodinou, či  

 

priateľmi. Mesto s medveďom v erbe  

sa môže pochváliť dostatkom  

stavebných a architektonických pamiatok 

alebo živou kultúrnou scénou. Z berlínskych 

dominánt musíme spomenúť najmä Reichstag,  

 

turisticky najnavštevovanejšiu pamiatku 

Berlína. Sídlo nemeckého parlamentu (...)"  

bolo počas druhej svetovej vojny obzvlášť  

zničené. Vďaka rekonštrukcii môžeme  

pred jeho krásami žasnúť i dnes, pohľady  

 

na monumentálnu budovu v 19. storočí, na  

jej vrchole je moderná sklenená kopula,  

je okrem iného dôkazom harmónie medzi 

architektonickými štýlu rôznych epoch. 

Brandeburská brána je neďaleko Reichstagu  

 

a je jedným z tých symbolov celého Nemecka,  

ústiaca do bulváru Unter den Linden. Pri 

Alexanderplatz nájdete výškovú dominantu 

mesta, televíznu vežu Berliner Fernsehturm. 

Táto výrazná stavba nezaujme človeka len  

 

svojou výškou, ale tiež panoramatickou sa 

otáčajúcou reštauráciou, ktorá sa nachádza  

v kopule vo vrchnej, navštevovanej časti  

veže. Temné stránky pripomína pamätník 

minulosti  nacistickej obetiam holokaustu  
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(Holocaust Mahnmal), tvorený veľkými  

betónovými kvádrami, dlhohodobo vybudovaný  

asi v dvadsať metrovej vzdialenosti od 

miesta, kde sa Hitlerov bunker nachádzal.  

Nepochybne ultraujímavú exkurziu do obdobia  

 

budovania päťročnice ponúka preslávené  

"Múzeum Nemeckej demokratickej republiky"  

v Berlíne. Ak pôjdete po Friedrichstrasse,  

miniete cestou Charlie, Checkpoint známy  

prechod medzi Západným a Južným Berlínom,  

 

pri ktorom nájdeme Múzeum Berlínskeho múru  

s dokumentmi, obrázkami, textami, dokladmi, 

všetkým, čo ho približuje. Na Potsdamer  

Platz je zasa obdivovať moderné stavby a ak  

vás súčasná stavba omrzí, vydajte sa možno  

 

do neďalekej zoologickej záhrady, ktorá je  

preslávená po celom svete (žirafy, slony,  

opice, nosorožci, atď.). Milovníci divadla  

môžu v Berlíne vidieť jednu z troch opier  

a množstva činoherných scén. Zo sakrálnych  

 

stavieb si nenechajte ujsť protestantský 

chrám Berliner Dom, zrúcaninu kostola 

Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche ani Sankt 

Hedwigs Kathedrale. Festival Berlinale zasa  

priťahuje filmových všetkých pozornosť  

 

fanúšikov. Hlavné nemecké mesto platí tiež 

za centrum vzdelanosti, takže vôbec nikoho  

neprekvapí, že sa tu nachádzajú 4 školy  

a aj viac ďalších vzdelávacích inštitúcií.  

Berlín môže byť právom hrdý na veľký počet  
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múzeí, galérií, výstavísk či knižníc,  

ktoré sa rozkladajú na jeho území. Na  

takzvanom múzejnom ostrove nájdeme -  

pergamon Múzeum, Bode Múzeum a Altes  

Múzeum, tam sa okrem iného nachádza  

 

busta kráľovnej Nefertiti (1912) a mnoho  

ďalších významných exponátov. Napríklad  

fanúšikovia futbalového klubu "Hertha BSC  

Berlín prežívajú napínavé chvíle pri  

sledovaní zápasov na tribúnach Olympijského  

 

štadióna. (ktorý hostil okrem Olympia  

hier v roku 1936 i finále MS vo futbale  

2006) Berlínčania myslia veľmi intenzívne  

i na šport, v meste je celý pre zázemie 

rad športových odvetví i pre fanúšikov." 

 

Severoberlínsky každoročne teší priazni  

nie len medzi špičkovými atlétmi, ale i 

medzi amatérskymi bežcami. Letisko Tegel 

leží juhozápadnej časti mesta a disponuje 

štyrmi terminálmi, ktoré odbavujú ako  

 

medzinárodné aj vnútroštátne lety. Spojenie 

zaisťuje niekoľko autobusových liniek. 

Vzhľadom k nastávajúcej výstavbe nového  

s názvom letiska berlínskeho medzinárodného 

Berlín-Brandenburg International Airport  

 

stratí Tegel zmysel, a je preto naplánované  

jeho uzatvorenie. Berlín Schönefeld Air –  

druhé berlínske letisko leží na juhu mesta,  

slúži predovšetkým sezónnym charterovým  

a lowcostovým letom. 
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