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LEIPZIG (SACHSEN)

Vypravíme  se  na  sever  a  navštívíme  Lipsko,  druhého  největšího  město  Saska.  Naším  
průvodcem bude občan Lipska a novinář René Weinhold. Své město velice dobře zná. Jakožto bývalý  
student západní slovakistiky ovládá plynně češtinu. 
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Cílem akce  je  seznámit  studenty  s  historií  jedné  z nejvýznamnějších  oblastí  středověkého 
Míšeňska (napojenou na síť dálkových cest) ve vztahu k současné situaci saských obyvatel a jejich 
dvou metropolí. Lipsko a Drážďany byly odjakživa jistým rivalem, což se projevuje dodnes, zejména 
v souvislosti  s počtem  obyvatel  a  pořádáním  kulturních  akcí.  Ještě  na  konci  roku  2010  měly 
Drážďany, sídlo saské zemské vlády, více obyvatel, než Lipsko.  K 31. 12. 2011 tomu bylo již naopak. 
Lipsko dosáhlo 531 014 obyvatel, zatímco Drážďany 529 322.  V poslední době se zvýšil také počet 
návštěvníků Lipska a město začalo konkurovat hlavní metropoli Saska, Drážďanům.  

Význam exkurze spočívá v tom, že její obsah a forma stojí na pomezí historických, kulturně-
společenských a geografických poznatků k tomuto regionu a městu. Hlavní bodem dne bude návštěva 
monumentu  a  zároveň  mementa  napoleonských  válek,  památníku  Bitvy  národů  u  Lipska 
(Völkerschlachtdenkmal), jenž se stal symbolem německého nacionalismu v době před první světovou 
válkou,  kde  byl  dobudován  (1913).  Významné  je,  že  památník  slouží  zároveň  jako  vyhlídková 
rozhledna,  ze  které  je  vidět  do  širší  krajiny.  Podobnou funkci  plnila  subtilnější  Bismarckova  věž 
(Bismarckturm),  nedaleko  lipského  letiště.  Před  příjezdem na  památník  navštívíme  ještě  výstavu 
Everest, kterou hostí budova Panometer Leipzig, někdejší plynoměr navržený architektem Yadegarem 
Asisim (1910).  Budova je  specifická svým rozsáhlým kruhovým půdorysem,  tudíž  je  vhodná pro 
prezentaci panoramatických děl (následující výstava nese název Amazonie). Díky této výstavě Everest  
dostaneme možnost stát před vrcholem „střechy světa“ (6000-8848 m n. m.) a díky novému zakušení 
tak dojdeme nebývalým pocitům. 

Pokud bude čas hrát v náš prospěch, rádi bychom navštívili jeden ze zatopených lomů (důlní  
činnost  v Sasku  probíhá  v podobném  rozsahu  jako  v oblasti  Mostecké  pánve)  v jižním  předpolí 
Lipska.  Rekultivace  saské  krajiny  je  prováděna  ve  srovnání  s ČR  mnohem  pečlivěji  a  rychleji. 
Důsledkem těžby obětovalo několik desítek vesnic svou budoucnost (podobně postupovala těžba také 
v oblasti Žitavska v Horní Lužici). Plán a postup při rekultivaci krajiny bychom si ukázali na příkladu 
jezera Markkleeberger See. 

Při návštěvě Lipska nelze samozřejmě zcela opomenout jeho historické centrum, v některých 
místech zasažené moderní výstavbou s obchodními pasážemi a sídli firem. Zde přebere iniciativu náš 
průvodce  René,  bývalý  student  lipské  univerzity,  a  seznámí  nás  podrobněji  s místními 
pamětihodnostmi a aktuální problematikou související s městem a svobodným státem Sasko vůbec. 
Součást  lipské  tradice  tvoří  zejména  místní  univerzita  z r.  1409,  založená  v důsledku  Dekretu 
kutnohorského,  polygrafický  průmysl  (tiskařství),  jehož  kořeny  sahají  do  období  renesance.  Je 
všeobecně známo, že Lipsko je městem veletrhů (knižní,  automobilový…) s více než osmisetletou 
tradicí. Právem se tak řadí, vedle Hannoveru, Frankfurtu, Kolínu či Mnichovu, k nejvýznamnějším 
veletržním městům Německa. 

Jako organizátoři Vám slibujeme zpracování stručného průvodce po naší lipské ose, nutného 
pro základní orientaci, a samozřejmě také pohodovou náladu v naší „badatelské“ skupině. 

Důležité odkazy: asisi.de, leipziginfo.de, markkleeberger-see.de
Těšíme se na Vaši účast.            
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