
Sächsisch-böhmische Beziehungen 
im Wandel der Zeiten – zusätzliche 
Ausbildungspublikation

Projektziel: Ziel des Projektes ist es, das Interesse der Bewoh-
ner des Kreises Ús   nad Labem und des Freistaates Sachsen für 
ihre gemeinsame Geschichte zu wecken und zu stärken, indem 
eine gemeinsame Basis für den Geschichtsunterricht in beiden 
Regionen geschaff en wird. Hierfür entsteht eine gemeinsamen 
Publika  on von sächsischen und tschechischen Wissenscha  lern 
zur sächsisch-böhmischen Geschichte von der frühen Neuzeit bis 
zur Gegenwart, das im Fördergebiet an Schulen verteilt wird.

Die wich  gsten Ergebnisse des Projektes

. Texte zu historischen Meilensteinen
. Begleitende Quellen zu den Texten
. Eine didak  sche Handreichung für Lehrer

Der Gesamtaufwand des Projektes: . ,  EUR
EFRE Fördermi  el: . ,  EUR

Projektpartner und Kontakte

Ústecký kraj – lead partner
www.kr-ustecky.cz
Ing. Marcela Holečková, CSC
Odbor regionálního rozvoje ÚK
Telefon: +   
e-mail: holeckova.m@kr-ustecky.cz

Mi  eleuropaZentrum der Technischen 
Universität Dresden

h  p://tu-dresden.de/die_tu_dresden/
zentrale_einrichtungen/mez
Prof. Dr. Walter Schmitz
Kontakt: Ju  a Müller
Tel.: +   
e-mail: ju  a.mueller@tu-dresden.de

Philosophische Fakultät der J. E.Purkyně Universität in 
Ús   nad Labem
www.ff .ujep.cz
Doc. PhDr. Kris  na Kaiserová, CSc.
Kontakt: Mgr. Jana Burdová
Telefon: +   
e-mail: jana.burdova@ujep.cz

Veranstaltungen für Lehrer und 
Öffentlichkeit

September 
Seminar für Lehrer in der Region Ús  
Seminar für Lehrer in Dresden
Aufnahme des Unterrichts an den Pilotschulen

Februar 
Abschließende Konferenz in Ús   nad Labem

Inhalt der Texte

Die Texte werden in vier Kapitel gegliedert, die die sächsisch-
böhmische Geschichte in der geschichtlichen Entwicklung 
auff angen.

. Verbündete und Feinde
In diesem Kapitel werden geschichtliche Schlüsselmomente 
vom . Jahrhundert bis zur Gegenwart beschrieben – krie-
gerische Auseinandersetzungen genauso wie Zeiten der 
Zusammenarbeit.

. Vaterland und Glauben, Glaube und Heimat
Hier begegnen wir der Geschichte der Reka-

tholisierung der böhmischen Länder im . 
Jahrhundert, einschließlich des Schicksals 

der Exulanten, die o   nach Sachsen fort-
zogen. Dieses Thema erlebt Ende des . 
und Anfang des . Jahrhunderts eine 
Renaissance, auf die ebenfalls eingegan-
gen wird.

. Das Erbe der Industrialisierung
Die Industrialisierung änderte die Welt auf vielen 

Gebieten . So entsteht mit den industriellen Großbetrieben 
auch die  soziale Gruppe der Arbeiter. Die Landscha   und der 
Blick auf die selbe wandelt sich.Gerade hier zeigt sich, dass nur 
wenige grenzüberschreitende Beziehungen so intensiv waren 
wie die zwischen Böhmen und Sachsen. 

. Die Nachbarn im Guten und Schlechten
In diesem Kapitel wird das alltägliche Zusammenleben über 
die na  onalen Grenzen hinweg gezeigt, wie es uns bis heute 
begleitet. Dazu gehören zum Beispiel „unsere Räuber“ Karásek 
und Stülpner,  Grenzgebietskonsum, Tourismus, Kurortwesen….

Česko-saské vztahy 
v proměnách času 
– pomocná výuková 
publikace

Die Schmuggler. Abbildung aus 
der Zeitschri   „Der Wanderer“, 
Neusalza/Sachsen ( )

Reklama fi rmy O  o Rüger 
určená pro promítání v českých 
kinech (Státní okresní archiv 
Děčín)

Werbung der Firma O  o 
Rüger, zur Vorführung in böh-
mischen Kinos (Staatsbezirks-
archiv Děčín)



Česko-saské vztahy v proměnách času – 
pomocná výuková publikace

Cíl projektu
Hlavním cílem je zvýšit zájem obyvatel území dnešního Ústec-
kého kraje a Svobodného státu Sasko o společnou historii, 
vytvořit základ pro výuku dějepisu v území.

Prostředkem k dosažení cílů je vytvoření a otestování společné 
publikace sasko-českých dějin od raného novověku až po sou-
časnost. Její rozšíření v dotačním území.

Hlavní výstupy:
. Texty k historickým milníkům
. Odborné prameny k historickým textům
. Doporučení k užívání textů a pramenů – didak  cká příručka

Celkové náklady projektu:  . ,  €
Z toho dotace z ERDF:          . ,  €

Partneři projektu a kontakty

Ústecký kraj – lead partner
www.kr-ustecky.cz
Ing. Marcela Holečková, CSC
Odbor regionálního rozvoje ÚK
Telefon: +   
e-mail: holeckova.m@kr-ustecky.cz

Mi  eleuropazentrum Technická 
univerzita Drážďany
h  p://tu-dresden.de/die_tu_dresden/
zentrale_einrichtungen/mez
Prof. Dr. Walter Schmitz
Kontakt: Ju  a Müller

Tel.: +   
e-mail: ju  a.mueller@tu-dresden.de

Filozofi cká fakulta Univerzity J. E.Purkyně v Ús   nad 
Labem
www.ff .ujep.cz
Doc. PhDr. Kris  na Kaiserová, CSc.
Kontakt: Mgr. Jana Burdová
Telefon: +   
e-mail: jana.burdova@ujep.cz

Akce pro učitele a pro veřejnost

Září 
Seminář pro učitele v Ústeckém kraji
Seminář pro učitele v Drážďanech
Zahájení výuky na pilotních školách

Únor 
Závěrečná konference v Ús   nad Labem

Obsah textů

Texty jsou členěny do  kapitol a zachycují dané téma v histo-
rickém vývoji.

. Spojenci a nepřátelé
V této kapitole jsou zde  zachyceny klíčové historické momenty, 
které se odehrály na  zkoumaném území od . stole   až po 
současnost, událos   válečné  i doby spolupráce. 

. Vlast a víra, víra a vlast
Zde se setkáme s  příběhy, které ilustrují reka-

tolizaci českých zemí v . stole    včetně  
osudu exulantů, kteří často odcházeli  
právě do sousedního Saska. Toto téma 
ale mělo také svůj „druhý život“ v kon-
fesních dějinách konce . a počátku . 

stole  .

. Dědictví industrializace
Industrializace proměnila svět v mnoha směrech 

– vzniká prostředí tovární výroby a s ní spjatá sociální skupina 
dělníků. Proměňuje se také krajina. Malokteré přeshraniční 
vztahy byly v této oblas   tak intenzivní jako ty česko-saské.

. Sousedé v dobrém i zlém
V této kapitole je zachyceny obrazy  každodenního souži  , 
jak nás provázejí do dnešních dnů. Patří sem například  „naši 
loupežníci“ Karásek  a Stülpner,  příhraniční konzum, turismus  
lázeňství….

Sächsisch-böhmische 
Beziehungen im Wandel 
der Zeiten – zusätzliche 
Ausbildungspublika  on

Pašeráci. Ilustrace z časopisu 
„Der Wanderer“ vycházejícího 
v saské Neusalza ( )

Ukončete prosím výstup a nástup, 
dveře se zavírají. (Státní okresní 
archiv Děčín)

Noch bin ich ein kleiner Blindtext. 
das wird aber noch. (Staatsbe-
zirksarchiv Děčín)


