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Aktuální stav projektu k 30. 6. 2012 

     Dne 5. 4. 2012 se v prostorách Muzea města Ústí nad Labem konal v pořadí již  
2. Workshop projektu, kterého se zúčastnili jak čeští a němečtí autoři textů, zpracovatelé 
pramenů a didaktici, tak projektoví a finanční koordinátoři všech partnerů. Po úvodní řeči 
zástupců jednotlivých partnerů následovalo představení stěžejních témat publikace jejich 
autory.  
     První kapitole „Spojenci i nepřátelé“ se budou na české straně věnovat Mgr. Martin 
Veselý, Ph.D., Mgr. Petr Karlíček a Mgr. Václav Houfek. V jejím úvodu budou zmíněny 
poválečné transfery obyvatelstva mezi Československem a sovětskou okupační zónou. Jádro 
textu však bude zaměřeno na oficiální i neformální kontakty mezi českou a saskou stranou po 
ukončení vysídlování německých obyvatel až do konce roku 1989. Na německé straně bude 
toto téma zpracovávat Prof. Walter Schmitz, Josef Matzerath, Marco Iwanzeck a Jutta Müller. 
     Druhou kapitolu – „Vlast a víra, víra a vlast“ bude na české straně rozpracovávat Mgr. 
Jana Hubková, Ph.D. Kapitolu navrhuje rozdělit do následujících podkapitol: 1) Rekatolizace 
v severních Čechách a pirenský exil očima litoměřického měšťana Václava Nosidla z Geblic; 
2) Zmizelý svět luteránské šlechty v severozápadních Čechách očima Kateřiny 
Štubenbergerové; 3) Sasko a stavovské povstání v zrcadle letákové publicistiky. Na této 
kapitole bude spolupracovat s doc. PhDr. Kristinou Kaiserovou, CSc. Německým textům se 
budou věnovat Josef Matzerath, Marco Iwanzeck a Prof. Walter Schmitz. 
     Třetí kapitola – „D ědictví industrializace“ bude v rukou Mgr. Martina Krska, Významnou 
roli zaujímají v této kapitole vedle hospodářské a sociální historie také kulturní dějiny. 
Industrializace proměňuje svět dvojím způsobem: na straně jedné vzniká prostředí práce a 
výroby, na straně druhé tu máme protiklad přírodní a kulturní krajiny, svébytnou roli hraje i 
reflexe v umění. Sasko-český prostor jako jeden z nejrozvinutějších průmyslových regionů 
Německa exemplárně dokumentuje obě tyto strany státní hranice přesahující tendence. 
Trojúhelník saských měst – Chemnitz, Lipsko, Drážďany – reprezentuje kolem roku 1900 
celé spektrum: Těžký průmysl – s těžištěm v Chemnitz, tradiční mediální hospodářství – 
s centrem v „městě knihy“ Lipsku, a moderní jednotu umění a výroby pro „hezký život pro 
všechny“ – v rezidenčním městě Drážďany. Předtím ale, kolem roku 1800, s postupem 
techniky a průmyslu bylo usilováno o estetizaci krajiny (objevení Saského Švýcarska a Polabí 
až do Čech drážďanskými malíři od konce 18. století, obzvlášť v období romantiky). Vznikají 
tady obrazy regionu, které opětovně působí na pochopení sebe sama jako také na turistické 
uplatnění tohoto regionu. Na počátku 19. století se zejména v severozápadních Čechách 
začínají prosazovat saští podnikatelé, zejména v oblasti keramického a textilního průmyslu. 
Postupně na ně navazuje těžba uhlí a rozvoj dalších odvětví. Role česko-saských vztahů 
v rámci lobbingu na saské straně byla důležitá. S tím souvisí následně i rozvoj dělnického 
hnutí, který má v mnohém společné zázemí (například v osobě německého sociálního vůdce 
Augusta Bebela, který byl bezkonkurenčně nejoblíbenější i v hraniční oblasti se Saskem od 
uhelné pánve po Liberecko). Zajímavá je i srovnání průmyslové krajiny v Sasku a v severních 
Čechách. Jednou z reakcí je i počátek boje za ochranu životního prostředí v česko-německém 



                                                                        

Sasko-české vztahy v proměnách času – pomocná výuková publikace 

příhraničí. Jednotlivá období budou stručně zasazena do obecnějšího historického kontextu, 
dále budou připojeny obrázky ze života saských podnikatelů a jejich specifika, 
charakterizována role železnice v regionu a následné dopady některých rozhodnutí 
(nedostatek financí v Čechách způsobil výstavbu saské dráhy až do Podmokel / hospodářské 
důsledky roku 1938). Oblast se bude dále věnovat sociálním hnutí v ukázkách společných 
agitačních pohlednic, úryvcích románů sociálních vůdců (Holek), počátku ochrany životního 
prostředí na příkladech železářství Lumpe a založení ptačího parku tzv. Lumpeparku. Spolu 
s Martinem Krskem bude tuto kapitolu psát Mgr. Jan Němec a Mgr. Václav Houfek, na saské 
straně Prof. Walter Schmitz a Josef Matzerath.   

     Čtvrtá kapitola – „Sousedé v dobrém i zlém“. Tato kapitola by měla registrovat 

každodenní soužití, a jak se vidíme navzájem do dnešních dnů. Sem patří i společné tradice, 

„naši loupežníci“ Karásek a Stülpner (Šluknovsko), Karl May a jeho pobyt na Ústecku, 

osobnost Antona Güntera, příhraniční konzum, turismus a lázeňství v příhraničí. K tomu bude 

použito dobových dokumentů, zvukových nahrávek ap., které budou obohacovat interpretaci 

událostí uvedených v textové části, pomocí interaktivních prostředků, obrázků a skenů 

jednotlivých klíčových dokumentů (nejdůležitější dokumenty, záznamy, průřezové karty, 

grafiky). Českými autory budou Doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D., Mgr. Václav Houfek a 

Mgr. Martin Krsek, na německé straně pak Prof. Walter Schmitz a Josef Matzerath.   

     Další workshop, jehož hlavní náplní bude kontrola a doladění předložených textů, se bude 
konat v říjnu 2012.  

 

 
  

 


