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ÚSTECKÝ SBORNÍK HISTORICKÝ 
AUSSIGER HISTORISCHE ZEITSCHRIFT 2016/1 

 
105 stran           cena 150,- Kč 

 

Ústecký sborník historický je odborný časopis zaměřující se na 
dějiny severozápadních a severních Čech, česko-saského pohraničí, 
česko-německé vztahy a dějiny Němců v českých zemích. Časopis je 
zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik a do 
databáze ERIH PLUS. Číslo 2016/1 obsahuje čtyři historické studie, 
recenze odborné literatury a aktuální informace o dění v oboru. 
Odborné studie: Markéta Kudláčová: Rainer Kreissl (1924–2005) – 
sběratel a mecenáš a jeho kořeny v rakovnických Sudetech; Ema 
Součková: Výzdoba Teplických zpěvníků z druhé poloviny 16. 
století; Lucie Galusová: Keramická konvička nalezená na vodním 

mlýně Touchořiny čp. 40 a teorie o dětské kojenecké „lahvi“; Ondřej Černohorský – 
Jan Cihlář – Lukáš Richtera: Zpráva o nálezu depotu dobových falz parvů Václava II. 
u Knínic. 
 
 

 
ÚSTECKÝ SBORNÍK HISTORICKÝ 

AUSSIGER HISTORISCHE ZEITSCHRIFT 2015/1–2 
 
148 stran          cena 250,- Kč 
 

 
Číslo 2015/1-2 obsahuje pět historických studií, recenze odborné 
literatury a aktuální informace o dění v oboru. Odborné studie: 
Tomáš Velímský: K počátkům středověkého osídlení v povodí 
horního toku řeky Bíliny; Eva Černá: Dějiny středověkého sklářství 
v krušnohorském příhraničí; Martin Krsek: Smutný konec krále 
šašků aneb Oberschlaraffa Devast; Jan Blažek: Archeologie v 
severních Čechách v době okupace; Aleš Brožek – Jan Havel: 
Historie rozhlasu na Ústecku v letech 1945 až 1949. 

 
 

 
  



 

ÚSTECKÝ SBORNÍK HISTORICKÝ 
AUSSIGER HISTORISCHE ZEITSCHRIFT 2014/1–2 

 
196 stran          cena 250,- Kč 

 

Číslo 2014/1-2 obsahuje osm historických studií, recenze odborné 
literatury a aktuální informace o dění v oboru. Odborné studie: 
Petr Rak: Městské lokace Šebestiána z Weitmile; Markéta 
Šantrůčková: Představení historického vývoje parku v Petrohradě; 
Iva Prošková: Boží vrch u Verneřic – pohled na osud poutního 
místa v 18. století; Jan Němec: Počátky výroby umělých květin na 
panství Lipová a v saském příhraničí do roku 1850; Vojtěch Kessler: 
„Občané druhé národnosti přípravy ty nikterak neruší, účast na 
nich ale nebéřou.“ Recepce státních svátků první Československé 
republiky na příkladu Litoměřicka; Martin Král: Hospodářská 

krize na stránkách tisku sudetoněmeckého nacionálního socialismu a českého fašismu; 
Sandra Kreisslová: Obraz „staré domoviny“ na stránkách krajanského tisku 
vysídlených Němců z českých zemí na příkladu nejstarších ročníků Komotauer 
Zeitung (1947–1959); Josef Märc: Topografie soudobé paměti národa ve školním 
prostředí. 
 

 

ÚSTECKÝ SBORNÍK HISTORICKÝ 
AUSSIGER HISTORISCHE ZEITSCHRIFT 2013/1–2 

 
164 stran           cena 
250,- Kč 
 

Číslo 2013/1-2 obsahuje šest historických studií, recenze odborné 
literatury a aktuální informace o dění v oboru. Odborné studie: 
Michaela Hrubá: Poddanská města v kontextu urbanizace 
severních a severozápadních Čech do konce pozdního středověku; 
Marcela Zemanová-Oubrechtová: „Můj drahý příteli nebo vlastně: 
vážený pane řediteli.“ Vztah hraběte Františka Thun-Hohensteina 
a Christiana Rubena ve světle vzájemné korespondence; Tereza 
Krček: Čokoládovny v Podmoklech ve druhé polovině 19. století. 
Výroba, továrny, zaměstnanost; Dalibor Krčmář: Heydrichovi 
radikálové. Vedoucí kádry nacistické bezpečnostní služby (SD) v 

protektorátu Čechy a Morava, 1939–1945; Filip Stojaník: Ústecké předpremiéry 
Divadla za branou. Kulturní klima šedesátých let v Ústí nad Labem; Markéta Brožová: 
„Případ Marihuana“ – proces s tzv. volnou mládeží v Ústí nad Labem. Skupina 
Švestka a spol. 
  



 

ÚSTECKÝ SBORNÍK HISTORICKÝ 
AUSSIGER HISTORISCHE ZEITSCHRIFT 2012/1–2 

 
156 stran           cena 
250,- Kč 

 

Ústecký sborník historický je odborný recenzovaný časopis 
zaměřený zejména na dějiny severozápadních a severních Čech, 
česko-saského pohraničí, česko-německé vztahy a dějiny Němců v 
českých zemích. Vychází 2 x ročně a je zařazen na Seznam 
recenzovaných neimpaktovaných periodik schválený Radou pro 
výzkum, vývoj a inovace. Dvojčíslo 2012/1-2 obsahuje šest 
odborných statí: Jan Kilián: Vražda chabařovického faráře 
Schemelia; Pavel Raška – Jakub Dubišar – Vilém Zábranský: 
Vybraná přírodní ohrožení v Ústí nad Labem ve druhé polovině 19. 
století a jejich společenská reflexe; Martin Krsek: Seiroku Honda, 

otec dendrologie a lesnictví v Japonsku a ohlasy jeho „Velké studijní cesty“ po 
severních Čechách z roku 1890; Marta Pavlíková – Jiří Bureš – Alena Sellnerová: 
Výstavba kolonií z fondu pro sociální péči horníků v Mostecké uhelné pánvi v období 
1918–1938; Tomáš Fedorovič: Pochody smrti – vyšetřování v českých zemích; Milan 
Bárta: Srpen 1969 v Ústí nad Labem. Číslo dále obsahuje recenze nově vydaných 
odborných knih vztahujících se k zaměření časopisu a aktuální zprávy o historické 
práci. 
 

 

ÚSTECKÝ SBORNÍK HISTORICKÝ 
AUSSIGER HISTORISCHE ZEITSCHRIFT 2011/2 

 
91 stran           cena 
150,- Kč 

 

Ústecký sborník historický je odborný recenzovaný časopis 
zaměřený zejména na dějiny severozápadních a severních Čech, 
česko-saského pohraničí, česko-německé vztahy a dějiny Němců v 
českých zemích. Vychází 2 x ročně a je zařazen na Seznam 
recenzovaných neimpaktovaných periodik schválený Radou pro 
výzkum, vývoj a inovace. Číslo 2011/2 obsahuje tři odborné statě: 
Václav Zeman: Evangelíci v Zadní Doubici. Možnosti a meze 
církevní spolupráce na česko-saské hranici v 18. a 19. století; 
Michael Müller: Die Flachglas-Unternehmer-Dynastie „Kupfer 
und Glaser“ und ihre Glashütten in Brüx; Kristýna Janečková: 

Vybrané kapitoly z historie hradu Střekova z pohledu pramenů 19. a začátku 20. 
století. Číslo dále obsahuje recenze nově vydaných odborných knih vztahujících se k 
zaměření časopisu a aktuální zprávy o historické práci. 
 
 



 

ÚSTECKÝ SBORNÍK HISTORICKÝ 
AUSSIGER HISTORISCHE ZEITSCHRIFT 2011/1 

 
117 stran           cena 
150,- Kč 

 

Toto číslo časopisu Ústecký sborník historický přináší tři studie. 
Vstupní studie z pera Jiřího Koumara se zabývá finančními 
aspekty transferu poddanské nemovitosti v novověku, Vojtěch 
Kessler se ve svém příspěvku věnoval jubilejním slavnostem na 
Ústecku z roku 1913 u příležitosti stého výročí bitvy u Chlumce. 
Studie Bastiana Vergnona se zabývá osobností Volkmara Gaberta. 
I toto číslo dále obsahuje několik recenzí i příspěvků do rubriky 
Kronika.  
 

 

 

 

 

ÚSTECKÝ SBORNÍK HISTORICKÝ 
AUSSIGER HISTORISCHE ZEITSCHRIFT 2010/2 

 
149 stran           cena 
150,- Kč 

 
Další číslo časopisu obsahuje pět statí. Jako první je otištěna studie 
Kateřiny Matasové, která se zabývá vdovským právem vybraných 
řemesel v saském Freibergu v 16. a na počátku 17. století. Příspěvek 
Doubravky Olšákové se věnuje politickému myšlení Lva Thuna 
v kontextu dobových politických a filozofických proudů v Evropě. 
Dalším příspěvkem je studie německé historičky Henriette Kunzové, 
která analyzuje texty spolku Witikobund z let 1950–1990 a zkoumá 
myšlenková schémata völkisch obrazu sudetoněmeckých dějin, k jehož 
významným konstruktérům spolek Witikobund patří. Václav Zeman ve 
svém článku rekonstruuje na základě dochovaných knih kostelních účtů 
z let 1658–1701 předbarokní podobu kostela sv. Martina v Markvarticích 

na Děčínsku. V posledním příspěvku podává Jakub Pátek ikonografický popis barokní 
výzdoby zahradního pavilonu v Milešově u Lovosic, čerpající z antické mytologie. Jako 
obvykle obsahuje číslo rovněž recenze a zprávy o literatuře a rubriku Kronika. 
  



 

 

ÚSTECKÝ SBORNÍK HISTORICKÝ 
AUSSIGER HISTORISCHE ZEITSCHRIFT 2010/1 

 
123 stran           cena 
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Toto číslo se zaměřuje na téma, kterému byla v Ústí nad Labem v 
posledních letech věnována značná pozornost, a sice na odpůrce a oběti 
nacismu z řad německy hovořících obyvatel českých zemí. Studie Lenky 
Burgerové se zabývá „arizací“ židovského domovního majetku 
v Teplicích–Šanově, popisuje podstatu a jednotlivá stádia procesu 
expropriace nemovitého majetku a společenské marginalizace židů ve 
městě. Nina Theofel podává přehled o výsledcích německého bádání k 
tématu odboje a odporu německých sociálních demokratů z 
Československa vůči nacismu. Třetím příspěvkem je text Karola 
Sauerlanda o pojmech souvisejících s odbojem a odporem, který se sice 
nezabývá situací v českých zemích, ale doplňuje vhodně toto téma. 

Zbytek čísla tvoří recenze a zprávy o literatuře a rubrika Kronika.  

 

  



 

Ústecký sborník historický je odborný historický časopis zaměřený zejména na 
dějiny severozápadních a severních Čech, česko-saského pohraničí, česko-německé 
vztahy a dějiny Němců v českých zemích. Cílem časopisu je přinášet kvalitní 
vědecké studie a aktuální informace o historické práci. Vydává jej Muzeum města 
Ústí nad Labem ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem. 
 
První číslo Ústeckého sborníku historického bylo vydáno v roce 1966 a do roku 2005 
vyšlo v Ústí nad Labem celkem čtrnáct svazků. Ústecký sborník historický byl jedním 
z vůbec prvních odborných periodik v češtině, které se systematicky věnovaly 
regionálním dějinám severozápadních a severních Čech. Od samého počátku se na 
něm podílely přední osobnosti regionálního dějepisectví. Na přelomu sedmdesátých 
a osmdesátých let 20. století se stal i významným prostorem pro publikační činnost k 
českým dějinám, kde publikovali např. Eduard Maur, František Šmahel, Jan 
Havránek, Jiří Pešek nebo Jiří Kořalka. Z řady svazků všeobecného charakteru svým 
významem vybočují monotematické svazky, jako například svazek z roku 1968 
věnovaný událostem v regionu na konci roku 1918 a tři svazky z let 2001-2004, které 
vyšly s podtitulem "Gotické umění a jeho historické souvislosti" a byly věnovány 
medievalistice severních a severozápadních Čech. 
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