SASKO
I. Podnebí a pĜírodní podmínky
V Sasku je
mírné podnebí.
Nejvíce
je
ovlivnČno mČnící
se nadmoĜskou
výškou, která od
severu k jihu
stoupá. PrĤmČrné
roþní srážky se
pohybují kolem
650
mm/rok.
Toto þíslo je ale
opravdu
jen
prĤmČr. Srážky Obr. 1: Evropa - NČmecko
jsou
totiž
ovlivnČny nČkolika faktory, z nichž nejdĤležitČjší jsou
pĜedevším pĜevládající západní vČtry. Ty zpĤsobují, že na
západních návČtrných stranách spadne vČtší množství
srážek než na východních návČtrných stranách a v
pánvích a údolích. Pro srovnání Žitavská pánev má
prĤmČrné roþní srážky okolo 900 mm, ale severní þást
Horní Lužice okolo 700 mm/rok. Nejvlhþím obdobím
bývá zpravidla podzim nebo jaro (léto a zima jsou
pomČrnČ suché). Sasko je z hlediska podnebí místo, kde
se stĜetávají teplé subtropické a chladné subpolární
vzduchové hmoty. Zóny se pravidelnČ pĜesouvají na sever
a na jih. Díky tomu je léto teplé (pĜevládá subtropická
hmota) a zima studená (pĜevládá subpolární hmota).
Nejteplejším mČsícem je þervenec (prĤmČrná teplota
okolo 18ºC) a nejchladnČjším mČsícem je leden
(prĤmČrná teplota okolo 2ºC). PrĤmČrná roþní teplota v
Sasku se pohybuje okolo 13ºC. Území dnešního Saska
bylo do dnešní podoby zformováno ve þtvrtohorách. Ta
þást území, která je tvoĜena tĜetihorními usazeninami je
nyní pokryta neúrodnou pĤdou, pĜedevším písþitou, a také
borovými lesy. Pánve a nížiny jsou bohatČ prostoupeny
vodní plochou. Na východČ Saska tvoĜí hranici s Polskem
Ĝeka Lužická Nisa a její údolí. Povrch v Sasku je pomČrnČ
rĤznorodý. Na jihu jsou Krušné hory a vrchoviny, dále na
sever se snižují a objevují se úrodné nížiny, kterých je ale
v Sasku ménČ než vrchovin a horstev. V Sasku je velmi
hustá Ĝíþní síĢ, která se používá k nČkolika úþelĤm.
Jednak jsou to hlavnČ energetické úþely. Tím se myslí, že
v Sasku jsou dĤležité vodní elektrárny. Ty byly
vybudovány pĜedevším na Ĝece SprévČ. Další dĤležitý
význam má Labe. Jedná se o význam dopravní. Labe je
totiž na celém území Saska i NČmecka splavné a je tudíž
hojnČ využíváno k Ĝíþní dopravČ. Dále je v Sasku nČkolik
dalších, ménČ významných Ĝek. Jedná se napĜíklad o Ĝeku
Mulde a Lužická Nisa.

II. Obyvatelstvo
Sasko má rozlohu pĜibližnČ 18 500 km2 a žije zde asi
4,3 milionu obyvatel. VČtšina obyvatel jsou vČĜící a

pĜevládající
Sasko
náboženství je
Hlavní
mČsto
Drážćany
stejné jako v
celém
Rozloha
18 413,91 km2
NČmecku, tedy
Obyvatelstvo
4,3 milionu
protestantské
vyznání. Míra Hustota zalidnČní 234 obyv./km2
urbanizace je v Zadlužení
3783 euro/osoba
Sasku
také Tab. 1: Základní údaje o Sasku
velká, kolem
80%. Sasko se dČlí 3783 4,3106 162669105 euro
na 11 regionĤ a Vzorec 1: Celkové zadlužení Saska
každý je nČþím
zajímavý. Zajímavé je pak pozorovat markantní rozdíly
mezi regiony, které byly blíže Západnímu NČmecku, a
tČmi, které byly více „východní“, þili bohužel zaostalejší.

A. Regiony Saska
Prvním regionem je Lipsko. Region nese název dle
nejvýznamnČjšího
mČsta v nČm,
Lipska. Lipsko je
již od stĜedovČku
centrem obchodu.
Tehdy se zde
setkávaly
nejdĤležitČjší
obchodní cesty té
doby. Díky tomu
se Lipsko mohlo
pomČrnČ
dobĜe
vyvíjet a rozrĤstat.
Z bývalého tržištČ,
kde
se
obchodovalo
s
kožešinami a knihami se vyvinul svého þasu nejvČtší
veletrh na svČtČ. Nyní je Lipsko opČt významné, protože
zde bylo vybudováno nové a nejmodernČjší tržištČ
Evropy. Díky penČzĤm z obchodu se mohla ve mČstČ
postavit univerzita, která proslulá po celém svČtČ a
upevnila tak dobrou pozici Lipska. Lipsko je také
významným místem z hlediska tisku, protože zde byly už
v 17.století vydány první noviny a odborný þasopis. Nyní
má v Lipsku sídlo nČkolik vydavatelství.
Dalším regionem je Hradecko a PlánČ (Sachsisches
Burgen und Heideland). Tento region je jeden z turisticky
nejatraktivnČjších regionĤ Saska. Je zde nČkolik hradĤ a
zámkĤ. Za zmínku stojí zámek Glauchau (postavený ve
stejnojmenném mČstČ) a zámek Rochlitz a hrad Kriebstein
Následujícím regionem je Saské Polabí. Tento region je
nejhustČji obydlenou oblastí Saska (žije zde asi 1,1
milionu lidí). V tomto regionu je také proslulé mČsto
MíšeĖ. Ve mČstČ Radebeulu se narodil spisovatel Karel
May, autor mnoha románĤ z divokého západu.
Region Chemnitz byl významný pĜedevším v minulosti,
kdy zde byl vyroben stroj na zpracování kovĤ ocenČný na
SvČtové výstavČ v PaĜíži roku 1962. Centrem tohoto
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B. Ministerstva Saska
Ministerstvo sociálních prací – Má na starosti
sociální záležitosti, sociální pojištČní a zdravotnictví.
 Ministerstvo spravedlnosti – Stará se o zastupování
Saska pĜed Spolkovým ústavním soudem a Saským
ústavním soudem a soudnictví jako takové. Dále pak
Ĝeší dĤležité církevní otázky a udává milosti.
 Ministerstvo financí – Má na starost všeobecnou


Zastoupení (%)

regionu je mČsto Chemnitz, tĜetí nejvČtší mČsto v Sasku.
Pátým regionem je Západní Sasko. Centrem Západního
Saska je mČsto Cvikov (Zwickau). V tomto mČstČ se do
roku 1991 vyrábČly svČtoznámé automobily znaþky
Trabant s výrobním þíslem 369 099. Cvikov je také
zajímavý z hlediska jiného. Roku 1903 se zde odehrála
první masová stávka dČlníkĤ v NČmecku.
Dalším regionem je Vogtland. Tento region je urþitČ
znám všem milovníkĤm hudby, protože se v nČm vyrábČjí
všechny hudební nástroje v NČmecku. Je zde také
nejvyšší železniþní most na svČtČ Göltzschtalbrücke
vysoký 78 m a postavený z 28 miliónĤ cihel.
Region Krušné hory je centrem sportu, protože je zde
moderní sportovní areál. Region byl osídlen pĜedevším v
15.století, kdy zde bylo objeveno stĜíbro a jiné kovy.
Tisíce lidí se sem stČhovali za vidinou lepšího života.
Osmým regionem je StĜíbrná stezka, region urþený
turistĤm, kteĜí chtČjí poznat a objevit nČco nového. Jsou
zde krásná a zajímavá mČsta, která svČdþí o bývalém
bohatství, které region získal díky nalezištím stĜíbra. Ve
Freibergu je také nejstarší báĖská univerzita na svČtČ.
Další region je Saské Švýcarsko. Tento region má
pĜekrásnou pĜírodu, která okouzlila spoustu umČlcĤ
(napĜíklad Richarda Wagnera nebo malíĜe Adriana
Ludwiga Richtera). Díky velkému množství skal je také
tento region centrem mnoho horolezcĤ.
PĜedposledním regionem Saska je Horní Lužice/Dolní
Slezsko. Jméno získal region podle západoslovanského
kmene "Lusici", kteĜí se v 6. století usídlili v oblasti
Lužice. Dnes žije v regionu 35.000 Lužických SrbĤ. O
životČ a kultuĜe Lužických SrbĤ informují nadace pro
lužickosrbský národ v obcích Schleife, Hoyerswerda,
Budyšín a Panschwitz-Kuckau.V regionu je také
nejmodernČjší vodní elektrárna.
Posledním regionem je region hlavního mČsta Saska
Drážćany. O Drážćany se zajímají investoĜi z celého
svČta, mohou za to poþetná místa vČdeckého výzkumu a
Ĝada dalších známých podnikĤ v bezprostĜedním
sousedství.
V Sasku je na pomČrnČ vysoké úrovní vzdČlávání.
Nachází se zde 6 vysokých škol (v Lipsku, Drážćanech,
Chemnitzu, Freibergu, ŽitavČ), dále 6 vyšších odborných
škol (v Drážćanech, Lipsku, CvikovČ, mČstČ Mittweida,
ŽitavČ-ZhoĜelci a Rothenburgu), pak 7 umČleckých
vysokých škol (Drážćanech, Lipsku a ZhoĜelci). V Sasku
je i 1 vyšší odborná škola veĜejné správy, 2 soukromé
vysoké školy a 5 soukromých vyšších odborných škol.
Vládu v Sasku pĜedstavuje jednokomorový parlament zemský snČm, do kterého jsou voleni poslanci na 4 roky.
V þele zemského snČmu je ministerský pĜedseda. Saská
vláda se skládá z 8 ministerstev a Státní kanceláĜe.
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Graf 1: Zastoupení politických stran v Zemském snČmu









finanþní politiku a hospodaĜení s veĜejnými
financemi.
Ministerstvo kultury – Má na starost celé školství.
Ministerstvo vČdy a umČní – Stará se o vysoké
odborné školy a o správu kulturních památek.
Ministerstvo hospodáĜství a práce – Stará se o
hospodáĜství (napĜ. zahraniþní obchod, energetiku,
prĤmysl a podporu hospodáĜského rozvoje), práci
(napĜ. výška mezd,nezamČstnanost, a rekvalifikaci) a
dopravu (správa a rozvoj dopravy).
Ministerstvo životního prostĜedí a zemČdČlství –
ěeší otázky zemČdČlské, lesnické a ekologické
(ochrana pĜírodního prostĜedí a jeho obnova).
Ministerstvo vnitra – Stará se u území státu,
hlasování a bezpeþnost.

Zvláštní institucí je Státní kanceláĜ, která se stará o
ústavu a prosazování zájmĤ Saska ve státním a evropském
mČĜítku.

C. Zemský snČm
Do Zemského snČmu v Sasku se volilo teprve poþtvrté
od jeho vzniku dne 3.10.1990, a to dne v roce 2004.
Zvolení politici budou své úĜady zastávat 5 let, tedy do
roku 2009. Podle zákona bylo voleno 120 poslancĤ ve
svobodných volbách. NejdĤležitČjším úkolem Zemského
snČmu je zemské zákonodárství, dále pak schválení
státního rozpoþtu a kontrola vlády státu.
Právo podávat Zemskému snČmu návrhy nových
zákonĤ mají politické strany, poslanci, vláda státu a
zástupce lidu na základČ návrhu lidu. V Zemském snČmu
jsou tĜi hlavní politické strany: CDU (KĜesĢanskodemokratická unie), NPD, Die Linke PD a SPD
(SociálnČdemokratická strana NČmecka). Existují i další
malé strany, které ale pĤsobí pouze na regionální úrovni,
þili neovlivĖují pĜíliš dČní ve vysoké saské politice.
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III.PrĤmysl a hospodáĜství

obrábČcí stroje znaþky Chemnitzer Maschinenfabrik.
Dokonce v bývalém NDR byla polovina obratu
strojírenství vytvoĜena v Sasku. Toto platí i dnes, protože
Sasko je stále z hlediska strojírenství þíslem jedna ve
východním NČmecku. Již 7 let rovnomČrnČ stoupají
výnosy ze strojírenství a od roku 1990 sem bylo
investováno pĜes 2,5 miliardy euro, což uþinilo
strojírenství Saska velmi moderním.

Biotechnologie

Obr. 3: Sídlo Audi

A. PrĤmysl
V Sasku se hospodáĜství a prĤmysl rozvíjejí hlavnČ díky
tomu, že se Evropská unie snaží zbourat rozdíly mezi
jednotlivými regiony. Jak již bylo zmínČno, Sasko bylo
kdysi souþástí NDR, tudíž bylo a je ménČ vyspČlé než jiné
regiony v bývalé SRN. Vzhledem k této pozici, se
Evropská unie snaží co nejvíce pomoci. Údaje hovoĜí o
tom, že EU dalo Sasku v letech 2000-2006 pĜíspČvky ve
výši 4,8 miliard euro. Když se k tomu pĜipoþtou finance
od nČmecké vlády a vlastní zdroje Saska, mČl tento region
v letech 2000-2006 k dispozici nČco kolem 11,2 miliardy
euro. Do Saska se pomČrnČ hodnČ investuje. InvestoĜi si
Sasko vybírají z nČkolika dĤvodĤ:
 Výborná infrastruktura
 Vysoká úroveĖ vysokých škol zajišĢuje dostatek
kvalifikovaných pracovníkĤ
 Podpora výzkumu
 Výskyt mezinárodních škol
ýást vydČlaných penČz také pochází ze zahraniþního
obchodu. Sasko exportuje roþnČ zboží v hodnotČ nČkolika
desítek miliard euro. PenČz z exportu neustále pĜibývá,
protože v roce 2001 z nČho Sasko získalo o 10 miliard
euro více než v roce 2000. Sasko exportuje hlavnČ do
USA, kam smČĜuje asi 20% exportovaných produktĤ.
Dalšími odbČrateli jsou Velká Británie, Francie a Itálie.
MénČ významnými obchodními partnery Saska jsou státy
stĜední a východní Evropy, jako je ýeská republika a
Polsko.

1. Strojírenství
PrĤmysl v Sasku zastupuje na svČtové úrovni
strojírenství a automobilový prĤmysl, který dosáhl
úspČchu díky svým zkušenostem a novým technologiím.
Dále má Sasko na vysoké
úrovni biotechnologii. Mezi
svČtoznámé automobilky v
Sasku patĜí napĜíklad Audi,
BMW, Neoplan, Volkswagen a
Porsche.
Sasko je nazýváno kolébkou
nČmeckého strojírenství, protože Obr. 4: VW Passat
zde už v roce 1844 byla založena první továrna na

Biotechnologie je další významnou þástí saského
hospodáĜství. Biotechnologie je vČda, která se zabývá
aplikací živých organismĤ k prĤmyslovým úþelĤm
(napĜíklad k výrobČ piva a sýra). Podle plánĤ by Sasko
mČlo
být v biotechnologii v krátké dobČ
konkurenceschopné ostatním státĤm a bČhem 21.století by
mČlo zastávat vedoucí pozici na mezinárodním trhu.

2. Nanotechnologie
DĤležité odvČtví prĤmyslu je nanotechnologie. Jedná se
o vČdu, která se zabývá zmenšováním a zároveĖ
zvyšováním kvality a výkonu. To se využije pĜedevším v
oblasti mobilních telefonĤ, pamČĢových karet a jiných
elektronických zaĜízeních. KonkrétnČ v oblasti mobilních
telefonĤ lze pozorovat velkou zmČnu. NapĜíklad první
mobil svČta Motorola DynaTAC 8000X, který byl
vyroben roku 1983, vážil 800 gramĤ. A jeden mobil z
bývalé bavorské znaþky Siemens (Siemens dnes již
nevyrábí mobilní telefony) M55 vážil pouhých 83 gramĤ.
Tento pĜíklad sice nesouvisí se Saskem pĜímo, ale pomĤže
udČlat si obraz o nanotechnologii.

3. Turismus
V Sasku je také velkým zdrojem pĜíjmu turismus. Je
zde spousta zajímavých míst, hrady a zámky, zajímavá
mČsta, krásná pĜíroda. Sasko je pro turisty pĜímo stvoĜené.
Na jeho území se nachází pĜes 2000 penzionĤ, hotelĤ a
ubytoven. Díky tomu všemu dohromady Sasko navštívilo
v roce 2000 pĜes 5 milionĤ turistĤ.

B. Infrastruktura
V tomto regionu je také výborná infrastruktura.
Doprava se dČlí na nČkolik skupin:

Letecká doprava

Silniþní doprava

Železniþní doprava

Vnitrozemská lodní doprava

1. Silniþní doprava
Prvním typem dopravy je silniþní doprava. Silniþní síĢ
v Sasku je pomČrnČ hustá. Je zde celkem 36 566 km
silnic. Z toho 13 550 km jsou silnice mezimČstské
(spolkové dálnice, krajské a státní silnice). Zbylých 23
016 km jsou silnice, které mají na starosti obce.
MezimČstské silnice tvoĜí nČkolik druhĤ silnic. Jsou to
spolkové dálnice (452 km), silnice 1.tĜídy (2 421 km),
státní silnice (4 731 km) a silnice krajské (5 946 km). Do
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letecké dopravČ, protože ta pĜedstavuje asi
nejdĤležitČjší zpĤsob dopravy. V Sasku jsou 2
mezinárodní letištČ (Lipsko a Drážćany), 4
regionální
letištČ
(Bautzen,
Brandis,
Chemnitz/Jahnsdorf a Rothenburg/Görlitz), dále pak
devČt místních letišĢ (Auerbach, Böhlen, Görlitz,
Großenhain, Großrückers- walde, Kamenz, RiesaGöhlis, Roitzschjora, Zwickau). V Lipsku a
Drážćanech jsou tedy dvČ velká mezinárodní letištČ.
PĜistávací a startovací dráhy, které by vyhovovali
mezinárodním standardĤm, zde byly dokonþeny dne
24.bĜezna 2000. Výstavba tČchto letišĢ neustále
pokraþuje, aby byly pokryty požadavky všech
cestujících, jejichž poþet bude podle pĜedpokladĤ
neustále rĤst. V Sasku jsou dále zvláštní letištní
plochy, které slouží pĜedevším pro sportovní úþely.
Takovýchto ploch je v Sasku 12.
Obr. 5: Mapa letecké dopravy

výstavby silnic se od roku 1990 investovalo pĜibližnČ 31
miliard euro a investovat se bude muset dále, protože
Sasko nejenže je prĤmyslová zemČ, která sama potĜebuje
perfektní infrastrukturu, ale je také tranzitní zemí.

2. Železniþní doprava
Železniþní doprava v Sasku je, jako všechny druhy
dopravy v Sasku, na pomČrnČ dobré úrovni. Délka
železniþní sítČ je 2 700 km, což dČlá ze Saska železnicí
nejhustČji protkanou spolkovou zemi. Ve spolkových
zemích má na starost železnici vždy vláda té zemČ. V
Sasku ale tyto povinnosti pĜešli na 5 komunálních svazĤ.
Tyto svazy mají momentálnČ jako nejvČtší problém se
železnicí její modernizaci. Je totiž potĜeba upravit
stávající síĢ pro modernČjší a rychlejší vlakové soupravy.

Další složkou dopravy v Sasku je vnitrozemská lodní
doprava. NejpoužívanČjší Ĝekou Saska je z tohoto hlediska
Labe, které je po Rýnu nejpoužívanČjší Ĝekou NČmecka.
Labe má v Sasku délku 180 km. Na území Saska jsou na
Labi 3 významné a velké pĜístavy: Drážćany, Riesa a
Torgau. Sasko je velmi hrdé na svou flotilu kolesových
parníkĤ v Drážćanech, která je nejvČtší a zároveĖ
nejstarší na svČtČ. PĜístav v Drážćanech je asi nejlépe
vybavený
a
má
nejvíce
skladovacích prostor a zároveĖ
funguje jako rozhraní mezi
silniþní, železniþní a leteckou
dopravou. PĜístav Riesa má
rozlohu 48 hektarĤ a slouží
pĜedevším
k
úschovČ
pĜepravních kontejnerĤ. PĜístav
Torgau má rozlohu pouhých 12
hektarĤ a slouží pĜevážnČ k
pĜekládání dĜeva, zemČdČlských
produktĤ a starého železa.

Nejprve je tĜeba se zmínit o

A. Drážćany
Prvním zajímavým místem je hlavní mČsto Saska,
Drážćany. Toto mČsto na Ĝece Labi má nyní asi 482 000
obyvatel. MČsto je pomČrnČ prĤmyslovČ využívané.
PrĤmysl je zde strojírenský, chemický, optický a
elektronický. Ve mČstech jsou také hojnČ zastoupené
historické památky. Z tČch hlavních bych lze jmenovat
Semperovu operu, chrám sv.KĜíže a drážćanský zámek.
Dále jsou v Drážćanech muzea (Muzeum dČjin Drážćan,
Muzeum lidového umČní aj.), galerie (Obrazárna starých
mistrĤ), divadla a vysoké školy vþetnČ univerzity a
akademie výtvarných umČní.

B. Chemnitz

3. Lodní doprava

4. Letecká doprava

IV.Zajímavá místa a sídla

Obr. 6: Drážćany

Dalším mČstem je Chemnitz, þesky Saská Kamenice.
MČsto leží ve výšce 309 metrĤ nad moĜem a má pĜibližnČ
280 000 obyvatel. Chemnitz je tĜetí nejvČtší mČsto Saska
a postupem þasu se stal centrem textilního prĤmyslu,
pĜedevším díky výrobČ punþoch. V centru mČsta se
zachovala ýervená vČž, ve které je výstava o historii
mČsta. Ve mČstČ je také krásný secesní kostel sv.Jana a
gotický kostel sv.Petra. V Chemnitzu je také zámek
Schloß, který byl v 16.století
pĜestaven z kláštera. V západní
þásti mČsta je hrad Rabenstein.
MČsto bylo bČhem 2.svČtové
války témČĜ zniþeno, pĜesto ale
stojí za to ho vidČt..

C. Žitava
Okresní mČsto Žitava s 45
000 obyvateli leží u Ĝíþky
Mandavy.
Od
poloviny
19.století se Žitava stala
prĤmyslovým
stĜediskem.
Usídlil se zde hlavnČ textilní
prĤmysl, který byl ale pozdČji
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vytlaþen tČžbou hnČdého uhlí. Žitava je také hraniþním
mČstem do ýR a do Polska. Ve mČstČ je kostel sv. Petra a
Pavla, kostel sv.KĜíže a kostel sv.Jana. Na námČstí bylo
vybudováno nČkolik mČšĢanských domĤ v barokním
stylu.

D.Lipsko
Následujícím mČstem je mČsto Lipsko. MČsto má asi 491
000 obyvatel. Ve mČstČ se soustĜećuje pĜedevším
strojírenský, textilní a elektrotechnický prĤmysl. Lipsko
leží 100 km od Drážćan ve výšce 118 m.n.m. v pánvi
severnČ od Krušných hor. VnitĜní mČsto je obklopeno
rozsáhlými parky. V Lipsku je koncertní budova Neues
Gewandhaus,univerzita a gotický kostel sv.Mikuláše. Ve
mČstČ je nČkolik muzeí (napĜíklad Egyptské muzeum,
Grassiho muzeum a Muzeum výtvarného umČní). Na
námČstí je Nová radnice s 115 metrĤ vysokou vČží, která
se dochovala jako pozĤstatek bývalého gotického hradu.
V Lipsku jsou také pomníky J.S.Bacha, který zde žil. V
okolí mČsta je mČsto LĦtzen. Ve mČstČ se nalézá zámek,
ve kterém je dioráma bitvy z roku 1632, kdy Švédové
porazili vojsko Albrechta z Valdštejna. Bad DĦben, ležící
31 km severnČ od Lipska. Je proslulé lázeĖské mČsto.

E. MíšeĖ
Dalším mČstem je MíšeĖ. MíšeĖ má asi 40 000 obyvatel
a leží v nadmoĜské výšce 110 m.n.m. MČsto je proslaveno
hlavnČ díky nejstarší evropské porcelánce, která byla
založena roku 1710. Dnes se ve mČstČ soustĜećuje také
elektrotechnický a potravináĜský prĤmysl a zároveĖ je
stĜediskem vinaĜství. V roce 929 zde byl založen hrad
Misni a mČsto jako takové vzniklo koncem 12. stol.. A od
roku 1921 tu má sídlo biskupství, které se díky všeobecné
podpory náboženství tČší velké oblibČ. Biskupství je také
podporováno mČstem a tamČjšími podnikateli.

F. Vogtland

PĜedposledním
mČstem, o kterém je
tĜeba se zmínit, je
Vogtland.
NejdĜíve
nČco o pĤvodu mČsta
a jeho erbu. Pravá
strana v erbu má na
þerném
podkladČ
zlatého lva. Lev má
þervený jazyk a na
hlavČ zlatou korunu.
Na levé stranČ je
umístČn na zlatém
podkladČ
vztyþený Obr. 7: Coswig
þerný orel s þerveným
jazykem. Lev je vlastnČ znak Vogtlandu a pĜipadá
stĜedovČkému panství z rychtáĜského statku Weida, Gera
a Plavna, kteĜí zavedli znak od 13. století. Tento erb byl v
r.1294 uznán Pfalským hrabČtem Rudolfem Rýnským a
vévodou Bavorským. Vogtland dostalo jméno podle
rychtáĜĤ (Vögten). Ve mČstČ se vyrábČjí hudební nástroje.
Tato výroba má dlouholetou tradici. Dále je mČsto
proslaveno výrobou krajek, která zde pĜedevším v 19.
století mČla opravdu silnou tradici. V dnešní dobČ zájem o
toto odvČtví pomalu opadá a zĤstavá tak spíše lákadlem
pro turisty, protože moderní NČmci o nČ již neprojevují
velký zájem.

G. Coswig
Posledním mČstem je Coswig. Coswig má 20 000
obyvatel a leží 7 km severozápadnČ od mČsta Pirna. Za
zmínku v Coswigu stojí starý gotický kostel, který je
momentálnČ v rekonstrukci. Dále je zajímavý
TalkenbergĤv dvĤr. Jedná se o první vinici ve mČstČ, která
byla založena roku 1607. Postupem þasu se ve mČstČ
stavČli další vinice a Coswig dostal pĜezdívku „MČsto
zahrad“.
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