
SASKO
I. Podnebí a p�írodní podmínky

V  Sasku  je
mírné  podnebí.
Nejvíce  je
ovlivn�no m�nící
se  nadmo�skou
výškou,  která  od
severu  k  jihu
stoupá. Pr�m�rné
ro�ní  srážky  se
pohybují  kolem
650  mm/rok.
Toto  �íslo  je  ale
opravdu  jen
pr�m�r.  Srážky
jsou  totiž
ovlivn�ny  n�kolika  faktory,  z  nichž  nejd�ležit�jší  jsou
p�edevším p�evládající západní v�try. Ty zp�sobují, že na
západních  náv�trných  stranách  spadne  v�tší  množství
srážek  než  na  východních  náv�trných  stranách  a  v
pánvích  a  údolích.  Pro  srovnání  Žitavská  pánev  má
pr�m�rné  ro�ní  srážky okolo  900  mm,  ale  severní  �ást
Horní  Lužice  okolo  700  mm/rok.  Nejvlh�ím  obdobím
bývá  zpravidla  podzim  nebo  jaro  (léto  a  zima  jsou
pom�rn� suché). Sasko je z hlediska podnebí místo, kde
se  st�etávají  teplé  subtropické  a  chladné  subpolární
vzduchové hmoty. Zóny se pravideln� p�esouvají na sever
a na jih.  Díky tomu je  léto  teplé  (p�evládá  subtropická
hmota)  a  zima  studená  (p�evládá  subpolární  hmota).
Nejteplejším  m�sícem  je  �ervenec  (pr�m�rná  teplota
okolo  18ºC)  a  nejchladn�jším  m�sícem  je  leden
(pr�m�rná teplota okolo 2ºC). Pr�m�rná ro�ní teplota v
Sasku  se  pohybuje  okolo  13ºC.  Území  dnešního  Saska
bylo do dnešní  podoby zformováno ve �tvrtohorách.  Ta
�ást území, která je tvo�ena t�etihorními usazeninami je
nyní pokryta neúrodnou p�dou, p�edevším pís�itou, a také
borovými  lesy.  Pánve a  nížiny jsou bohat�  prostoupeny
vodní plochou. Na východ� Saska tvo�í hranici s Polskem
�eka Lužická Nisa a její údolí. Povrch v Sasku je pom�rn�
r�znorodý. Na jihu jsou Krušné hory a vrchoviny, dále na
sever se snižují a objevují se úrodné nížiny, kterých je ale
v Sasku mén� než vrchovin a horstev. V Sasku je velmi
hustá  �í�ní  sí�,  která  se  používá  k  n�kolika  ú�el�m.
Jednak jsou to hlavn� energetické ú�ely. Tím se myslí, že
v  Sasku  jsou  d�ležité  vodní  elektrárny.  Ty  byly
vybudovány  p�edevším  na  �ece  Sprév�.  Další  d�ležitý
význam má Labe. Jedná se o význam dopravní. Labe je
totiž na celém území Saska i N�mecka splavné a je tudíž
hojn� využíváno k �í�ní doprav�. Dále je v Sasku n�kolik
dalších, mén� významných �ek. Jedná se nap�íklad o �eku
Mulde a Lužická Nisa.

II. Obyvatelstvo

Sasko má rozlohu p�ibližn� 18 500 km2 a žije zde asi
4,3  milionu  obyvatel.  V�tšina  obyvatel  jsou  v��ící  a

p�evládající
náboženství  je
stejné  jako  v
celém
N�mecku, tedy
protestantské
vyznání.  Míra
urbanizace je v
Sasku  také
velká,  kolem
80%.  Sasko  se  d�lí
na  11  region�  a
každý  je  n��ím
zajímavý.  Zajímavé je  pak pozorovat  markantní  rozdíly
mezi  regiony,  které  byly  blíže  Západnímu N�mecku,  a
t�mi, které byly více „východní“, �ili bohužel zaostalejší.

A. Regiony Saska

Prvním  regionem  je  Lipsko.  Region  nese  název  dle
nejvýznamn�jšího
m�sta  v  n�m,
Lipska.  Lipsko  je
již  od  st�edov�ku
centrem  obchodu.
Tehdy  se  zde
setkávaly
nejd�ležit�jší
obchodní  cesty  té
doby.  Díky  tomu
se  Lipsko  mohlo
pom�rn�  dob�e
vyvíjet a rozr�stat.
Z bývalého tržišt�,
kde  se
obchodovalo  s
kožešinami  a  knihami  se  vyvinul  svého  �asu  nejv�tší
veletrh na sv�t�. Nyní je Lipsko op�t významné, protože
zde  bylo  vybudováno  nové  a  nejmodern�jší  tržišt�
Evropy.  Díky  pen�z�m  z  obchodu  se  mohla  ve  m�st�
postavit  univerzita,  která  proslulá  po  celém  sv�t�  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 �asopis. Nyní
má v Lipsku sídlo n�kolik vydavatelství.

Dalším  regionem  je  Hradecko  a  Plán�  (Sachsisches
Burgen und Heideland). Tento region je jeden z turisticky
nejatraktivn�jších region� Saska. Je zde n�kolik hrad� a
zámk�.  Za zmínku stojí zámek Glauchau (postavený ve
stejnojmenném m�st�) a zámek Rochlitz a hrad Kriebstein

Následujícím regionem je Saské Polabí. Tento region je
nejhust�ji  obydlenou  oblastí  Saska  (žije  zde  asi  1,1
milionu  lidí).  V  tomto  regionu  je  také  proslulé  m�sto
Míše�.  Ve m�st�  Radebeulu se  narodil  spisovatel  Karel
May, autor mnoha román� z divokého západu.

Region Chemnitz byl významný p�edevším v minulosti,
kdy zde byl vyroben stroj na zpracování kov� ocen�ný na
Sv�tové  výstav�  v  Pa�íži  roku  1962.  Centrem  tohoto
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Obr. 1: Evropa - N�mecko

Tab. 1: Základní údaje o Sasku

Sasko

Hlavní m�sto Dráž�any

Rozloha 18 413,91 km2

Obyvatelstvo 4,3 milionu

Hustota zalidn�ní 234 obyv./km2

Zadlužení 3783 euro/osoba

Vzorec 1: Celkové zadlužení Saska

3783��4,3�106��162669�105
euro



regionu je m�sto Chemnitz, t�etí nejv�tší m�sto v Sasku.
Pátým regionem je Západní Sasko. Centrem Západního

Saska je m�sto Cvikov (Zwickau). V tomto m�st� se do
roku  1991  vyráb�ly  sv�toznámé  automobily  zna�ky
Trabant  s  výrobním  �íslem  369  099.  Cvikov  je  také
zajímavý z hlediska jiného. Roku 1903 se zde odehrála
první masová stávka d�lník� v N�mecku.

Dalším regionem je  Vogtland.  Tento  region  je  ur�it�
znám všem milovník�m hudby, protože se v n�m vyráb�jí
všechny  hudební  nástroje  v  N�mecku.  Je  zde  také
nejvyšší  železni�ní  most  na  sv�t�   Göltzschtalbrücke
vysoký 78 m a postavený z 28 milión� cihel. 

Region Krušné hory je centrem sportu, protože je zde
moderní sportovní areál. Region byl osídlen p�edevším v
15.století,  kdy  zde  bylo  objeveno  st�íbro  a  jiné  kovy.
Tisíce lidí se sem st�hovali za vidinou lepšího života.

Osmým  regionem  je  St�íbrná  stezka,  region  ur�ený
turist�m, kte�í cht�jí poznat a objevit n�co nového. Jsou
zde  krásná  a  zajímavá  m�sta,  která  sv�d�í  o  bývalém
bohatství,  které region získal díky nalezištím st�íbra. Ve
Freibergu je také nejstarší bá�ská univerzita na sv�t�. 

Další  region  je  Saské  Švýcarsko.  Tento  region  má
p�ekrásnou  p�írodu,  která  okouzlila  spoustu  um�lc�
(nap�íklad  Richarda  Wagnera  nebo  malí�e  Adriana
Ludwiga Richtera). Díky velkému množství skal je také
tento region centrem mnoho horolezc�.

P�edposledním regionem Saska je Horní  Lužice/Dolní
Slezsko.  Jméno  získal  region  podle  západoslovanského
kmene  "Lusici",  kte�í  se  v  6.  století  usídlili  v  oblasti
Lužice. Dnes žije  v  regionu 35.000 Lužických Srb�.  O
život�  a  kultu�e  Lužických  Srb�  informují  nadace  pro
lužickosrbský  národ  v  obcích  Schleife,  Hoyerswerda,
Budyšín  a  Panschwitz-Kuckau.V  regionu  je  také
nejmodern�jší vodní elektrárna.

Posledním  regionem  je  region  hlavního  m�sta  Saska
Dráž�any.  O  Dráž�any  se  zajímají  investo�i  z  celého
sv�ta, mohou za to po�etná místa v�deckého výzkumu a
�ada  dalších  známých  podnik�  v  bezprost�edním
sousedství.

V  Sasku  je  na  pom�rn�  vysoké  úrovní  vzd�lávání.
Nachází se zde 6 vysokých škol (v Lipsku, Dráž�anech,
Chemnitzu, Freibergu, Žitav�), dále 6 vyšších odborných
škol (v Dráž�anech, Lipsku, Cvikov�,  m�st�  Mittweida,
Žitav�-Zho�elci  a  Rothenburgu),  pak  7  um�leckých
vysokých škol (Dráž�anech, Lipsku a Zho�elci). V Sasku
je i  1  vyšší  odborná  škola  ve�ejné  správy,  2  soukromé
vysoké školy a 5 soukromých vyšších odborných škol.

Vládu v Sasku p�edstavuje jednokomorový parlament -
zemský sn�m, do kterého jsou voleni poslanci na 4 roky.
V �ele zemského sn�mu je ministerský p�edseda. Saská
vláda se skládá z 8 ministerstev a Státní kancelá�e.

B. Ministerstva Saska

� Ministerstvo  sociálních  prací  –  Má  na  starosti
sociální záležitosti, sociální pojišt�ní a zdravotnictví.

� Ministerstvo spravedlnosti – Stará se o zastupování
Saska p�ed Spolkovým ústavním soudem a Saským
ústavním soudem a soudnictví jako takové. Dále pak
�eší d�ležité církevní otázky a udává milosti. 

� Ministerstvo  financí –  Má  na  starost  všeobecnou

finan�ní  politiku  a  hospoda�ení  s  ve�ejnými
financemi.

� Ministerstvo kultury – Má na starost celé školství.
� Ministerstvo  v�dy  a  um�ní –  Stará  se  o  vysoké

odborné školy a o správu kulturních památek.
� Ministerstvo  hospodá�ství  a  práce –  Stará  se  o

hospodá�ství  (nap�.  zahrani�ní  obchod,  energetiku,
pr�mysl  a  podporu  hospodá�ského  rozvoje),  práci
(nap�. výška mezd,nezam�stnanost, a rekvalifikaci) a
dopravu (správa a rozvoj dopravy).

� Ministerstvo  životního  prost�edí  a  zem�d�lství –
�eší  otázky  zem�d�lské,  lesnické  a  ekologické
(ochrana p�írodního prost�edí a jeho obnova). 

� Ministerstvo  vnitra –  Stará  se  u  území  státu,
hlasování a bezpe�nost.

Zvláštní  institucí  je  Státní  kancelá�,  která  se  stará  o
ústavu a prosazování zájm� Saska ve státním a evropském
m��ítku.

C. Zemský sn�m

Do Zemského sn�mu v Sasku se volilo teprve po�tvrté
od  jeho  vzniku  dne  3.10.1990,  a  to  dne  v  roce  2004.
Zvolení politici budou své ú�ady zastávat 5 let,  tedy do
roku 2009.  Podle  zákona  bylo  voleno  120 poslanc�  ve
svobodných volbách. Nejd�ležit�jším úkolem Zemského
sn�mu  je  zemské  zákonodárství,  dále  pak  schválení
státního rozpo�tu a kontrola vlády státu. 

Právo  podávat  Zemskému  sn�mu  návrhy  nových
zákon�  mají  politické  strany,  poslanci,  vláda  státu  a
zástupce lidu na základ� návrhu lidu. V Zemském sn�mu
jsou  t�i  hlavní  politické  strany:  CDU  (K�es�ansko-
demokratická  unie),  NPD,  Die  Linke  PD  a  SPD
(Sociáln�demokratická strana N�mecka).  Existují  i  další
malé strany, které ale p�sobí pouze na regionální úrovni,
�ili neovliv�ují p�íliš d�ní ve vysoké saské politice.
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Graf 1: Zastoupení politických stran v Zemském sn�mu
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III.Pr�mysl a hospodá�ství

A. Pr�mysl

V Sasku se hospodá�ství a pr�mysl rozvíjejí hlavn� díky
tomu,  že se   Evropská unie snaží  zbourat  rozdíly mezi
jednotlivými regiony.  Jak již bylo  zmín�no,  Sasko bylo
kdysi sou�ástí NDR, tudíž bylo a je mén� vysp�lé než jiné
regiony  v  bývalé  SRN.  Vzhledem  k  této  pozici,  se
Evropská unie snaží co nejvíce pomoci. Údaje hovo�í  o
tom, že EU dalo Sasku v letech 2000-2006 p�ísp�vky ve
výši 4,8 miliard euro. Když se k tomu p�ipo�tou finance
od n�mecké vlády a vlastní zdroje Saska, m�l tento region
v letech 2000-2006 k dispozici n�co kolem 11,2 miliardy
euro. Do Saska se pom�rn� hodn� investuje. Investo�i si
Sasko vybírají z n�kolika d�vod�:

� Výborná infrastruktura
� Vysoká  úrove�  vysokých  škol  zajiš�uje  dostatek
kvalifikovaných pracovník�
� Podpora výzkumu
� Výskyt mezinárodních škol

	ást  vyd�laných  pen�z  také  pochází  ze  zahrani�ního
obchodu. Sasko exportuje ro�n� zboží v hodnot� n�kolika
desítek miliard  euro.  Pen�z z  exportu neustále  p�ibývá,
protože v roce 2001 z n�ho Sasko získalo o 10 miliard
euro  více  než  v  roce  2000.  Sasko  exportuje  hlavn�  do
USA,  kam  sm��uje  asi  20%  exportovaných  produkt�.
Dalšími  odb�rateli  jsou Velká Británie,  Francie  a  Itálie.
Mén� významnými obchodními partnery Saska jsou státy
st�ední  a  východní  Evropy,  jako  je  	eská  republika  a
Polsko.

1. Strojírenství

Pr�mysl  v  Sasku  zastupuje  na  sv�tové  úrovni
strojírenství  a  automobilový  pr�mysl,  který  dosáhl
úsp�chu díky svým zkušenostem a novým technologiím.
Dále  má  Sasko  na  vysoké
úrovni  biotechnologii.  Mezi
sv�toznámé  automobilky  v
Sasku  pat�í  nap�íklad  Audi,
BMW,  Neoplan,  Volkswagen  a
Porsche.

Sasko  je  nazýváno  kolébkou
n�meckého strojírenství, protože
zde  už  v  roce  1844  byla  založena  první  továrna  na

obráb�cí  stroje  zna�ky  Chemnitzer  Maschinenfabrik.
Dokonce  v  bývalém  NDR  byla  polovina  obratu
strojírenství vytvo�ena v Sasku. Toto platí i dnes, protože
Sasko  je  stále  z  hlediska  strojírenství  �íslem  jedna  ve
východním  N�mecku.  Již  7  let  rovnom�rn�  stoupají
výnosy  ze  strojírenství  a  od  roku  1990  sem  bylo
investováno  p�es  2,5  miliardy  euro,  což  u�inilo
strojírenství Saska velmi moderním.

Biotechnologie

Biotechnologie  je  další  významnou  �ástí  saského
hospodá�ství.  Biotechnologie  je  v�da,  která  se  zabývá
aplikací  živých  organism�  k  pr�myslovým  ú�el�m
(nap�íklad k výrob�  piva a sýra).  Podle plán�  by Sasko
m�lo  být  v  biotechnologii  v  krátké  dob�
konkurenceschopné ostatním stát�m a b�hem 21.století by
m�lo zastávat vedoucí pozici na mezinárodním trhu. 

2. Nanotechnologie

D�ležité odv�tví pr�myslu je nanotechnologie. Jedná se
o  v�du,  která  se  zabývá  zmenšováním  a  zárove�
zvyšováním kvality a výkonu. To se využije p�edevším v
oblasti  mobilních  telefon�,  pam��ových  karet  a  jiných
elektronických za�ízeních. Konkrétn� v oblasti mobilních
telefon�  lze  pozorovat  velkou  zm�nu.  Nap�íklad  první
mobil  sv�ta  Motorola  DynaTAC  8000X,  který  byl
vyroben  roku 1983,  vážil  800  gram�.  A jeden mobil  z
bývalé  bavorské  zna�ky  Siemens  (Siemens  dnes  již
nevyrábí mobilní telefony) M55 vážil pouhých 83 gram�.
Tento p�íklad sice nesouvisí se Saskem p�ímo, ale pom�že
ud�lat si obraz o nanotechnologii.

3. Turismus

V Sasku je také velkým zdrojem p�íjmu turismus.  Je
zde  spousta  zajímavých  míst,  hrady a  zámky,  zajímavá
m�sta, krásná p�íroda. Sasko je pro turisty p�ímo stvo�ené.
Na jeho území se nachází p�es 2000 penzion�,  hotel�  a
ubytoven. Díky tomu všemu dohromady Sasko navštívilo
v roce 2000 p�es 5 milion� turist�.

B. Infrastruktura

V  tomto  regionu  je  také  výborná  infrastruktura.
Doprava se d�lí na n�kolik skupin:

� Letecká doprava
� Silni�ní doprava
� Železni�ní doprava
� Vnitrozemská lodní doprava

1. Silni�ní doprava

Prvním typem dopravy je silni�ní doprava. Silni�ní sí�
v  Sasku  je  pom�rn�  hustá.  Je  zde  celkem 36  566  km
silnic.  Z  toho  13  550  km  jsou  silnice  mezim�stské
(spolkové  dálnice,  krajské  a  státní  silnice).  Zbylých  23
016  km  jsou  silnice,  které  mají  na  starosti  obce.
Mezim�stské  silnice  tvo�í  n�kolik  druh�  silnic.  Jsou  to
spolkové  dálnice  (452  km),  silnice  1.t�ídy (2  421  km),
státní silnice (4 731 km) a silnice krajské (5 946 km). Do
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Obr. 4: VW Passat

Obr. 3: Sídlo Audi 



výstavby silnic se od roku 1990 investovalo p�ibližn� 31
miliard  euro  a  investovat  se  bude  muset  dále,  protože
Sasko nejenže je pr�myslová zem�, která sama pot�ebuje
perfektní infrastrukturu, ale je také tranzitní zemí. 

2. Železni�ní doprava

Železni�ní  doprava  v  Sasku  je,  jako  všechny  druhy
dopravy  v  Sasku,  na  pom�rn�  dobré  úrovni.  Délka
železni�ní sít� je 2 700 km, což d�lá ze Saska železnicí
nejhust�ji  protkanou  spolkovou  zemi.  Ve  spolkových
zemích  má  na  starost  železnici  vždy vláda  té  zem�.  V
Sasku ale tyto povinnosti p�ešli na 5 komunálních svaz�.
Tyto  svazy  mají  momentáln�  jako  nejv�tší  problém  se
železnicí  její  modernizaci.  Je  totiž  pot�eba  upravit
stávající sí� pro modern�jší a rychlejší vlakové soupravy.

3. Lodní doprava

Další  složkou dopravy v Sasku je vnitrozemská lodní
doprava. Nejpoužívan�jší �ekou Saska je z tohoto hlediska
Labe, které je po Rýnu nejpoužívan�jší �ekou N�mecka.
Labe má v Sasku délku 180 km. Na území Saska jsou na
Labi  3  významné  a  velké  p�ístavy:  Dráž�any,  Riesa  a
Torgau. Sasko je velmi hrdé na svou flotilu kolesových
parník�  v  Dráž�anech,  která  je  nejv�tší  a  zárove�
nejstarší  na  sv�t�.  P�ístav  v  Dráž�anech  je  asi  nejlépe
vybavený  a  má  nejvíce
skladovacích prostor  a  zárove�
funguje  jako  rozhraní  mezi
silni�ní,  železni�ní  a  leteckou
dopravou.  P�ístav  Riesa  má
rozlohu  48  hektar�  a  slouží
p�edevším  k  úschov�
p�epravních kontejner�.  P�ístav
Torgau má rozlohu pouhých 12
hektar�  a  slouží  p�evážn�  k
p�ekládání d�eva, zem�d�lských
produkt� a starého železa. 

4. Letecká doprava

Nejprve  je  t�eba se  zmínit  o

letecké  doprav�,  protože  ta  p�edstavuje  asi
nejd�ležit�jší  zp�sob  dopravy.  V  Sasku  jsou  2
mezinárodní  letišt�  (Lipsko  a  Dráž�any),  4
regionální  letišt�  (Bautzen,  Brandis,
Chemnitz/Jahnsdorf a Rothenburg/Görlitz), dále pak
dev�t   místních  letiš�  (Auerbach,  Böhlen,  Görlitz,
Großenhain,   Großrückers-  walde,  Kamenz,  Riesa-
Göhlis,  Roitzschjora,  Zwickau).  V  Lipsku  a
Dráž�anech jsou tedy dv� velká mezinárodní letišt�.
P�istávací  a  startovací  dráhy,  které  by  vyhovovali
mezinárodním standard�m, zde byly dokon�eny dne
24.b�ezna  2000.  Výstavba  t�chto  letiš�  neustále
pokra�uje,  aby  byly  pokryty  požadavky  všech
cestujících,  jejichž  po�et  bude  podle  p�edpoklad�
neustále  r�st.  V  Sasku  jsou  dále  zvláštní  letištní
plochy,  které slouží p�edevším pro sportovní  ú�ely.
Takovýchto ploch je v Sasku 12. 

IV.Zajímavá místa a sídla

A. Dráž�any

Prvním  zajímavým  místem  je  hlavní  m�sto  Saska,
Dráž�any. Toto m�sto na �ece Labi má nyní asi 482 000
obyvatel.  M�sto  je  pom�rn�  pr�myslov�  využívané.
Pr�mysl  je  zde  strojírenský,  chemický,  optický  a
elektronický.  Ve  m�stech  jsou  také  hojn�  zastoupené
historické  památky.  Z  t�ch hlavních  bych lze  jmenovat
Semperovu operu, chrám sv.K�íže a dráž�anský zámek.
Dále jsou v Dráž�anech muzea (Muzeum d�jin Dráž�an,
Muzeum lidového um�ní aj.), galerie (Obrazárna starých
mistr�),  divadla  a  vysoké  školy  v�etn�  univerzity  a
akademie výtvarných um�ní.

B. Chemnitz

Dalším m�stem je  Chemnitz,  �esky Saská  Kamenice.
M�sto leží ve výšce 309 metr� nad mo�em a má p�ibližn�
280 000 obyvatel. Chemnitz je t�etí nejv�tší m�sto Saska
a  postupem  �asu  se  stal  centrem  textilního  pr�myslu,
p�edevším  díky  výrob�  pun�och.  V  centru  m�sta  se
zachovala  	ervená  v�ž,  ve  které  je  výstava  o  historii
m�sta.  Ve m�st�  je také krásný secesní kostel sv.Jana a
gotický  kostel  sv.Petra.  V  Chemnitzu  je  také  zámek

Schloß,  který  byl  v  16.století
p�estaven z kláštera. V západní
�ásti m�sta je hrad Rabenstein.
M�sto  bylo  b�hem  2.sv�tové
války tém�� zni�eno, p�esto ale
stojí za to ho vid�t..

C. Žitava

Okresní  m�sto  Žitava  s  45
000  obyvateli  leží  u  �í�ky
Mandavy.  Od  poloviny
19.století  se  Žitava  stala
pr�myslovým  st�ediskem.
Usídlil  se  zde  hlavn�  textilní
pr�mysl,  který  byl  ale  pozd�ji
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Obr. 5: Mapa letecké dopravy

Obr. 6: Dráž�any



vytla�en t�žbou hn�dého uhlí.  Žitava je  také  hrani�ním
m�stem do 	R a do Polska. Ve m�st� je kostel sv. Petra a
Pavla, kostel sv.K�íže a kostel sv.Jana. Na nám�stí  bylo
vybudováno  n�kolik  m�š�anských  dom�  v  barokním
stylu.

D.Lipsko

Následujícím m�stem je m�sto Lipsko. M�sto má asi 491
000  obyvatel.  Ve  m�st�  se  soust�e�uje  p�edevším
strojírenský, textilní a  elektrotechnický pr�mysl. Lipsko
leží  100 km od Dráž�an ve výšce 118 m.n.m.  v pánvi
severn�  od  Krušných  hor.  Vnit�ní  m�sto  je  obklopeno
rozsáhlými  parky.  V Lipsku je  koncertní  budova Neues
Gewandhaus,univerzita a gotický kostel sv.Mikuláše. Ve
m�st�  je   n�kolik  muzeí  (nap�íklad  Egyptské  muzeum,
Grassiho  muzeum  a  Muzeum  výtvarného  um�ní).  Na
nám�stí je Nová radnice s 115 metr� vysokou v�ží, která
se dochovala jako poz�statek bývalého gotického hradu.
V Lipsku jsou také pomníky J.S.Bacha, který zde žil. V
okolí m�sta je m�sto L
tzen. Ve m�st� se nalézá zámek,
ve  kterém je  dioráma bitvy z  roku 1632,  kdy Švédové
porazili vojsko Albrechta z Valdštejna. Bad D
ben, ležící
31 km severn� od Lipska. Je proslulé láze�ské m�sto.

E. Míše�

Dalším m�stem je Míše�. Míše� má asi 40 000 obyvatel
a leží v nadmo�ské výšce 110 m.n.m. M�sto je proslaveno
hlavn�  díky  nejstarší  evropské  porcelánce,  která  byla
založena roku 1710. Dnes se ve m�st�  soust�e�uje také
elektrotechnický  a  potraviná�ský  pr�mysl  a  zárove�  je
st�ediskem vina�ství.  V roce  929  zde  byl  založen  hrad
Misni a m�sto jako takové vzniklo koncem 12. stol.. A od
roku 1921 tu má sídlo biskupství, které se díky všeobecné
podpory náboženství t�ší velké oblib�. Biskupství je také
podporováno m�stem a tam�jšími podnikateli.

F. Vogtland

P�edposledním
m�stem,  o  kterém  je
t�eba  se  zmínit,  je
Vogtland.  Nejd�íve
n�co  o  p�vodu m�sta
a  jeho  erbu.  Pravá
strana  v  erbu  má  na
�erném  podklad�
zlatého  lva.  Lev  má
�ervený  jazyk  a  na
hlav�  zlatou  korunu.
Na  levé  stran�  je
umíst�n  na  zlatém
podklad�  vzty�ený
�erný orel s  �erveným
jazykem.  Lev  je  vlastn�  znak  Vogtlandu  a  p�ipadá
st�edov�kému panství z rychtá�ského statku Weida, Gera
a Plavna, kte�í zavedli znak od 13. století. Tento erb byl v
r.1294 uznán Pfalským hrab�tem Rudolfem Rýnským a
vévodou  Bavorským.  Vogtland  dostalo  jméno  podle
rychtá�� (Vögten). Ve m�st� se vyráb�jí hudební nástroje.
Tato  výroba  má  dlouholetou  tradici.  Dále  je  m�sto
proslaveno  výrobou  krajek,  která  zde  p�edevším  v  19.
století m�la opravdu silnou tradici. V dnešní dob� zájem o
toto odv�tví pomalu opadá a z�stavá tak spíše lákadlem
pro turisty,  protože moderní N�mci o n�  již neprojevují
velký zájem.

G. Coswig

Posledním  m�stem  je  Coswig.  Coswig  má  20  000
obyvatel a leží 7 km severozápadn�  od m�sta Pirna. Za
zmínku  v  Coswigu  stojí  starý  gotický  kostel,  který  je
momentáln�  v  rekonstrukci.  Dále  je  zajímavý
Talkenberg�v dv�r. Jedná se o první vinici ve m�st�, která
byla  založena  roku  1607.  Postupem  �asu  se  ve  m�st�
stav�li  další  vinice  a  Coswig  dostal  p�ezdívku  „M�sto
zahrad“.

Literatura:
� Internetová stránka www.sachsen.cz
� Kniha Státy sv�ta (vydavatelství Fragment, autorem je kolektiv pod vedením Tadeusze Moldavy)
� Kniha N�mecko (vydavatelství Olympia, autor Radmil Tomášek)
� Kniha Sasko/Lužice (vydavatelství Olympia, autor Zden�k Bohá�)
� Encyklopedie Diderot - elektronická verze
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Obr. 7: Coswig


