
Cestou necestou po Horní 
Lužici
Projektové dny

M. Huml + Kvinta A + Septima



1. PROJEKTOVÝ DEN
Varnsdorf – Zittau – Oybin - Zittau



1. Oybin

Základní informace

•Česky Ojivín nebo Ojvín

•Rozloha: 18,29km²

•1549 obyvatel (31.12.2008)

•Okres Zhořelec (jihovýchod Saska)

•Nadmořská výška: 389m.n.m (obec), 514m.n.m (hrad)

A. Haufert



Historie

• Založení - počátek 13. století, rod Ronovců (až do 
roku 1319)

•Poté ho získal Jan Lucemburský od Jindřichem z Lipné 
výměnou za území na Moravě
•14. století – výrazné přestavby, oblíbené sídlo Karla 

IV. (vybudoval zde klášter celestýnů)

• Strategicky významná poloha – na obchodní stezce

•V roce 1429 odolal útoku husitů
•Hrad nebyl nikdy dobyt, vyhořel v roce 1577

A. Haufert



Oybin a jeho okolí (Žitavské hory)

•  Žitavské hory jsou severní částí Lužických hor ležící na území 
Německa

•  patří ke státu Sasko

•  naučná stezka (začíná v obci Jítrava)

•  eroze pískovců vytvořila zajímavé útvary, údolí a skalní města

•  Luž - nejvyšší hora Lužických a Žitavských hor (793 m), Oybin- 
Rozlehlá zřícenina hradu a kláštera, Töpfer, Bílé kameny, Popova 
skála, Vraní a Horní skály, Lemberk, Skalní útvar Kelchenstein

B. Koubková



HORSKÝ KOSTEL NA OYBINĚ
• Luterský farní kostel

• Postaven v letech 1709 – 32

• Ojvínský kostel je výjimečný rozsahem a provedením vnitřní malířské výzdoby 
grisajovou  (=technikou s biblickými motivy, zejména na poprsnicích obou pater empor 
a kazetovém stropě)

A. Sýkorová



Hochschule Zittau/Görlitz

•Hochschule Zittau / Görlitz byla založena dne 13. července 1992

•V roce 1951 byla zahájena inženýrská škola pro energetiku, která 
získala celostátní uznání.

•Nyní má škola šest fakult. Těmi jsou: Elektrotechnika a Informatika, 
Management a kulturní studia, Strojírenství, Přírodní a 
environmentální vědy, Společenské vědy, Ekonomika a inženýrství.

J. Beran



Hochschule Zittau/Görlitz

J. Beran



Johanniskirche in Zittau

•Původně románský kostel ze 
13.století

•1405-1504 přestavěn na 
gotickou trojlodní halu

•1757 zničen při bombardování 
Žitavy

•1766-1837 obnoven

M. Cviková



1.PROJEKTOVÝ DEN
ÚZKOKOLEJKA
Postavena roku 1890

Délka 12,2km

Rychlost 25km/h

Spojuje města Zittau a Oybin

Jízdenka platí i pro 
EURO-NISA-TICKET

M. Šimková



Žitavské firmy

Robur byla obchodní značka výrobků podniku 
VEB Robur-Werke Zittau ve Východním Německu. 

Hlavním produktem podniku byly nákladní 
automobily.

M. Dubovecký



M. Dubovecký



M. Dubovecký



Euroregion Nisa

J. Solloch



•první euroregion, který byl vytvořen v oblasti střední a východní 
Evropy

• Založen byl v roce 1991

•ahrnuje části území německého svobodného státu Sasko, polského 
Dolnoslezského vojvodství a Čech

J. Solloch



J. Solloch



•Euroregion je dobrovolným zájmovým sdružením obcí

•Byl založen za účelem podpory rozvoje těchto oblastí formou 
vzájemnéspolupráce

J. Solloch



J. Solloch



Statistické údaje euroregionu

• Plocha: 13 033 km2 
• Česko: 3 163 km2

• Německo: 4 497 km2

• Polsko: 5 373 km2

• Počet obyvatel (2004): 1 660 384 
• Česko: 427 563
• Německo: 649 380
• Polsko: 583 441

• Počet obcí: 397 
• Česko: 216
• Německo: 130
• Polsko: 51

J. Solloch



Podstávkové domy

• Jejich charakteristickým prvkem je sloupová konstrukce "obkračující" 
stavbu.

• Podstávkový dům má většinou bohatě vyřezávanou dřevěnou  konstrukci.

• v našem regionu a v příhraničních oblastech  se jich dodnes dochovalo cca 
19 000

• Ve Varnsdorfu jich je 243

•  na Studánce 91

  

V. 
Paulus



•5. září 1774 - 7. května 1840

•německý malíř a kreslíř, významný 
představitel krajinomalby německého romantismu

•Těžké dětství - smrt několika členů rodiny

• Studium - univerzita v Kodani

•Poté se oženil a usídlil se v Drážďanech, zamiloval se 
do Krkonoš
• Jeho malby byly tudíž spojené s Čechy (Ráno v 

Krkonoších, Kříž v horách)

Caspar David Fridrich

Š. 
Bielovič



•  

Š. 
Bielovič



Postní plátno - Žitava

• Plátno bylo vytvořeno v roce 1472 neznámým mistrem 

• Na postním plátně je zobrazeno 90. scén ze Starého a Nového zákona

• První řada zobrazuje stvoření světa a vyhnání Evy a Adama z ráje. Závěrečná řada je 
ztvárněním posledního soudu.

• Pod každým obrázkem je rýmovaný text

• zahalovalo v předvelikonočním období půstu po 200 let oltářní prostor za učelem 
pokání. 

• V době 30. leté války kostel vyhořel, ale plátno bylo pár dní před požárem, umístěno do 
Žitavské knihovny 

A. Pachmanová



A. Pachmanová



2. PROJEKTOVÝ DEN
Návštěva města Bautzen



2. Budyšín

Současnost Lužických Srbů v Budyšíně
•V Budyšíně cca 6 000 Srbů (celkem 39 963 obyvatel)

• Srbská vlajka a politická strana

•Dva jazyky

• Lužickosrbské rádio VKW

A. Haufert



• Lužickosrbská školka, základní a střední škola a 
gymnázium (spolupráce s Biskupským gymnáziem 
Varnsdorf)

•Různě orientované spolky (např. sportovní)

• Lužickosrbské muzeum

•Diletantské divadlo

•Budyšín je kulturním a politickým centrem

A. Haufert



BUDYŠÍNSKÉ VÁNOČNÍ TRHY

• Nejstarší trh v Německu

• Letos se konal již po 628.

• Je zde takzvaná hrníčková tradice (=každý rok vydá německý vánoční trh speciální hrníček a 
pokud si na trzích dáte cokoliv k pití, připlatíte si 2 eura jako zálohu za hrníček. Až dopijete, 
máte dvě možnosti - buď hrníček vrátíte a dostanete zálohu zpět, nebo si hrníček můžete nechat 
na památku)

A. Sýkorová



2.PROJEKTOVÝ DEN
SRBSKÉ MUZEUM
- V solném domě na Ortenburg v 

Budyšíně
- Otevřené v této podobě od roku 

1976 - Exponáty převezeny ze 
shromažďování od roku 1896

- Vystavený přehled o dějinách Srbů a 
jejich kultuře v Horní a Dolní Lužici

M. Šimková



Lužická srbština

• Lužická srbština je všeobecné pojmenování pro 
příbuzné západoslovanské jazyky používané Lužickými Srby na 
území německé Lužice, tj. ve východním Sasku a v 
jihovýchodním Braniborsku.

•Dělí se na Hornolužickou srbštinu a na Dolnolužickou srbštinu 

•Dolnolužická srbština se odd hornolužické srbštiny liší  zachováním G 
a změnou R na Š po hláskách P, T, K (tráva = tšawa), dále změnou Č 
na C (čas = cas).

J. Beran



Lužická srbština

J. Beran



Historie Lužických srbů
20. Století

•  V prvních měsících národního socialismu byl učiněn pokus Srby 
násilně integrovat. 

•  Po druhé světové válce byla část Lužice ležící východně od linie 
Odra-Nisa začleněna do "obnoveného" Polska.

•   Do roku 1948 byli Srbové výrazně podporováni z Prahy (gymnázium, 
tiskárna, rozhlasové pořady, finanční podpora atd.), což byla pro 
německé komunisty stálá výzva.

•  Po roce 1989 se museli i Srbové postavit požadavkům nové politiky. 

•  V současnosti si cizinec nejprve povšimne dvoujazyčných názvů. 

B. Koubková



Některé tradice a zvyky

•  Ptačí svatba (jen v Horní Lužici) 25. ledna.

•Masopustní průvod

• Zdobení velikonočních vajec

•Koulení velikonočních vajec

•Pálení čarodějnic

• Stavění májky

• Łapanje kokota (chytání kohouta)

B. Koubková



Dvoujazyčné názvy kroje

B. Koubková



Chrám sv. Petra v Budyšíně

•Má dvě části: evangelickou a 
římsko-katolickou

•Obraz Večeře Páně symbolizuje 
touhu křesťanů po jednotě
•Gotická stavba z 15.století

M. Cviková



Reichenturm v Budyšíně

•Šikmá věž v Budyšíně
•Vyklání se o 1,4 metru

•Měří 56 m

M. Cviková



Poválečná historie Budyšína

• Město dosti utrpělo boji na konci 2. světové války.

• Budyšín se v poválečné době stal centrem vědy a průmyslu

• Proslulost získal výrobou budyšínské hořčice

• Roku 1948 se sem přesídlilo Srbské gymnázium

• Po roce 1990 bylo k Budyšínu připojeno mnoho sousedních vsí

V. 
Paulus



•Přibližně 40 000 obyvatel (5-10% obyvatel Lužičtí Srb.)

•Dvoujazyčné názvy ulic a značek 

•Má svůj rozhlas

•V Budyšíně se vyrábí hořčice vyhlášená po celém Německu 

Budyšín - současnost

Š. 
Bielovič



Horní Lužice

• Je historické území, rozdělené od 
roku 1945 mezi Německo (většina území) 
a Polsko (menší část).

• Většina německé části je od 
roku 1990součástí spolkové země Sasko, malá část je 
součástí spolkové země Braniborsko. Téměř celá 
polská část je součástí Dolnoslezského vojvodství.

• Centrem Horní Lužice je město Budyšín, největším 
městem je však Görlitz (Zhořelec), v polské části je 
důležitým střediskem město Zgorzelec.

• V německé části žije přibližně 640 000 obyvatel. 
Většinu tvoří Němci, asi 20 000 obyvatel jsou Lužičtí 
Srbové, kteří hovoří hornolužickou srbštinou. Polskou 
část obývají od roku 1945 Poláci. 

Barokní zámek Rammenau 

Park knížete Pücklera v Bad Muskau

F. 
Pešek



Lužičtí Srbové

• Jsou malý západoslovanský národ obávající jihovýchodní část východního Německa, 
historicky zvanou Lužice. 

• Používají dva samostatné spisovné jazyky: Hornolužičanu a Dolnolužičanu. 

• Srbové osídlili Lužici v době stěhování národa. V 7. století je zde zmiňován kníže Dervan.

• Od 14. století do roku 1635 byla Lužice součástí Zemní Koruny české.

• Roku 1815 bylo území Lužice nově rozděleno.

• Ve 40. letech 19. století výrazně zesílilo národní vědomí Srbů a vyústilo v srbské národní 
obrození.

A. Pachmanová



A. Pachmanová



3. PROJEKTOVÝ DEN
Návštěva města Görlitz



3. Zhořelec

Obecné informace

•Německy Görlitz, Polsky Zgorzeletz

•Rozloha: 67,52km²

•Nadmořská výška: 200m.n.m

•55 900 obyvatel (počet postupně klesá)

•PSČ: 02826 – 02828

•Označení vozidel: GR

A. Haufert



Poloha

•Nejvýchodnější německé město

•Oblast chráněného ptactva (26 druhů 1. a 2. 
kategorie ochrany)

•Hora Landeskrone – čedič, znělec; chráněná krajinná 
oblast; rašelina, lignit

A. Haufert



Popis města

•Rozděleno Lužickou Nisou

•Německá číst – historická, polská část – východní 
předměstí

•Cca 4000 památkových objektů – architektura (gotika, 
renesance, baroko – měšťanské domy)

•Nejrozsáhlejší památková rezervace v Německu

•Oblíbená lokace pro natáčení filmů (Görliwood)

A. Haufert



•Administrativně rozdělen na 9 městských a 5 místích 
částí (historicky nebo gheta)

•Katolické biskupství, římskokatolická církev (od 19. 
století), různé církevní spolky

•Partnerská města: Amiens (Francie), Molfetta (Itálie), 
Hesensko (spolková země BRD), Nový Jičín a Liberec 
(Česká republika), polská část města

A. Haufert



Kultura

• Zhořelecké divadlo (postaveno 1851) – 2002 nová 
fasáda - Damianiho náměstí, spolupráce s divadlem v 
Zittau

• Slavnosti – Altstadtfest (asi 100 000 návštěvníků); 
každý rok v srpnu, největší kulturní událost

Spolupráce

• Liberec (Ekologická, kulturní a cestovní spolupráce), 
Bautzen

A. Haufert



Stručná historie Budyšína

J. Solloch



Založení

•Poprvé byl zmíněn v roce 1002 jako civitas Budisin

J. Solloch



Via regia

• Samotným Budyšínem procházela obchodní cesta Via regia

J. Solloch



1320 – Budyšín připadá Čechám

J. Solloch



1620 – Obléhání města Janem Jiřím I. Saským

J. Solloch



Budyšín kolem roku 1650 

J. Solloch



1807 – Napoleon v Budyšíně

J. Solloch



2. Světová válka

•26. dubna 1945 proběhl v bitvě o Budyšín poslední větší německý 
tankový útok druhé světové války; město bylo dobyto zpět a až do 
kapitulace zůstalo v německých rukou.

J. Solloch



J. Solloch



Bautzen II („Stasi-Knast“)

J. Solloch



Untermarkt in Görlitz

•Centrální náměstí ve staré části 
města

• Jsou zde budovy z pozdní gotiky, 
renesance a baroka

• Symbol náměstí tvoří 60m 
vysoká věž
•Na náměstí se nachází  krásné 

aleje

M. Cviková



Horní Lužice
• Horní Lužice je historické území, 

rozdělené od roku 1945 mezi 
Německo (většina území) a Polsko 
(menší část). Většina německé části 
je od roku 1990 součástí spolkové 
země Svobodný stát Sasko, malá část 
je součástí spolkové země 
Braniborsko.

• Centrem Horní Lužice je město 
Budyšín, největším městem je však 
Görlitz.

• V německé části Horní Lužice žije 
přibližně 640 000 obyvatel. Většinu 
tvoří Němci, asi 20 000 obyvatel jsou 
Lužičtí Srbové, kteří hovoří 
hornolužickou srbštinou.M. Dubovecký



M. Dubovecký



GÖRLITZ

• Frauenkirche 
• Vystaven v roce 1473

• Třípodlažní  hala

• Pozdně gotická klenba

• Věž je vysoká 51,5 m

A. Sýkorová



GÖRLITZ

•Heilig - Kreuz - Kirche
• Výstavba: 1850 - 1853

• Architektem byl August Soller

• Kostel má prvky románského stylu

A. Sýkorová



Obermarkt (horní náměstí)

  Der Görlitzer Obermarkt zählt 
mit einer ungefähren 
Ost-West-Ausdehnung von 
250 Metern zu den größten 
Plätzen in der 
historischen Görlitzer Altstadt. 
Er hat die Gestalt eines 
Rechteckes, dessen Ost- und 
Westseite sich etwas verjüngen. 
Der Obermarkt mit Gebäuden 
zahlreicher Epochen ist das Tor 
zur Görlitzer Altstadt.

     Görlitzer Obermarkt je jedním z 
největších náměstí v 
historickém starém městě 
Görlitz s přibližnou východní a 
západní délkou 250 metrů. Má 
tvar obdélníku, jehož východní a 
západní strany jsou mírně 
omlazeny. Obermarkt se 
stavbami mnoha dob je bránou 
do starého města Görlitz.

B. Koubková



3.PROJEKTOVÝ DEN
KOSTEL SV. PETRA A 
PAVLA
Leží na návrší města Görlitz

8.5.1423 – položen základní kámen

Zasažen požárem

Velký pětilodní kostel se slunečními 
varhany

M. Šimková



Landeskrone

• Landskron Brau-Manufaktur Görlitz Lohbeck GmbH & Co. KG je 
pivovar v Görlitzu, který byl založen v roce 1869 a zaměstnává 70 
osob. 

• Je to jedna z nejstarších výrobních průmyslových památek v 
Německu. 

•Pivovar se nachází ve vinohradnické oblasti - svahu západního údolí 
řeky Lužické Neiše. Skalnaté svahy do Neisse byly původně téměř 
holé, během let byly obnoveny. Tak byl vytvořen pestrý listnatý les. 
Název pivovaru pochází z dominantu Görlitz - Landeskrone. Je to 
nejvyšší bod města.

•Roční produkce činí 150 000 hektolitrů piva.

J. Beran



Landeskrone

J. Beran



Historie Görlitz

J. Solloch



Založení

•• 1071 - Görlitz je poprvé zmíněn, když Jindřich IV darroval vesnici 
"villa gorelic" míšskému biskupu.

•1303 – udělení městského práva

J. Solloch



Po roce 1268 - rozšíření města kolem 
dnešního Obermarktu.

J. Solloch



1346 – Založení Šestiměstí

J. Solloch



1816 – vznik prvních tkalcovských továren

J. Solloch



1869 – Založení pivovaru Landskron

J. Solloch



1945 – Stažení německých vojsk a zničení 
všech mostů ve městě

J. Solloch



1945 – Řeka Nisa se stala hranicí mezi 
Německem a Polskem

J. Solloch



1998 – Görlitz vyhlášeno jako evropské 
město Görlitz/Zgorzelec

J. Solloch



Cyklotrasa Odra–Nisa

• Cyklotrasa Odra-Nisa je dálková cyklotrasa, která začíná u pramene Lužické Nisy 
v Jizerských horách, pokračuje podle ní až k soutoku s Odrou, odkud dále vede 
podle Odry až k Štětínskému zálivu, který objíždí po jeho západním okraji. Její 
konec je u moře na ostrově Usedom u města Ahlbeck. Celková délka je zhruba 
630 kilometrů a cyklostezka vede zhruba v severojižním směru.

• Cyklotrasa začíná na území České republiky ale jinak vede zejména po německé 
straně německo-polské hranice.

M. Dubovecký



M. Dubovecký



• spojuje dílčí trh s kopce nedaleké Nisy břehu a vede přímo 
do staroměstského mostu. 

• Je součástí turistické centrální osy.

Barokní budova Neißstraße 30

• je hlavní komerční budova z období baroka v Görlitz teď se používá jako 
Kulturní muzeum.

• Neißtsraße 18

• Zajímavé je že sklepení budovy má hloubku 15 metrů a pocházejí z 16. 
století.

Neißtsraße

V. 
Paulus



•Roku 1465 ji dal založit tehdejší primátor Georg Emmerich

•Byla dokončena roku 1504 a sloužila jako soukromá modlitebna h. 
Georga

•Byla kopii komplexu, který stojí v Jeruzalémě
•V roce 1992 byla rekonstruována 

Svatý hrob v Görlitz

Š. 
Bielovič



Akce na Oybině
• Průvod mnichů na Oybině
     Sdružení od roku 1990 organizuje Oybin. Tato akce je známá i za 

hranicemi Horní Lužice a těší se z 200 let dlouhé tradice 
celestinských mnichů, kteří zde žili mezi lety 1366 – 1547.

     Průběh akce

     Celá akce začíná na horském hřbitově, poté mniší celestini schází 
společně s návštěvníky do bývalého klášterního kostela za svitu 
pochodně a zpěvu písní od Mozarta nebo Beethovena, kde se 
návštěvníci mohou dozvědět zajímavosti o historii celestinského 
řádu.

F. 
Pešek



Kaisertrutz – Císařův vzdor

• Objekt původně nazývaný Bašta u Budyšínské brány vznikl pro posílení obrany 
nejzranitelnějšího místa městského opevnění roku 1490.

•  Veliká bateriová bašta s centrální vížkou bránila přístup k bráně na západním okraji 
města, kterou nechránila ani řeka, ani svažitý terén.

• Při obraně města roku 1641 získala po císařských obráncích svůj dnešní název.

•  Po likvidaci hradeb roku 1848 se změnila na kasárnu, získala východní portikus a dvě 
křídla. 

• Od roku 1932 je sídlem muzea

A. Pachmanová



A. Pachmanová


