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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá vlivem odsunutí původní německé populace a jejího 

nahrazení novými osídlenci na vývoj města Kraslice ve 20. století. Úvodní kapitoly jsou 

věnovány shrnutí kraslické historie a klíčových ekonomických a kulturních faktorů města, 

následuje popis samotného odsunu s ohledem na jeho průběh v Kraslicích, a hlavní část práce 

je věnována analýze krátkodobého i dlouhodobého efektu výměny populace ve městě. 

Základem ekonomické proměny města byla konsolidace větších i menších lokálních podniků 

do dvou státem ovládaných firem, jejichž fungování bylo následně klíčové pro samotný život 

Kraslic, a s ohledem na tento fakt je tato transformace rozebrána, stejně jako její následky do 

dnešní doby. Kraslická kultura byla vlivem protiněmeckých nálad po válce zcela vymazána 

(obrazně i doslova, jako v případě demolice původních budov) a nahrazena socialistickým 

režimem iniciovanou propagací „slovanství“, která však fungovala spíše jako prostředek 

nastolení komunistických tradic. Práce se proto zabývá také absencí kulturních pojítek 

dnešních Kraslic na jejich stovky let dlouhou minulost, a příčinami tohoto stavu. Pro 

obecnější popis historického vývoje města a Sudet celkově je využita existující literatura, 

zatímco specifika Kraslic vyžadovala vyhledání primárních zdrojů v podobě archivních 

pramenů. 

 

 

Abstract 

This bachelor’s thesis deals with the effect of the forced expulsion of Germans from the town 

of Kraslice, and the replacement of the original population with newly arrived colonists from 

then-Czechoslovakia and other Eastern European countries in the 20th century. The 

introductory chapters provide historical context by describing Kraslice’s history and the 

town’s most prominent cultural and economic characteristics, and describe the process of 



 

 

expulsion in Kraslice. The core of the thesis is dedicated to both the short-term and long-term 

effects of population replacement. The post-war change in the local economy was mostly 

driven by the consolidation of pre-existing German businesses into two state-controlled 

companies, whose continuing function was key to the town’s success. This transformation is 

therefore described with regards to its effects on Kraslice up to the present day. Due to strong 

anti-German sentiment after WWII, Kraslice’s original culture was entirely wiped out (both 

figuratively and literally, as exemplified by the destruction of historical buildings) and 

replaced by the state-sanctioned „Slavic“ culture, which was in reality a front for communist 

propaganda. For this reason, this thesis also details the absence of any cultural ties today’s 

Kraslice has to the hundreds of years of German history the town was based on, and the 

reasons for this situation. While the more general historical descriptions are mostly sourced 

from pre-existing books and other compiled materials, primary sources were researched to 

support Kraslice-specific details. 

 

Klíčová slova 

Kraslice, odsun, Sudety, kultura, sudetští Němci, druhá světová válka, Amati, Krajka 

 

 

Keywords 

Kraslice, Sudetenland, expulsion, Sudeten Germans, culture, World War II, Amati, Krajka 

 

Rozsah práce: 96 329 znaků  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval/a samostatně a použil/a jen uvedené 

prameny a literaturu.  

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 V Praze dne 9.8.2018  Marcel Banzl 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucímu práce PhDr. Tomáši Nigrinovi, Ph.D. 

a vedoucímu bakalářského semináře doc. PhDr. Jiřímu Vykoukalovi, CSc. za odborné 

rady a správné nasměrování v tématu i způsobu zpracování. 

 

 



 

 

TEZE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Jméno: 

Marcel Banzl 

E-mail: 

marcel.banzl@gmail.com 

Studijní obor: 

Soudobé dějiny 

Semestr a školní rok zahájení práce: 

ZS 2017/2018 

Semestr a školní rok ukončení práce: 

LS 2017/2018 

Vedoucí bakalářského semináře: 

doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 

Vedoucí práce: 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

Název práce: 

Proměna Kraslic po odsunu sudetských Němců 

Charakteristika tématu práce (max. 10 řádek): 

Práce se zabývá vlivem odsunutí původní německé populace a jejího nahrazení novými osídlenci na 

vývoj města Kraslice ve 20. století. Úvodní kapitoly jsou věnovány shrnutí kraslické historie a 

klíčových ekonomických a kulturních faktorů města, následuje popis samotného odsunu s ohledem na 

jeho průběh v Kraslicích, a hlavní část práce je věnována analýze krátkodobého i dlouhodobého efektu 

výměny populace ve městě. Stejně tak je sledován vývoj kraslické kultury, která byla po válce zcela 

změněna – původní německý ráz města byl cíleně přemazán novou, státem sponzorovanou slovansky 

zaměřenou kulturou. Z největší části se práce zabývá těmito procesy v letech bezprostředně po odsunu 

a přibližně do let šedesátých, krátce je však zmíněn i pozdější vývoj. 

Zdůvodnění úprav a změn tématu od zadání projektu do odevzdání práce (max. 10 řádek): 

Původní zadání mělo za cíl zmapovat ekonomické a společenské změny po odsunu v celém 

sokolovském regionu. Po konzultacích s vedoucím bakalářského semináře a vedoucím práce byla 

geografická oblast zúžena na jedno město, důležité jak z ekonomického a průmyslového hlediska, tak 

jako centrum kulturního a společenského života regionální německé komunity. 

Struktura práce (hlavní kapitoly obsahu): 

I. Úvod 

II. Historie německých Sudet a cesta k odsunu 

III. Kraslice do konce druhé světové války 

IV. Odsun 



 

 

V. Okamžitý ekonomický efekt odsunu a počátky dosidlování 

VI. Dosidlování 50. let a dlouhodobý vývoj Kraslic 

VIII. Krátce k pozdějšímu vývoji Kraslic 

VIII. Závěr 

XI. Použité zdroje 

Prameny a literatura (výběrová bibliografie, max. 30 hlavních titulů):  

Adrian von Arburg a Tomáš Staněk, Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945-1951: Češi 

a Němci do roku 1945 (Středokluky: Zdeněk Susa, 2010). 

Adrian von Arburg a Tomáš Staněk, Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945-1951: 

dokumenty z českých archivů (Středokluky: Zdeněk Susa, 2011-2014). 

Alice Teichova, Wirtschaftsgeschichte der Tschechoslowakei 1918-1989 (Vídeň: Böhlau, 1998). 

Emilia Hrabovec, Vertreibung und Abschub. Deutsche in Mähren 1945-1947 (Frankfurt nad 

Mohanem: Peter Lang, 1996). 

Eva Hahnová, Od Palackého k Benešovi: Německé texty o Češích, Němcích a českých zemích (Praha: 

Academia, 2015). 

Eva Hahnová, Sudetoněmecký problém: Obtížné loučení s minulostí (Ústí nad Labem: Albis 

International, 1999). 

František Čapka a Jitka Lunerová, 1948: Vítězný únor (Praha: Computer Press, 2012). 

František Čapka, Lubomír Slezák, Jaroslav Vaculík, Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé 

světové válce (Brno: CERM, 2005). 

František Řivnáč, Řivnáčův průvodce po království Českém (Praha: Bohemia, 1882). 

František Zich, Václav Houžvička, Milan Jeřábek, Quido Kastner, Kdo žije v pohraničí. Česká část 

česko-německého pohraničí v procesech společenské transformace a evropské integrace (Ústí nad 

Labem: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1996). 

František Zich a kolektiv, Vytváření přeshraničního společenství na česko-německé hranici (Ústí nad 

Labem: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2000). 

Gustav Treixler. Heimatkunde des Bezirkes Graslitz (Kraslice: Gustav Rühle, 1929). 

Jakub Arbes, Historickopolitické rozpravy: (Z materiálu k dějinám germanisace v Čechách) (Praha: 

Melantrich, 1946). 

Jaroslav Fiala, „Úspěchy výroby hudebních nástrojů v Kraslicích po druhé světové válce,“ in 

Západočeský historický sborník (Plzeň: Státní oblastní archiv v Plzni 3, 1997). 

Jiří Matějček, „Otázky osidlování a vývoje pohraničí v roce 1945 a Sokolovsko,“ in Minulostí 

západočeského kraje, ed. Miloslav Bělohlávek (Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1970). 

Karel Kaplan, Znárodnění a socialismus (Praha: Práce, 1968). 

Lubomír Slezák, Zemědělské osídlování českých zemí po druhé světové válce (Brno: Blok, 1978). 



 

 

Milan Sládek, Němci v Čechách: Německá menšina v českých zemích a Československu 1848-1946, 

(Praha: Pragma, 2002). 

Miroslav Blažek, Hospodářský zeměpis Československa (Praha: Orbis, 1956). 

Miroslav Kunštát, „Bilder der Vergangenheit in den Reden der ersten drei kommunistischen 

Präsidenten der Tschechoslowakei,“ in Diktatur. Krieg. Vertreibung. Erinnerungskulturen in 

Tschechien, der Slowakei und Deutschland seit 1945, ed. Christoph Cornelissen, Roman Holec a Jiří 

Pešek (Essen: Klartext, 2005), 149-171. 

Quido Kastner. Osidlování českého pohraničí od května 1945 (na příkladu vybraných obcí 

Litoměřicka) (Ústí nad Labem: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1999). 

Tomáš Staněk, Odsun Němců z Československa 1945-1947 (Praha: Academia, Naše vojsko, 1991). 

Václav Kotěšovec, Pohledy do historie měst a obcí Kraslicka (Praha: Ostrov, 2011). 

Václav Kotěšovec, Kraslická kronika (Domažlice: Nakladatelství Českého lesa, 2006). 

Václav Vlk, Krvavé dozvuky války: Konec druhé světové války na českém území (Praha: Grada, 

2015). 

Theodor Scheider, The Expulsion of the German Population from Czechoslovakia: A Selection and 

Translation from Dokumentation der Vertreibung der Deutschen Aus Ost-Mitteleuropa, Band IV, 1 

and IV, 2 (Bonn: Federal Ministry for Expellees Refugees, 1960). 

Zdeněk Radvanovský, Konec česko-německého soužití v ústecké oblasti 1945-1948 (Ústí nad Labem: 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1997). 

Podpis studenta a datum 

      

Schváleno Datum Podpis 

Vedoucí práce             

Vedoucí bakalářského semináře             

Garant oboru             

 

 

 

 

 

  



 

 

Obsah 
 

Úvod ........................................................................................................................................................ 1 

Diskuse literatury ................................................................................................................................ 4 

Historie německých Sudet a cesta k odsunu ............................................................................................ 5 

Kraslice do konce druhé světové války ................................................................................................... 9 

Odsun .................................................................................................................................................... 13 

Okamžitý ekonomický efekt odsunu a počátky dosidlování ................................................................. 19 

Sudety v prvním poválečném roce .................................................................................................... 19 

Kraslice po odsunu – ekonomika a společnost .................................................................................. 23 

Hudební průmysl ........................................................................................................................... 28 

Textil ............................................................................................................................................. 32 

Dosidlování 50. let a dlouhodobý vývoj Kraslic ................................................................................... 33 

Nová sudetská kultura ....................................................................................................................... 35 

Architektura ................................................................................................................................... 37 

Tradice a zvyky ............................................................................................................................. 39 

Kraslické národní podniky ................................................................................................................ 41 

Amati ............................................................................................................................................. 41 

Krajka ............................................................................................................................................ 42 

Krátce k pozdějšímu vývoji Kraslic ...................................................................................................... 44 

Závěr ...................................................................................................................................................... 46 

Použité zdroje ........................................................................................................................................ 49 

Literatura ........................................................................................................................................... 49 

Archivní materiály ............................................................................................................................. 50 

Noviny, magazíny, časopisy .............................................................................................................. 52 

Internetové zdroje .............................................................................................................................. 52 

 

 

  



1 
 

 

Úvod 

 

Málokteré období české historie dokáže i dlouhé desítky let po svém uplynutí 

vyvolávat takové emoce, jako druhá polovina 40. let 20. století a s ní spojený transfer1 

německého obyvatelstva z území Československa. Historie oboustranně pociťovaných 

křivd, táhnoucí se skrze obě světové války, národní obrození, revoluce roku 1848 a 

stovky let trvající německou dominanci nad českými zeměmi, dala vzniknout jakési 

časované bombě v oblasti vztahů české a německé etnické skupiny v zemi. Jako 

rozbuška pak posloužila druhá světová válka, definitivně upevňující český obraz 

Němců jako bojechtivých tyranů, páchajících nepopsatelná zvěrstva na okolních 

národech. Emocím, do té doby dlouho a postupně narůstajícím pod povrchem, bylo po 

konci války prakticky okamžitě umožněno převládnout nad logickým a racionálním 

uvažováním – výsledkem bylo období dodnes kontroverzní častými případy aplikace 

principu „oko za oko“ a otázkou oprávněnosti mnohých akcí a incidentů. Jedním 

z dříve důležitých místních sídel, stižených poválečným odsunem Němců, bylo i město 

Kraslice, ležící u německých hranic v Krušných horách na Sokolovsku. Dříve město 

s téměř stoprocentní německou populací bylo po válce takřka vylidněno, následkem 

čehož bylo třeba proměnit a znovu nastartovat jak místní tradiční průmysl, tak 

společenský život. Právě vlivem prakticky kompletní výměny obyvatelstva na další 

vývoj města se zabývá tato bakalářská práce. 

Téma práce bylo vybráno s ohledem na autorovy osobní vazby na město 

Kraslice (Graslitz) – rodina sudetských Němců, původem z Oseku (Ossegg) a Ústí nad 

Labem (Aussig), byla z většiny odsunuta do Německa, jedné části bylo však 

umožněno zůstat právě v Kraslicích, a její následný život tak zásadním způsobem 

ovlivnilo právě v této práci rozebírané období a jeho události. Práce je vrcholem 

celoživotního zájmu o regionální historii Kraslicka a Sokolovska, a klade si za cíl 

srozumitelně a obsáhle odpovědět na jednu základní otázku – do jaké míry přímo 

                                                           
1 Zatímco česká strana se drží spíše eufemistických termínů jako „vysídlení“ či „transfer“, v německých 

materiálech převládají negativně citově zabarvené pojmy, zejména „odsun“ a „vyhnání“. Tato práce nemá za cíl 

přiklánět se k jedné či druhé straně, proto v ní lze najít všechny tyto termíny v závislosti na kontextu, probírané 

situaci, a adekvátnosti jejich využití. 
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ovlivnila výměna obyvatelstva po druhé světové válce ekonomický a společenský 

život a vývoj města k lepšímu či horšímu. Vzhledem k regionálnímu charakteru práce 

není možné se opírat pouze o existující literaturu, a je třeba zahájit vlastní výzkum 

v místních archivech, tisku a úředních zdrojích. Metodologicky tak nejde pouze o 

kompilační dílo, nýbrž o práci, využívající i množství primárních zdrojů k vytvoření 

obrazu tehdejší doby. 

Cílem této práce je zjistit, jakým způsobem se odsun německých starousedlíků a 

následné dosídlení obyvatelstvem zcela odlišného původu, kultury a jazyka projevily 

ve městě Kraslice,2 jednom z hlavních ekonomických a společenských center 

sokolovské oblasti. Kraslice přitahovaly díky své výhodné poloze pozornost již od dob 

středověku díky důležité obchodní cestě, spojující Čechy se Saskem, která je protínala. 

Kromě obchodního života začalo město růst i díky postupně vzkvétajícímu průmyslu – 

okolní kopce a hory se ukázaly jako bohaté zdroje kovů včetně mědi, olova a stříbra, a 

po několik set let byly tak Kraslice lidnatým, bohatým sídlem, užívajícím si výhody 

statutu královského horního města. Až v 17. století, po delším období úpadku místního 

hornictví, se začaly objevovat zárodky odvětví, díky kterým byly Kraslice známy i 

v moderní době, a jejichž transformace v období po odsunu německých obyvatel hrála 

zásadní roli v ekonomických změnách regionu. Šlo zejména o výrobu hudebních 

nástrojů (populární obor v příhraniční části Krušných hor na české i německé straně) a 

textil, později reprezentován podniky Krajka a Triola. Dalších dvě stě let znamenalo 

pro město na jednu stranu rozmach v oblasti individuálního podnikání v těchto 

odvětvích, na druhou stranu však dávno pominuly doby dřívější kraslické slávy – 

město bylo nejen chudší vlivem absence velkého důlního průmyslu, upadal i počet 

obyvatel, kteří museli migrovat za prací do jiných měst či regionů, někdy dokonce za 

hranice. 

Počátek 20. století s sebou přinesl chvilkovou revitalizaci města, zejména díky 

neustálému pokroku v oblasti technologií a jejich aplikace v každodenním životě i 

průmyslu. Jako v mnoha jiných městech po celém světě byla i v Kraslicích hlavním 

                                                           
2 Tato práce označuje místa v dnešní České republice jejich českým názvem, s ohledem na téma však u jeho 

prvního výskytu v textu zmiňuje i původní německé jméno. 
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tahounem ekonomického a společenského rozvoje nově postavená železnice. Ta 

s sebou nesla nové příležitosti, možnost rychlejšího spojení se Sokolovem (Falkenau 

an der Eger), a tudíž i zbytkem země, a z Kraslic bylo během několika let živé město, 

připomínající opět doby své staré slávy. Výše použitý výraz „chvilková revitalizace“ 

má svůj smysl – po necelých čtyřiceti letech od zavedení železnice a počátku 

ekonomického rozpuku začala první světová válka, která městu přinesla drastický 

úpadek. V meziválečném období se Kraslicím opět zpočátku podařilo růst, tentokrát i 

díky mezinárodnímu exportu místních produktů, nicméně ten zarazila ekonomická 

krize 30. let. S válkou a následným odsunem německého obyvatelstva pak skončily 

naděje na nové období ekonomického či společenského rozkvětu. Právě toto období, 

tedy odsun a následné demografické, ekonomické a kulturní změny, mapuje tato práce. 

Z důvodu uvedení historického kontextu zahrnuje úvod a první kapitola shrnutí 

historie Kraslic před a během druhé světové války. Detailnější rozbor je však věnován 

pouze vývoji ve 20. století (nikoli dřívějšímu), jenž měl přímý a zásadní vliv na hlavní 

téma práce. Samotný odsun není rozebírán v rámci právních otázek či morální 

oprávněnosti, pouze z praktického a statistického hlediska jako podklad pro popis a 

odůvodnění následného vývoje města. Ten je rozdělen na dvě hlavní části – okamžitý a 

dlouhodobý. Okamžitý vývoj pokrývá období konce 40. let a přelomu desetiletí, tedy 

náhlou absenci valné většiny původních obyvatel a snahy o vyrovnání se s prakticky 

neexistující ekonomickou činností. 

Dlouhodobý vývoj zahrnuje dosidlování let padesátých a přetváření 

ekonomického i společenského života v dalších dvou desetiletích. Právě v tomto 

období došlo k hlavní a finální transformaci „starých“ Kraslic do moderní podoby – 

jak společenské, tak ekonomické – a tudíž můžeme právě zde sledovat největší změny, 

ilustrující touto prací hledané efekty odsunu Němců a jejich nahrazení. Zvláštní 

pozornost je věnována dvěma hlavním ekonomickým hybatelům města v podobě 

národních podniků Amati a Krajka. Oba měly na moderní podobu Kraslic 

nepopiratelný vliv, jelikož na nich stála ekonomika celého města a šlo o největší místní 

zaměstnavatele, a zároveň do nich byly zkonsolidovány původní německé podniky. 

Amati i Krajka se snažily navázat na stovky let starou tradici výroby hudebních 
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nástrojů a textilních produktů a staly se z nich dva hlavní symboly komunistických 

Kraslic, jejich ekonomiky a jejich identity. Stejně tak se práce věnuje kulturním 

změnám v oblasti tradic, architektury či náboženství, na kterých lze nejjasněji 

pozorovat a ilustrovat společenské následky nahrazení původního obyvatelstva novým, 

ať jde o snahy o nahrazení německé kultury slovanskou, eliminaci či přestavbu 

původní zástavby i památek, či silné utlumení náboženství, které bylo s německou 

populací a její kulturou úzce spjato. Poslední část ve stručnosti shrnuje další vývoj a 

dnešní situaci, a závěr definitivně odpovídá na hlavní položenou otázku. 

 

Diskuse literatury 

 

Otázce odsunu sudetských Němců s ohledem na širší kontext v rámci domácí 

politiky, mezinárodních vztahů, právních mezí, společenských změn a ekonomických 

následků se věnují některé zásadní práce českých historiků. Organizaci a realizaci 

transferu z praktického hlediska podrobně rozebírá Tomáš Staněk v knize Odsun 

Němců z Československa 1945-1947.3 Ten také ve spolupráci se švýcarským 

historikem Adrianem von Arburgem vydal několikasvazkové dílo Vysídlení Němců a 

proměny českého pohraničí 1945-1951,4 mapující s pomocí dobových dokumentů 

většinu oblastí odsunu, včetně územně správního vývoje, diplomatických jednání, 

vnitřních a vnějších politických tlaků, či otázek práva a retribučního soudnictví. 

Tématu zahraniční politiky se v tomto kontextu věnuje českoněmecká historička Eva 

Hahnová v dílech Sudetoněmecký problém: Obtížné loučení s minulostí a Od 

Palackého k Benešovi: Německé texty o Češích, Němcích a českých zemích.56 

Méně zpracovanou oblastí (alespoň v hlavním proudu historické literatury) jsou 

poměry v oblasti Sudet během a po odsunu na místní úrovni, tj. pohledy na jednotlivé 

                                                           
3 Tomáš Staněk, Odsun Němců z Československa 1945-1947 (Praha: Academia, Naše vojsko, 1991). 
4 Adrian von Arburg a Tomáš Staněk, Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945-1951: dokumenty 

z českých archivů (Středokluky: Zdeněk Susa, 2011-2014). 
5 Eva Hahnová, Sudetoněmecký problém: Obtížné loučení s minulostí (Ústí nad Labem: Albis International, 

1999). 
6 Eva Hahnová, Od Palackého k Benešovi: Německé texty o Češích, Němcích a českých zemích (Praha: 

Academia, 2015). 
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regiony či dokonce samostatná města a vesnice. Je třeba zmínit Vytváření 

přeshraničního společenství na česko-německé hranici7 Františka Zicha, Zemědělské 

osídlování českých zemí po druhé světové válce8 Lubomíra Slezáka (přes místy 

ideologicky zabarvený narativ, který je odrazem doby publikace, jde o kvalitní zdroj 

statistik a záznamů politických jednání ohledně osídlování), a dvoudílný rozbor 

Osidlování českého pohraničí od května 1945 (na příkladu vybraných obcí 

Litoměřicka)9 Quido Kastnera. Pokud není uvedeno jinak, historie Kraslic do počátku 

20. století vychází zejména z knihy Heimatkunde des Bezirkes Graslitz10 Gustava 

Treixlera. Právě tato a jim podobná díla poskytují důležitý náhled na lokální 

skutečnosti a vývoj v regionech, městech a vesnicích. Ambice této práce není zařadit 

se do první jmenované kategorie výzkumu, nýbrž doplnit druhou o studii jednoho 

z důležitých místních sídel regionu. Z tohoto důvodu je nezbytný i vlastní výzkum 

archivních materiálů, zachycujících vývoj v Kraslicích a okolí po konci války. Tyto 

dokumenty, dnes uložené ve Státním okresním archivu Sokolov, jsou primárně z fondu 

místního Okresního národního výboru (ONV), a patří mezi ně zápisy ze schůzí 

Okresních správních komisí (OSK), situační zprávy, usnesení, i záznamy statistického 

charakteru. 

 

Historie německých Sudet a cesta k odsunu 
 

Rozsáhlý region, pro nějž se vžilo historické označení „Sudety“, byl s německy 

hovořícím obyvatelstvem spojen od samého počátku jeho osídlení. Zejména západní 

část Sudet byla kvůli hornaté a zemědělsky nepřívětivé krajině dlouhá století prakticky 

neosídlena, dokud Přemysl Otakar II. a jeho syn Václav II. nevyzvali německé 

kolonisty k jejímu obsazení ve třináctém století. Většina měst a vesnic v Sudetech má 

proto nejen svou historii, ale i samotné založení a původní význam své existence 

                                                           
7 František Zich a kolektiv, Vytváření přeshraničního společenství na česko-německé hranici (Ústí nad Labem: 

Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2000). 
8 Lubomír Slezák, Zemědělské osídlování českých zemí po druhé světové válce (Brno: Blok, 1978). 
9 Quido Kastner. Osidlování českého pohraničí od května 1945 (na příkladu vybraných obcí Litoměřicka) (Ústí 

nad Labem: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1999). 
10 Gustav Treixler. Heimatkunde des Bezirkes Graslitz (Kraslice: Gustav Rühle, 1929). 
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zakořeněn v německé kolonizaci a následném stovky let trvajícím šíření a 

ustanovování německé kultury. 

Ta se stala přirozenou součástí sudetského regionu, a tedy i českých zemí 

naskrze všechny jejich teritoriální a politické proměny v dalších stoletích. Životy 

Čechů a sudetských Němců byly provázány metaforicky i doslova, skrze politiku, 

ekonomiku, i smíšené česko-německé rodiny, jejichž vznik byl nevyhnutelným 

následkem soužití obou národů. Po většinu společné historie byl český stát ve svých 

rozličných podobách podřízen dominantnímu německy hovořícímu politickému celku, 

dlouhodobě však tento fakt nebyl zdrojem konfliktů mezi běžným obyvatelstvem. 

Větší náznaky budoucích etnických neshod přišly až s českým národním obrozením 

devatenáctého století. 

Bylo to právě během tohoto nejsilnějšího období kolektivního sebeuvědomění 

českého národa, kdy začala část myslitelů i veřejnosti otevřeně projevovat své 

antigermánské názory. V tomto období sledujeme například popularitu pokřiku 

(později zhudebněného) „vyžeň Němce, cizozemce, svatý Václave“,11 jenž byl 

populárním mottem slovanských srazů, demonstrací, a jiných akcí. Svědectví 

v dobovém tisku hovoří o násilných incidentech, jako v případě rozehnání německého 

ústavního shromáždění (Konstitutionelle Verein), kdy měl být rozbujařenými Čechy i 

rozbit nábytek v zasedacím sálu za skandování a zpěvu výše uvedeného sloganu 

(noviny dokonce v některých případech citují verzi „... komme zurück und vernichte 

den Fremdländer“, tedy „[Svatý Václave], vrať se a znič cizozemce“, naznačující 

postupnou radikalizaci části populace).12 Optimistický narativ českého národního 

obrození a světlých zítřků nově vzestupujícího lidu je tak lemován stínem postupně 

sílících a fyzicky se projevujících antigermánských nálad. 

V dalších desetiletích a na počátku dvacátého století byly protiněmecké pocity 

mezi Čechy podtrženy nově nalezeným sebevědomím, pramenícím ze stále 

zřejmějšího pocitu nevyhnutelného vítězství a národní emancipace. To bylo podpořeno 

                                                           
11 Jakub Arbes, Historickopolitické rozpravy: (Z materiálu k dějinám germanisace v Čechách) (Praha: 

Melantrich, 1946), 7. 
12 „Prag und der neue Panslavismus,“ Der Grenzboten, 1848. 
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po vzniku samostatného Československa i „otcem vlasti“ T. G. Masarykem, jehož 

první poselství Národnímu shromáždění zahrnovalo následující vyjádření: 

„Pokud předně běží o Němce v našich zemích, je náš program znám dávno; 

území obývané Němci jest území naše a zůstane naším. My jsme vybudovali svůj stát, 

my jsme jej udrželi, my jej budujeme znova; přál bych si, aby naši Němci při tom 

pracovali s námi - to by byla lepší politika než jejich pochybené úsilí nynější. 

Pochopuji ovšem, a počítám s tím, že jsou v těžké situaci; přiznávali bohužel 

pangermánský výbojný program protičeský příliš ochotně, nepochopili světovou 

situaci, byli zpiti prvotními zdánlivými úspěchy; naši Němci se stali obětí falešného, 

prolhaného Rakušáctví a krátkozrakých Habsburků. Je psychologicky pochopitelno, že 

teď nemile nesou, že se tak osudně sklamali, a že jsme měli a máme pravdu my. 

Opakuji: My jsme vytvořili náš stát; tím se určuje státoprávní postavení našich Němců, 

kteří původně do země přišli jako emigranti a kolonisté. Máme plné právo na bohatství 

našeho území, nezbytného pro průmysl náš i Němců mezi námi.“13 

Masarykův projev byl ozvěnou a shrnutím pocitů, sdílených naskrz nově 

samostatným českým národem. Rétoricky sice prezident zaujal diplomaticky 

shovívavý tón, razance a absolutní neústupnost byla však z jeho slov evidentní. Česká 

strana tak byla podpořena ve své pozici a zapřela se o to více jakémukoli kompromisu, 

zatímco sudetští Němci začali vlivem své nebezpečně nepříjemné situace uvažovat o 

možnosti opuštění Československa – nikoli však ve smyslu odchodu populace, nýbrž 

odtržení sudetského území, po stovky let obývaného německou většinou. Ta byla 

zvyklá na německou dominanci v politice českých zemí, stejně jako na podřadnost 

Českého království nadnárodním celkům, řízeným většinou německy hovořící šlechtou 

(Svatá říše římská, Habsburská monarchie, Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko) – 

pokud tedy sudetským Němcům byla československou vládou přiřazena větší či menší 

                                                           
13 „Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919. První poselství presidenta československé 

republiky.“ Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 

http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/tisky/poselstv.htm. 
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státotvorná role, nebyla z německé strany ani dobrovolná, ani pozitivně přijatá, a na 

mnoha místech se nová podoba státu setkala s otevřenými protesty a demonstracemi.14 

Skrze dvacátá léta se německá pozice víceméně ustálila na touze po odtržení 

Sudet od Československa a připojení k německé „vlasti“ – požadavek pochopitelně 

automaticky odmítán zástupci československé strany, kteří neplánovali ztratit značnou 

část nově suverénního území prakticky okamžitě po osamostatnění vlastního národa.15 

Obě strany sporu měly stejný základní důvod pro prosazení svého řešení: potřebu 

práva na sebeurčení a národní suverenitu. Prioritizace československého práva na 

sebeurčení by znamenala marginalizaci německé komunity, postoupení hraničního 

území německy hovořícím zemím za účelem dopřání národního sebevědomí 

sudetským Němcům by vyústilo v hlubokou ránu suverenitě mladého 

československého státu. Kompromis byl z principu sporu nemožný, a bylo tak pouze 

otázkou času, kdy se projeví první známky otevřeného konfliktu. 

Finální kapitola rozkladu česko-německých vztahů přišla s vzestupem Hitlerovy 

NSDAP k moci v sousedním Německu, se kterým se ve Volksdeutsche (Němci, žijící 

mimo hranice Říše) po celé střední Evropě znovu rozhořely naděje na začlenění do 

historické otčiny germánského lidu. S Hitlerovým kontinuálním nátlakem na ostatní 

evropské vůdce se i československá vláda vrátila k dříve nemyslitelnému plánu 

odstoupení některých částí Sudet Německu – Edvard Beneš o scénáři výměny území 

s Německem a vysídlení části německého obyvatelstva z Československa uvažoval na 

podzim 1938, během krize v týdnech před podpisem Mnichovské dohody.16 Vzhledem 

k rychlosti, s jakou západní mocnosti došly k uzavření dohody s nacistickým 

Německem, však Československo nedostalo možnost prosadit tento postup ze své 

vlastní vůle a za vlastních podmínek. Právě zde můžeme také hledat zárodky 

budoucího plánu odsunu sudetských Němců po spojeneckém vítězství. 

Samotná forma odsunu byla během války aktivně debatována exilovou vládou, 

domácími odbojáři, i spojeneckými politiky. Více či méně radikální scénáře byly 

                                                           
14 Adrian von Arburg a Tomáš Staněk, Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945-1951: Češi a Němci 

do roku 1945 (Středokluky: Zdeněk Susa, 2010), 80-85. 
15 Tamtéž, 28-32. 
16 Tamtéž, 202. 
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přijímány a odmítány v závislosti na jejich proveditelnosti i diplomatické vhodnosti, a 

ač ze spojeneckých mocností oficiálně souhlasili s finální verzí plánů československé 

vlády pouze zástupci Sovětského svazu, 5. dubna 1945 byl proklamován Košický 

vládní program, jehož velkou součástí bylo vyrovnání se s německým a maďarským 

obyvatelstvem, na které byla svržena velká část viny za minulé události.17 Byla tak 

připravena půda pro budoucí odsun německého obyvatelstva a rekonstrukci pohraničí 

k obrazu československému. Jedno z průmyslově a ekonomicky výjimečných měst, 

jehož se tyto změny dotkly, byly Kraslice, umístěné přímo na česko-německé hranici 

v Krušných horách. 

 

Kraslice do konce druhé světové války 

 

Bylo by chybou vykreslovat Kraslice jako město, užívající si stovky let 

dlouhou, nepřetržitou éru bohatství a prosperity. Jak bylo zmíněno v úvodu práce, pro 

Kraslice šlo spíše o střídající se období růstu a pádu, na něž měl vliv přirozený vývoj 

ekonomické situace, populační změny, i nové technologie. Ve zkratce lze fáze 

kraslického rozkvětu i úpadku rozdělit na několik hlavních časových bloků. Třináctým 

stoletím bylo započato období těžkého průmyslu, kdy byly Kraslice centrem místní 

těžby kovů a jejich zpracování, a zároveň lákaly nové obyvatele z okolních regionů 

včetně Saska. Známým centrem těžkého průmyslu bylo město až do šestnáctého 

století, kdy kvůli úpadku v této oblasti bylo třeba změnit i ekonomické zaměření 

města, postupně ztrácejícího obyvatele, odebírající se za prací do jiných míst. 

Šestnácté století je proto jakýmsi zárodkem výroby textilních produktů a hudebních 

nástrojů v Kraslicích. Růst obou nových ekonomických oblastí byl zpomalen až ve 

století devatenáctém, které znamenalo na jednu stranu stagnaci, na druhou stranu však 

v pozdějších desetiletích růst díky technologické modernizaci, která zároveň umožnila 

růst podniků a továren co do velikosti. Tento růst se zdál nezastavitelným a stále 

rychlejším i na počátku dvacátého století, bohužel ho však utnula první světová válka, 

                                                           
17 von Arburg a Staněk, Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945-1951: Češi a Němci do roku 1945, 

215-216. 
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znamenající úbytek obyvatel, nedostatečné zásoby, i ekonomické problémy pro 

odběratele zboží, což bylo pro mnoho podniků velkou ranou. Po válce se Kraslicím 

v samostatném Československu vedlo ekonomicky lépe, nové podniky a možnosti 

exportu i do zahraničí byly základem pro bleskové uzdravení kraslického průmyslu. 

Poté však přišla série silných a přímo na sebe navazujících událostí, se kterými se již 

město vyrovnat nedokázalo: finanční krize třicátých let, následovaná druhou světovou 

válkou, výměnou obyvatelstva, a následnou komunistickou politikou. Zde sledujeme i 

postupný pád Kraslic do současného stavu. 

Pro účely této práce bude historie města rozebrána podrobněji až od období 

rapidního rozkvětu na přelomu 19. a 20. století. Železnice, v provozu od roku 1876, a 

technologický rozmach napomohly kraslickému průmyslu, ke kterému se přidala nová 

odvětví – výroba hraček, předení, nové způsoby zpracování textilu (záclony, samet, 

výšivky). Staré dílny byly rozšířeny a staly se z nich továrny, město získalo vlastní 

poštu, banku i nemocnici, spolu s veškerou potřebnou infrastrukturou.18 Zároveň se 

Kraslice staly sídlem okresní finanční a kontrolní správy, okresního soudu, 

pozemkového úřadu, okresního hejtmanství, celního a berního úřadu, vznikly zde 

obecné školy, měšťanka, pokračovací a odborné školy, elektrárna i plynárna.19 

Kraslice měly nakročeno k nové zlaté éře, během které by mohly ekonomicky 

překonat Sokolov, tehdy město s podobným počtem obyvatel (Kraslice měly k roku 

1910 13 418 obyvatel, Sokolov ve stejné době 10 126 i s přilehlými vesnicemi20) a 

silnou průmyslovou aktivitou. 

V tomto období také proběhl první incident, naznačující zhoršující se vztahy 

mezi českým a německým obyvatelstvem. V srpnu roku 1899 proběhlo několik 

agresivních demonstrací, během nichž museli být na místo povoláni četníci a vyšší 

politici za účelem uklidnění situace. Po nespokojenosti s cukernou daní a navazujícími 

ekonomickými problémy, kterou dav demonstrantů projevoval rozbíjením oken a 

metáním cihel po zasahujících policistech, došlo k několika násilným potyčkám, 

                                                           
18 Václav Kotěšovec, Pohledy do historie měst a obcí Kraslicka (Praha: Ostrov, 2011), 22-23. 
19 Václav Kotěšovec, Kraslická kronika (Domažlice: Nakladatelství Českého lesa, 2006), 95-110. 
20 „Historický lexikon obcí ČR 1869–2005 – 1. díl,“ Český statistický úřad, poslední změna 31.12.2004, 

https://www.czso.cz/documents/10180/20538302/13n106cd1.pdf/cf538eaa-7f70-49f6-8e76-

dc88932650ef?version=1.0. 
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jejichž tragickým výsledkem byli čtyři zastřelení občané, nejmladší ve věku pouhých 

15 let.21 Bez ohledu na skutečné důvody k nepokojům byla potom celá událost v tisku 

podávána jako jakási německá vzpoura – toto rámcování předznamenává pozdější 

společenské potíže česko-německé komunity. 

Dlouhodobě pozitivní ekonomický vývoj Kraslic byl utnut první světovou 

válkou, která si vyžádala životy 554 místních odvedenců.22 Ztráta stovek mužů 

v produktivním věku, spolu s nedostatkem potravin, zavedením přídělových lístků a 

postupným ubýváním pracovních míst byly pro město silnou ranou, ze které se 

vzpamatovávalo až do 20. let. Právě tehdy došlo k dalšímu rozvoji průmyslu, tentokrát 

podpořenému opět o něco více vývozem tradičních místních výrobků nejen do Evropy, 

ale i za oceán. Zároveň se však město potýkalo s obdobími vyšší nezaměstnanosti – 

výrobny a další podniky neměly místo pro bývalé zaměstnance důlního průmyslu, 

který postupně v okolních kopcích upadal. Vlivem toho docházelo k odchodu tisíců 

obyvatel za prací do jiných částí Československa a Německa, a situaci později zhoršila 

finanční krize 30. let. Ta s sebou nesla politické i fyzické potyčky – stejně jako 

v samotném Německu využili nepříznivé ekonomické situace a nespokojenosti lidu 

místní nacisté z Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei (DNSAP), po zákazu 

působení strany v roce 1933 přetransformovaní v Sudetendeutsche Partei (SdP). 

Vzhledem k drtivé převaze německých obyvatel v Kraslicích (z již zmíněných 

cca 13 tisíc bylo dlouhodobě pouze několik set Čechů) a touze připojit se 

k německému státu, která ve „Volksdeutsche“ (Němci žijící mimo hranice Německa) 

plála již od konce první světové války, nebylo překvapením, když SdP v obecních 

volbách roku 1938 získala 7554 hlasů, oproti 978 pro německou sociální demokracii a 

211 pro KSČ. Již o tři roky dříve se SdP podařilo získat 1 249 534 hlasů23 ve volbách 

do Národního shromáždění, čímž se strana stala, díky výhře dvou třetin hlasů 

v Sudetech, nejsilnějším politickým subjektem v Československu. Spolu s obdobně 

úspěšnými senátními volbami se jednalo o vítězství, posilující nacionalistické tendence 

                                                           
21 Treixler, Heimatkunde des Bezirkes Graslitz, 298-301. 
22 Tamtéž, 320-323. 
23 „Volby do Poslanecké sněmovny Národního shromáždění ČSR 1920-1935,“ Český statistický úřad, poslední 

změna 31.3.2006, https://www.czso.cz/documents/10180/20536230/4219rr_1.pdf/5584c20d-0629-4c0b-979d-

1fc7f7831941?version=1.0. 
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sudetských Němců a znervózňující již tak napjatou českou společnost a politiky. 

Postoupení Sudet německé říši v říjnu 1938 udělalo ze zbytku Československa (nově 

nazvaného „Česko-Slovenská republika“) slabý, politicky vykleštěný stát těžko 

schopný obrany proti vojenské okupaci nebo takovéto dominanci na všech úrovních 

politického života. Vyhrocená situace vedla k roztržkám mezi Čechy a Němci – ty se 

nevyhnuly ani Kraslicím. 

Nutno dodat, že Kraslice byly pro SdP i NSDAP důležitým sudetským sídlem, 

jak z důvodů ekonomických, tak kvůli populaci zapálených příznivců národního 

socialismu. Demonstrace SdP, často za účasti samotného Konráda Henleina, 

přitahovaly ve 30. letech tisíce lidí ze širokého okolí. Hned 4. října 1938, několik dní 

po podpisu Mnichovské dohody, navštívil město Adolf Hitler, jehož přivítal naprosto 

euforický dav, tak jako ve všech sudetských městech. Obyvatelé tedy neměli problém 

přispívat svou ekonomickou produkcí na provoz říšské válečné mašinerie, když se 

v Kraslicích, stejně jako ve zbytku Sudet a Protektorátu, místní průmysl zaúkoloval 

výrobou zbraní a techniky. Zároveň bylo město cílovou destinací pro mnoho 

válečných zajatců, využívaných k práci v továrnách a držených v táborech, rozesetých 

po okolních horách. Vzhledem k poloze v srdci Říše a relativně malé velikosti se 

Kraslicím vyhnuly jak líté boje, tak drastické spojenecké bombardování na konci 

války, kromě jednoho náletu na vojenský vlak, stojící na kraslickém dolním nádraží. 

Ten zasáhl i transportní vlak na vedlejší koleji, který byl plný polských vězňů, a 

několik desítek z nich zabil – štěstí v neštěstí měl budoucí spisovatel Arnošt Lustig, 

jemuž se podařilo s ostatními uprchnout.24 Kraslice tedy válku přežily v relativním 

„klidu“ – konflikt však pomalu končil, německé jednotky se stahovaly a americké 

blížily, a zúčtování ze strany Čechů na sebe nenechalo dlouho čekat. 

 

 

                                                           
24 Václav Vlk, Krvavé dozvuky války: Konec druhé světové války na českém území (Praha: Grada, 2015), 100. 
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Odsun 

 

Při rozebírání prvních poválečných měsíců v Československu nelze nezaměřit 

pozornost na tzv. „divoký odsun“ sudetských Němců. Pocity ukřivdění a nucené 

podřízenosti, existující v československé populaci již dlouho před druhou světovou 

válkou, byly posíleny hněvem, způsobeným nacistickou brutalitou a násilnými 

represemi domácího obyvatelstva. Již v posledních týdnech a měsících války bylo 

evidentní, že události léta 1945 jsou prakticky nevyhnutelné. Osvobození zafungovalo 

jako rozbuška, spouštějící – podle mnohých oprávněnou – reakci v podobě přisouzení 

kolektivní viny za válečná zvěrstva všem sudetským Němcům, a následného udělování 

těch nejpřísnějších trestů lidovými soudy, místními bezpečnostními složkami, či pouze 

zuřícím davem. Právě v tomto období došlo k nechvalně známým a tragickým 

událostem, mezi něž patří Ústecký masakr, Postoloprtský masakr, či Brněnský pochod 

smrti.25 

Na rozdíl od mnoha jiných měst byly Kraslice z velké části ušetřeny excesů 

divokého odsunu, za což vděčily své geografické poloze. Demarkační linie, vedoucí od 

Českých Budějovic přes Plzeň a Karlovy Vary k severozápadní hranici 

Československa a Německa, totiž vedla přímo skrz Kraslice jako poslední sídlo na 

českém území. Díky tomu se mohlo město a jeho čeští i němečtí obyvatelé těšit 

smířlivějšímu a humánnějšímu přístupu západních mocností, spíše než dnes nechvalně 

známé sovětské okupaci. Benevolence Američanů byla znát prakticky všude. 

Dovolovali odsunutým či prchajícím Němcům ponechat si větší množství zavazadel a 

majetku (75 kg, oproti tomu Sověti povolovali pouze 50 kg), 26 protestovali proti 

jakýmkoli požadavkům na věznění či vystěhování volně se pohybujících Němců 

(včetně bývalých vojáků), 27 a zdůrazňovali potřebu humánního a spravedlivého 

přístupu ke všem aspektům odsunu.28 Česká strana některé z těchto problémů řešila po 

                                                           
25 František Čapka a Jitka Lunerová, 1948: Vítězný únor (Praha: Computer Press, 2012), 66. 
26 Milan Sládek, Němci v Čechách: Německá menšina v českých zemích a Československu 1848-1946, (Praha: 

Pragma, 2002), 149. 
27 SOkA Sokolov, fond ONV Sokolov, Zápisy ze schůzí OSK 1945. 
28 Adrian von Arburg a Tomáš Staněk, „Organizované divoké odsuny? Úloha ústředních orgánů při 

provádění „evakuace“ německého obyvatelstva (květen až září 1945),“ Soudobé dějiny 12, č. 3-4 (2005): 465-

533. 



14 
 

 

svém – pokud Američané odmítali tvrdé zásahy či věznění německých „válečných 

zločinců“, mohli se tito Němci zanedlouho ocitnout v sovětské okupační zóně, kde 

podobný přístup neexistoval. Zatímco příslušné orgány v sovětské zóně událostem 

divokého odsunu přihlížely a místy je podporovaly, Američané transfer německého 

obyvatelstva odmítali a čekali na oficiální povel z nejvyšších míst, který přišel až po 

dohodě v Postupimi. Kraslice se tak staly jedním ze „šťastnějších“ měst, která 

nemusela zažít nejdrastičtější poválečné excesy ze strany české populace. 

Praktická stránka odsunů byla v kompetenci okresních správních komisí (OSK), 

z nichž celkem tři měly přímý vliv na samotné Kraslice – OSK Kraslice, OSK Falknov 

(Falkenau, dnes Sokolov), a OSK Loket (Elbogen). Tyto komise fungovaly jako 

individuální jednotky, nicméně v otázce německého obyvatelstva existovala určitá 

úroveň meziměstské spolupráce v rámci jednotlivých krajů. Mezi OSK a americkou 

vojenskou správou během prvních poválečných měsíců vzniklo citelné tření, zejména 

kvůli výše zmíněné neochotě Američanů souhlasit s nevybíravým českým přístupem 

k obyvatelům německého původu.29 Kvůli dočasnému uzavření hraničních přechodů 

v létě 1945 se v pohraničních městech začali hromadit uprchlíci z východních částí 

země, snažící se dostat mimo sovětskou zónu a do Německa. OSK tak měla zajistit 

jejich ubytování a starat se o ně do dalšího otevření hranic,30 což vedlo k hlubšímu 

pocitu křivdy a nechuti ze strany místních Čechů. V malých Kraslicích se 

nashromáždilo okolo čtyřiceti tisíc transferovaných Němců, jejichž improvizované 

ubytování muselo být zařízeno v dělnických ubikacích firmy Steubing.31 Zároveň bylo 

přesouvaným Němcům zakázáno shromažďování, a byla vyhlášena povinnost setrvat 

na daném místě do doby vypravení transportních vlaků.32 

Ke zlepšení vztahů nepomohly ani americké praktiky jako sběr Němců včetně 

bývalých členů SS z internačních táborů a jejich odvoz přes hranice, to vše bez 

souhlasu OSK.33 Již v létě 1945 komise a místní složky KSČ rozebíraly budoucí 

                                                           
29 Národní archiv, MV-N, k. 255, inv. 161, Důvěrná zpráva I. oddělení pro vnitřní informace ministerstva 

informací o provokativním chování amerických vojáků v Mariánských Lázních z 3.10.1945 a zpráva o chování 

amerických vojáků v Kraslicích z 3.10.1945. 
30 SOkA Sokolov, fond ONV Sokolov, Situační zpráva OSK Falknov z 24.6.1945. 
31 SOkA Sokolov, fond ONV Kraslice, Zápis o schůzi OSK Kraslice z 17.9.1945. 
32 SOkA Sokolov, fond ONV Kraslice, Vyhláška OSK v Kraslicích z 18.7.1945. 
33 SOkA Sokolov, fond ONV Sokolov, Zápis o schůzi OSK Loket z 26.6.1945. 
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problém nedostatku produktivního obyvatelstva a potřeby nahrazení odsunutých 

Němců novými kolonisty. Na konci srpna 1945 bylo podle OSK v celém sokolovském 

okrese pouze 846 českých mužů a 432 českých žen.34 S blížícím se oficiálním 

odsunem bylo proto třeba začít plánovat znovuosídlení oblasti a udržení její 

ekonomické i kulturní produktivity v dalších několika letech. 

Dvanáctý článek Postupimské dohody, podepsané 2. srpna 1945, předepisoval 

„spořádaný a humánní“ transfer německé populace z Polska, Československa a 

Maďarska.35 Trvalo téměř celý měsíc, než se oznámení o povolení odsunu a příkazy 

k jeho zahájení dostaly ke všem složkám armády, na konci srpna nicméně sokolovská 

OSK konečně obdržela tolik vítané zprávy. V rámci Američany prosazovaného 

humánního a spořádaného přístupu však byly transfery prozatím pozastaveny – bylo 

totiž nejdříve potřeba urovnat veškerou organizaci procesu, včetně sčítání obyvatel a 

majetku, usídlení v Německu, či zajištění práce. To zároveň poskytlo české straně 

dostatek času pro výběr Němců vhodných k setrvání na území Československa 

z důvodu zachování kontinuálního provozu specializované ekonomiky, která byla po 

generace v německých rukou. 

V případě Kraslic byli Němci vybíráni na základě tří kategorií. Vedoucí 

německých organizací měli být odsunuti, setrvat mohli pouze ti, kdo byli v procesu či 

očekávání soudu či výslechu. Stejně tak měli odejít bývalí státní a veřejní zaměstnanci, 

tentokrát bez výjimky. Citelněji zasaženi českou potřebou pracovní síly byla pouze 

třetí kategorie – manuální pracovníci a podnikatelé. Zatímco živnostníci, zemědělci a 

dělníci měli být odsunuti „pokud jich není třeba“, horníci a specialisté museli zůstat.36 

Právě poslední zmiňovaní měli mimo jiné za úkol předat své znalosti a zkušenosti 

nově příchozím kolonistům, přebírajícím „odněmčený“ region. Kraslická OSK 

v reakci na nově povolený oficiální odsun vydala vlastní směrnice, jejichž účelem bylo 

urychlení transferů a nového osídlení pomocí efektivní organizace. Hlavní pokyny 

zněly následovně: 

                                                           
34 SOkA Sokolov, fond ONV Sokolov, Situační zpráva OSK Falknov z 20.8.1945. 
35 „Potsdam Agreement, Protocol of the Proceedings, August I, 1945, article XII,“ NATO, 

https://www.nato.int/ebookshop/video/declassified/doc_files/Potsdam%20Agreement.pdf. 
36 SOkA Sokolov, fond ONV Sokolov, Prezidiální spisy OSK Kraslice 1945. 



16 
 

 

1. Pořídit soupis osob podle kategorií. 

2. Pořídit soupis majetku. 

3. Připravit plán kolonizace. 

4. Stanovit způsob soustřeďování Němců k odsunu. 

5. Zřídit z Němců (jen některých – pozn. aut.) pracovní oddíly. 

6. Vyrozumět Němce o odsunu a vysvětlit jim, jak se připravit. 

7. Provést zdravotní kontroly. 

8. Určit místo k shromažďování Němců bezprostředně před odsunem, ideálně 

u nádraží pro co nejrychlejší proces.37 

Zároveň mělo vše proběhnout „blahovolně“, tedy bez výhružek, násilí a jiných potíží – 

to však pouze z důvodu obav z kritiky v zahraničních médiích.38 Stejně tak české 

složky zmírnily svůj předtím tvrdší přístup k vyslýchání setrvávajících Němců. Jeden 

ze zápisů o schůzi kraslické OSK zdůrazňuje, že výslechy musejí probíhat „obezřetně, 

mírně a korektně“, zejména kvůli přítomnosti tří tisíců antifašistů v sokolovském 

okrese.39 Je však nasnadě i vysvětlení, beroucí v potaz obavy ze špatného světla, které 

by na všechny vrhlo odhalení případných tvrdších metod vyslýchání. To podporuje i 

incident se zaměstnancem místní věznice Jaroslavem Horákem – americká vojenská 

policie jasně zakazovala jakékoli bití německých vězňů, což Horák neuposlechl a 

opakovaně zadržované Němce fyzicky napadal. Bylo to až po nátlaku amerických 

složek, kdy byl na Horáka místní OSK vydán zatykač.40 Vzhledem k průběhu 

podobných událostí v oblastech mimo americkou kontrolu se lze domnívat, že bez 

obav z eskalace mezi spojenci a možných následků by místní české orgány 

neinklinovaly k takto ráznému (či jakémukoli) potlačení podobného chování. 

 S postupně pokračujícími odsuny se měnily i některé základní směrnice a 

pravidla. Po řádné evidenci všech přítomných Němců byly původní tři kategorie 

rozšířeny na osm, přičemž „okupanti a uprchlíci“ kategorie I. byli okamžitě posíláni 

přes hranice (denně cca sto osob), zatímco „nepostradatelní Němci“ kategorie VII.-

                                                           
37 SOkA Sokolov, fond ONV Sokolov, Pokyny pro odsun Němců, Prezidiální spisy OSK Kraslice 1945. 
38 SOkA Sokolov, fond ONV Sokolov, Prezidiální spisy OSK Kraslice 1945. 
39 SOkA Sokolov, fond ONV Sokolov, Zápis o schůzi OSK Kraslice z 10.10.1945. 
40 SOA Plzeň, fond PŘ Plzeň, Hlášení stanice SNB v Kraslicích PŘ v Plzni z 9.8.1945. 
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VIII. byli drženi ve městě.41 Zvláštní skupinu pak tvořili výše zmínění němečtí 

antifašisté. Jejich údajné zvýhodňování bylo trnem v oku některým úředním orgánům, 

a např. místní národní výbor v Rotavě si neváhal stěžovat ministerstvu vnitra. To 

obratem informovalo výbor o zrušení antifašistických legitimací, a prohlásilo, že 

kterýkoli Němec, dožadující se výhod plynoucích ze své antifašistické minulosti má 

být odmítnut a posuzován jako osoba určená k odsunu.42 Okresní národní výbor 

v Kraslicích s tímto postupem souhlasil s tím, že při prověřování Němců došlo 

k pochybení, a u mnoha se tak nejednalo o antifašisty, nýbrž o „nejvýše loajální 

Němce, kteří (a zase ne všichni) byli před válkou členy komunistické nebo sociálně 

demokratické strany a ve válce, resp. V době okupace se chovali jako každý jiný 

Němec, tj. nevykazovali nijakou aktivní činnost proti nacismu, ani nebyli nacistickým 

režimem perzekvováni.“43 Údajní antifašisté tak po více než roce tolerance ztratili 

podporu byrokracie, a byli z většiny zahrnuti do kategorie vhodných pro odsun. 

 Kraslice zároveň začaly fungovat jako jedno ze sběrných středisek, kde byli 

dočasně ubytováni Němci, čekající na finální transfer za hranice. Kromě výše 

zmíněného objektu továrny Steubing bylo zřízeno ubytovací středisko Emo, které bylo 

dříve součástí stejnojmenné továrny a pojalo 700 osob. V obou centrech se Němci 

zdržovali pouze v řádu dní či maximálně jednoho nebo dvou týdnů, než byli vlakem 

vysláni na západ. S výjimkou nemajetných také museli Kraslicemi procházející Němci 

platit „režijní poplatek“, ze kterého byl hrazen provoz celé tranzitní mašinerie. 44 

 Koncem zimy roku 1946 byla finalizována veškerá organizace transferů 

německého obyvatelstva jak z teoretického (byrokratického), tak praktického 

(doprava, infrastruktura, finance) hlediska. Plánem bylo vysídlit všechny Němce do 

konce srpna téhož roku, zvýšení tempa bylo proto nasnadě (přesto byl původní termín 

značně překročen). Z Kraslic proto začal odjíždět každý měsíc minimálně jeden 

                                                           
41 SOkA Sokolov, fond ONV Sokolov, Záznam o dosavadní bilanci odsunů k 10.12.1945, Prezidiální spisy OSK 

Kraslice 1945. 
42 SOkA Sokolov, fond ONV Kraslice, dopis Ministerstva vnitra v Praze Okresnímu národnímu výboru 

v Kraslicích z 6.9.1947. 
43 SOkA Sokolov, fond ONV Kraslice, dopis Okresního národního výboru v Kraslicích Ministerstvu vnitra 

v Praze z 20.11.1947. 
44 SOkA Sokolov, fond ONV Kraslice, Informativní zápis o vzniku, trvání, činnosti a hospodaření bývalého SbS 

v Kraslicích II zv. Steubing z 26.11.1947. 
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velkokapacitní transport (nejvíce byly tři měsíčně, a to v květnu, červnu, září a říjnu), 

odvážející s odchylkou maximálně několika lidí vždy téměř přesně 1 200 osob do 

Německa. V roce 1946 bylo takto vypraveno 20 transportů, přesouvajících za hranice 

necelých 23 tisíc lidí z celého Kraslicka.45 Jelikož podobná čísla přidávala k populaci 

Německa většina sudetských regionů, byla situace vyhodnocena jako neudržitelná, a 

Američané na podzim 1946 zavřeli své území. Československé správní orgány se 

proto obrátily na východ a požádaly o pomoc sovětské okupační složky, které jejich 

přání vyhověly. Posledních několik měsíců organizovaného odsunu tak transporty 

z Kraslicka směřovaly do Sověty okupovaných oblastí, s posledním transportem 

plánovaným na duben 1947 – ještě létě téhož roku však poslední zbytky Němců 

projížděly československým územím. 

 Do konce roku 1946 byla odsunuta většina Němců z území Československa. 

Nemalá část byla nucena k odchodu či odešla dobrovolně již před Postupimskou 

konferencí – přibližně tři čtvrtě milionu. Během hlavní odsunové vlny, tedy 

organizovaného a oficiálního odsunu roku 1946, bylo přemístěno milion a půl Němců 

do americké okupační zóny, a půl milionu do sovětské okupační zóny. Celkem se tak 

jedná o přibližně tři miliony odsunutých Němců.46 Jde tudíž o naprostou většinu 

předválečné německé populace, která tvořila cca 3,3 milionu lidí.47 I Kraslicím 

zmizela většina populace – na celém území Kraslicka zbylo na počátku ledna 1947 

méně než pět tisíc obyvatel, ze kterých byla ještě nemalá část přesunuta mimo 

Československo v dalších letech. Zpráva osidlovacího referenta ONV v Kraslicích 

vyčísluje odsunuté obyvatelstvo v okresu následovně: 

• „22 461 Němců v normálních transportech 

• 1 261 antifašistů ve zvláštních transportech 

• 11 016 osob německé národnosti, uprchlíků a cizinců“48 

                                                           
45 SOkA Sokolov, fond ONV Kraslice, Rekapitulace odsunových prací, Prezidiální spisy ONV Sokolov 1946. 
46 Theodor Scheider, The Expulsion of the German Population from Czechoslovakia: A Selection and 

Translation from Dokumentation der Vertreibung der Deutschen Aus Ost-Mitteleuropa, Band IV, 1 and IV, 2 

(Bonn: Federal Ministry for Expellees Refugees, 1960), 166. 
47 Sládek, Němci v Čechách, 23. 
48 Národní archiv, FNO Praha, Zpráva osidlovacího referenta ONV v Kraslicích z 16.3.1947. 
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Díky počátku dosidlování pak obyvatelstvo Kraslic vzrostlo na necelých 7 400 

v roce 1950, stále se však jednalo o pouhý zlomek předválečné populace téměř 22,5 

tisíce lidí.49 Odchozí dvě desítky tisíc lidí za sebou nechaly domovy a majetek, ale také 

– pro Čechy primárně – podniky, pole, doly, a další zdroje finance generující činnosti. 

Dalším krokem proto bylo pomocí osídlení oblasti novými obyvateli zajistit dostatek 

pracovní síly k provozu dříve prosperující a různorodé lokální ekonomiky. 

 

 Okamžitý ekonomický efekt odsunu a počátky dosidlování 

 

Sudety v prvním poválečném roce 

 

Stejně jako v případě odsunu nelze o dosidlování českého pohraničí hovořit 

jako o jednolité, jasně organizované akci. Paralely lze nalézt nejen v rozdělení obou 

událostí na jednotlivé vlny, nýbrž i v charakteru těchto jednotlivých fází. Takzvaný 

„divoký odsun“, iniciovaný z největší části bez přičinění z vyšších úrovní 

československé politiky, nalézá svou podobnost v první vlně osidlování nově 

uvolněného pohraničního prostoru. Než se totiž vládě podařilo vytvořit dlouhodobý 

plán na znovuosídlení Sudet, začali ještě během odsunu do těchto oblastí pronikat 

oportunističtí dobrodruzi, správně předpokládající možnost nabytí majetku, který za 

sebou odcházející německé obyvatelstvo zanechávalo. Bylo by chybou se domnívat, že 

mezi odsunem a osídlováním existuje imaginární linie, jasně dělící tyto dva procesy do 

dvou chronologicky posloupných období. Odchod Němců a příchod nových obyvatel 

pohraničí probíhal souběžně, a to okamžitě po konci války v květnu 1945. Jelikož se 

československá vláda k exekuci vlastního osidlovacího plánu dostala až mezi říjnem a 

listopadem téhož roku, celé léto a část podzimu patřila těm, kdo nečekali na pokyn a 

rozhodli se vyrazit do pohraničí na vlastní pěst.50 

                                                           
49 „Počet obyvatel a domů podle krajů, okresů, obcí, částí obcí a historických osad / lokalit v letech 1869–2011, 

Okres Sokolov,“ Český statistický úřad, poslední změna 21.12.2015, 

https://www.czso.cz/documents/10180/20537734/130084150413.pdf/bdd70adf-f8a1-4435-89a9-

d61f473402ae?version=1.2. 
50 Slezák, Zemědělské osídlování českých zemí po druhé světové válce, 55. 
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 „Divoký odsun“ a „divoké osidlování“ lze tudíž chápat jako totéž období 

počínající koncem války a končící vládním převzetím kontroly nad příslušnými 

procesy na podzim 1945. Zároveň je třeba uvědomit si vzájemný vliv obou událostí – 

snaha o definitivní určení zdroje akce a reakce by totiž byla marná. V některých 

případech to byl odsun, jenž motivoval příchod nových obyvatel. Jindy to byli nově 

příchozí, kdo hráli velkou roli v iniciaci agresivnějších metod vyhánění německého 

obyvatelstva za účelem rychlejšího převzetí majetku. Odsun a osidlování se od května 

1945 volně prolínají a tvoří jeden ucelený proces výměny pohraničního obyvatelstva. 

Výsledný chaos měl za následek kuriózní situace – Češi, zabírající pro své rodiny 

opuštěné domy v pohraničních městech a vesnicích, museli například často na svých 

nových pozemcích vztyčovat cedule, upozorňující na svou přítomnost. Bez označení 

ve stylu „zde již bydlí Češi, prosím nekraďte“ hrozilo, že o svůj nový majetek přijdou 

tak rychle, jako ho nabyli. Střetávaly se zde totiž dva typy příchozích: osídlenci-

kolonisté, kteří plánovali skutečně a plně nahradit mizející Němce v jejich obydlích a 

převzít jejich pracovní místa, a tzv. „zlatokopové“ (jak byli označováni tiskem, 

politiky i úředníky51), jejichž misí bylo hledat hodnotné kusy majetku po Němcích a 

směnit je za peníze, případně si je nechat z vlastní potřeby či chtíče, po čemž se 

plánovali vrátit zpět do vnitrozemí. Regulovat počet nevhodných kolonistů bylo pro 

místní úřady náročným úkolem – bojovaly totiž také proti svým vnitrozemským 

ekvivalentům, jejichž nápadem bylo zbavit se nepohodlných „živlů“ ve svých městech 

či okresech jejich vysláním do pohraničí. 

 Během „divokého osídlení“, tedy přibližně do října 1945, do pohraničí 

přicházelo přibližně 175 000 lidí měsíčně.52 Přesnější odhady jsou vzhledem k absenci 

psaných záznamů a charakteru „divokého západu“, který toto období mělo, náročné – 

lze se však domnívat, že od konce války do ustanovení oficiálních orgánů, 

zodpovědných za osídlování a přerozdělování majetku, se do pohraničí dostalo přes 

milion nových obyvatel. Ti pocházeli většinou z vnitrozemí Čech, byli mezi nimi však 

také Češi, patřící mezi předválečnou pohraniční menšinu a navracející se do svých 

                                                           
51 Národní archiv, ÚV KSČ, f. 23, a.j. 301, list 1, Zpráva předsedy osídlovací komise KSČ Steinera o cestě do 

pohraničí v červnu 1945. 
52 Osidlování – věstník Osidlovacího úřadu, Fondu národní obnovy a Národního pozemkového fondu v Praze, č. 

3, 52. 
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původních domovů, nebo ti, kdo byli během války vysláni do pohraničí za účelem 

práce a rozhodli se v nově „odněmčených“ místech zůstat. Zároveň přicházeli i noví 

obyvatelé zvenčí Československa, jako Chorvaté53 či Lužičtí Srbové,54 a do vlasti 

svých předků se vraceli např. volyňští a kladští Češi.55 

 Pozemková reforma, jejíž plány byly zpracovány již ke konci války, 

předpokládala přesunutí německého majetku pod národní správy, které ho měly 

zabavit, evidovat, a přidělit jak nově příchozím obyvatelům, tak státu či 

veřejnoprávním subjektům.56 Regulace osidlovací činnosti připadla několika 

institucím, jejichž kompetence se částečně prolínaly. První z nich byla národní správa 

nad zkonfiskovaným zemědělským majetkem, zabývající se přidělováním majetku, 

zaměřeného na zemědělskou produkci – usedlostí, farem, či chovů. Přerozdělování 

zemědělského majetku probíhalo relativně rychle oproti oblasti průmyslu a 

živnostnictví (což nakonec vyústilo v nemalé množství problémů, viz níže). V případě 

průmyslu, výroby a jiných nezemědělských podniků pak proces řídily okresní a místní 

správní komise v závislosti na rozsahu (MSK měly v kompetenci pouze jednotlivé 

obce). Státní orgány, zodpovědné za přerozdělování majetku, se však brzy staly terčem 

kritiky ze strany veřejnosti. Jelikož byly tyto instituce ustanoveny až několik měsíců 

po živelném počátku osidlování, měly potřebu „dohnat“ zmeškanou byrokracii, což 

vzhledem k dosavadní chaotické povaze nebylo lehkým úkolem. Zejména v okresech, 

přijímajících větší množství přistěhovalců, bylo brzy očividné, že úřednická mašinerie 

nebude stíhat přidělovat domovy, pozemky a pracovní místa dostatečně rychle. 

 Vzhledem k takto vzniklé zmatečné situaci nebylo překvapivé, když se mnoho 

kolonistů zanedlouho vydalo zpět do vnitrozemí. Místo stabilního přísunu nové 

pracovní síly tak úřady se strachem pozorovaly fluktuaci, zejména v oblasti 

zemědělských pracovníků, ale i v ostatních odvětvích. Do konce roku 1948 takto 

                                                           
53 Kastner, Osidlování českého pohraničí od května 1945, 25. 
54 Leoš Šatava, „Lužičtí Srbové v severních Čechách od roku 1945 do současnosti“ in Český lid 73, č. 1 (1986): 

18-23. 
55 František Zich, Václav Houžvička, Milan Jeřábek, Quido Kastner, Kdo žije v pohraničí. Česká část česko-

německého pohraničí v procesech společenské transformace a evropské integrace (Ústí nad Labem: 

Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1996), 34. 
56 von Arburg a Staněk, Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945-1951: dokumenty z českých 

archivů, 177, 192-197. 
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odešlo přibližně 20 % celkového počtu osídlenců (sedmadvacet tisíc)57 – nebyli však 

nahrazeni novými obyvateli, a mnoho domů, podniků a farem proto zelo prázdnotou 

místo vykonávání ekonomicky přínosné činnosti. 

Odliv osídlenců byl způsoben nejen odchodem oportunistických „zlatokopů“, 

ale také rozčarování z reality situace v pohraničí. Motivací těch, kdo chtěli v Sudetech 

zůstat, byl zejména vzestup v oblasti majetkové a kariérní – největší množství 

přistěhovalců patřilo do nižších sociálních vrstev obyvatelstva, a v pohraničí vidělo 

možnost začátku nového, materiálně lepšího života. Města zaměřená na průmysl či 

podnikání tak proto zažila největší nápor nově příchozích, stejně tak však po určité 

době v těchto místech nastal největší odliv kolonistů. Ti očekávali převzetí německého 

majetku ústící v okamžité zlepšení životní úrovně, a jejich odchod byl vyjádřením 

zklamání z neuspokojivých podmínek oblasti, kterou bylo třeba revitalizovat tvrdou 

prací, jejíž plody by bylo možno sklízet až v budoucnu. 

Kvůli ekonomické důležitosti, kterou mělo československé pohraničí pro stát, 

bylo záhodno co nejrychleji vrátit místní produktivitu na předválečnou úroveň. Oblast 

severozápadních Čech, ve které se nacházejí i Kraslice, byla historicky považována za 

tzv. „bohaté Sudety“. Podkrušnohoří bylo charakteristické rozvinutým průmyslem a 

podnikáním, vysokou mírou urbanizace a životní úrovně, a patřilo mezi nejrozvinutější 

regiony země.58 Ačkoli horské oblasti bývají zpravidla méně hustě osídleny, v případě 

severozápadu Čech se jednalo o oblast s vysokou hustotou obyvatelstva (vyšší než 

některé vnitrozemské regiony), zejména díky přítomnosti urbanizovaných oblastí 

okolo mnoha okresních měst. Mnoho průmyslových odvětví bylo téměř zcela 

soustředěno v pohraničí – výroba hedvábí, sklářství, textilní průmysl, elektrotechnika, 

či pro region dodnes charakteristická těžba hnědého uhlí. Zpravidla se jednalo o 

„bohatý“ průmysl, tedy oblasti s vysokým finančním přínosem pro své majitele i stát, 

motivace k co nejrychlejšímu zprovoznění pozastavené ekonomické činnosti je tak 

nasnadě. 

 

                                                           
57 Národní archiv, fond Ministerstva zemědělství, Zpráva o provádění pozemkové reformy k 1. březnu 1949. 
58 Kastner, Osidlování českého pohraničí, 10. 
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Kraslice po odsunu – ekonomika a společnost 
 

Kraslice byly, jako mnoho menších měst s úzkou ekonomickou specializací, 

vždy ukázkovým případem propojení ekonomického a společenského života. Identita 

města i jeho obyvatel se přímo odvíjela od oblastí, které byly v danou dobu hlavním 

místním ekonomickým zaměřením. V období rozkvětu důlního průmyslu byla i 

kraslická společnost a kultura ovlivněna hornictvím a identifikovala se s ním jako se 

svou nerozlučnou součástí. Později se totéž stalo s textilem a hudebními nástroji, které 

se staly symbolem kraslického mikroregionu. Zároveň byly Kraslice odjakživa městem 

s malou, téměř neexistující diverzifikací ekonomiky. Většina obyvatelstva byla tak či 

onak zaměstnána v jedné z aktuálně hlavních ekonomických oblastí, a společenský 

život byl proto na ekonomiku města nevyhnutelně vázán. Tato kapitola proto 

kraslickou ekonomiku a společnost provazuje a rozebírá jako nerozlučně spjaté oblasti, 

které se vzájemně ovlivňovaly i během a po odsunu sudetských Němců. První část je 

proto věnována socioekonomickým aspektům odsunu německého obyvatelstva 

z Kraslic obecně, včetně reakcí podniků, společenských nálad, a problematiky mizející 

odborné populace. Každá z podkapitol je pak věnována jedné z hlavních 

ekonomických oblastí města, jejich historii a vývoji okamžitě po odsunu. 

Role jednoho z hlavních center důležitého regionu bohatých Sudet přinesla 

Kraslicím po odsunu původních německých obyvatel jak v určitém ohledu výhodné 

postavení v rámci Sokolovska a Krušných hor, tak několik ekonomiku zatěžujících 

negativ. Díky své historické významnosti jako výrazně produktivní oblasti primárního 

(doly, lesnictví) i sekundárního (výroba textilního zboží a hudebních nástrojů) sektoru 

průmyslu se na Kraslice okamžitě obrátila pozornost národních správ, plánujících 

zabrat co nejrychleji co možná největší množství existujících podniků. Ideální situací 

by pak z pohledu státu byl nepřerušený provoz místních firem, zaručující 

ekonomickou stabilitu a co nejlepší podmínky pro nové obyvatele města. Vzhledem 

k rychle mizející německé populaci, která si s sebou brala nejen majetek, ale i znalosti 

a zkušenosti z provozu a práce v tradičních kraslických podnicích, se však tato 

představa nestala skutečností. 
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Problém zkušených Němců, opouštějících místní podniky, si lokální úřední 

orgány dobře uvědomovaly, a často bojovaly za zdržení těchto specialistů v regionu, 

dokud nebude možné je spolehlivě nahradit Čechy. Vzhledem k úrovni odbornosti, 

která byla potřeba pro provoz kraslických výroben, se místní OSK zásadně postavilo 

proti rychlé deportaci specializované pracovní síly (či jejímu přesunu do vnitrozemí): 

„V Kraslicích je množství továren, které je možno buď okamžitě nebo 

v dohledné době uvésti v chod. Dělníci, a hlavně vedoucí síly jsou samozřejmě Němci, 

kteří byli nějak exponování v NSDAP čili všichni jsou nespolehliví. Podle programu 

vlády mají býti Němci z pohraničí, pokud neprokázali svojí činností kladný poměr 

k ČSR, od nás vykázáni. Je nemožné, aby s tím bylo začato dříve, než budou nahrazeni 

našimi lidmi. Je důležité pro kraj i pro stát, aby zdejší průmysl nezůstal stát, proto je 

nemožné zdejší školené lidi vystěhovat nebo propustit. Je nutno samozřejmě odstraniti 

z podniků vedoucí síly, které všechny byly exponenty NSDAP, a dosaditi na jejich 

místa spolehlivé Čechy a jim k ruce ty z mála zdejších Němců, kteří nejsou zatíženi 

minulostí.“59 

I národní správci jednotlivých podniků brojili proti rychlému transferu svých 

zaměstnanců, který měla vláda v plánu, za což byli široce kritizování a obviňováni ze 

sabotáže hladkého odsunového procesu. Ze žádosti o ponechání německých 

zaměstnanců firmy Anton Lorenz (textilní výrobky) v Kraslicích: 

„Jako důvod uvádím, že tito čtyři zaměstnanci jsou naprosto nezbytní a 

nepostradatelní pro chod podniku. Upozorňuji též, že vystěhováním těchto by ztratil 

náš textilní průmysl nenahraditelné odborníky a zároveň by byl posílen soutěžní 

průmysl zahraniční. Musí nám na tom velice záležet, a to z toho důvodu, že zboží 

vyráběné v našem podniku je převážně zboží exportní. Zapracování českého člověka 

v tomto oboru by trvalo nejméně pět až šest let a pochybuji, že by nabyl takových 

kvalit, jako mají tito.“60 

                                                           
59 Archiv kanceláře prezidenta republiky, Hlášení Ministerstva vnitra v Praze KPR v Praze o poměrech na 

Kraslicku ze dne 4.7.1945. 
60 SOkA Sokolov, fond ONV Kraslice, Dopis firmy A. Lorenz a spol. z Kraslic (továrna na záclony a 

velkovýroba výšivek, vyšívaného tylu, šatových látek a ložního prádla) OSK v Kraslicích z 12.11.1945. 
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Stejně tak Správa státních lesů vyžadovala ponechání lesnických specialistů 

v regionu minimálně v dohledné době, a měla pro to dobrý důvod: 

„Jedná se v nynější době o zdolání broukové kalamity, která hrozí 

v katastrofálním měřítku. Mimo to jsou ještě veškeré zásoby dřeva v lese nevytaženy 

k cestám a jest nebezpečí, že by provedením odsunu těchto dělníků dříví v lese již 

muselo zůstati a podlehnouti zkáze. Jedná se pouze o skutečně výkonné lesní dělnictvo 

a povozníky, od nichž jest výhradně odvoz dříví odvislý.“61 

Kuriózním případem pak byla žádost o vynětí z odsunu pro zaměstnance 

kraslického krematoria: 

„… v zájmu veřejného zdraví. Náhrada těchto zaměstnanců českými je 

nemožná, protože ve vnitrozemí je těchto velmi málo a byl jich vždy nedostatek.“62 

V některých případech tyto žádosti zachránily německým pracovníkům zdraví, 

či dokonce životy. Když mělo být sedm německých zaměstnanců společnosti (v té 

době již národního podniku) České hudební nástroje přesunuto na práci do 

jáchymovských dolů, byly to právě protesty vedení firmy na kraslickém ONV ohledně 

nedostatku pracovních sil a vhodné specializaci těchto pracovníků, díky kterým bylo 

všem sedmi Němcům povoleno zůstat.63 Společným jmenovatelem všech podobných 

žádostí jsou pokusy o vyjádření urgence, provázející celý proces – navození strachu 

z negativních následků, zdůrazňování výjimečnosti a nenahraditelnosti německých 

zaměstnanců, a někdy i vliv jejich odsunu na výkon v dané oblasti na národní úrovni. 

Ztráta německých specializovaných zaměstnanců se opravdu týkala všech – často 

překvapivých či nepředvídaných – oblastí ekonomiky i veřejného života, a problémy 

s jejich nahrazením se staly hlavním tématem diskusí mezi jednotlivými správními 

komisemi i vyššími byrokratickými orgány. Některým Němcům bylo díky tomu 

povoleno zůstat víceméně na dobu neurčitou, zejména nepostradatelným profesím 

v oblastech např. lékařství. Problémy s náhradou zaměstnanců však nebránily 

                                                           
61 SOkA Sokolov, fond ONV Kraslice, Dopis Správy státních lesů v Kraslicích repatriační komisi při OSK 

Kraslice z 13.6.1946. 
62 SOkA Sokolov, fond ONV Kraslice, Dopis MSK v Kraslicích OSK v Kraslicích z 27.6.1946. 
63 Národní archiv, Ministerstvo vnitra, Dopis ONV v Kraslicích Ředitelství jáchymovských dolů v Jáchymově 

z 6.10.1948. 
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národním správám v bleskovém zabírání dříve výnosných podniků s nadějí na jejich 

budoucí rozvoj. 

Oproti ostatním sudetským městům, stejně jako v rámci svého regionu, byly 

Kraslice obsazeny národními správci bezprecedentní rychlostí. Sokolovsko jako oblast 

trpělo nedostatkem národních správců v živnostenské sféře, což mohlo přispět 

k postupnému zavírání až poloviny místních závodů.64 V Kraslicích však byla všechna 

volná místa v oblasti živnostnictví zadána před podzimem roku 1945,65 čímž bylo 

podtrženo historické vedoucí postavení města jako ekonomického tahouna širokého 

okolí. Pozornost, která se městu dostávala, byla jednoznačným plusem – méně 

významná sídla se potýkala s výše zmíněným nedostatkem nejen národních správců, 

schopných organizovat provoz a přestavbu, ale i samotné pracovní síly. Velice úzké 

zaměření kraslické ekonomiky bylo také důvodem pro povolení setrvání většího počtu 

Němců, než v ostatních městech a regionech. Zatímco v oblastech zemědělství či 

těžkého průmyslu nebylo třeba učit nové přistěhovalce za pomoci německých 

odborníků, tradiční kraslické zpracování textilu a výroba hudebních nástrojů – se 

kterými chtěl komunistický režim dále pokračovat – byly obory, jejichž specializaci 

bylo potřeba předat od původních obyvatel těm novým. Až do 50. let tak kraslická 

německá populace tvořila až čtyřicet procent celkového obyvatelstva (částečně kvůli 

zdržujícím se odborníkům, částečně kvůli smíšeným rodinám, jimž bylo povoleno 

setrvat v Československu).66 

Tento vývoj s sebou však nesl i určitou míru problémů. Prvním bylo získání 

přistěhovalců, ochotných a schopných naučit se zpracovávat textil či vyrábět hudební 

nástroje. Regiony, založené např. na zemědělské činnosti měly výhodu obecně 

jednodušší nabízené práce, se kterou mohlo mít velké procento nově příchozích 

obyvatel minulou zkušenost. Města jako Kraslice, silně spojená s vysoce odbornými 

řemesly a často unikátní či minimálně výjimečná v rámci širšího regionu nebo 

dokonce země, se musela smířit s přílivem lidí, zcela nezkušených v potřebných 

                                                           
64 Jiří Matějček, „Otázky osidlování a vývoje pohraničí v roce 1945 a Sokolovsko,“ in Minulostí západočeského 

kraje, ed. Miloslav Bělohlávek (Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1970), 8. 
65 Národní archiv, ÚV KSČ, f. 23, a.j. 1n, Zápis z 1. osídlovací konference 28.2.1946. 
66 Miroslav Blažek, Hospodářský zeměpis Československa (Praha: Orbis, 1956), 123. 
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oborech. Setrvání německých odborných „učitelů“, které bylo tím pádem vitální pro 

kontinuitu provozu městských podniků, mělo obratem vliv na nálady mezi 

obyvatelstvem, a ekonomická situace tak přímo ovlivnila situaci společenskou. 

Úřední orgány si sice uvědomovaly nutnost setrvání některých potřebných 

německých obyvatel, nově příchozí Češi však celou věc viděli jinak. Ilustrovat lze tyto 

nálady např. na dopisu z léta roku 1947, ve kterém 114 obyvatel kraslického okresu 

požadovalo vysídlení všech Němců bez ohledu na jejich pozitivní vliv na místní 

ekonomiku – tito lidé si roli německých odborníků plně uvědomovali, a byli ochotni 

nést následky zhoršeného stavu lokálního hospodářství, pokud by byl vyvážen 

okamžitým odstraněním veškerého setrvávajícího německého obyvatelstva.67 Podobně 

se vyjadřovali i obyvatelé ostatních sudetských regionů, na Kraslicku však byla tato 

tendence silnější vlivem výše zmíněného vysokého procenta dlouhodobě 

setrvávajících Němců. Zástupci obcí v kraslickém okrese se situaci pokoušeli zklidnit 

podrobným vysvětlením dostatečnosti odsunu při setkání s občany, kde dokonce 

tvrdili, že „okres kraslický provedl svůj organizovaný odsun Němců dokonale a 

v míře, která byla větší, než jim bylo přikázanými termíny transportů možno.“68 

Občané však měli podporu místních úředních orgánů – MNV v Kraslicích v reakci na 

vysokou obsazenost bytů německy hovořícími obyvateli žádal místní ONV o „konečné 

vyřešení otázky Němců, nespecialistů a neantifašistů.“69 ONV, ač souhlasil s existencí 

problému, vyjádřil pochybnosti o zoufalosti situace s tím, že v Kraslicích žije 

maximálně poloviční počet obyvatel oproti předválečnému stavu, a není tudíž 

pravděpodobné, že by Čechy nebylo kde ubytovat, pokud ovšem netrvají pouze na 

bytech vyšší třídy.70 

Restrukturalizace lokální ekonomiky proběhla v podobném duchu jako ve 

zbytku země, a to konfiskací a znárodněním dříve německých podniků a továren. 

Firmy, zaměstnávající více než 500 lidí (v případě vysoké ekonomické důležitosti i 

                                                           
67 Národní archiv, ÚPV-B, k. 967, sign. 1281/3, Dopis 114 obyvatel obcí Tisová, Zelená Hora a Bublava 

osobnímu tajemníku ministra vnitra Adamcovi z 26.7.1947. 
68 SOkA Cheb, fond ONV Cheb, Zápis z jednání zástupců Oblastní úřadovny OsÚ a FNO v Karlových Varech 

s obyvatelstvem obcí Bublava, Tisová a Zelená hora z 24.9.1947. 
69 SOkA Sokolov, fond ONV Kraslice, Žádost MNV v Kraslicích ONV v Kraslicích z 10.11.1947. 
70 SOkA Sokolov, fond ONV Kraslice, Dopis ONV v Kraslicích MNV v Kraslicích z 14.11.1947. 
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menší), byly zestátněny v říjnu 1945 prezidentskými dekrety, které se týkaly též 

finančního sektoru, hutnictví, těžařství, či zbrojařství.71 To byla první fáze 

socialistického plánu, jehož dalším krokem bylo zrušení většiny původních menších 

podniků za účelem jejich konsolidace do velkých národních koncernů, jenž měly být 

centrálami specializované výroby. Takto bylo do roku 1947 z 3348 znárodněných 

firem vytvořeno 321 národních podniků po celé zemi72 – redukce v počtu podniků jako 

takových byla tudíž více než devadesátiprocentní. V Sudetech bylo cílem zajistit ve 

velkokapacitních závodech pracovní místa pro značný počet nově příchozích obyvatel, 

která by nemusela existovat v případě zachování staré struktury původně německých 

podniků. Zároveň to měly být právě velké státní podniky, ve kterých se měla 

koncentrovat většina pracovní síly za účelem vyšší míry kontroly ze strany státu. Již na 

jaře 1947 bylo v podnicích spadajících pod národní správu zaměstnáno téměř 

osmdesát procent všech československých zaměstnanců, přičemž tyto podniky tvořily 

dvě třetiny celkových výrobních kapacit.73 

Jako město, fungující díky obchodní činnosti menších i větších německých 

podnikatelů, byly Kraslice jasným cílem pro konsolidaci jednotlivých firem do 

národních podniků. Tento proces nejenže umožnil státu lépe kontrolovat činnost 

společností, ale díky vybudování velkokapacitních továren vytvořil pracovní místa pro 

nově příchozí obyvatele, která by v případě zachování staré ekonomické struktury 

neexistovala. Ilustrovat se tento proces dá na snad nejvýznamnějším výrobním odvětví 

města, totiž na hudebních nástrojích. 

 

Hudební průmysl 

 

Později mezinárodně známá výroba dechových nástrojů se v Kraslicích 

rozmohla v 18. století, a stejně jako v případě dříve vyráběných strunných nástrojů 

mohla prosperovat díky výhodě logisticky i finančně dostupných zdrojů potřebných 

                                                           
71 Karel Kaplan, Znárodnění a socialismus (Praha: Práce, 1968), 18, 51. 
72 Zdeněk Radvanovský, Konec česko-německého soužití v ústecké oblasti 1945-1948 (Ústí nad Labem: 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1997), 124. 
73 Alice Teichova, Wirtschaftsgeschichte der Tschechoslowakei 1918-1989 (Vídeň: Böhlau, 1998), 88. 
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materiálů v okolních horách. Železo, stříbro a další kovy potřebné k výrobě bylo 

možno čerpat přímo z okolních dolů bez nutnosti importu, a výroba nástrojů proto 

zažívala období rozpuku. 19. století s sebou přineslo průmyslovou revoluci, díky které 

mohli podnikatelé upustit od zastaralých metod výroby a využít možnosti rychlejší, 

levnější a masovější produkce, umožněné novými technologiemi. 

Právě v tomto období lze sledovat definitivní zařazení Kraslic do kategorie měst 

známých i za hranicemi jako významná centra výroby hudebních nástrojů a hudební 

kultury celkově. Nově otevřené továrny fungovaly symbioticky s tradičními domácími 

výrobci, a velká část nástrojů i jejich součástí byla exportována do zahraničí. V 19. 

století prosperující hudební průmysl umožnil vzestup dnes známým továrníkům, mezi 

které patřili Anton Breinl (jehož secesní vila dodnes stojí u Stříbrného potoka), 

Emanuel Hüller (jedna z klíčových postav maloobchodu s nástroji a exportu), rodina 

Stowasserů (techničtí inovátoři, jejichž firma díky úspěchům ve světě otevřela 

pobočky i v severní a jižní Americe), nebo Anton Konrad Hüttl, jehož nástroje byly na 

přelomu století oceňovány na výstavách v Evropě, USA, Austrálii, či Japonsku.74 

Vzhledem ke své velikosti zaměstnával hudební průmysl v Kraslicích velkou 

část populace. Jen samotných dělníků zde v oboru pracovalo v roce 1928 více než tři 

tisíce, k tomu několik set odborníků, podnikatelů, a mnoho dalších zaměstnanců 

potřebných pro provoz továren a dílen.75 Výroba hudebních nástrojů byla přímo či 

nepřímo zdrojem obživy většiny obyvatel města, a ze své podstaty tvořila i největší 

část ekonomicky výnosné (a tedy i daně přinášející) činnosti. Jelikož bylo ve 

finančním zájmu státu zachovat historickou specializaci regionů a měst, bylo třeba 

zajistit kontinuitu podnikatelské činnosti. Noví osídlenci však postrádali odborné 

znalosti, díky kterým by mohli nahradit odsunuté německé domácí výrobce nástrojů, a 

bylo mezi nimi i pramálo zkušených továrníků, vedoucích pracovníků a jiných 

specialistů. Logickým východiskem bylo proto všechny jednotlivé podniky 

zkonsolidovat do jedné snadno ovladatelné firmy, poskytující zaměstnání ve výrobě i 

pro lidi bez odborných znalostí. 

                                                           
74 Treixler, Heimatkunde des Bezirkes Graslitz, 362. 
75 Wenzel Jaksch, „V zemi výrobců hudebních nástrojů,“ Sozialdemokrat, 1928, 36. 
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Proto bylo na podzim 1945 vytvořeno hudební družstvo AMATI. Název měl 

evokovat jak historické vazby města na výrobu hudebních nástrojů, tak italskou rodinu 

Amati, patřící vedle rodů Stradivari či Guarneri k nejvýznamnějším evropským 

výrobcům houslí. Paradoxně se však zpočátku společnost na smyčcové nástroje vůbec 

nesoustředila, a vyráběla zejména nástroje dechové, kterými je známá dodnes (jak 

přiznává i současný název Amati-Denak, jehož druhá část vznikla zkrácením slov 

„dechové nástroje Kraslice“). Problémem, na který vedení firmy narazilo hned 

zezačátku, byla rozpoznatelnost jména v zahraničí, lépe řečeno její absence. Ačkoli 

chtěla společnost navázat na hudebnickou tradici svých německých předchůdců, 

z pohledu zahraničního trhu šlo o nový a neznámý subjekt. Jména jako Hüttl, 

Stowasser či Breinl si s názvem „Amati“ nikdo nespojoval, a po nástupu 

komunistického režimu, jehož produkty byly západní veřejností vnímány jako 

podřadné, bylo navíc třeba přesvědčit zahraniční trh o kvalitě výrobků. 

Důležitým zlomem byly objednávky hudebních nástrojů pro armády 

Sovětského svazu i USA. Gigantické objemy zakázek přinesly firmě tolik důležitý 

finanční kapitál, a hlavně zahraniční viditelnost na západě i na východě. Amati si tak 

postupně vybudovalo pověst výrobce kvalitních hudebních nástrojů, a již několik let 

po válce vyváželo do zemí po celém světě.76 Stále rostoucí podnik však vyžadoval 

postupné rozšiřování, a po jeho znárodnění v roce 1948 byly proto připojeny další 

továrny v Brně a Hradci Králové. Zároveň se počítalo s výchovou nových hudebních 

odborníků, a byla založena učňovská a průmyslová škola.77 Okolo Amati se následně 

soustředila i velká část kultury města – byl založen firemní dechový orchestr, 

pravidelně hrající na místních kulturních akcích (často pořádaných právě Amati), od 

poloviny 50. let se pořádaly výstavy hudebních nástrojů, a po zvýšení kvality výroby 

byly nástroje prezentovány i na zahraničních výstavách. 

Vzhledem k rychlosti, s jakou po odsunu Němců stát převzal kontrolu nad 

výrobou hudebních nástrojů, bylo předejito zásadnějším problémům. Stejně jako 

ostatní oblasti regionálního průmyslu se i zde bylo třeba vyrovnat s dočasným 

                                                           
76 Jaroslav Fiala, „Úspěchy výroby hudebních nástrojů v Kraslicích po druhé světové válce,“ in Západočeský 

historický sborník (Plzeň: Státní oblastní archiv v Plzni 3, 1997), 323-329. 
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nedostatkem zdrojů, materiálů, a nevyhovujícím stavem infrastruktury, výroba však 

pokračovala prakticky okamžitě. Potíže nastaly spíše na úrovni občanské, a místy 

docházelo k různým formám nepokojů. Jelikož zpočátku v Amati ještě pracovala 

relativně početná skupina Němců, museli nosit označující pásky (tak jako během 

odsunu na mnoha místech), což přispívalo k menším etnickým roztržkám. Zmíněné 

učiliště bylo místem učňovské demonstrace v reakci na nedostatek jídla a míst ke spaní 

– několik desítek z nich také po demonstraci opět odešlo pryč z města.78 Nakonec se 

ukázala i neochota některých původních výrobců hudebních nástrojů vzdát se svého 

místa, jak je vidno na příkladu syna slavného a výše zmíněného Antona Konrada 

Hüttla. Mladý Hüttl byl ještě v roce 1947 přítomen v Kraslicích a zřejmě vyvolával 

nepokoje, jelikož závodní rada podniku Amati zažádala o jeho odsunutí nebo poslání 

do vnitrozemí s tím, že se „fláká bez práce po Kraslicích a provokuje.“79 

Kromě podobných společenských excesů se celková přestavba struktury 

kraslického hudebního průmyslu neprojevila v prvních letech tak výrazně, jak se 

někteří obávali. Kvůli chaotickému pohybu obyvatel v tomto období neexistují pro 

menší pohraniční města jako Kraslice přesné statistiky zaměstnanosti, nicméně 

vzhledem ke drastické změně počtu obyvatel města (ze 13 524 obyvatel k roku 1930 

bylo v roce 1950 pouhých 5 92980), velikosti nových továren (a jejich zaměstnanecké 

kapacity) a rychlosti, s jakou nově zprovozněné státem řízené podniky dokázaly 

obnovit produkci, lze odvodit relativně velký podíl zaměstnaných obyvatel na celkové 

populaci města. První léta nové éry hudebního průmyslu v Kraslicích proto vypadala 

nadějně. Výroba hudebnin však nebyla jediným lokálně známým odvětvím, které se 

stalo předmětem organizovaných změn. 

 

 

 

                                                           
78 Kotěšovec, Kraslická kronika, 244-245. 
79 SOkA Sokolov, fond ONV Sokolov, Prezidiální spisy ONV Kraslice 1947. 
80 František Čapka, Lubomír Slezák, Jaroslav Vaculík, Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé světové 

válce (Brno: CERM, 2005), 352-353. 
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Textil 

 

Tak jako v oblasti hudebnictví přinesla průmyslová revoluce bezprecedentní 

technologický pokrok i pro tradiční výrobu textilních produktů, spojený s vzestupem 

podnikavých továrníků. Mezi ně patřila rodina Starků (výšivky), Christian Kühnl 

(bělidlo a úpravna), Durst a Krey (barevna), nebo Bedřich Klier (krajky).81 Město tak 

nebylo pouze velkovýrobnou jednoho druhu textilu, jako spíše univerzálním centrem 

textilního průmyslu, kde bylo možno objednat, zakoupit, upravit, či jinak zpracovat 

vše od oblečení po záclony. Rozvoj pokračoval i ve 20. století, a přes útrapy první 

světové války vznikaly nové domácí podniky i továrny, stejně jako se starší firmy 

rozšiřovaly až do 30. let. Mnoho z nich muselo kvůli pokrytí poptávky vystavět nové 

pobočky i továrny, většinou v relativně blízkých vesnicích, někdy i mimo Krušné 

hory. Druhá světová válka pak znamenala, stejně jako pro většinu výrobních oborů 

s dostupnými továrnami, přesunutí výroby z původní specializace na válečný průmysl. 

Po dvě stě let dlouhé historii se tak německé textilní firmy se s Kraslicemi rozloučily 

nucenou výpomocí provozu nacistického Německa a jeho armády. 

V kompetenci dříve zmíněné národní správy byl i průmysl a výroba, a v roce 

1945 tak do jejího dočasného vlastnictví spadly i desítky místních textilních podniků. 

Tak jako jinde následoval dnes již známý proces shromáždění majetku původních 

firem a konsolidace jejich činnosti do jedné, státem ovládané společnosti. Vládní 

nařízení k tomuto kroku vzniklo již v roce 1946, realizace však proběhla až o tři roky 

později. Dne 4.7.1949 vznikl národní podnik Krajka, výroba tylů, krajek a výšivek, 

Kraslice pod správou Ústředního orgánu pro průmysl textilní a oděvnický.82 Krajka se 

zcela asimilovala do existující infrastruktury, a podobně jako Amati se snažila navázat 

na zdejší oborové tradice. První výrobní závod vznikl v budově, dříve fungující jako 

sídlo společnosti Stark a Köstler (viz výše), a do roku 1950 získala Krajka i výrobny 

odsunem zaniklých firem Zottleder (výroba záclon) a Kroha (výšivky). Zároveň byly 

                                                           
81 Kotěšovec, Kraslická kronika, 72-81. 
82 Státní oblastní archiv v Plzni, Krajka, n. p., s. p., Kraslice (1937) 1947-1991. 
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do majetku Krajky převedeny části národních podniků ze širšího okolí, včetně jedné 

výrobny v Aši.83 

Spolu s Amati se tak z Krajky bezprostředně po válce stal největší 

zaměstnavatel města Kraslice a okolí. Jedním z okamžitých efektů tohoto procesu byla 

náhlá potřeba obyvatel vesnic dojíždět do Kraslic za prací. Po většinu historie bylo i na 

vesnicích mnoho samostatně fungujících dílen, výroben, a řemeslníků, provozujících 

své podniky v oblasti svého bydliště, ne-li přímo ve svém domě. Zrušení těchto 

subjektů a přesunutí jejich činnosti pod národní podniky v Kraslicích znamenalo pro 

nově příchozí obyvatele nutnost někdy nepříjemného dojíždění (či docházení v případě 

nefunkční poválečné infrastruktury) do města kvůli obživě. Vesnice jako Bublava, 

Stříbrná, Tisová, či Šindelová se tak z relativně samostatných entit začaly 

transformovat do oblasti funkcí podobné velkým metropolitním zónám – jejich 

obyvatelé již většinu své ekonomické činnosti (ať vydělávání či utrácení peněz) 

nevykonávali přímo zde, ale v nejbližším městě. Okolní vesnice obratem ztratily 

velkou část přísunu financí, jelikož populace trávila v Kraslicích i velkou část volného 

času. Restaurační podniky přišly o velkou část příjmů, kulturní organizace a 

pravidelné akce se téměř vytratily a nahradily je události v Kraslicích, a vesnice – po 

odsunu navíc často ve stavu na hony vzdáleném od ideálního – byly z živých a 

aktivních míst z velké části zredukovány pouze na bydliště. 

 

Dosidlování 50. let a dlouhodobý vývoj Kraslic 
 

 První léta po odsunu Němců se nesla zejména v duchu hledání okamžitých 

řešení problémů, vzniknuvších vlivem bleskového vymizení původní populace. Pokud 

se však snažíme získat kompletní obraz proměny Kraslic, je třeba zahledět se i do 

dalších dvou či tří desetiletí, během kterých se ekonomika i kultura města 

stabilizovala. Až v padesátých a šedesátých letech lze sledovat silné proměny např. 

v kultuře, architektuře, či ekonomice ve větším měřítku. Tato kapitola proto rozebírá 

                                                           
83 Státní oblastní archiv v Plzni, Krajka, n. p., s. p., Kraslice (1937) 1947-1991. 
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dvě hlavní oblasti, na kterých jsou změny sledovatelné – kulturu a ekonomiku. 

Kultura, reprezentována třemi podkapitolami (náboženství, architektura, 

tradice/zvyky), byla od padesátých let terčem komunistické kampaně, která měla za 

účel nahradit všechny známky německé historie Sudet slovanskou symbolikou a 

tradicemi, posilujícími českou identitu mezi místní populací. Za synonyma kraslické 

ekonomiky lze od padesátých let považovat národní podniky Krajka a Amati, které 

převzaly břemeno místní ekonomické aktivity, a práce se na ně proto zaměřuje jako na 

hlavní reprezentanty kraslické ekonomické činnosti. 

Hlavním problémem, se kterým se československý úřednický aparát musel 

potýkat v pohraničí, nebylo, jak tam nové osídlence dostat – mnoho z nich ostatně do 

Sudet proudilo bez jakékoli oficiální výzvy či pozvání. Již ke konci 40. let se ukázalo, 

že mnohem náročnější bude zde kolonisty dlouhodobě udržet. Fluktuace nové 

pohraniční populace byla způsobena nespočtem faktorů, vyžadujících pozornost 

státních orgánů. Jako první z pohraničí zmizeli výše zmínění „zlatokopové“, ať již 

dobrovolně po získání uspokojivého množství majetku, či s pomocí bezpečnostních 

složek po usvědčení z trestné činnosti. Dalšími odchozími byli lidé, kterým se ani po 

více než roce či dvou nepodařilo zlepšit vlastní životní úroveň oproti životu ve 

vnitrozemí, a rozhodli se vrátit ke svým starým životům. Ani oficiální zákaz prchání 

z pohraničí však nepomohl, jak bylo zdůrazněno i na jedné z porad členů ministerstva 

zemědělství a několika dalších orgánů: „Dochází k tomu, že odcházejí najednou celé 

obce a nedá se tomu nijak bránit. Přídělci mizí i proti zákazu a prostě utekou a nechají 

za sebou úplně prázdné usedlosti.“84 

 Byl proto vypracován tzv. „doosídlovací plán“, jehož záměrem bylo během 50. 

let velmi systematickým a organizovaným způsobem napravit tíživou pohraniční 

situaci a doplnit populaci o další nové osídlence, zajišťující v ideálním případě plnou 

zaměstnanost a plynulý provoz všech ekonomických odvětví. Vzhledem k velkému 

počtu odchozích obyvatel ze zemědělských oblastí byla i strategie doosídlování 

vypracována s ohledem na tuto oblast ekonomiky. Byl zahájen nábor nových – 

zejména mladých a vitálních – kolonistů, kterým byly přislíbeny řádné odměny a 

                                                           
84 Národní archiv, fond Ministerstva zemědělství, Osídlená půda – opouštění přídělů. 
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výhody, plynoucí z jejich přesídlení do pohraničních oblastí. Jednalo se o finanční 

úlevy, slevy na nákup pracovních potřeb, či prémie za hospodaření na dosud 

neobsazených statcích,85 navíc bylo výrazně investováno do výstavby nových 

bytových jednotek, uspokojivých pro nově příchozí více než často bídně vypadající 

stará obydlí po Němcích. 

 Kraslicím, jakožto městu zemědělstvím a jeho problémy v zásadě nezatíženým, 

se doosídlovací akce z velké části vyhnuly. Ačkoli Karlovarský kraj byl jedním 

z hlavních příjemců nových osídlenců, tito směřovali spíše do nížinných oblastí, nikoli 

do příhraničního horského pásma. Exkluzi Kraslic z doosídlovacího plánu můžeme 

sledovat i na vývoji populace během 50. let. V roce 1950, po dokončení finálních fází 

odsunu, se v městě Kraslice nacházelo pouhých 5 929 obyvatel. O 11 let později, po 

masivním doosídlování pohraničí po celé zemi toto číslo vzrostlo o pouhých 555 lidí.86 

Celkový počet 6 484 obyvatel k roku 1961 a průměrný přírůstek 50 lidí ročně během 

50. let tak svědčí o naprosto minimálním či neexistujícím efektu organizovaného 

doosídlování, a lze ho přisoudit běžným příčinám, tedy porodnosti a organickému 

pohybu obyvatelstva. Není však od věci zaměřit se na vývoj Kraslic po uklidnění 

situace konce 40. let a během postupné stabilizace života ve městě. 

 

 Nová sudetská kultura 
 

Jednou z největších výzev pro osídlence v celém československém pohraničí 

bylo nahrazení dříve dominantní německé kultury novou. Vzhledem k často málo 

homogennímu složení nové sudetské populace nešlo pouze o výměnu německé kultury 

za československou, mnoho příchozích ze zemí jako Maďarsko, Chorvatsko či 

Ukrajina se i přes své minoritní postavení také pochopitelně snažilo o vlastní kulturní 

projev a vymezení svého kulturního prostoru. Ačkoli se pohraničí neproměnilo v zónu 

etnických a kulturních válek, situace se velmi lišila oproti době, kdy byla kultura 

                                                           
85 Lubomír Slezák, „Pohraničí českých zemí na pokračování (Dosídlování v padesátých letech 20. století),“ Acta 

Oeconomica Pragensia, č. 7 (2007), 383-394. 
86 „Historický lexikon obcí ČR 1869–2005 – 1. díl,“ Český statistický úřad, poslední změna 31.12.2004, 

https://www.czso.cz/documents/10180/20538302/13n106cd1.pdf/cf538eaa-7f70-49f6-8e76-

dc88932650ef?version=1.0. 
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v Sudetech diktována německou menšinou prakticky bez ohledu na stav ve zbytku 

země. 

Prioritou komunistického režimu bylo kulturní sjednocení pohraničních regionů 

se zbytkem země. Vize předsedy Osidlovacího úřadu Miroslava Kreysy byla 

Československá republika bez národnostních menšin, kulturně navrácena původnímu 

„slovanskému živlu“.87 Slovanské země byly po druhé světové válce v moci 

komunistických režimů, které oživily myšlenku panslavismu a posílily ji o 

revitalizovaný slovanský nacionalismus, založený na pocitech ublížení a zrady 

z traumatizujících událostí posledních let – Mnichovské dohody, německých 

zvěrstvech v Polsku, ruských obětech při vytlačování nacistické armády z východu, 

každý národ mohl své vlastenectví postavit na protiněmeckých náladách. 

V prvních poválečných letech tak byla německá kultura aktivně potlačována a 

nahrazována kulturou slovanskou. Pro co nejsilnější zakotvení slovanských tradic a 

hodnot v pohraničí bylo však třeba místo vytvoření zbrusu nové kultury alespoň 

symbolicky navázat na tradice dob dávno minulých, které v populaci vzbuzují větší 

dojem úcty a povinnosti vůči vlasti. Byl tudíž vykonstruován narativ návaznosti 

poválečného osídlení pohraničí na dobu Přemyslovců. Jednalo se totiž o poslední 

historickou éru, kdy byl český stát plně v moci českých vládců (vyjma krátkého 

působení Jiřího z Poděbrad na českém trůnu), a tedy „nepošpiněn“ nyní nenáviděnou 

německou přítomností. Zároveň byl odsun Němců viděn jako napravení historické 

chyby přemyslovských vládců, kteří původní německé kolonisty do pohraničních 

oblastí pozvali.88 Návaznost na dobu Přemyslovců nebyla nijak metaforická či jakkoli 

nenápadná – naopak, byla prezentována co nejjasněji a nejúmyslněji. Zavedení tohoto 

kulturního procesu bylo také velice rychlé, a již v srpnu 1945 můžeme jeho urgenci 

sledovat např. v prohlášení, vydaném k příležitosti národní pouti k pomníku Přemysla 

Oráče ve Stadicích: 

                                                           
87 Miroslav Kreysa, „Osidlovací politika lidově demokratického státu,“ Osidlování, 17.5.1946, 1. 
88 Emilia Hrabovec, Vertreibung und Abschub. Deutsche in Mähren 1945-1947 (Frankfurt nad Mohanem: Peter 

Lang, 1996), 71. 
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„… pohraničí bylo do 13. století slovanské, než se stalo obětí německé 

kolonizace. … Po letech utrpení pod německou zvůlí, které padli za obeť ti nejlepší 

muži a ženy našeho národa, tu přicházíme, abychom dali dějinám, co jejich jest a co 

jsme jim dlužni: česká půda musí se vrátit do českých rukou, české pohraničí musí býti 

českým.“89 

Využívání historických událostí, spojených s pocitem křivdy na českém národu, 

se stalo oblíbenou komunistickou taktikou posilování nacionalismu a protiněmeckých 

nálad. Stejně jako období přemyslovské vlády byla často využívána bitva na Bílé hoře, 

jejíž „odčiněním“ mělo být vyvlastňování majetku, a jejíhož opakování – před kterým 

Československo zachrání komunistický režim – by se český národ měl nade vše 

obávat.90 Stejnou sílu mělo propagandistické využití husitské tématiky, opět režimem 

zohýbané do podoby, umožňující vytvořit narativ česko-německého etnického 

konfliktu. Sama KSČ se označovala za věrnou tradicím českého národa – „tradicím 

husitským“ již v předvolebním období roku 1946.91 Tato rétorika byla později posílena 

v rámci snah o počeštění pohraničních regionů. 

  

Architektura 

 

Nově příchozí obyvatelstvo se vyznačovalo silným odporem vůči všem 

vizuálním znakům historické přítomnosti Němců – tuto mentalitu podporoval i 

vládnoucí režim, a zde lze nalézt kořeny apatie, kterou vůči zachování tradiční 

sudetské architektury kolonisté přelomu 40. a 50. let pociťovali. Vesnické usedlosti i 

městské vily byly sice využity k praktickým účelům, přerušená kulturní kontinuita a 

absence jakéhokoli pocitového spojení nových osídlenců s historií místa však zaručila 

nezájem o dlouhodobé udržování původního stavu budov. Tento přístup byl pak úřady 

potvrzen jako správný, když byla započata aktivní demolice mnoha původních stavení 

a často jejich nahrazení novými, funkcionalistickými stavbami. 

                                                           
89 AMV-P, f. 304-194-3, list 13n, brožura Česká půda do českých rukou. 
90 Miroslav Kunštát, „Bilder der Vergangenheit in den Reden der ersten drei kommunistischen Präsidenten der 

Tschechoslowakei,“ in Diktatur. Krieg. Vertreibung. Erinnerungskulturen in Tschechien, der Slowakei und 

Deutschland seit 1945, ed. Christoph Cornelissen, Roman Holec a Jiří Pešek (Essen: Klartext, 2005), 149-171. 
91 Nedělní noviny našeho pohraničí, 26.5.1946, 1. 
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Zatímco starousedlická sídla byla charakterizována architekturou, odrážející 

hluboký a generace zakořeněný vztah místní populace k místu, lokální kultuře, a 

národnostním tradicím, v místech novousedlických byla viditelná „neobydlená stavení 

měnící se pomalu v sutiny, malá upravenost veřejných prostranství, nedostatečná péče 

o veřejné budovy, včetně historických památek, a různé úpravy osídlených stavení 

neodpovídající místnímu typu a zvyklostem“.92 Mentalita nových usedlíků, nové 

sociální a kulturní zvyklosti, i společenské priority způsobily přetvoření vesnic a měst 

v československém pohraničí do podoby dříve nemyslitelné. Postupem času vyrostly 

na místech staré zástavby paneláky, rekreační domy, či veřejné budovy v jednom ze 

socialistických architektonických stylů. 

Jedním z postupně chátrajících symbolů Kraslic byl hotel Praha v centru města, 

původně zvaný Zum Kaiser von Österreich na počest návštěvy císaře Františka 

Josefa.93 Honosný interiér dříve populárního hotelu s kavárnou na břehu řeky Svatavy 

byl zcela přestavěn a po několik desetiletí zakonzervován ve stylu socialistických 50. 

let, zatímco exteriér nebyl renovován a postupně chátral. Blízký hotel Bílá labuť, 

stojící od počátku 17. století v severní části náměstí (dnes náměstí T.G.Masaryka),94 

byl stržen v rámci celkové přestavby náměstí, jejíž součástí byla i výstavba dodnes 

existujícího Domu kultury, kterému musely v roce 1963 ustoupit také původní 

německé obytné domy. Severní část města mezi kostelem Božího Těla a odbočkou na 

Bublavu (Schwaderbach), ve které se dříve nacházely obytné domy, dílny i větší 

výrobny, byla postupně prakticky celá srovnána se zemí a nahrazena dnes viditelnými 

panelovými domy. Ty byly vybudovány ve velkém množství i v nejsevernější části 

města, předtím pouze lehce zastavené menším množstvím usedlostí. Činžovní domy 

v dnešní ulici Pohraniční stráže byly upraveny v souladu se stylem tehdejší doby. 

V bezprostřední blízkosti za zadní apsidou kostela Božího Těla bylo zřízeno nákupní 

středisko Svatava, jehož estetická kvalita byla již v době výstavby diskutabilní. 

Všechny tyto změny vytvořily z Kraslic nové, oproti původnímu stavu prakticky 

                                                           
92 Iva Heroldová, „Novoosídlenecká vesnice,“ Český lid 71, č. 3 (1984): 130-132. 
93 František Řivnáč, Řivnáčův průvodce po království Českém (Praha: Bohemia, 1882), 345. 
94 Tamtéž. 
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nerozpoznatelné město, a skrze silnou implementaci české socialistické architektury 

zajistily novým obyvatelům pocit moderního života i místní kulturní příslušnosti. 

 

Tradice a zvyky 

 

S německými obyvateli pohraničí odešly i základní stavební kameny místní 

kultury. Původní lokální jazyk – v případě Kraslic tradiční „Erzgebirge Deutsch“, tedy 

krušnohorská němčina – byl nahrazen češtinou, která byla během krátké doby slyšet i 

vidět téměř všude. Vše německé bylo nahrazeno českým, což znamenalo konec stovky 

let starým tradicím – např. umělecké dřevovýrobě, pletení košů, či domácímu 

paličkování. S těmito řemesly a uměním byly tradičně spojeny trhy, festivaly, setkání, 

a organická výměna znalostí, novinek i produktů mezi jednotlivými krušnohorskými 

komunitami. Příchod nových osídlenců pochopitelně znamenal nové tradice, přehlížení 

starých německých zvyků a jejich postupné zapomenutí. Malé množství v pohraničí 

setrvávajících Němců nebylo vzhledem k okolnostem v pozici, ze které si mohli 

dovolit své tradice praktikovat na takové úrovni, jako dříve. 

V poválečných letech existovala výrazná snaha ukončení zbývající existence 

německé kultury v pohraničí. Československý rozhlas vedl národní snahy o vyrovnání 

vlivu české hudby s německou, která byla prominentní v období Protektorátu. 

„Německá hudba, ať má jakékoli kvality estetické a absolutně umělecké, je 

samozřejmě zrozena z německého ducha,“ pravil programový ředitel rozhlasu a 

odstranil z vysílání veškerou hudbu německého původu.95 Stejně tak byly 

odstraňovány sochy německých skladatelů – např. karlovarský pomník Ludwiga van 

Beethovena měl být přemístěn do „podřadnějšího“ prostředí, a jeho místo měla 

zaujmout socha Bedřicha Smetany.96 Není proto s podivem, že s tak silnou oficiální 

podporou se tyto nálady odrážely i mezi veřejností, která se na místní úrovni 

zasazovala o stejné cíle. Byly též vystavěny české knihovny, případně původní 

                                                           
95 Národní archiv, f. MI, k. 46, inv. 86, Dopis programového ředitele Českého rozhlasu Mirka Očadlíka 

ministerstvu informací. 
96 „O český ráz Karlových Varů,“ Zpravodaj z pohraničí, 1.6.1946, 11. 
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německé „očištěny“ od německé literatury, která byla nahrazená tou slovanskou.97 

Samozřejmostí byly i české školy, do kterých musely nově chodit i děti setrvávajících 

německých (většinou smíšených) rodin. 

Zároveň probíhala v pohraničí implementace československých hodnot skrze 

odkazy na – v té době stále ještě relativně nedávné – osamostatnění země a oslavy 

událostí s ním spojených (např. narození TGM a E. Beneše), či událostí z jiných 

období historie (upálení Jana Husa), mající za účel probudit české národní vědomí a 

posílit dojem „českosti“ v pohraničních regionech. Iniciativa těchto nacionalisticky 

zaměřených akcí byla prakticky zcela v rukou Komunistické strany Československa, 

jež se v poválečném období stala symbolem a hlavním propagátorem patriotismu, 

slovanského ducha, a národní příslušnosti k Československu.98 Z podstaty věci 

nemohlo jít o tradice, formující se (tak jako předchozí německé zvyky) naskrz mnoho 

generací a zaujímající prominentní místo v myslích nových místních obyvatel. Někdy 

až příliš umělá, státem podporovaná či přímo vytvořená kultura proto nebyla silným 

sociálním poutem místní populace, a z pohraničních měst se tak vytratila dříve 

přítomná vzájemná sounáležitost mezi sousedy, spoluobčany, i obyvateli blízkých 

sídel. 

Quido Kastner popisuje s ohledem na toto období „procesy vytváření občanské 

společnosti z různorodých zdrojů přistěhovalců“, a zmiňuje „procesy vytváření 

sociálních vazeb, vzniku sociální struktury v nových podmínkách a formování 

všeobecných hodnot soužití.“99 Sociální struktura je nerozlučně spjata s potřebou 

existující kultury, umožňující lidem identifikaci sebe samých, tak spojení s místem a 

jeho ostatními obyvateli. To platí o to více pro společnost vytvářenou prakticky „na 

zelené louce“, jako tomu bylo u pohraničních osídlenců, kteří si museli vytvořit vlastní 

identitu a dát místu specifický ráz, vycházející z jejich národnosti a tradic. Jedním 

z nositelů dobové kultury byl komunistický režim, a v pohraničních městech se tak 

brzy objevily prvomájové pochody, připomínky narození významných osobností 

                                                           
97 Všeodborový archiv, Ústřední rada odborů, Hlášení okresních odborových rad Ústřední radě odborů za říjen a 

listopad 1945 o německé politické a odborné literatuře a jejím možném využití. 
98 O český ráz Karlových Varů,“ Zpravodaj z pohraničí, 1.6.1946, 21. 
99 Quido Kastner, Osidlování českého pohraničí (na příkladu vybraných obcí Litoměřicka), 18. 
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komunismu, či oslavy splnění cílů průmyslové produkce. V nově postavených 

kulturních domech probíhaly politicky zabarvené akce, umožňující osídlencům nejen 

utužit novou lokální společnost navazováním kontaktů, ale také potvrdit novou 

sociální strukturu pohraničí jako českého socialistického území. Podobnou roli hrály i 

vesměs organicky vzniklé politické, zájmové a společenské organizace,100 jenž se na 

nějakou dobu staly centrem společensko-kulturní aktivity. 

Kraslice tak v procesu, dobře známém všem sudetským městům, ztratily svou 

specifickou historickou kulturu, která byla nahrazena komunistickým „prefabrikátem“, 

vzorem nového československého města, instalovaným po celé republice – tradiční 

architektura byla nahrazena panelovými domy a funkcionalistickými budovami 

praktického účelu, lokální zvyky byly ignorovány či aktivně rušeny a nahrazovány 

nově ustanovenými socialistickými tradicemi, a noví obyvatelé, postrádající pocit 

zodpovědnosti vůči místu, se kterým jejich rodiny nebyly historicky spjaté, tento vývoj 

pokojně přijali. Nutnost „stádnosti“ a souhlasu populace s vládou vytvářeným stavem 

společnosti dále přispěla k vymizení dříve přítomné individuality a jejích kreativních, 

společenských, i podnikatelských projevů. Většina kulturních akcí a identity města 

byla spojena s novými národními podniky jako Amati (viz níže, např. „hudební 

středy“), fungující jako další zdroj komunistické propagandy, nikoli nezištné oslavy 

místní či národní kultury a tradic. 

 

Kraslické národní podniky 

 

Amati 

 

Na dlouhodobém kulturním vývoji Kraslic zanechal svou stopu i výrobce 

hudebních nástrojů Amati. Po rychlém růstu a rozšíření výroby v první polovině 50. let 

se podnik stal stálicí kraslických kulturních akcí, které podporoval nejen svým jménem 

a nástroji, nýbrž i vlastním orchestrem. Ten byl založen již v roce 1946 jako součást 

nového závodu, působící jako aktivní reklama pro nástroje Amati, od poloviny 50. let 

                                                           
100 Quido Kastner, Osidlování českého pohraničí (na příkladu vybraných obcí Litoměřicka), 19-22. 
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však začal působit jako víceméně samostatné profesionální těleso, vystupující nejen na 

lokálních a národních scénách, ale objíždějící i zahraniční festivaly, veletrhy a 

soutěže.101 Orchestr Amati se rychle stal nerozlučným doprovodem většiny 

kraslických kulturních akcí, kterým tak dodal charakteristický zvukový ráz, a zároveň 

začal vydávat vlastní nahrávky, populární nejen na Kraslicku. Mezi kulturní akce 

přímo iniciované orchestrem či firmou Amati patřily tzv. „hudební středy“, či výstavy 

hudebních nástrojů pořádané pravidelně od roku 1955, které z původně čistě 

propagačního a prodejního formátu přerostly do akcí, naznačující stovky let starou 

hudebnickou tradici.102 

Amati zůstalo primárně soustředěno na výrobu dechových nástrojů, které byly 

populárním exportním produktem a byly úspěšné na mnoha výstavách a soutěžích.103 

Vedle nich však v omezené kapacitě vyrábělo i bicí (ty si však vysloužily spíše 

opačnou pověst, než ostatní produkty společnosti), a ke všem nástrojům byly vyráběny 

patřičné doplňky a náhradní díly. Proslavení podniku a popularita jeho výrobků 

zaručila úspěšný provoz po dalších několik desítek let (během kterých proběhly i 

rekonstrukce a aktualizace technologií), a díky založení hudebnických učilišť a škol za 

účelem výchovy nových řemeslníků je třeba Amati přiznat úspěch ve vybudování 

efektivního systému oborového vzdělávání a zajištění pracovních míst pro nové 

generace místních obyvatel. 

 

Krajka 

 

Textilní průmysl nebyl oproti hudebnímu nijak pozadu, a výrobky podniku 

Krajka se rychle staly populárními po celém Československu. Vysoká poptávka žádala 

zvýšení výrobních kapacit a nové technologie, a firma byla proto v 50. a 60. letech 

rozšířena a obohacena o nejnovější zahraniční stroje. Z původního relativně úzkého 

zaměření (výše zmíněné tyly, kraje a výšivky) se postupně Krajka rozrostla o výrobu 

                                                           
101 Fiala, „Úspěchy výroby hudebních nástrojů v Kraslicích po druhé světové válce,“, 338. 
102 Kotěšovec, Kraslická kronika, 142. 
103 Fiala, „Úspěchy výroby hudebních nástrojů v Kraslicích po druhé světové válce,“, 338. 



43 
 

 

bavlnářských přízí, síťovin, pokrývek, kapesníků, záclon, úpletů, plyšů, a obalových 

prostředků, které všechny prodávala ve vlastních obchodech.104 Za účelem zvýšení 

produkce byl zaveden dvousměnný provoz, jehož pozitivním efektem pro populaci 

bylo více pracovních míst. Na přelomu 50. a 60. let došlo k zásadní modernizaci jedné 

z kraslických výrobních budov, a díky investici 18 milionů korun byla hrubá výroba 

zvýšena více než čtyřnásobně.105 Krajka se tak stala moderním gigantem 

československé výroby, zaměstnávala velkou část zejména ženské populace Kraslic, a 

působila jako jeden z pilířů místní ekonomiky. 

Stejně jako Amati byla i Krajka z velké části exportním podnikem, a její 

produkty byly populární na obou stranách železné opony. Díky investicím do 

technologií a vlastním vynálezům i procesním inovacím byly výrobky značky Krajka 

též častými účastníky a vítězi na mezinárodních soutěžích a výstavách, a propagaci 

v zahraničí pomohla i účast na mnoha veletrzích.106 Finančně pak společnost 

podporovala mnoho kraslických kulturních akcí jako sponzor (za účelem vlastní 

propagace). 

Kraslická ekonomika byla po dobu komunistického Československa podepírána 

dvěma základními stavebními kameny v podobě zde rozebíraných státem řízených 

podniků. Jejich vliv na ekonomické zdraví města, a z velké části i na rozvíjející se 

místní kulturu, byl zcela zásadní a je dodnes citelný. Přílišná závislost města na těchto 

dvou velkých společnostech (vzpomeňme, že do nástupu komunismu byly obě zde 

popsané oblasti výroby a průmyslu decentralizované) nebyla sice problémem v době, 

kdy všechny aspekty provozu a existence řídil stát, stala se však zrádnou v nové éře 

volného trhu, která odhalila nedostatky takto nastaveného dlouhodobého vztahu města 

a firmy. 

 

 

                                                           
104 Státní oblastní archiv v Plzni, Krajka, n. p., s. p., Kraslice (1937) 1947-1991. 
105 Tamtéž. 
106 Kotěšovec, Kraslická kronika, 144. 
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Krátce k pozdějšímu vývoji Kraslic 
 

S postupem času je evidentní, že městu jeho fixace na dva podniky, řízené 

postupně slábnoucím režimem, v dlouhodobém hledisku nepomohla. Prvních 20-30 let 

relativní prosperity bylo v závěrečných fázích existence Československé socialistické 

republiky nahrazeno stagnací, a v 80. let se ukázal budoucí pád jako nevyhnutelný. 

Amati sice stále vyrábělo relativně vysoké množství produktů, jeho pozice pilíře 

kraslické kultury však vyšuměla. Od privatizace 90. let a vytvoření dodnes existující 

značky AMATI – Denak se společnost pohybuje v nejistotě, a několikrát se ocitla na 

pokraji absolutního konce. Dnes zaměstnává pouhých 200 lidí, a negativní situaci 

naznačuje i vlastní popis společnosti na jejích webových stránkách, kde je zdůrazněno, 

že „i přes současnou ekonomickou situaci se firmě podařilo zajistit dostatečné 

odbytové krytí“.107 

Krajka si vedla hůře, a v roce 1984 zrušila svůj největší kraslický závod – 

produkce pak zůstala ve městě pouze v objektu výrobny výšivek. V roce 1991 byla 

z firmy vytvořena akciová společnost, a v pozdějších letech byl její majetek rozprodán 

konkurenci či jinak eliminován. Velká část majetku zbývající kraslické výrobny byla 

v roce 1997 odkoupena společností SAMETEX, závod v Libavském Údolí byl v roce 

1993 prodán firmě FIVE, a provozovna v Perninku v témže roce společnosti BELAGI. 

Krajka, obraná o prostory a stroje, omezila výrobní zaměření i kvantitu vyrobených 

produktů, což však vedlo pouze k další stagnaci a propadu výnosů. V roce 1999 bylo 

proto valnou hromadou rozhodnuto o ukončení výrobní činnosti, zatímco nákupní a 

prodejní činnost zůstala zachována. O rok později však společnost vstoupila do 

likvidace, a v únoru 2005 byla vymazána z obchodního rejstříku.108 

Postupný pád (a v případě Krajky absolutní rozklad) dvou hlavních a dříve 

slavných podniků Kraslicka funguje jako symbolická paralela vývoje celého města. 

Naprosté utnutí vazeb na historický stav Kraslic, ať už v oblasti ekonomické či 

kulturní, mělo za následek naprostou reorganizaci společenské struktury, která však 

                                                           
107 „Společnost – současnost,“ AMATI – Denak, s.r.o., http://www.amati.cz/cz/spolecnost/soucasnost. 
108 Státní oblastní archiv v Plzni, Krajka, n. p., s. p., Kraslice (1937) 1947-1991. 
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byla bez podpory komunistického režimu neudržitelná. Kolektivizace dříve 

roztroušených podniků – od domácích dílen po továrny – způsobila nezdravou 

závislost Kraslic na centralizovaném průmyslu, a následná stagnace města jako 

takového byla předvídatelným následkem úpadku dvou rozebíraných společností, bez 

ohledu na to, zda by tento úpadek nastal po revoluci (tak jak se stalo), či před ní. 

Stejně tak nově nainstalovaná kultura, iniciovaná a sponzorovaná komunistickým 

režimem a záměrně ignorující vazby na minulost místa, mohla prosperovat pouze po 

omezenou dobu. Nepřirozenost, přílišná umělost, a závislost na vládní režii znamenala 

nízkou míru identifikace populace s propagovanou kulturou. 

Dnešní stav Kraslic je – bez snahy o hyperbolické použití tohoto slova – bídný. 

Populace k roku 2016 činila 6 802 lidí, a již několik desítek let stabilně klesá. 

Průměrný roční úbytek populace mezi lety 2006-2016 byl 27,4 lidí, nejvíce vlivem 

odchodu mládeže kvůli nedostatku pracovních příležitostí. Porodnost již dávno 

přestala stačit na kompenzaci úbytku obyvatel, z nichž se ve stejném období 

odstěhovalo mimo Kraslice průměrně 32 – absolutní hodnoty rozdílu mezi přírůstkem 

a úbytkem populace se však postupně zvedají, a populace města bude bezpochyby dále 

klesat.109 Kraslice také ztratily svou roli lokálního centra zaměstnanosti. 

Nezaměstnanost se sice pohybuje víceméně na úrovni národního průměru (3,23 % ke 

konci roku 2017),110 mnoho místních obyvatel však musí za prací dojíždět do 

sousedního Německa, případně do větších českých měst jako blízký Sokolov či 

Karlovy Vary. 

Kraslická kultura po pádu komunistického režimu, jímž byla řízena, zcela 

vymizela. Kulturní akce, připomínající jak německou, tak pozdější českou historii 

města, jsou vesměs populární pouze mezi místními obyvateli starší generace, a 

populaci sdružující veřejné aktivity jsou vzácné. Dnešní obraz Kraslic formuje spíše 

antisociální chování místní mládeže, úprk obyvatel za lepším životem do zahraničí či 

                                                           
109 „Databáze demografických údajů za vybraná města ČR,“ Český statistický úřad, 

https://www.czso.cz/documents/10180/61961001/VybranaMesta.xlsx/3f12db69-4be2-4465-84b1-

adc6e0c4ced4?version=1.1. 
110 „Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce a podíl nezaměstnaných osob – územní srovnání,“ Český 

statistický úřad, https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-

objekt&z=T&f=TABULKA&skupId=806&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~F_P~_S~_U~411_null_&katalog=30853&

pvo=ZAM12-D&pvo=ZAM12-D&pvokc=65&pvoch=4104&c=v3~2__RP2017MP12DP31. 
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větších českých měst, a celková zanedbanost. Život se ve městě objevuje v zimní 

sezóně, kdy je město (stejně jako okolní vesnice) obsazeno turisty, přijíždějícími za 

zimními sporty v okolních horách. Mimo to jsou Kraslice v dlouhodobém a nejspíše 

nenapravitelném období stagnace, které zabraňuje aktivnímu pozitivnímu rozvoji 

v jakékoli oblasti. 

 

Závěr 
 

Stěží bychom hledali historické období, během něhož tak rozsáhlá část naší 

země prošla obdobně hlubokou a rychlou kulturní, sociální, ekonomickou, ba i 

krajinnou proměnou jako v případě odsunu sudetských Němců a jejich nahrazení 

miliony nových přistěhovalců. Instalace nového společenského a ekonomického 

pořádku byla zpočátku zmatečná, a často nebylo ani zodpovědným orgánům jasné, zda 

bude úspěšná. Po chaotických poválečných letech a problémovém dosidlování let 

padesátých se však situace stabilizovala, a v šedesátých letech bylo možno sledovat 

výsledky projektu „čechizace“ ve všech pohraničních městech, vesnicích i osadách. 

Z těch se stala sídla podle komunistického vzoru, jejichž charakter měl ze své podstaty 

reflektovat nikoli místní historii a kulturu, ale vládnoucí ideologii a loajalitu místních 

obyvatel. Vlivem z velké části unifikované podoby tehdy moderních měst a vesnic (od 

paneláků po JZD) byly změny nejvýraznější tam, kde byla dříve k nalezení vysoká 

míra kulturní specificity a ekonomické specializace. Takovým městem byly i Kraslice, 

jejichž poloha na hranicích se sousedním Saskem přispěla k o to výraznějším vazbám 

na německou stranu (oproti městům hlouběji ve vnitrozemí), a jejichž ekonomika byla 

úzce specializovaná na dvě málokde kombinovaná odvětví. 

Tato práce si dala za cíl popsat vývoj jednoho konkrétního sudetského města po 

odsunu jeho původního obyvatelstva, a zjistit, zda se dá klasifikovat jako pozitivní či 

negativní pro město samotné. Existují tři vzájemně se ovlivňující základní roviny, na 

kterých lze tuto transformaci pozorovat a hodnotit – ekonomická, společenská a 

kulturní. Každou z nich si komunistický režim uvědomoval a podle svých potřeb 

přizpůsoboval strategii jejího vývoje. Po rozebrání všech tří oblastí v kapitolách této 
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práce můžeme přistoupit k zhodnocení úspěchu či neúspěchu dílčích částí procesu i 

jeho celku. 

Ekonomická proměna Kraslic se nesla v duchu konsolidace tradičních 

domácích firem i velkých továren do dvou národních podniků (Amati a Krajka), 

jejichž existence se stala jakousi páteří celého města i jeho úzkého okolí – jejich 

úspěch znamenal zaměstnanost a prosperitu, jejich neúspěch pravý opak. Zpětným 

pohledem můžeme konstatovat, že soustředění ekonomické činnosti do dvou 

společností nebyla krokem správným směrem. Již osmdesátá léta naznačovala 

neudržitelnost tohoto modelu, a porevoluční léta ukázala, že ani jeden z podniků není 

ve své původní podobě konkurenceschopný bez státní podpory, kterou si dopřával za 

minulého režimu. Ztráta pracovních míst znamenala odliv zaměstnanců do Německa a 

blízkých větších měst v Čechách (Sokolov, Karlovy Vary, Cheb). Výsledná stagnace 

ekonomické aktivity započala jakýsi začarovaný kruh dalšího odchodu pracovní síly, o 

to hlubšího ekonomického pádu, způsobujícího opět migraci zaměstnanců atd. – tento 

cyklus Kraslice, jako mnoho jiných měst, neprolomily dodnes. 

Tradičně úzce spojená německá lokální společnost, založená na vzájemné 

známosti, společné kultuře a zvycích, a zejména na sdílené historii napojené na město 

a jeho osud, byla nahrazena pravým opakem. Noví přistěhovalci pocházeli nejen 

z rozličných regionů Československa, ale i vzdálených východních zemí. Kulturní 

zázemí, nářečí či jazyk, zvyky, a tradice se více či méně lišily s každou příchozí 

rodinou či jednotlivcem. Nová pohraniční společnost nemohla stavět na společné 

historii a vybudovaných vztazích, a byla proto roztříštěná, anonymizovaná, a vazby 

mezi jednotlivými společenskými jednotkami (ať šlo o rodiny, sousedy, či 

spolupracovníky) byly slabé či neexistující. 

Zde nalézáme přesah roviny společenské a roviny kulturní, která je poslední 

rozebíranou oblastí. Hlavní myšlenky, na kterých byla nová společnost stavěna, byly 

zaprvé vymazání pozůstatků německé kultury z pohraničí, a zadruhé její náhrada 

kulturou českou, potažmo slovanskou. Oba procesy byly ovšem podníceny a 

sponzorovány komunistickým režimem, jímž byly též využívány pro propagandistické 

účely – o plnohodnotné a zejména přirozené náhradě původní kultury tak nemůže být 
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řeč. Absence vazeb na místní tradice či historické reálie místa znamenaly nízkou míru 

upřímné identifikace obyvatel s novou kulturou, která se navíc nesla v duchu 

vynucované povinnosti, spíše než dobrovolného vyjádření pospolitosti místních. Nadto 

byla tato kultura zcela vázána na dobovou vládnoucí ideologii, a kultura na ideologii 

vázaná také s pádem ideologie mizí. Navázat na původní německou kulturu po 

revoluci nebylo možné, a komunistickým režimem sponzorovaná kultura zaprvé 

neměla dostatečně hluboké historické kořeny pro své další přežití, a zadruhé prošla 

stejným procesem, jenž potkal kulturu sudetskou – rychlou eliminací ve snaze 

zapomenutí dob minulých. Po definitivním konci komunistického režimu se tak 

z Kraslic, stejně jako z mnoha menších i větších československých měst, stala 

neurčitá, nespecifikovatelná místa kulturní šedi a prázdnoty, která je již nikdy 

neopustila. Snahy o nápravu sice probíhají, kvůli ekonomickým a společenským 

potížím však nemají šanci na úspěch. 

 Odpověď na otázku, položenou v úvodu práce, je po prezentaci faktů 

jednoznačná. Kraslice bohužel nebyly světlou výjimkou mezi sudetskými městy, a po 

odsunu Němců se z nich nestalo prosperující, kulturně výrazné místo, jehož historický 

význam byl dlouhodobě udržen do dnešní doby. Naopak – staly se vzorovým 

příkladem města, dříve ekonomicky i kulturně zcela specifického a téměř unikátního, 

transformovaného do podoby téměř nerozeznatelné od stovek jiných. Původ 

současného stavu města můžeme vysledovat až k prvním krokům, učiněným 

příslušnými orgány po odsunu původní populace. Veškerý další vývoj přímo 

navazoval na procesy, jimiž Kraslice prošly od konce čtyřicátých do poloviny 

šedesátých let. Výsledkem jsou ekonomická stagnace, kulturní degradace, odcházející 

obyvatelstvo, vše symboly Kraslic posledních několika desítek let. Situace je tíživá a 

budoucnost měst jako Kraslice vypadá bledě. Jejich zastupitelé i obyvatelé hledí do 

budoucnosti a snaží se správně hledat východisko ze svých existujících potíží. Je však 

třeba obrátit zrak do minulosti, a přes kontroverzní charakter některých témat a otázek 

najít kořeny těchto problémů – právě ty totiž mohou přispět k jejich vyřešení. 
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