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Anotace 

Předkládaná práce má za cíl zmapovat kulturní transfery v oblasti Chebska po roce 1989 

zaměřené na tradiční kulturu chebských Němců, kteří region do roku 1945 obývali z více než 

90 procent. Hranice etnografického regionu Chebsko jsou zde definovány ve svém širším 

pojetí, tak, jak ho chápou od 19. století dodnes samotní chebští Němci. 

 Práce se zaměřuje na iniciativy zdola, zejména na činnost občanských spolků, které jsou 

výjimečné tím, že své aktivity vyvíjejí lokálně. Jejich členové jsou přímými nositeli aspektů 

živé kultury jako jsou dialekt, folklorní tradice či znalost historie regionu před rokem 1945. Na 

několika pilotních příkladech jsou popsány procesy obnovy v konkrétních místech od prvotního 

impulsu až po finální realizaci. Autorka pracuje s hypotézou, že prvotní iniciativa typicky 

pocházela ze strany vysídlených chebských Němců ze SRN. Zároveň je vzhledem k tehdejšímu 

politickému napětí v otázce restitucí majetku sudetských Němců sledován přístup českých 

institucí a veřejnosti vůči těmto aktivitám. Mezi sledované projekty patří poutní místa Chlum 

svaté Maří a Maria Loreto ve Starém Hrozňatově, folklorní kulturní akce a Valdštejnské 

slavnosti v Chebu. Na základě vybraných příkladů je hodnocena proměna místního veřejného 

dění a kolektivní paměti dnešních obyvatel regionu.  

 

Annotation 

The aim of the presented thesis is to create an overview of the cultural transfer in the region of 

Egerland after 1989. The focus of the cultural transfer is on the traditional culture of Egerland 

Germans, who posed over 90 percent of the population of the region before 1945. The border 

of the ethnographic region „Egerland“ is defined in its broadest sense, in the manner in which 

it is understood by Egerland Germans since the 19th century.  

 The thesis focuses on grassroots initiatives, therefore it mainly observes civil society 

organisations, which act locally and whose members are direct bearers of aspects of practiced 

culture such as dialect, folklore traditions or knowledge of regional history before 1945. 

Concrete processes of restoration are shown on several examples, from the primary impulse 

until its final implementation. The author works with the hypothesis that the immediate 

initiative originated from expelled Egerland Germans currently living in Germany. At the same 

time, the thesis observes the approach of Czech institutions and public towards the activities of 

Egerland Germans. This aspect is important given the political tensions at the time regarding 
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the possible restitutions of property to Sudeten Germans. Among the observed projects there 

are two places of pilgrimage – Chlum svaté Maří/Maria Kulm and Maria Loreto in Starý 

Hrozňatov/Kinsberg, folklore events and the historical festival Valdštejnské 

slavnosti/Wallensteinfestspiele in Cheb/Eger. On the basis of selected examples it is possible 

to evaluate the transformation of public life in the region and the collective memory of its 

current inhabitants.  

 

Klíčová slova 

kulturní transfer, Chebsko, sudetští Němci, chebští Němci, Alois John, německá menšina, 

spolek 
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society organisation 
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Úvod 

Tradiční kultura Chebanů (Egerländer) byla v Čechách od odsunu Němců až do roku 1989 

připomínána a praktikována ve velmi omezené míře. Na území historického Chebska ovšem 

dodnes zůstala německá menšina. Díky rodinným vazbám jsem si existenci této menšiny vždy 

uvědomovala a zajímala se o dění ve městě Cheb a jeho okolí. Na kulturním životě v regionu 

je v posledních letech dědictví německy mluvících obyvatel opět více rozpoznatelné. 

Pro účely své práce nepracuji s hranicemi dnešního okresu Cheb, ale s územím zhruba 

odpovídajícím bývalé říšské zástavě, které historik Frank Boldt definuje jako území mezi městy 

Marktredwitz, Hranice (Rossbach) a Waldsassen, které končilo krátce před českým Žandovem 

(Sandau) a Kynšperkem (Königsberg).1 Ze současného kulturního a etnografického hlediska je 

potřeba také zohlednit celé území, které bylo do roku 1945 obýváno lidmi, kteří se sami 

identifikovali jako Egerländer. Z toho důvodu beru zřetel i na mentální mapu samotných 

vyhnaných Chebanů, která region definuje šířeji tak, že končí u západních hranic Plzně, 

zahrnuje na severu Kadaň a Žatec a na jihu Horšovský Týn. Toto širší etnografické vymezení, 

které má počátky v 19. století, není nijak oficiální, koresponduje však přibližně s hranicemi 

vládního obvodu Cheb (Regierungsbezirk Eger) se sídlem v Karlových Varech, který byl 

jedním ze tří vládních obvodů Říšské župy Sudety v letech 1939-1945. S mapou tohoto 

správního útvaru někdy operují spolky odsunutých chebských Němců.2 Mapy Chebska 

z různých epoch, které přikládám v příloze, se nicméně překrývají a ve všech figuruje Cheb a 

jeho bezprostřední okolí jako důležité centrum.  

Ve vysídleném českém pohraničí za totality nedocházelo až na výjimky k výrazným 

kulturním počinům.3 Otevření hranice bylo pro region zásadním přelomem, který opět umožnil 

organický kulturní transfer. Obnova přeshraničních kulturních transferů představuje široký 

soubor aktivit, který se projevuje v nejrůznějších formách a do nějž se zapojuje množství aktérů. 

Cílem mé bakalářské práce je však odhalit průběh obnovy chebské tradiční kultury s ohledem 

na občanské iniciativy zdola. Mou hypotézou je, že iniciativu bezprostředně po pádu železné 

opony převzaly spolky Chebanů ze SRN. Sdružením vysídlených Němců na druhé straně 

 
1 Frank Boldt, Cheb – město evropských dějin. Esej o česko-německé koexistenci (Praha: Paseka, 2010), 75. 
2 Např. Eghalanda Gmoi z’Ingolstadt, http://www.egerlaender-in.de/tracht/unnatracht.html (staženo 19. března 
2021).  
3 Kunštát, Miroslav, „Centra a periférie českých Němců ve vědě a vzdělávání“ in Hledání centra. Vědecké a 
vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století., Kristina Kaiserová a Miroslav Kunštát 
eds. (Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2011), 57. 
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hranice totiž nebylo pouze dovoleno svou kulturu praktikovat, ale na péči o tradiční kulturu a 

její výzkum byly také vyhrazeny prostředky ze spolkových financí v rámci § 96 Spolkového 

zákonu o vyhnancích.4  Výzkum jejich kultury byl institucionalizován – ve Freiburgu vznikl 

Institut pro národopis Němců východní Evropy (IVDE).5 Nespočet studií samozřejmě dokládá 

zájem sudetských Němců o svůj původní domov a přání ho navštěvovat a pečovat o památky6, 

tudíž není nerealistická představa iniciativy „zvenčí“, jelikož aktivní Chebané z řad vyhnaných, 

neboli „Heimatvertriebene“, byli v mnohých ohledech lépe připraveni.  

V rámci své bakalářské práce se zaměřuji především na živou lidovou kulturu na rozdíl 

od činnosti čistě muzeální – tedy na chebský dialekt, lidové písně, tance či kroje. Hlavními 

nositeli dosud praktikované lidové kultury jsou spolky. Forma zapojení Němců, kteří na území 

ČR zůstali (tedy „Heimatverbliebene“) do procesů těchto kulturních transferů představuje mou 

výzkumnou podotázku. Zajímá mě, do jaké míry mezi těmito dvěma skupinami Chebanů 

vznikla spolupráce a jaké byly její cíle bezprostředně po pádu totalitního režimu. Politické 

napětí a obavy Čechů z jakékoliv činnosti sudetských Němců ovšem dosahovaly svého vrcholu 

právě v devadesátých letech, v době vyjednávání ohledně kompenzace zabaveného majetku, 

které bylo na mezistátní úrovni prakticky uzavřeno roku 1997 Česko-německou deklarací.  

Z toho důvodu chci kromě zkoumání zapojení vysídlených a zůstavších chebských Němců do 

kulturních transferů také zjistit, do jaké míry byla česká strana vůči aktivitám chebských Němců 

v 90. letech otevřená. Ona „česká strana“ v regionu je však zastoupena různými aktéry, 

například městským muzeem, krajem či vedením města.  

Výjimečnou roli v česko-německém smíření a znovunavázání kontaktu hrály církve, jak 

už v česko-bavorském kontextu dokládá známá katolická organizace Ackermann-Gemeinde, 

založena bezprostředně po druhé světové válce. V západočeském pohraničí jsou to právě 

církevní subjekty a instituce, které se zasazovaly o záchranu německých sakrálních památek a 

hřbitovů. Také pro spolky chebských Němců je církevní život nedílnou součástí jejich aktivit.  

Syntézy dějin Chebska a města Chebu byly zpracovány českými i německými historiky 

– na české straně zejména Jaromírem Boháčem (Cheb, vydáno městem Cheb, 2007),  

 
4 Bundesamt für Justiz, „§ 96 Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen und Flüchtlinge und Förderung der 
wissenschaftlichen Forschung“, Bundesvertriebenengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. August 
2007 (BGBl. I S. 1902), 10. 8., 2007. https://www.gesetze-im-internet.de/bvfg/__96.html (staženo 23. února 
2021). 
5 Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa, https://www.jkibw.de. 
6 Např. Marita Krauss, Sarah Scholl-Schneider a Peter Fassl, eds. Odchody a návraty. Vzpomínková kultura a 
životní příběhy sudetských Němců v českých zemích a v Bavorsku ve 20. století. (Praha: Antikomplex, 2015). 
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Františkem Kubů (např. Chebský městský stát, vydal Bohumír Němec – Veduta, 2006 či 

Štaufská ministerialita na Chebsku, vydalo Chebské muzeum, 1997). Bývalý archivář a ředitel 

chebského muzea Heribert Sturm zpracoval dějiny Chebska mj. v kontextu jeho blízkosti 

k sousedícím německým regionům v Nordgau – Egerland – Oberpfalz – Studien zu einer 

historischen Landschaft (vydalo Collegium Carolinum r. 1984).  

Historik a slavista Frank Boldt, který od začátku 90. let v Chebu žil a založil zde nadaci 

Europäisches Comenium, ve své publikaci Cheb – město evropských dějin. Esej o česko-

německé koexistenci (Paseka, 2010) přistupuje k dějinám města unikátním způsobem. Ukazuje 

na jeho historii od středověku až do současnosti vývoj česko-německého soužití jako takového. 

Cheb byl podle něj totiž místem mnoha událostí, které jsou pro různá období tohoto sousedství 

symbolické. Jednou z nejvýznamnějších osobností ve výzkumu kultury vyhnaných Chebanů je 

historička a etnografka Elisabeth Fendl, autorka mnoha studií7 a tvůrkyně vědeckého konceptu 

Muzea Chebska (Egerland-Museum) v Marktredwitz. Různé aspekty regionu byly zpracovány 

z pohledu vyhnaných Chebanů v publikacích vydaných nakladatelstvím Helmut-Preußler-

Egerland-Verlag, například přehledová kolektivní monografie Unsere Heimat Egerland (Naše 

vlast Chebsko) z roku 2004. Tato publikace pochopitelně připomíná charakter regionu před 

rokem 1945 a věnuje se dialektu a podobě lidových tradic.8  

Jednotlivé spolky mají své noviny a internetové stránky (např. Eghalånd Bladl), ve 

kterých informují o své aktuální činnosti. Snahy o návrat tradiční lidové kultury na úrovni 

iniciativ zdola nicméně tímto způsobem zmapovány nebyly. Mým cílem je odhalit okolnosti 

vzniku přeshraniční spolupráce spolků a vytvořit bilanci prvních deseti let jejich svobodné 

činnosti. 

V teoretickém úvodu se zaměřím na kulturní transfer a definuji aspekty živé kultury, 

jejichž transfer sleduji. Následně představím historii regionu, která je ve vztahu k jeho 

svéráznému charakteru neopominutelná. Další důležitou částí je paralelní vývoj na obou 

stranách hranice v období mezi lety 1945 a 1989, který nastiňuje diskontinuitu vedoucí 

k poměrům, ve kterých aktéři obnovy následně pracovali. V hlavní části ukážu na příkladu 

 
7 například Elisabeth Fendl, „Příběhy domova“ in Odchody a návraty. Vzpomínková kultura a životní příběhy 
sudetských Němců v českých zemích a v Bavorsku ve 20. století. Eds. Marita Krauss, Sarah Scholl-Schneider a 
Peter Fassl (Praha: Antikomplex, 2015), 91-107 nebo  
Elisabeth Fendl, „Muzeum jako centrum dění. Německé hnutí v Chebu a v chebském regionu.“ in Hledání centra. 
Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století., Kristina Kaiserová a Miroslav 
Kunštát eds. (Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2011), 369-397. 
8 Karl Michael Komma, Heribert Sturm et. al., Unsere Heimat Egerland (Nürnberg: Helmut Preußler-Egerland-
Verlag, 2004). 
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záchrany dvou poutních míst a jejich ukotvení v novém česko-německém kontextu různost 

osob a institucí, které se do obnovy zapojují. Následně se zaměřím na vybrané spolky a 

organizace jako na významné nositele živé kultury a na příklady vzájemné spolupráce v 90. 

letech. V závěru nebude vedle zodpovězení výzkumných otázek chybět zhodnocení současné 

situace a výhled do budoucna.  

Obrázek 1. Mapa tří podob Chebska – původního, říšské zástavy a vládního obvodu. 

 

Zdroj: Lorenz Schreiner (ed.), Heimatkreis Eger: Geschichte einer deutschen Landschaft in Dokumentationen 
und Erinnerungen (Amberg: Selbstverlag Egerer Landtag, 1981).9 

 
9 Staženo 19. března 2021 z https://www.impuls.cz/regiony/karlovarsky-kraj/rozhovor-archeolog-filip-prekop-
nas-egerland-chebsko-narodni-pamatkovy-ustav-loket.A180224_092404_imp-
karlovarsky_kov/foto/BA717528_20180129100302_00004_1.jpg. 



 

 13 

1 Kulturní transfer  

Kulturní transfery jsou procesy zprostředkování a přenosů definovaných aspektů kultury, které 

většinou vztahujeme na určitý bod kontaktu mezi dvěma či více koherencemi. Koherence 

v tomto kontextu znamenají od sebe odlišitelné, vnitřně konzistentní entity, které jsou v běžném 

jazyce označovány právě jako „kultury“ – viz např. německá, česká či chebská kultura. 

Rakouský sociolog Lutze Musner kulturní transfer definuje jako zprostředkování textů, 

diskurzů, médií a kulturních praktik, které jsou předávány a osvojovány vždy specifickým 

vzorcem selekce, mediace a recepce.10 Na rozdíl od výzkumu často zmiňované „kulturní 

výměny“, kladoucí důraz zejména na vzájemnost dvou či více kultur, se kulturní transfer 

zaměřuje na konkrétní změny dané kultury ve vymezeném prostoru. Pochopitelně i v případě 

kulturních transferů se vždy jedná o vzájemný proces, žádná kultura není izolovaná a sama 

vystavována „cizím“ vlivům.  

Tato výzkumná disciplína věd o kultuře je poměrně mladá, své počátky má v 80. letech 

ve studiích Michela Espagne a Michaela Wernera o německo-francouzských kulturních 

transferech.11 V česko-německém pohraničním kontextu byla Univerzitou Jana Evangelisty 

Purkyně v Ústí nad Labem vydána roku 2014 publikace Tomáše Velímského a Kristiny 

Kaiserové Společenské, kulturní a ideové transfery v historii příhraničního regionu 

severozápadních a západních Čech a jejich role pro jeho rozvoj a udržitelnost ke stejnojmenné 

výstavě. 

Výzkum kulturních transferů na Chebsku je relevantní, jelikož reaguje na vývoj v 

současném česko-bavorském pohraničí. Pozornost mladších generací v Bavorsku i v Čechách 

se přesouvá od politické debaty o minulosti spíše ke kultuře, směrem od velkých, mnoho skupin 

zaštiťujících organizací typu Sudetoněmeckého krajanského sdružení, které se opírají o 

neměnnost narativu sudetoněmeckých dějin. V česko-bavorském vztahu nabírají většího 

významu vědecké či kulturní instituce a právě lokální sdružení spolky s konkrétními formami 

přeshraniční spolupráce.12 K rozvoji kulturní spolupráce nejspíše přispívá také relativní 

uklidnění politické situace (podpis Česko-německé deklarace r. 1997, případně uzavření otázky 

 
10 Wolfgang Schmale, Kulturtransfer: Kulturelle Praxis im 16. Jahrhundert“, Europäische Geschichte Online, 31. 
10. 2012, http://ieg-ego.eu/de/threads/theorien-und-methoden/kulturtransfer/wolfgang-schmale-kulturtransfer 
(staženo 1. března 2021). 
11 Michel Espagne a Michael Werner, „Deutsch-französischer Kulturtransfer im 18. und 19. Jahrhundert“ In 
Francia. Forschungen zur westeuropäischen Geschichte, Band 13, (Paris: Institut historique allemand, 1985), 502-
510. 
12 Kunštát, „Centra a periférie českých Němců ve vědě a vzdělávání“, 55. 
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Benešových dekretů Evropskou komisí r. 2004). Také samotné Sudetoněmecké krajanské 

sdružení prošlo v posledních letech proměnou, která vedla 28. února 2015 k definitivnímu 

odstranění § 3 o „Wiedergewinnung der Heimat“ (opětovné získání vlasti) a politicko-právního 

požadavku na restituce majetku či odškodnění ze stanov organizace.13 Kritické vypořádání se s 

odsunem Němců zato nyní rezonuje českou společností právě v kultuře a umění, jak dokládá 

množství akcí či literárních a filmových děl posledních let – například Pouť smíření v rámci 

festivalu Meeting Brno, román Kateřiny Tučkové Vyhnání Gerty Schnirch14 či filmy jako 

Habermannův mlýn15 a Krajina ve stínu16.  

 Lokální činnost chebských spolků, na kterou se chci zaměřit, představuje zejména péče 

o památky, folklorní tradice a zachování jazyka – spolky se zasazují o přítomnost německého 

jazyka či dokonce původního chebského dialektu v regionu a o zachování lidových písní, krojů 

a tanců. Tato práce se zároveň nedá plně oddělit od činnosti dokumentační a vzdělávací. 

Součástí stanov spolků dále bývá podpora česko-německého smíření a porozumění. Více ke 

konkrétním cílům a aktivitám konkrétních aktérů uvedu v příslušné podkapitole.  

2 Historický úvod  

Chebsko chápeme jako pohraniční oblast s výraznou od středověku danou blízkostí k Německu. 

Abychom mohli plně porozumět jeho svébytnosti, je vhodné stručně se zaměřit na jeho 

proměny v dějinách. Kolonizace chebské kotliny a okolí začala ve 12. století, kdy bylo 

osídlované území přidružováno k bavorskému markrabství Nordgau.17 V této rané fázi mělo 

historické Chebsko svůj největší územní rozsah. 

2.1  Štaufská ministerialita a chebský městský stát 

Roku 1146 připadl Cheb císaři Fridrichu Barbarossovi, který nechal místní hrad přestavět na 

falc (císařský hrad), jejíž správa byla svěřena do rukou tzv. ministeriálovi. Ministeriálové byli 

původně nesvobodní lidé, kteří byli vybráni k tomu, aby z pověření svého pána vykonávali 

 
13 „Grundsatzerklärung der Sudetendeutschen Landsmannschaft“, www.sudeten.de., 28. 2. 2015, 
https://daten2.verwaltungsportal.de/dateien/seitengenerator/15_sl_grundsatzerklaerung.pdf (staženo 6. března 
2021). 
14 Kateřina Tučková, Vyhnání Gerty Schnirch (Brno, Host: 2009). 
15 Habermannův Mlýn, režie Juraj Herz, knižní předloha Josef Urban, 2010. 
16 Krajina ve stínu, režie Bohdan Sláma, scénář Ivan Arsenjev, 2020. 
17 Heribert Sturm, „Vom geschichtlichen Werden des Egerlandes“ in Unsere Heimat Egerland (Nürnberg: Helmut 
Preußler-Egerland-Verlag, 2004), 8. 
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správní, vojenské a hospodářské funkce. Právě chebská ministerialita je díky své čisté podobě 

výjimečná v rámci historie Svaté říše římské. Spravováno tímto způsobem bylo Chebsko přes 

100 let v přímém vlastnictví dynastie Štaufů.18 

Obrázek 2. Chebsko v roce 1358. 

 

Zdroj: František Kubů, Štaufská ministerialita na Chebsku (Cheb: Chebské Muzeum, 1997), 128. 

 Po konci této panovnické dynastie bylo Chebsko od druhé poloviny 13. století střídavě 

pod českou a říšskou vládou. Roku 1322 však dal Ludvík Bavor město do zástavy českému 

králi Janu Lucemburskému, čímž se stalo součástí koruny České. Chebský městský stát se stal 

 
18 František Kubů, Chebský městský stát – počátky a vrcholné období do počátku 16. století (České Budějovice: 
Bohumír Němec – Veduta, 2006), 9.  
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nejvlivnějším aktérem v oblasti a kromě ovládání chebské kotliny opět rozšiřoval své území 

směrem k městu Redwitz (později Marktredwitz), díky čemuž se svou rozlohou stal jedním 

z největších městských států německé části Říše.19  

2.2  Bohemizace za vlády Habsburků 

Od počátku 16. století postupně slábla autonomie říšské zástavy. Nástup Habsburků na český 

trůn znamenal větší snahu šlechty o zbavení města svých výsad. Chebští si ovšem v průběhu 

16. století zachovávali schopnost řešit vnitřní i vnější diplomatické záležitosti samostatně. Také 

reformace do tohoto státního útvaru dorazila relativně pozdě a zcela legální cestou – hlavní 

kostel sv. Mikuláše byl podle časového rozvrhu využíván katolíky i protestanty, později však 

získali ve městě větší vliv protestanté. České stavovské povstání znamenalo pro zástavu 

katolického císaře komplikovanou situaci, ve které si městský stát zachoval zdrženlivost a do 

sporů se nezapojil. 20  

 Následná rekatolizace a absolutismus definitivně oslabily chebskou samostatnost a 

znamenaly postupný konec městského státu. Nejznámější událostí třicetileté války spojenou 

s městem je pak vražda Albrechta z Valdštejna, na níž se samotní Chebané nijak nepodíleli, 

byla totiž naplánována irskými plukovníky Walterem Butlerem a Walterem Lesliem na císařův 

rozkaz.21 Smrt generalissima byla městem od počátku 18. století využívána k nalezení nového 

kulturněhistorického významu, který by mohl do jisté míry vykompenzovat ztrátu politické 

důležitosti Chebu22 a stala se jedním z důvodů, proč se město od 19. století stávalo turistickým 

cílem (např. i městské muzeum bylo založeno v domě, kde k vraždě došlo). Dalším důvodem 

k návštěvám oblasti turisty bylo lázeňství, při němž docházelo k významné folklorizaci lokální 

tradiční kultury. Vznikaly např. hospody „Stuben“ zařízené v chebském stylu pro lázeňské 

hosty v Karlových Varech či Mariánských lázních (viz přílohy).  

2.3  Chebská etnografie a její role v německém hnutí 

Od počátku 19. století začínají v Chebu vznikat soukromé národopisné sbírky různých 

předmětů denní potřeby, které v kontextu etnografie poprvé dostaly „národní“ a historický 

 
19 Ibid., 45. 
20 Boldt, Cheb – město evropských dějin, 66. 
21 Ibid., 73. 
22 Fendl, „Muzeum jako centrum dění. Německé hnutí v Chebu a v chebském regionu.“, 374. 
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význam. Zájem o národopis souvisí s vzestupem národních hnutí ve střední Evropě a mezi jeho 

cíle patřila dokumentace a vymezení tzv. „Wesensart“ neboli povahy daného národa a tzv. 

„Volkstumspflege“, tj. kultivaci širších lidových vrstev daného národa – národopis tedy plnil 

výchovnou funkci v kontextu národních hnutí.23 Zejména periferie německého osídlení jako 

Chebsko byly pro spontánní výzkum německých etnografů atraktivní. Rozvíjel se „kmenový 

národopis“ („stammheitliche Volkskunde“) rozlišující různé „kmeny“ daného etnika. V této 

oblasti panovala snaha „kmeny“ klasifikovat na základě materiální kultury – rozdílných 

lidových krojů a architektury – a také lidové slovesnosti, místních názvů, lidové zbožnosti či 

zvyků.24  

Obrázek 3. Chebské lidové kroje v publikaci V. Prökla z roku 1877. 

 

Zdroj: Vinzenz Prökl, Eger und das Egerland (Falkenau a/d Eger: Müller & Weiser, 1877), 331. 
 

Nejvýznamnějším popularizátorem bádání o lidové kultuře Chebska byl Alois John, 

který roku 1897 založil Spolek pro chebský národopis (Verein für Egerländer Volkskunde) a 

časopis Unser Egerland.25 Podle Aloise Johna tvořili chebští Němci samostatný kmen, který 

 
23 Petr Lovoziuk, „Etnografie jako národní věda“ in Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců 
v Čechách v 19. a první polovině 20. století., eds. Kristina Kaiserová a Miroslav Kunštát (Ústí nad Labem: 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2011), 61. 
24 Ibid., 63. 
25 Fendl, „Muzeum jako centrum dění. Německé hnutí v Chebu a v chebském regionu.“, 381. 
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má na rozdíl od jiných kmenů českých Němců „zvláštní pozici vůči Čechám“ a není možné ho 

zařadit do stejné skupiny s ostatními českými Němci, ale mnohem spíše k etnické skupině 

oblastí Nordgau a Oberpfalz. Úkolem Johnova spolku bylo oživování, podporování a zachování 

„národního charakteru“ pomocí přednášek a společenských večerů, na kterých byly oslavovány 

místní kroje, písně a zvyky. Alois John a další etnografové ve své klasifikaci rozšířili oblast 

chebské lidové kultury na část oblasti Nordgau a západních Čech směrem k Plzni – zde můžeme 

tedy sledovat počátky širších hranic Chebska, se kterými dnes operují vyhnaní Chebané a jejich 

potomci. Zejména ve 30. letech byl John jedním z největších zastánců „velkochebské 

myšlenky“. Způsobem poplatným době také upozorňoval na „hrozbu zániku“ národa  s jeho 

zvláštnostmi a na jeho pracích se dá v průběhu času vysledovat postupná nacionalizace.26 

  Chebané byli chápáni jako specifická skupina německého národa také etnology a 

etnografy z jiných regionů – např. ve vůbec prvním systému rajonizace Sudet, vytvořeným 

Emilem Lehmannem a vydaným roku 1926.27 V tu dobu začínala však být jednotná 

sudetoněmecká identita Němců v Československu politickou realitou na úkor identity 

regionální. Právě Lehmannovy práce se vyznačují bojem za „osvobození Němců od českého 

jha“. Mezi jeho vrcholná díla patří Das Sudetendeutschtum in seiner stammlich 

landschaftlichen Entfaltung z roku 1937.  

2.3.1. Valdštejnské slavnosti v Chebu 

Národně mobilizační funkci postupně nabíraly ve 20. a 30. letech také Valdštejnské slavnosti v 

Chebu28, jejichž libreto bylo inspirováno trilogií o životě a smrti generalissima od Friedricha 

Schillera, v době „Volkstumskampfu“ vnímaného jako národního básníka Němců. Původní 

koncept slavností na přelomu 19. a 20. století přitom přišel ze strany zástupců místního 

pohostinství ve snaze o větší zapojení lázeňských hostí.29 Starostovi města byl prezentován 

prvotní návrh, který odkazoval na úspěch podobných historických slavností v Bayreuthu, 

Rothenburgu či oblasti Oberammergau, bezprostředně po uspořádání vůbec prvních 

Valdštejnských slavností na bázi Schillerovy trilogie v obci Altdorf u Norimberka roku 1894.30 

Jednalo se tedy o původně německý žánr slavností připomínající konkrétní události spojením 

 
26 Ibid, 384. 
27 Lovoziuk, „Etnografie jako národní věda“, 85. 
28 Fendl, „Muzeum jako centrum dění. Německé hnutí v Chebu a v chebském regionu.“, 391. 
29 Ibid., 387.  
30 „Wallenstein-Festspiele in Altdorf“, Wallensteinfestspiele.de, https://wallensteinfestspiele.de/festspiele/ 
(staženo 13. dubna 2021).  



 

 19 

divadla, hudby a ztvárněním historických bitev. První Valdštejnské slavnosti v Chebu se konaly 

roku 1908.31 

 K vyvrcholení mobilizačního charakteru této akce došlo roku 1938, kdy přejmenované 

Schillerovy slavnosti finančně podporované NSDAP zahajoval přímo Konrad Henlein. 

Reklamu této události v létě před připojením území k Německé říši dělala organizace Kraft 

durch Freude a diváci byli sváženi vlaky z celého území Sudet.32  

Politizace chebské národopisné sbírky byla dokonána roku 1941 otevřením Muzea 

chebského kmene (Egerländer Stammesmuseum).33 Cheb bývá považován za místo kulminace 

henleinovského hnutí, nesmíme však zapomenout na fakt, že se zároveň jednalo o jedno z center 

Německé sociálnědemokratické dělnické strany v Československu (DSAP). Tato aktivistická 

strana si v Karlovarském kraji ve 20. letech připisovala až 50 procent hlasů, v roce 1935 to bylo 

ještě 18 procent.34 Němečtí sociální demokraté aktivně hájili ČSR jako „poslední 

demokratickou baštu“ a ještě v roce 1938 pořádali v Chebu demonstrace na obranu republiky. 

Po mobilizačním norimberském projevu Adolfa Hitlera 12. září 1938 se museli zabarikádovat 

v Lidovém domě a došlo k ozbrojené přestřelce mezi příslušníky Freikorps a 

sociálnědemokratické Republikanische Wehr.35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 Fendl, „Muzeum jako centrum dění. Německé hnutí v Chebu a v chebském regionu.“, 390. 
32 Ibid., 391. 
33 Ibid., 393. 
34 Jakub Kyloušek, „Sudetoněmecká strana ve volbách 1935 – pochopení menšinového postavení Sudetských 
Němců v rámci stranického spektra meziválečného Československa“, REXTER - politicko-sociologický časopis, 
2005/1 – archivováno, https://web.archive.org/web/20070217214252/http://www.strat.cz/rexter/page.php?id=31 
(staženo 10. března 2021). 
35 Boldt, Cheb – město evropských dějin, 143. 
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Obrázek 4. Členění Emila Lehmanna z roku 1937 (III. – Egerland). 

 

Zdroj: Emil Lehmann, Das Sudertendeutschtum in seiner stammlich landschaftlichen Entfaltung, (Dresden, 

Bastei-Verlag, 1937), 10. 

3 Vývoj mezi lety 1945 a 1989  

Území Chebska bylo dlouhodobě obýváno německy mluvícím obyvatelstvem z přibližně 90 

procent. Ze žádné jiné oblasti poválečného Československa nebyl vysídlen tak vysoký podíl 
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obyvatelstva.36 V zemi zůstala malá část chebských Němců, většinou osob, které byly shledané 

nepostradatelnými z ekonomických důvodů či osob ve smíšeném sňatku.  Nejvyšší podíl 

německé menšiny ve sčítání lidu roku 1950 v rámci celé republiky vykázaly okresy Sokolov 

(26,9 procent) a Karlovy Vary (13,3 procent). Významná část Němců odcházela do emigrace – 

o 30 let později se k německé národnosti v Sokolově přihlásilo pouhých 6,8 procent obyvatel, 

zatímco ve všech ostatních okresech byl tento podíl nanejvýš poloviční.37  

 Roku 1951 začalo v Československu vycházet značně ideologicky zabarvené 

německojazyčné periodikum Aufbau und Frieden38, které v průběhu let měnilo svou podobu a 

roku 1966 se přejmenovalo na Volkszeitung.39 Roku 1968 opět změnilo název na Prager 

Volkszeitung. Po celou dobu totality se jednalo o prakticky jediné německojazyčné periodikum 

vycházející na území Československa, které hrálo centrální roli v informování o životě 

Němců.40 Ve vybraných regionech začal roku 1957 vysílat Československý rozhlas čtvrt hodiny 

denně v německém jazyce, později se tento čas prodloužil na půl hodiny.41 Na tvorbě 

vysílaného obsahu se podíleli také příslušníci německé menšiny. 

3.1 Chebští Němci ve Spolkové republice Německo 

Většina Chebanů v tradičním smyslu byla vyhnána do americké okupační zóny. Tato skutečnost 

navzdory veskrze tragickým okolnostem dala prostor alespoň pro základní podmínky, které 

umožnily jistou kontinuitu. Velká část se usadila v Bavorsku, které bylo geograficky nejblíže 

původní vlasti, zároveň nebyla americká okupační správa tak striktní ve zpřetrhání původních 

sousedských vazeb jako ta sovětská.  

 Již dlouho před odsunem existovala tradice spolků Chebanů, kteří žili mimo území 

Chebska. Tradici sdružování vystihuje v této komunitě dodnes často používané motto 

„Eghalanda halt's enk z'samm“ neboli „Chebané drží pevně pospolu“. Díky narůstající migraci 

za prací v 2. polovině 19. století žily tisíce Chebanů v jiné části habsburské monarchie či 

v Německu a začaly ve městech zakládat místní spolky, tzv. Gmoi (plurál Gmoin). Jejich 

účelem byla nejen vzájemná pomoc mezi krajany, ale také společenské aktivity a zachování 

 
36 Boldt, Cheb – město evropských dějin, 171. 
37 Vladimír Srb, „Demografický profil německé menšiny v Československu“, Český lid Vol. 75, 1/1988, 32, 
https://www.jstor.org/stable/42703510?seq=1 (staženo 14. března 2021).  
38 Tomáš Staněk, Německá menšina v českých zemích 1945-1989 (Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a 
politiku, 1993), 122. 
39 Ibid., 156. 
40 Ibid., 161. 
41 Ibid., 142. 
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chebského lidového charakteru („Egerländer Art“) v cizině.42 Do vzniku samostatného 

Československa bylo založeno několik desítek Gmoi, roku 1914 byla dokonce založena 

Eghalanda Gmoi v New Yorku. V době nacionalizace 20. a 30. let pak byly tyto lidové spolky 

zakládány přímo na Chebsku.43 Po připojení Sudet k Německu byla činnost samostatných 

Gmoin pozastavena a připojena do zglajchšaltovaného „Gauverband Sudetenland der 

Landsmannschaften und Trachtenvereine“ (Sudetského svazu krajanských sdružení a 

krojových spolků).44 Velmi brzy po odsunu začalo v SRN docházet k obnovování tradice – již 

roku 1947 došlo k prvnímu setkání odsunutých Chebanů ve Stuttgartu.45 Po vypršení 

spojeneckého zákazu krajanských sdružení začala vznikat nová síť Gmoin, nejvíce jich 

nepřekvapivě vzniklo v Bavorsku.   

 Město Marktredwitz, nacházející se relativně blízko hranic jako součást středověkého 

Chebska, se stalo přirozeným centrem Chebanů v SRN. Roku 1973 letech zde za spolkové 

finanční podpory bylo založeno kulturní centrum (Egerland-Kulturhaus), jehož součástí je 

muzeum (Egerland-Museum) a galerie (Egerländer-Kunstgalerie) a začaly zde být pořádány 

pravidelné sjezdy Chebanů. Marktredwitz je také sídlem svazu sdružujícího pod sebe všechny 

Gmoin, Bund der Eghalanda Gmoin. V rámci posílení kulturních aktivit vzniklo v 80. letech 

speciální sdružení Chebanů pracujících v kultuře „Arbeitskreis Egerländer 

Kulturschaffender“.46  

 Chebská komunita je v rámci skupin sudetských Němců dle „Heimatgliederung“ (dělení 

na skupiny v SRN dle původní vlasti) výjimečná svou poměrně výraznou aktivizací generací 

„nepamětníků“ odsunu. Roku 1953 byla založena dodnes činná mládežnická organizace Gmoin 

„Egerland Jugend“.47 Součástí jejích stanov je zachování chebské kultury – tj. hudby, tance, 

krojů a dialektu spolu s „péčí o vlast, zbožnost, bádání o předcích, vědu a umění“.48 Tyto snahy 

korespondují se svědectvími ve studii Evy Bendl,49 ve které vyhnaní Němci v nové vlasti kladli 

 
42 Elisabeth Fendl, „Zur Geschichte der Egerländer Gmoin. Heimat in der Fremde“ in Eghalanda halt's enk z'samm. 
Geschichte und Gegenwart der Egerländer Gmoin, Schriftenreihe Egerland-Museum-Marktredwitz, Band 5 
(Marktredwitz: Egerland-Museum Marktredwitz, 1993), 16. 
43 Ibid., 34. 
44 Ibid., 40. 
45 Seff Heil, „Das Wiederentstehen der Egerländer Gmoin nach 1945“ in Eghalanda halt's enk z'samm. Geschichte 
und Gegenwart der Egerländer Gmoin, Schriftenreihe Egerland-Museum-Marktredwitz, Band 5 (Marktredwitz: 
Egerland-Museum Marktredwitz, 1993), 50. 
46 Ralf Heimrath, „Heimat in der Fremde – 100 Jahre Bund der Eghalanda Gmoin“ Egerlaender.de, 2007, 
https://egerlaender.de/?Dokumente (staženo 1. listopadu 2020). 
47 Volker Jobst, „Das Leben der EJ seit der Gründung“, Egerlaender.de, https://egerlaender.de/?Egerland-Jugend 
(staženo 14. března 2021). 
48„Egerland-Jugend“, Egerländer.de, https://egerlaender.de/?Egerland-Jugend (staženo 14. března 2021). 
49 Eva Bendl, „Dvojí domov Renate Zettl“ in Odchody a návraty. Vzpomínková kultura a životní příběhy 
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velký důraz na svou vlastní kulturní svébytnost a povědomí o ní se snažili předat svým dětem. 

V tomto mezigeneračním kontextu je regionální příslušnost k Chebsku opět spíše v popředí 

nežli jednotná „sudetoněmecká“ identita.  

 3.2 Chebští Němci v Československu  

Zcela srovnáno se zemí bylo na Chebsku (v užším smyslu – tedy zhruba na území bývalé říšské 

zástavy) 34 obcí a osad.50 Památky, které se nacházely v bezprostřední blízkosti hranice, se 

ocitly v uzavřeném vojenském prostoru, kde chátraly či byly přímo ničeny.  

 Příslušníci německé menšiny se mohli v omezené míře scházet v rámci církevního 

života.51 Počátkem 50. let jim pak bylo v duchu „stalinské národní politiky“ umožněno lokálně 

organizovat vlastní kulturní práci.52 Velká část ekonomicky aktivních Němců byla zaměstnána 

v průmyslových závodech a organizace kulturních a zájmových činností tedy připadla 

odborům, závodním klubům či ROH. V odborech byli nadprůměrně aktivní, velká většina 

Němců v produktivním věku se nějakým způsobem angažovala v ROH.53 V rámci jednotlivých 

závodů se konaly na příklad jazykové kurzy a při osvětových zařízeních začalo vznikat 

množství místních hudebních, divadelních a recitačních souborů a kroužků, z nichž se některé 

snažily pokračovat také v regionálních folklorních tradicích.54 Pořádaly se představení, 

přednášky, zábavné večery či zájezdy.  

Mezi českými komunistickými funkcionáři nicméně panovaly obavy z "izolace" a 

"kulturní autonomie" Němců.55 Administrativní omezení aktivit přicházela při podezření z 

příliš samostatné či příliš "apolitické" činnosti. Do reformního roku 1968 byly také striktně 

odmítány jakékoliv snahy o založení nadregionálních organizací Němců.56 V zemi nadále 

neexistovalo německé školství, děti příslušníků menšiny měly možnost zdokonalovat se 

v mateřštině pouze v rámci nepovinných kroužků. 

 Významnější sdružování zůstavších Němců v Československu bylo umožněno až po 

uvolnění politických poměrů v roce 1968, kdy bylo zákonně uznáno rovnoprávné postavení 

 
sudetských Němců v českých zemích a Bavorsku ve 20. století,  eds. Marita Krauss, Sarah Scholl-Schneider a  Peter 
Fassl, (Praha: Antikomplex, 2015), 204. 
50 Jaromír Boháč, Roman Salamanczuk, Zmizelé Chebsko (Cheb: Muzeum Cheb, 2007), 9.  
51 Tomáš Staněk, Německá menšina v českých zemích 1945-1989, 126. 
52 Ibid., 112. 
53 Ibid., 114. 
54 Ibid., 127. 
55 Ibid., 118. 
56 Ibid., 141. 
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menšiny coby etnokulturního celku a státotvorného subjektu.57 Kulturní sdružení občanů 

německé národnosti (běžně nazýváno Kulturverband) bylo založeno 14. června 1969 a při svém 

založení mělo 4961 členů z celého Československa.58 Během normalizace Kulturverband však 

nezanikl a svého dosud nejvyššího počtu členů dosáhl již roku 1975 – 10 362 osob. Místní 

organizace ve městech pořádaly různé akce, ale pochopitelně se nejednalo o spolek, který by 

umožňoval významněji připomínat život českých Němců před rokem 1945.  

 V druhé polovině 80. let dochází k prvotnímu navázání kontaktu chebských Němců 

ze SRN s chebským okresním archivem. Wolf-Dieter Hamperl (*1943, Nový Mlýn, okres 

Tachov) zde v letech 1986-1989 vyhodnocoval materiály k tématu „Umění v Chebu“ pod 

tehdejším vedením Cyrila Nekudy.59 V té době se také poprvé setkal s Jaromírem Boháčem, 

který tehdy pracoval v městském muzeu. 

4 Kulturní transfer od roku 1990 

Pád železné opony na Chebsku spustil zásadní změny ve všech oblastech kulturního života. 

Blíže se zaměřím na vývoj související přímo s životem spolků chebských Němců a jimi 

zprostředkovaný kulturní transfer.  

4.1 Exkurz – Poutní areály Maria Loreto a Chlum Svaté Maří 

Na příkladu záchrany dvou vybraných poutních míst chci poukázat na různorodost snah o 

obnovu kultury v chebském pohraničí v 90. letech, která přesahuje činnost vybraných spolků, 

na které se zaměřuji, a která zahrnuje např. také iniciativy jednotlivců. V tomto případě se jedná 

o záchranu památek v materiálním smyslu a následnou obnovu jejich užívání v církevním 

životě a jejich začlenění do kontextu současného česko-německého  soužití. Bez spolupráce 

několika různých aktérů by úspěch těchto snah nebyl možný. 

 Loreta ve Starém Hrozňatově nedaleko Chebu byla vybudována jezuity v 17. století. 

Poté, co byla uzavřena ve vojenské oblasti, byl tamější kostel na začátku 50. let rozstřílen 

pohraničníky a až do pádu režimu o areál nebylo nijak pečováno.60 Roku 1992 byl rodáky 

z Chebska založen ve Waldsassenu „Spolek pro záchranu a podporu poutního místa Maria 

 
57 Tomáš Staněk, Německá menšina v českých zemích 1945-1989, 163. 
58 „Historie – Kulturní sdružení občanů německé národnosti“, Kulturverband.org – Spolek Němců a přátel 
německé kultury, http://www.kulturverband.org/?page_id=20&lang=cs (staženo 29. března 2021). 
59 Odpovědi na dotazy, Wolf-Dieter Hamperl (*1943, Nový Mlýn, okres Tachov), archiv korespondence autorky. 
60 Boldt, Cheb – město evropských dějin, 174. 
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Loreto“, který uspořádal veřejnou sbírku v Německu a opravy začaly ještě téhož roku.61 Již 

v následujícím roce se poprvé od druhé světové války v místě konala první česko-německá 

pouť. Obdobný spolek na české straně hranice byl založen roku 1994 římskokatolickými 

farníky v Chebu. Nově vybavený kostel sv. Ducha bych znovu vysvěcen roku 1996 a opravy 

pokračovaly i po roce 2000. Kromě veřejných sbírek poskytly finance na záchranu také 

Památkový ústav v Plzni, Ministerstvo kultury, chebský okresní úřad, město Cheb a Česko-

německý fond budoucnosti.62 Areál je v současné době místem symbolickým pro česko-

německé smíření a konají se zde pravidelné česko-německé poutě. 

 Významným poutním místem nedaleko Sokolova je Chlum Svaté Maří (německy Maria 

Kulm, do roku 1990 Chlum nad Ohří), kde se nachází kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. 

Marie Magdaleny. Areál byl roku 1990 navrácen Řádu křižovníků s červenou hvězdou63 a je 

od té doby navštěvován mnohými českými a německými poutníky. Od roku 1999 se zde na 

svátek Nanebevzetí Panny Marie koná „Egerländer Gebetstag“ (Den modlitby), kdy se pouti a 

slavnostní mše účastní chebští Němci z ČR i SRN v krojích se svými prapory a na následné 

lidové slavnosti vystupují např. chebské dechové kapely z Bavorska. Tato iniciativa vycházela 

rovněž ze speciálního spolku na podporu poutního místa („Förderverein Maria Kulm“) 

založeným rodáky z Chebska v Bavorsku.64 Roku 2018 byl poutní areál uveden na seznam 

národních kulturních památek.65 

 

 

 

 

 
61 Olga Valtrová, „Historie a kontinuita poutních míst v kulturní krajině česko-bavorského pohraničí se 
zaměřením na poutní místo Panny Marie Loretánské ve Starém Hrozňatově“ (diplomová práce, Západočeská 
univerzita v Plzni, 2019), 55. 
62 „Starý Hrozňatov – poutní areál Maria Loreto“, Památky a příroda Karlovarska – regionální internetová 
topografická encyklopedie Karlovarského hraje. https://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/stary-hroznatov-
poutni-areal-maria-loreto/ (staženo 30. března 2021). 
63 „Rytířský rád křižovníků s červenou hvězdou“, Chlum svaté Maří – oficiální web obce, 1. 9. 2015. 
https://chlumsvatemari.cz/rytirsky%2Drad%2Dkrizovniku%2Ds%2Dcervenou%2Dhvezdou/d-1152/p1=52 
(staženo 30. března 2021). 
64 Günther Wohlrab, „Egerländer Gebetstag in Maria Kulm“, Egerlaender.cz. 
http://www.egerlaender.cz/berichte/berichte/egerlaender-gebetstag-in-maria-kulm (staženo 30. března 2021). 
65 „Poutní areál Chlum svaté Maří se stal národní kulturní památkou“, iDnes.cz, 3. 2. 2018. 
https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/poutni-misto-chlum-svate-mari-kostel-narodni-kulturni-pamatka-rad-
krizovniku-s-cervenou-hvezdou.A180201_380176_vary-zpravy_ba (staženo 30. března 2021). 
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Obrázek 5. Alois Rott, „Egerländer-Gebetstag“ 2017 v Chlumu Svaté Maří. 

 

Zdroj: Foto Terezie Jindřichová. http://www.deutschboehmen.com/berichte/berichte/wallfahrt-maria-kulm-2017 

(staženo 30. března 2021). 

Poznámka: Na obrázku Alois Rott, k r. 2021 předseda spolku zůstavších chebských Němců Bund der Deutschen 

– Landschaft Egerland, na mši 13. srpna 2017. 

4.2 Společnost Aloise Johna (Alois-John-Gesellschaft) 

Historik Jaromír Boháč, který před rokem 1989 působil v chebském muzeu, se roku 1990 stal 

ředitelem Státního okresního archivu v Chebu. Rodák z česko-německé rodiny, jehož rodným 

jazykem byl chebský dialekt (také „egerlandština“)66, byl jedním z nejvýraznějších odborníků, 

 
66 Simona Liptáková, „Zemřel Jaromír Boháč“, Cheb – oficiální web města, 29. 3. 2016. 
https://www.cheb.cz/zemrel-jaromir-bohac/d-957210 (staženo 31. března 2021). 

 



 

 27 

který se zaměřoval na historii tohoto regionu, a o kterém napsal nespočet odborných prací. 

Nepřipravoval pouze výstavy v chebském muzeu, ale po otevření hranice úzce spolupracoval i 

se zástupci Bund der Eghalanda Gmoin, kteří v roce 1990 začali navštěvovat chebský archiv, a 

pomáhal připravovat také výstavy v Muzeu Chebska v Marktredwitz.67  

Jaromír Boháč jedním ze zakladatelů Společnosti Aloise Johna, která se odkazuje na 

Johnovo dědictví chebského patriotismu (který v prvních několika desetiletích jeho práce nebyl 

poznamenán politickým bojem68) a národopisného a historického bádání o vlasti. Společnost 

sídlí ve Františkových Lázních, místě bydliště Jaromíra Boháče do jeho smrti v roce 2016. 

Dalším prominentním členem společnosti je Roman Salamanczuk, také z Františkových Lázní. 

Společnost vydala několik publikací, vytvořila výstavu s názvem „Alois John aneb objevování 

Chebska“ ve spolupráci s Muzeem Cheb a uspořádala různé přednášky o chebské historii, 

architektuře, vztahu k městu Marktredwitz aj.69 Nejznámější společnou publikací Jaromíra 

Boháče a Romana Salamanczuka je pozdější kniha Zmizelé Chebsko (Cheb: Muzeum Cheb, 

2007), která mapuje zaniklé obce a památky. Knihu doprovázel v následujících deseti letech 

cyklus přednášek.70 

4.3 Bund der Eghalanda Gmoin 

Během roku 1990 podnikli představitelé svazu chebských obcí v Německu Bund der Eghalanda 

Gmoin (dále BdEG) několik výprav do Chebu, Karlových Varů, Františkových Lázní a dalších 

měst. Vedoucím první delegace v květnu byl tehdejší předseda BdEG Seff Heil71 (*1929 Staré 

Sedlo,  † 2000 Amberg), jejími dalšími členy byly Wolf-Dieter Hamperl, který v 80. letech 

bádal v chebském archivu, Elisabeth Fendl, již zmiňovaná jako autorka vědeckého konceptu a 

ředitelka muzea v Marktredwitz, historik  a rodák z Chebska Toni Hegret a Albert Reich, 

kulturní referent BdEG (zástupce „Arbeitskreis Egerländer Kulturschaffender“ – AEK). Wolf-

Dieter Hamperl dnes vzpomíná na jistou neochotu mnohých místních Čechů hovořit s delegací, 

pramenící z obav z „návratu“ sudetských Němců, nicméně zástupci z řad akademiků a osob 

 
67 Odpovědi na dotazy, Wolf-Dieter Hamperl (*1943, Nový Mlýn, okres Tachov), archiv korespondence autorky. 
68 Boháč, Salamanczuk, Zmizelé Chebsko), 7. 
69 „Z dosavadní činnosti společnosti“, Společnost Aloise Johna, http://johnalois.sweb.cz/alois_john/BishTaet.htm 
(staženo 4. dubna 2021). 
70 „24.4.2017 – Muzeum – Dr. R. Salamanczuk: Zmizelé Chebsko (přednáška)“, Muzeum Františkovy Lázně. 
http://www.muzeum-frantiskovylazne.cz/cz/akce/520-24-4-2017-muzeum-dr-r-salamanczuk-zmizele-chebsko-
prednaska (staženo 31. března 2021). 
71 Ralf Heimrath, „Heimat in der Fremde – 100 Jahre Bund der Eghalanda Gmoin“ Egerlaender.de, 2007. 
https://egerlaender.de/?Dokumente (staženo 1. listopadu 2020), 12.  
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pracujících v kultuře byli od počátku velice otevření.72 Dle Hamperlových slov první výprava 

neměla žádné konkrétní cíle kromě navázání kontaktu s českými vědeckými a kulturními 

institucemi a představiteli obcí. Místním průvodcem během návštěv těchto institucí jim byl 

právě Jaromír Boháč. Tato setkání započala tradici tzv. „chebských rozhovorů“, neboli setkání 

lidí spravujících národopisné sbírky a archivy na bavorské a české straně.73  

Druhá výprava BdEG opět vedená Seffem Heilem ovšem již měla za cíl podpořit 

založení spolku zůstavších chebských Němců. Doprovázel ji bavorský ministr práce a 

sociálních věcí Gebhard Glück a jediný poslanec Federálního shromáždění německé národnosti 

Erich Kříž.74 

4.4 Založení spolku Bund der Deutschen – Landschaft Egerland 

Roku 1991 zjistila delegace Seffa Heila na své v pořadí třetí výpravě, že na území Chebska   (v 

širším smyslu, tedy v „Egerlandu“) žije 1 550 členů československého Kulturverbandu, kteří 

představovali poměrně silnou členskou základnu potenciálního spolku chebských Němců.75 Na 

shromáždění v 29. 11. 1991 v Chebu byl oficiálně založen český spolek Bund der Deutschen – 

Landschaft Egerland (dále česky Svaz Němců – region Chebsko) a byly přijaty jeho stanovy. 

Součástí stanov bylo prosazování zájmů Chebanů a jejich potomků, péče o vlast a práce ve 

prospěch česko-německého smíření. Svaz se  v době založení skládal z následujících místních 

skupin: Aš, Cheb, Skalná, Sokolov, Chodov, Kraslice, Nejdek, Karlovy Vary, Abertamy, 

Nečtiny a Horní Slavkov (zde sídlila jediná česká Egerländer Gmoi z’Schlaggenwald). Hilde 

Sura z Gmoi v Horním Slavkově se stala první předsedkyní. 

Pozdější předseda BdEG Ralf Heimrath označuje svaz německých Gmoin pod vedením 

Seffa Heila za „duchovního otce“ chebského Svazu Němců. V sjednocené Evropě je cílem 

nového Svazu Němců – Region Chebsko obnovovat a pečovat o svébytnou identitu regionu. 

Nový spolek byl ve svých prvních letech činnosti financován BdEG, přičemž Heimrath ve svém 

bilančním textu připomíná, že samotný BdEG ve svých několika prvních letech také potřeboval 

finanční podporu, kterou získal od bonnského ministerstva vnitra.76 Konference a výjezdy 

 
72 Odpovědi na dotazy, Wolf-Dieter Hamperl (*1943, Nový Mlýn, okres Tachov), archiv korespondence 
autorky. 
73 Heimrath, „Heimat in der Fremde – 100 Jahre Bund der Eghalanda Gmoin“, 12. 
74„Gründung des Bundes der Deutschen – Landschaft Egerland am 29.11.1991 in Eger“, Egerlaender.cz, 13. 4. 
2016. http://www.egerlaender.cz/archiv2/sample-data-articles/gruendung-des-bundes-der-deutschen-landschaft-
egerland-am-29-11-1991-in-eger (staženo 31.3. 2021). 
75 Ibid. 
76 Heimrath, „Heimat in der Fremde – 100 Jahre Bund der Eghalanda Gmoin“, 13. 
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Svazu Němců byly po roce 1997 podporovány také Česko-německým fondem budoucnosti77 a 

jejich práce také českým Ministerstvem kultury. 

Dne 2. května 1996 navštívil město Cheb prezident Václav Havel. Účelem Havlovy 

cesty, během které se setkal i s představiteli Bavorska, Saska a Durynska, byly schůze 

související s otázkou česko-německé spolupráce. Na setkání s novináři na místě opět 

připomenul břímě odsunu. Navštívil mj. budovu Státního okresního archivu, kde se setkal 

s Jaromírem Boháčem, a městské muzeum.78 Zde bylo Richardu Šulkovi, který od roku 1995 

působil jako předseda Svazu Němců, umožněno prezidenta přivítat v chebském kroji a předat 

mu dar jménem chebských Němců. Na tuto událost Richard Šulko dnes vzpomíná jako na 

nejdůležitější moment své práce pro chebskou menšinu a děkuje za příležitost tehdejšímu 

vedení města, které ho k tomuto setkání přizvalo.79 Z této skutečnosti můžeme vyčíst jistou 

otevřenost vedení města vůči aktivitám německé menšiny v 90. letech.  

4.4.1 Spolupráce mládeže 

Členové mládežnické organizace Egerland Jugend pod vedením Dietera Markgrafa zvolili péči 

o zanedbané hřbitovy jako svou prvotní úlohu na české straně hranice. Prvním místem, o jehož 

záchranu mládež usilovala, byl klášterní hřbitov v Teplé v květnu 1991. Setkávání chebské 

mládeže z Čech a z Německa patřilo od počátku k hlavním cílům obou organizací. Od roku 

1993 se v klášteře v Teplé konají každoroční setkání mladých lidí z obou stran hranice v duchu 

česko-německého smíření a porozumění. Česká chebská mládež se také účastní spolkových 

setkání Egerland Jugend v Německu. Společnými silami mladší generace byla mimo jiné 

v polovině 90. let vytvořena folklorní taneční skupina „Die Målas“.80 Od roku 1991 se také 

pořádají koncerty „Wandernde Egerländer Musikanten – Musik kennt keine Grenzen“ (Putující 

Chebští Muzikanti – Hudba nezná hranic), které se vždy konají o zářijovém víkendu v některém 

z měst regionu. Akce trvá dva až tři dny a setkávají se na ní vystupující z okolí Nečtin (hudební 

duo Målaboum, sestávající z Richarda Šulka a jeho syna Vojtěcha, a taneční skupina Die Målas) 

s vybranou chebskou dechovou kapelou z Německa. Tato hudební akce je dlouhodobě 

 
77 Např. Výroční zpráva ČNFB z roku 2000: „Výroční zprávy“, Česko-německý fond budoucnosti, 
http://fondbudoucnosti.cz/aktuality/vyrocni-zpravy/ (staženo 31. března 2021). 
78 Digitalizovaná kronika města Cheb, 2. května 1996, 
https://www.mestocheb.cz/assets/File.ashx?id_org=5091&id_dokumenty=926967 (staženo 1. dubna 2021) 
79 Heimatruf – Mitteilungsblatt vom Bund der Deutschen in Böhmen, e.V., VI. Jahrgang, Oktober 2020 
http://www.deutschboehmen.com/download/category/2-heimatruf (staženo 1. dubna 2021). 
80 Soukromý bilanční text Richarda Šulka, archiv autorky. 
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podporovaná Česko-německým fondem budoucnosti a českým Ministerstvem kultury.81  

Obrázek 6. Folklorní taneční skupina Die Målas, 2016. 

 

Zdroj: „Egerländer bei den Erzgebirglern 21. 8. 2019“ Bund der Deutschen in Böhmen, e.V. 

http://www.deutschboehmen.com/berichte/berichte/egerlaender-bei-erzgebirglern-2016/page-2 (staženo 1. dubna 

2021). 

4.4.2 Eghalånd Bladl  

Roku 1994 začal vycházet měsíčník Svazu Němců Eghalånd Bladl. Jak již název napovídá, 

velkou roli v tomto periodiku hraje chebský dialekt, ve kterém byly psány některé jeho části. 

Jedná se buď o původní lidovou slovesnost či tvorbu Richarda Šulka, který je jediným autorem 

v Čechách píšícím v tomto dialektu. Pro čtenáře, kteří svou znalost dialektu chtějí zlepšit, se 

v listu někdy nacházel také slovníček vybraných pojmů. List dodnes informuje o uplynulých a 

budoucích aktivitách spolku, mezi které patřily např. v roce 1994 vzdělávací seminář v Horním 

Slavkově, účast na Sudetoněmeckém dni v Norimberku, setkání mládeže v Teplé či kurz šití 

krojů.82 Každý měsíc se pořádala alespoň jedna akce. Co se týče konkrétních folklorních tradic, 

mluví Richard Šulko osobně s jistým nadhledem dokonce o jejich „reimportu“ z Německa přes 

 
81 Richard Šulko, „23. Wandernde Egerländer Musikanten 2016“ Forum – LandesEcho – Zeitschrift der 
Deutschen in der Tschechischen Republik, 08. 11. 2016, http://landesecho.cz/index.php/forum/117-23-
wandernde-egerlaender-musikanten-2016 (staženo 2. dubna 2021). 
82 Soukromý bilanční text Richarda Šulka, archiv autorky. 
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vysídlené Chebany a jejich potomky zpět do místa jejich vzniku.83  

Obrázek 7. Koncert „Wandernde Egerländer Musikanten“ na kolonádě v Mariánských 

Lázních, 2016. 

 

Zdroj: Richard Šulko, „23. Wandernde Egerländer Musikanten 2016“ Forum – LandesEcho – Zeitschrift der 

Deutschen in der Tschechischen Republik, 08. 11. 2016, http://landesecho.cz/index.php/forum/117-23-

wandernde-egerlaender-musikanten-2016 (staženo 2. dubna 2021). 

4.5 Euregio Egrensis  

Euroregiony představují formu přeshraniční spolupráce, která však nemá právně závaznou 

definici platnou celoevropsky – konkrétní formy se tedy mohou lišit. Euregio Egrensis, 

pojmenovaný po Chebsku, se z 50 procent nachází v Bavorsku, jeho části jsou také v Sasku a 

Durynsku. Hranice a název euroregionu odkazují na historickou kontinuitu vzhledem 

k původnímu „přeshraničnímu“ rozsahu Chebska a jeho blízkosti k dnešním oblastem Horní 

Franky a severní Horní Falc. Založení organizace předcházelo založení pracovních sdružení 

v Bavorsku, Česku a Vogtlandsku/Západním Krušnohoří. Již před oficiálním vytvořením 

sjednocené přeshraniční organizace Euregio Egrensis, ke kterému došlo v roce 1993, se podílel 

Arbeitskreis Egerländer Kulturschaffender (AEK) mj. na výzkumných pracích k regionalitě ve 

 
83 Pořad ČT Folklorika, „Domov jménem Egerland“, 2020, https://www.ceskatelevize.cz/porady/1102732990-
folklorika/420236100141005-domov-jmenem-egerland/ (staženo 1. dubna 2021), čas 6:26.  
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vzdělávání ve vznikajícím Euregiu.84  

 Cílem Euregio Egrensis zejména v prvních letech jeho činnosti bylo bojovat proti 

předsudkům a napomáhat česko-německému porozumění. V současnosti pomáhá zlepšovat 

oboustranně jazykové kompetence obyvatel pohraničí, podporuje setkávání mládeže a rozvoj 

turismu v oblasti.85 Finančně podporuje také konkrétní projekty prostředky alokovanými 

z rozpočtů EU a ČNFB.86 Ačkoliv v první polovině 90. let mezi obyvateli české části Euregia 

nebyla míra informovanosti o jeho práci příliš vysoká, velká část respondentů vnímala 

Marktredwitz, který byl tehdy sídlem bavorské pracovní skupiny, jako centrum česko-německé 

spolupráce v regionu.87  

Dr. Rudolf Hilf, historik původem z Aše a představitel bavorské skupiny 

Sudetoněmeckého krajanského sdružení a Svazu vyhnanců, byl jedním z hlavních iniciátorů 

Euregio Egrensis.88 Další ze zakládajících osobností Euregia byl Dr. Jaromír Boháč, zakladatel 

Společnosti Aloise Johna. Roku 2000 mu byla udělena Cena Euregia Egrensis „za jeho 

neúnavné dílo národopisné, osvětové, vzdělávací a za jeho celoživotní snahu o porozumění 

mezi národy.“89 Tato cena se každoročně uděluje osobám či institucím ve dvou kategoriích – 

za přímý rozvoj přeshraniční spolupráce v oblasti či za výjimečný vědecký výkon v oblasti 

přeshraniční spolupráce. Za záchranu poutního areálu Maria Loreto byly uděleny ceny hned 

dvě – roku 1999 Antonu Hartovi a roku 2003 José Kočímu. Dle textu Euregia k udělení ceny 

v roce 1999 je „Maria Loreto symbolem usmíření a spolupráce českého a německého národa a 

má proto neopomenutelný význam.“ 

 

 

 

 
84 Nowey, Waldemar. Grenzüberschreitende Bildungsregion Euregio Egrensis. Mering: Arbeitskreis Egerländer 
Kulturschaffender e.V., 2012. 
85 „Přeshraniční aktivity“, Euregio Egrensis – pracovní sdružení Bavorsko, https://www.euregio-egrensis.de/P-
eshrani-n--aktivity.htm (staženo 2. dubna 2021). 
86 „Přeshraniční aktivity“, Euregio Egrensis – pracovní sdružení Bavorsko, https://www.euregio-egrensis.de/P-
eshrani-n--aktivity.htm (staženo 2. dubna 2021). 
87 František Zich, Václav Houžvička, Přeshraniční souvislosti sociálních změn v oblasti české části euroregionu 
Chebsko (Praha: Sociologický ústav AVČR, 1993). 
88 Seff Heil, „Grenzüberschreitende Kulturarbeit des Bundes der Eghalanda Gmoin e.V. (BdEG) – Bund der 
Egerländer“ in Festschrift zum 32. Bayerischen Nordgautag,  Furth im Wald – „Oberpfalz und Böhmen – 
Begegnungen über Grenzen, 1998, https://oberpfaelzerkulturbund.de/kulturportal/publikationen/festschriften-
der-nordgautage/furth-im-wald-oberpfalz-und-boehmen-begegnungen-ueber-grenzen/ (staženo 11. 4. 2021). 
89 „Cena Euregia Egrensis“, Euregio Egrensis – regionální sdružení obcí a měst, https://euregio-
egrensis.cz/cs/cena-euregia-egrensis (staženo 2. dubna 2021), 22-23. 
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Obrázek 8. Euregio Egrensis, rozlišená bavorská, česká, saská a durynská část. 

 

Zdroj: „O nás“, Euregio Egrensis – pracovní sdružení Bavorsko, https://www.euregio-egrensis.de/O-n-s.htm 

(staženo 2. dubna 2021). 

4.6 Společnost Balthasara Neumanna 

Společnost pojmenovaná po známém barokním architektovi narozeném v Chebu byla založena 

společným úsilím tří výše představených právnických osob: Svaz Němců – Region Cheb, 

Euregio Egrensis a Bund der Eghalanda Gmoin. Společnost, jejíž představenstvo se skládá ze 

tří osob – jednoho zástupce každé zakládající organizace, byla roku 1992 registrována se sídlem 

na Františkánském náměstí v Chebu. Jejím cílem je „prohlubovat a rozvíjet česko-německé 

přátelství a přispívat k překonání historie bezpráví mezi Čechy a Němci.“ Hlavní činností 

společnosti napomáhající tomuto cíli jsou vzájemná setkání Čechů a Němců s příslušníky 

německé menšiny v ČR a nuceně vysídlenými Chebany.90 

 
90 „Gründung Balthasar Neumann-Gesellschaft 25.7.1992“, Egerlaender.cz. 
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4.6.1 Balthasar-Neumann-Haus neboli Begegnungszentrum 

Jedním z nejvíce ambiciózních projektů chebských Němců v 90. letech je založení Domu 

Balthasara Neumanna na Františkánském náměstí v Chebu, většinou v obou jazycích 

označovaného jako „Begegnungszentrum“ (Setkávací centrum), který byl slavnostně otevřen 

25. července 1992. Nechyběli zde Jaromír Boháč, členové spolkového představenstva 

Sudetoněmeckého krajanského sdružení a starosta města Cheb František Linda. 

Události se zúčastnila početná delegace bavorské CSU, jejíž někteří členové byli sami 

rodáci z Chebska. Franz Neubauer, bývalý bavorský ministr práce a sociálních věcí, rodák 

z Velké Hleďsebe a v 90. letech v Česku známý hlavně jako mluvčí Sudetoněmeckého 

krajanského sdružení, přednesl na slavnostním otevření projev. V něm označil centrum, 

založené ve spolupráci s českými institucemi a s finanční podporou SRN, jako „místo pro 

kulturní výměnu mezi Čechy a Němci, mezi Českem a Bavorskem.“91 Vyjádřil také názor, že 

osud zůstavších Němců v totalitním Československu byl ještě těžší než ten, kterému čelili 

vyhnaní. 

Co se týče blízkého spojení sudetských Němců v Bavorsku (z velké části Chebanů) a 

zde téměř nepřetržitě vládnoucí CSU, je vhodné připomenout záštitu Svobodného státu 

Bavorsko nad sudetskými Němci, kterou vyhlásil tehdejší premiér Hans Ehard na 

Sudetoněmeckých dnech v Mnichově roku 1954.92 Sudetští Němci byli symbolicky přijati a 

stali se „čtvrtým kmenem“ Bavorů. 

 Ze setkávacího centra se stalo místo konání vzdělávacích seminářů, společenských 

událostí a také místo, kde návštěvníci mohou získat přístup k literatuře a jiným informacím o 

německé menšině a její historii. Česko-německá setkávací centra můžeme dnes najít v  českých 

městech různé velikosti, ve kterých žije německá menšina – na příklad v Plzni, Brně, Liberci, 

Jablonci, Šumperku či Hlučíně.93 

 

 
http://www.egerlaender.cz/homepage/berichte/gruendung-balthasar-neumann-gesellschaft-25-7-1992 (staženo 2. 
dubna 2021) 
91 Soukromý přepis projevu Richarda Šulka, archiv autorky. 
92„Die Schirrmherrschaft des deutschen Bundeslandes Bayern über die sudetendeutsche Volksgruppe“, Geschichte 
der Sudetendeutschen Jugend http://sdj-geschichte.de/Struktur/D-Erwachsene/c-SL/ua-Schirmherrschaft.htm 
(staženo 12. 4. 2021). 
93 LandesEcho – Zeitschrift der Deutschen in der Tschechischen Republik, vyhledávání „Begegnungszentrum“ 
http://landesecho.cz/index.php/component/tags/tag/begegnungszentrum-bgz (staženo 3. dubna 2021). 
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5 Závěr 

Bezprostředně po pádu železné opony se začaly angažovat spolky a další aktéři v regionu ve 

snaze oživit části chebské kulturní identity. Původní hypotéza o prvotní iniciativě Chebanů ze 

SRN se potvrdila – díky skutečnosti, že v roce 1989 v Německu již existovala plnohodnotná 

sdružení, která měla za cíl o regionální kulturní dědictví pečovat. Zároveň začaly v Bavorsku 

po otevření hranic vznikat spolky s konkrétnějšími cíli jako je záchrana zdevastovaného areálu 

Maria Loreto ve Starém Hrozňatově či podpora poutního areálu v Chlumu Svaté Maří. Tyto 

iniciativy dokázaly v SRN získat značné finanční prostředky formou veřejných sbírek. 

Nicméně iniciativa z německé strany hranice se vždy setkávala s českými protějšky, kteří měli 

stejný zájem na konkrétním projektu.  

Zajímavým zjištěním byla poměrně vysoká míra angažovanosti zůstavších Němců, 

jejichž podstatná část byla členy tzv. Kulturverbandu, do roku 1989 jediného legálního sdružení 

Němců v Československu. Po 45 letech, ve kterých bylo až na akce Kulturverbandu chebským 

Němcům téměř znemožněno veřejně se hlásit ke svému původu, bylo několik stovek osob 

připraveno se po návštěvách chebských rodáků ze SRN zapojit do dění. Skutečností ovšem je, 

že založení čistě chebského spolku Němců v Čechách již roku 1991 bylo nápadem předsedy 

německého Bund der Eghalanda Gmoin. BdEG poskytl v prvních letech nově založenému 

spolku Svaz Němců – Region Chebsko finanční prostředky na svá setkání a svými uchovanými 

a zdokumentovanými znalostmi tradic ulehčoval také obnovu folkloru. Český spolek se ovšem 

během několika let „emancipoval“, začal vydávat své vlastní noviny a pořádat své vlastní akce 

nezávisle na své „otcovské“ organizaci. České a německé spolky však zůstaly nadále v úzkém 

kontaktu. Jejich společným úsilím byl za podpory Euregia Egrensis v centru Chebu otevřen 

Dům Balthasara Neumanna, neboli česko-německé setkávací centrum otevřené po všechny 

zájemce. Někteří jednotlivci se dokonce do Čech navrátili: na příklad Günther Wohlrab, syn 

rodáků ze Sokolova narozen v SRN, se v 90. letech do Sokolova přestěhoval a vede tamější 

skupinu Svazu Němců.94  

 Na obou stranách hranice hráli zásadní roli v uchování a znovuobjevení chebské 

regionální identity představitelé akademické obce. Na německé straně musím zmínit Elisabeth 

Fendl – historičku a etnografku, která vedla Muzeum Chebska v Marktredwitz a která se 

 
94Veronika Kindlová, Richard Šulko, „Rozhovor s předsedou místní skupiny Falkenau Wohlrabem“, Český 
rozhlas Sever, pořad Sousedé, 12. 4. 2019, https://sever.rozhlas.cz/rozhovor-s-predsedou-mistni-skupiny-
falkenau-wohlrabem-predvalecny-tenista-7892679 (staženo 4. dubna 2021). 



 

 36 

účastnila prvních výprav zástupců spolků chebských Němců zpět do vlasti. Na české straně 

byla pro proces znovunavázání kontaktu a počátku kulturního transferu důležitá osobnost 

Jaromíra Boháče, který se roku 1990 stal ředitelem Státního okresního archivu. Na konci 80. 

let se setkával s odsunutými Chebany a v průběhu 90. let s nimi intenzivně spolupracoval na 

výstavách na české straně i v Marktredwitz. Později založil ve Františkových Lázních 

Společnost Aloise Johna, která svou národopisnou a osvětovou prací připomínala odkaz 

nejznámějšího chebského etnografa. Stál také u samého zrodu přeshraniční organizace Euregio 

Egrensis. 

Obecně lze říci, že vědecké a kulturní instituce v Čechách byly vůči práci chebských 

Němců spíše otevřené. Svědectví pamětníků i tehdejší průzkumy95 ukazují, že odmítavý přístup 

vůči Němcům sice jistá část obyvatelstva měla, vedení institucí jejich práci však nijak výrazně 

neblokovalo. Minimálně v případě investic do záchrany památek by takový přístup byl poněkud 

kontraproduktivní. Ministerstvo kultury, Národní památkový ústav v Plzni či chebský okresní 

úřad podpořily různé společné projekty, v počátcích zejména opravy objektů. Ministerstvo 

kultury zároveň podporuje kulturní akce a média německé menšiny. Vznik Česko-německého 

fondu budoucnosti po podpisu Česko-německé deklarace roku 1997 znamenal mimo jiné i 

v oblasti chebského kulturního transferu další přelom. ČNFB od svého počátku financuje 

aktivity česko-německých spolků a také projekty Euregia Egrensis.  

Nicméně pouhá renovace objektů v pohraničí nestačí, dané místo je třeba začlenit do 

současného kontextu a dnešní obyvatelé by měli znát a chápat jeho funkci.96 Ve své práci jsem 

se věnovala několika zdařilým příkladům opravdového „oživení“ kultury: pořádají se folklorní 

koncerty, zachráněná poutní místa se stala místem pořádání pravidelných česko-německých 

poutí a slavností, klášter v Teplé je místem setkávání mládeže, dům na hlavním náměstí 

v Chebu je centrem česko-německého setkávání.97 Dovolím si tvrdit, že v tomto procesu 

sbližování hrála roli také určitá gesta otevřenosti, jako na příklad setkání zástupce chebských 

Němců a Václava Havla v chebském muzeu či pravidelné návštěvy starostů v Domě Balthasara 

Neumanna.  

Velmi výrazným příkladem toho, jak Chebsko opět těží ze své historie, je úspěšné 

 
95 Zich, Houžvička, Přeshraniční souvislosti sociálních změn v oblasti české části euroregionu Chebsko, 11. 
96 Matěj Spurný, „Krajina a paměť“ in Odchody a návraty. Vzpomínková kultura a životní příběhy sudetských 
Němců v českých zemích a Bavorsku ve 20. století,  eds. Marita Krauss, Sarah Scholl-Schneider a  Peter Fassl, 
(Praha: Antikomplex, 2015), 55. 
97 Roku 2016 se Dům Balthasara Neumanna přestěhoval do samého centra Chebu na náměstí Krále Jiřího 
z Poděbrad, do bezprostřední blízkosti radnice či známého Špalíčku. 
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obnovení pravidelných Valdštejnských slavností, které se po několika letech příprav konají 

pravidelně od roku 2005. Ty jsou díky své velikosti pravděpodobně „původní“ chebskou 

kulturní akcí s nejširším dosahem. Také samotná obnova připomínání osobností spojených 

s regionem jako je Albrecht z Valdštejna, Balthasar Neumann či Alois John ilustruje proměnu 

kolektivní paměti. Pro dnešní generace obyvatel Chebska již není odkaz těchto osob nijak 

výrazně zatížen politickou instrumentalizací a německým nacionalismem. 

Vstup České republiky do EU a do Schengenského prostoru představoval pro rozvoj 

kulturního života na Chebsku další významný krok směrem k prohloubení přeshraniční 

spolupráce. Evropské fondy podpořily také přímo aktivity, které jsem ve své práci sledovala, 

včetně velké části současných projektů Euroregionu či publikace Společnosti Aloise Johna 

Zmizelé Chebsko.  

Osob, které se identifikují jako chebští Němci, v obou státech stále ubývá. Odkážu se 

však na slova Ralfa Heimratha98, který vysvětluje, že v žádném případě nejde pouze o marný 

boj s časem. V současné době jde již o vytváření dobře přístupného kulturního dědictví, ze 

kterého budou mít budoucí generace možnost čerpat bez ohledu na to, jak se samy identifikují 

a kde žijí. Osobně považuji tyto snahy za poměrně úspěšné a jsem toho názoru, že přeshraniční 

kulturní transfer za posledních 30 let do značné míry obnovil povědomí Čechů o specifické 

historii a kultuře Chebska. 

  

 
98 Heimrath, „Heimat in der Fremde – 100 Jahre Bund der Eghalanda Gmoin“, 13. 
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Summary 

After the expulsion of Germans from Czechoslovakia, cultural transfer in border regions 

remained stunted. Remaining Egerland Germans, now a minority in the region, were given very 

limited options to organise and practice their culture. Contact with fellow Egerländer, whose 

very significant portion lived in neighbouring Bavaria, was not permissible either. The expulsed 

population was replaced by people without any connection to the region, which lead to the 

absence of any new regional collective identity and traditions in the period from 1945 until 

1989. 

 Egerländer in Germany however were able to organise both in local communities and 

on a federal level in the Bund der Eghalanda Gmoin. This civil society organisation was entitled 

to financial and other support from the German state according to § 96 of the Federal Expelee 

Law, granting expelees means to preserve and research their cultural heritage. In 1973, Bund 

der Eghalanda Gmoin founded a museum and a cultural centre in the Bavarian town of 

Marktredwitz, which was a historical part of the medieval Egerland. Marktredwitz became a 

site of regular meetings of Egerland Germans from the entire country. These activities created 

a solid foundation of knowledge, staff and financial means, which could be used for cultural 

restoration in the Czech Republic after the fall of the Iron Curtain. 

Directly in 1990, representatives of Bund der Eghalanda Gmoin visited Cheb/Eger and 

other towns in Egerland to meet the representatives of local institutions. Especially Czech 

members of the academia were particularly welcoming in spite of possible fears and prejudices 

towards Sudeten Germans among the broader public. Czech cultural institutions welcomed the 

initiatives from Germany which were raising funds for material restoration of destroyed 

historical sites, such as places of pilgrimage. The idea of founding of a new organisation for 

Egerland Germans living in the Czech Republic was also introduced by the German Bund der 

Eghalanda Gmoin after being presented with the fairly high number of local members of the 

only pre-1989 organisation of the German minority, the Kulturverband. The Czech organisation 

Bund der Deutschen – Landschaft Egerland founded in 1991 was given significant support 

from the German Bund in its first years. However, the Czech organisation became increasingly 

independent: after 3 years of its existence, it started issuing its own newspaper, organising 

Czech-German youth events and practicing folklore.  

A very important figure in the whole process was the historian Jaromír Boháč, who 

facilitated the cross-border contact between Egerland Germans and who was one of the 
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initiators of Euregio Egrensis, a European format for cross-border cooperation. In the late 1990s 

and early 2000s he founded the Alois John Society (Alois-John-Gesellschaft) whose aim is 

raising public awareness about the history and culture of Egerland. The society is named after 

the best-known ethnographer of the region, who was active from the second half of the 19th 

century until the first half of the 20th century.  

A clear form of cooperation between Czech and German regional organisations 

appeared in 1992. The Balthasar Neumann Society (Balthasar-Neumann-Gesellschaft) was 

founded by the Czech and German organisations of Egerland Germans and the Euregio 

Egrensis. Its largest project was the creation of a Begegnungszentrum (meeting centre) in the 

historical centre of Cheb/Eger. Meeting centres emerged in Czech towns with a significant 

German minority as a place for events and contact between Czechs, remaining Germans and 

expelled Germans. The mayors of Cheb/Eger expressed continuous support of this endeavour.  

Valdštejnské slavnosti/Wallensteinfestspiele pose a particularly prominent 

manifestation of the region reconnecting with its heritage. The large historical festival 

commemorates the murder of the generalissimo Albrecht von Wallenstein during the Thirty 

Years’ War. This event has been used by the town to attract visitors and to assert historical 

significance even before the 20th century.  The fact that this particular festival, once misused 

for Nazi propaganda, now has positive connotations for Czech citizens illustrates a shift in 

collective memory. The same can be maintained about the legacy of Alois John, whose work 

was instrumentalised for German nationalism in the first half of the 20th century, and for 

Balthasar Neumann, who was not a particularly well-known personality in the communist era. 

Personalities tied to the region of Egerland are not seen as symbols of German nationalism by 

Czechs anymore. At the same time, such personalities and events are commemorated by people 

who do not identify as Egerländer in the pre-1945 sense anymore. 

The objectives of the observed organisations are Czech-German reconciliation and the 

fostering of an old-new regional identity after the historical discontinuity of the time between 

1945 and 1989. However, it is crucial to stress that other actors of cultural transfer also took 

part in the processes, whether it be individuals, families or church institutions that typically 

restored an architectural object and incorporated it into new context. 

Currently, the goal of people who identify as Egerländer is not merely preserving their 

traditional culture anymore. As the community is becoming increasingly smaller, the ambition 

is to create an accessible regional identity and heritage for the future. 
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geschichte.de/Struktur/D-Erwachsene/c-SL/ua-Schirmherrschaft.htm (staženo 12. 4. 
2021). 

„Wallenstein-Festspiele in Altdorf“, Wallensteinfestspiele.de, 
https://wallensteinfestspiele.de/festspiele/ (staženo 13. dubna 2021). 
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Seznam příloh 

Příloha 1. Pohlednice, Café Egerländer v Mariánských Lázních, r. 1900.  

 

Příloha 2. Pohlednice, Café & Restaurant Egerländer v Mariánských Lázních, chebská 

světnice, r. 1902. 
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Příloha 3. Příklad hrázděné architektury v chebském stylu – Skanzen Rustlerův statek v obci 

Doubrava. Další hrázděná  stavení zde byla v 90. letech opravena českými chalupáři. Od roku 

1995 se jedná o vesnickou památkovou rezervaci.99  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
99 „Doubrava – právní ochrana“ Národní památkový ústav https://pamatkovykatalog.cz/pravni-
ochrana/doubrava-84298 (staženo 4. dubna 2021). Obrázek Turistické centrum Cheb https://tic.cheb.cz/cile/5-
vylet-pres-lipovou-do-skanzenu-doubrava/ (staženo 4. dubna 2021). 
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Příloha 4. Manský dvůr (Dolní Žandov), velkostatek původně z 13. století. Na počátku 30. let 

v dezolátním stavu zakoupen a opraven rodinou architekta Milana Babušky. Po roce 1938 letní 

sídlo Konrada Henleina. Roku 1945 na tři roky restituován rodině Babuškových, poté 

znárodněn, po roce 1989 rodině restituován podruhé, opět v dezolátním stavu. Kolem roku 2000 

Babuškovými rozsáhle rekonstruován, dnes slouží jako penzion.100  

 

Příloha 5. Maria Loreto (Starý Hrozňatov) před obnovou. 

 

 

 
100 „Manský dvůr – historie a rozvoj“,  https://www.manskydvur.cz/ (staženo 4. dubna 2021). 
 Obrázek: „V historické usedlosti Manský dvůr u Chebu skončila úprava expozice regionálního muzea“, 
Český rozhlas Karlovy Vary, 5. 10. 2020, https://vary.rozhlas.cz/v-historicke-usedlosti-mansky-dvur-u-
chebu-skoncila-uprava-expozice-regionalniho-8331579 (staženo 4. dubna 2021). 
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Příloha 6. Maria Loreto (Starý Hrozňatov) po obnově.101 

 

 

 

 

 

 
101 Obrázky z přílohy 5 a 6: „Poutní areál Maria Loreto ve Starém Hrozňatově“, Stavby Karlovarského kraje, 
http://www.stavbykarlovarska.cz/cz/hlasovani/poutni-areal-maria-loreto-ve-starem-hroznatove-114 (staženo 4. 
dubna 2021) 
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Příloha 7. Slavnostní otevření kanceláře Euregio Egrensis v Chebu 1. června 1991. Přítomni 

předseda vlády ČR Petr Pithart, československý ministr zahraničí Jiří Dienstbier starší, 

zastupitel města Cheb Otakar Mika, předsedkyně Euregio Egrensis Dr. Birgit Seelbinder, 

kulturní referent pro okres Cheb Dr. Pavel Šebesta a předseda Bund der Eghalanda Gmoin Seff 

Heil.102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
102 Seff Heil, „Grenzüberschreitende Kulturarbeit des Bundes der Eghalanda Gmoin e.V. (BdEG) – Bund der 
Egerländer“ in Festschrift zum 32. Bayerischen Nordgautag,  Furth im Wald – „Oberpfalz und Böhmen – 
Begegnungen über Grenzen, 1998, https://oberpfaelzerkulturbund.de/kulturportal/publikationen/festschriften-
der-nordgautage/furth-im-wald-oberpfalz-und-boehmen-begegnungen-ueber-grenzen/ (staženo 11. 4. 2021). 
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Příloha 8. Slavnostní otevření Domu Balthasara Neumanna na Františkánském náměstí 

v Chebu 25. července 1992, přítomen Franz Neubauer.103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103 Seff Heil, „Grenzüberschreitende Kulturarbeit des Bundes der Eghalanda Gmoin e.V. (BdEG) – Bund der 
Egerländer“ in Festschrift zum 32. Bayerischen Nordgautag,  Furth im Wald – „Oberpfalz und Böhmen – 
Begegnungen über Grenzen, 1998, https://oberpfaelzerkulturbund.de/kulturportal/publikationen/festschriften-der-
nordgautage/furth-im-wald-oberpfalz-und-boehmen-begegnungen-ueber-grenzen/ (staženo 11. 4. 2021). 
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Příloha 9. Nový Dům Balthasara Neumanna na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad.104  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
104 Obrázek: „Naši historici v Chebu vylepšili skóre“, GFPVM.cz, https://www.gfpvm.cz/aktuality/863/nasi-
historici-v-chebu-vylepsili-skore (staženo 4. dubna 2021) 
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Příloha 10. Novodobé Valdštejnské slavnosti v Chebu.105 

 

 

 

 
105 Horní obrázek: „Valdštejnské slavnosti v Chebu“, Živý kraj – oficiální průvodce Karlovarským krajem, 
http://www.zivykraj.cz/cz/objevujte/valdstejnske-slavnosti-cheb (staženo 4. dubna 2021) 
Dolní obrázek: „Valdštejnské slavnosti 2013“, Valdštejnské slavnosti v Chebu, http://www.valdstejnske-
slavnosti.eu/cz/fotogalerie/valdstejnske-slavnosti-2013-24 (staženo 4. dubna 2021). 
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Příloha 11. Dámský kroj z Ašska, na jehož území nebylo aplikováno Obnovené zřízení zemské 

a které pod správou rodu Zedtwitzů zůstalo většinově evangelické.106 Kultura evangelíků byla 

odlišná – na příklad zde si můžeme povšimnout toho, že tento dámský kroj je méně zdobný než 

kroje katolických oblastí Chebska (viz obrázek 6 výše). Chebská protestantská tradice, která do 

odsunu existovala na území výběžku, je dnes méně prominentní než ta katolická. Odlišný 

kulturní a historický vývoj německých tradic na Ašsku dnes není natolik prozkoumán a 

představuje zajímavý potenciální předmět dalších prací.107  

 

 

 
106 „Der evangelische Pfarrsprengel“, www.asch-boehmen.de – Stiftung Ascher Kulturbesitz, 
https://web.archive.org/web/20130609172044/http://www.asch-boehmen.de/d/kirche/ev_sprengel.htm 
(archivováno 9. června 2013, staženo 26. dubna 2021). 
107 Obrázky: „Trachten im Egerland“, Eghalanda Gmoi z’Ingostadt e.V. http://www.egerlaender-
in.de/tracht/tracht.html (staženo 26. dubna 2021). 


