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ABSTRAKT 

 

 Ve své bakalářské práci se zabývám česko-německými vztahy, jejich vývojem 

v minulosti i současnosti a především jejich významem pro rozvoj města Chebu po 

roce 1989. Zmiňuji se o příslušnosti města k Českému či Německému státu z hlediska 

historického vývoje a o jeho obyvatelích z hlediska národnostního složení. Dále se 

zaměřuji na realizované projekty ve spolupráci s německou stranou, na německá 

partnerská města, německé firmy působící v Chebu a na spolupráci chebských a 

německých škol. Poslední kapitolou je vyhodnocení dotazníku, zjišťujícího povědomí 

chebských občanů o spolupráci města s našimi sousedy a jejich vztah k německým 

turistům.  

 

ABSTRACT 

 

 In my bachelor thesis I engage in czech and german relations, their progress in the 

past and in the present as well, and mainly in consequence of these relations for 

development of the town Cheb after the year 1989. I refer to the belonging of the town 

to Czech or German nation, in respect of the national structure. Afterwards I focus on 

projects, which were realized in cooperation with Germany; on german partnership 

town; on german firms, which have activities in the town Cheb; and finally on 

cooperation of the schools of Cheb and the german schools. The last chapter is the 

evaluation of questionnaire, which detects a knowledge of residents of Cheb about 

cooperation with our neighbours, and their relation to german tourists. 
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ÚVOD 

 Pro svoji bakalářskou práci jsem si zvolila téma Význam česko-německých vztahů 

pro město Cheb po roce 1989. K městu jako takovému mám blízko, protože zde od 

narození žiji. Díky blízkosti hranic je takřka denně chebský občan v kontaktu s našimi 

sousedy, kteří město navštěvují za různým účelem. Mým hlavním cílem by proto bylo 

zjistit v jaké míře město Cheb díky své poloze spolupracuje s přeshraničními sousedy a 

jaký vliv má tato spolupráce na rozvoj města, dále bych chtěla najít  a zaměřit se na ty 

oblasti a projekty, kde česko-německá spolupráce probíhá či probíhala nejintenzivněji. 

 Svou práci bych začala historickou analýzou vývoje vztahů mezi českým a 

německým národem, za jakých podmínek město Cheb vznikalo, jak se vyvíjelo a do čí 

sféry vlivu spadalo za různých historických etap. Pro pochopení problematiky je také 

důležitá historická analýza obyvatel města, a to především jejich národnostního složení, 

které mělo značný vliv na postoj města k různým historickým událostem a předělům.  

 Další kapitolu by tvořila analýza projektů města Chebu vzniklých díky rozhodnutí 

ČR o vstupu do Evropské unie. Jednalo by se jak o „předvstupní“ projekty v rámci 

programu Phare CBC, tak i o další projekty v rámci programu Interreg IIIA. 

 Pro město Cheb je důležitá i přeshraniční spolupráce se svými partnerskými městy. 

Díky této spolupráci vzniklo spousty zajímavých projektů, které napomohly městu 

především k rozvoji přeshraničního cestovního ruchu.  

 Blízkost německých hranic a přítomnost německých turistů také vyžaduje znalost 

německého jazyka. To se projevuje už u dětí v předškolním věku, některé totiž vedle 

českých školek navštěvují i ty německé. Na základních školách žáci často dávají 

přednost německému jazyku před anglickým. Chebské školy také spolupracují s těmi 

německými. Toto vše by bylo předmětem také jedné z kapitol.  

 Zmíním se i o německých firmách v Chebu, jejichž největší počet se nachází 

v Průmyslovém parku na okraji města. Dále o projektu, který vyvolal negativní emoce 

u některých obyvatel, na mysli mám „Uložení ostatků německých vojáků z druhé 

světové války na chebský hřbitov“. Dalším projekt „Oprava poutního místa Mária 

Loreto“ je případ projektu,  financovaného německým občanem, který před 2. světovou 

válkou žil na našem území.  
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 Na závěr bych chtěla zjistit informovanost občanů o této spolupráci, zda jsou 

občané informováni o česko-německých projektech, jak jsou s nimi spokojeni, jak a 

jestli vůbec vnímají některé příhraniční negativní jevy, které mohou vznikat mezi 

oběma národy. K tomu účelu bych ráda vytvořila dotazník, ze kterého bych se ráda 

dozvěděla odpovědi na výše zmíněné úvahy, ale i jiné otázky. 

 Předpokládám, že v současnosti budou občané spíše spokojeni s vývojem česko-

německých vztahů v našem městě. Není to však tak dávno, co mělo město (a bohužel 

možná stále má) špatnou image kvůli prostituci. Nutno zmínit, že klientelu prostitutek 

tvoří vesměs jen Němci. Dalším problémem mohou být černé skládky, které zde 

vznikaly v okolí a jsou připisovány také na vrub německým sousedům. Mojí hypotézou 

tedy je, že v současnosti určitě většina obyvatel hodnotí česko-německou spolupráci 

velmi dobře, ale někteří občané určitě nezapomenou zmínit i některé negativní jevy, i 

když, dle mého názoru, tyto jevy jednoznačně ustupují.  
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1. Významné historické etapy města Cheb 

 

Osídlení Chebu 

 Z archeologických výzkumů vyplývá, že Chebsko bylo původně osídleno 

slovanskými kmeny a to přibližně od roku 500 našeho letopočtu. Okolí řeky Ohře se 

stalo územím slovanského kmenu Chebanů.1 

 Archeologický výzkum v roce 1911 na chebském hradě ukázal, že během 9. století 

zde stálo slovanské hradiště chráněné mohutným opevněním, které sloužilo jako 

správní a sídlištní centrum celé chebské oblasti a v neposlední řadě jako ochrana 

kupecké cesty2, jež měla v Chebu přes řeku Ohři brod. Existence slovanského hradiště 

„je doložena i v průběhu 11. století. Jestě před příchodem prvních německých kolonistů 

víme o existenci okolo 95 slovanských osad v oblasti původního Chebska, které 

pokrývalo i část území za dnešními hranicemi v Sasku a Bavorsku“3 

 

Cheb do vymření Přemyslovců 

  První písemná zmínka o Chebu pochází z roku 1061, z listiny císaře Jindřicha 

IV. Chebsko, jakožto vstupní brána do Čech, mělo velký význam pro německou říši, 

což dokazuje i pozdější vývoj. „Od roku 1077 se objevují v tzv. Severní marce, 

v těsném sousedství Chebska na jihu, Děopoldové. Děopold II. založil v blízkosti 

Chebu klášter ve Waldsassenu a chebský hrad spravovali úředníci zvaní 

ministeriálové.“4 

 Se stavbou waldsassenského kláštera proniká do Chebska německá kolonizace, 

kterou usnadňovala málo uplatňovaná politická moc Přemyslovců, pro které Chebsko 

představovalo pouze okrajové území v jejich sféře vlivu.  

 V první polovině 12. století byla kolonizace prováděná pod ochranou markrabat 

z Vohburgu. Ti pověřili ministeriály, aby z Chebska postupně vytlačovali slovanské 

kmeny a nahrazovali je německými kolonisty. „Archeologické nálezy ukazují oba 

                                                 
1 Slavík (1950, str.58) 
2 tzv. Královská stezka spojující Cheb přes Loket, Kadaň a Žatec (viz.Pekař-  (1984, str.19)) 
3 Boháč, .Jasanský (1987, str.5) 
4 Slavík (1950, str.63) 
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etnografické celky – Slované a Germáni žili vedle sebe, sžívali se a obě kultury se 

proplétaly.“5 Chebsko se tak stává jedním z prvních území, do kterých proniká 

germanizace. 

 Po smrti Děpolda II. v roce 1146 se Cheb a Chebsko ocitlo pod vládou rodu 

Štaufů, který toto území ovládl na 116 let. Prvním panovníkem z tohoto rodu byl 

švábský vévoda Fridrich Barbarossa, který (v té době již jako císař) začal na území 

slovanského hradiště budovat císařskou falc. Toto mohutné románské sídlo mělo 

sloužit jako rezidence císaře a jako místo pro konání říšských sněmů. První zmínka o 

hradu pochází z roku 1179, kdy se zde konal právě první říšský sněm.  

 Chebsko se dočkalo návratu do rukou Přemyslovců za vlády Přemysla Otakara II., 

který si na Chebsko činil nárok. Vycházel tak ze slibů krále Filipa II., který slíbil 

Přemyslovo matce Konhutě Chebsko jako věno. Tento slib však nedodržel, a proto si 

Přemysl Otakar II. v roce 1265 vymohl na králi Richardu Cornwallském plnou moc, 

která mu umožňovala vzít Chebsko, v té době spadající do říšského území, pod svou 

zvláštní ochranu. V roce 1266 Cheb tedy obsazuje vojsko Přemysla II. a připojuje 

Chebsko ke svým územím. V květnu téhož roku vydává pro Cheb listinu, ve které 

„potvrdil městu všechny dosud získané výsady a svobody6, především ale zrušil úřad 

zemského soudce, který byl hlavním nástrojem vládnoucí chebské ministeriality, a 

vytvořil vlastní správní systém jmenováním purkrabího z členů své družiny“7 

 Přemyslova vláda nad Chebskem však trvala pouze deset let. V roce 1274 se konal 

říšský sněm, na kterém padlo usnesení, „že všechny državy, které byly od roku 1250 

odtrženy od říše k ní musí být znovu připojeny,“8 což se týkalo i samotného Chebska. 

V roce 1275 bylo obsazeno vojskem německého císaře Rudolfa I. Habsburského a po 

Vídeňském míru z roku 1276 se Přemysl musel Chebska zříci ve prospěch německé 

říše.  

 

                                                 
5 Pekař (1984, str.20) 
6 tzn. výsady a svobody od říšských panovníků  
7 Boháč, Jasanský (1987, str.7) 
7  Iterská a kol.  (1972, str.15) 
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 Dalším, kdo Chebsko opět připojil k českým zemím, byl syn již zmiňovaného 

Přemysla Otakara II., Václav II. Stalo se to roku 1291 po dohodě s Rudolfem I. u 

Přimdy. Václav Chebsko ovládal až do jeho smrti v roce 1305 a dobře si vědom jeho 

strategické polohy, zde nechal vystavit tzv. Václavův hrad, který byl umístěn naproti 

císařské falci, na druhé straně řeky Ohře. Dnes už bychom tento hrad těžko hledali, 

protože byl za třicetileté války zbořen saským vojskem a v první polovině 19. století 

byly jeho poslední zbytky rozebrány obyvatelstvem a použity na stavbu nových domů. 

 

Cheb jako součást zemí Koruny české 

 Události, odehrávající se v první čtvrtině 14. století měly pro město Cheb velký 

význam, protože ovlivnily na 400 let dopředu vzájemný vztah chebského regionu a 

českého království, zmíním se o nich proto podrobněji.  

 V roce 1312 umírá císař Říše římské Jindřich, hlava lucemburského rodu. O volný 

trůn mají zájem dva nesmiřitelní rivalové, bavorský vévoda Ludvík IV. z rodu 

Wittelsbachů a rakouský vévoda Fridrich Habsburský řečený Sličný. Byl to právě 

Ludvík , který slíbil českému králi Janovi Lucemburskému tučnou odměnu za jeho 

kurfiřtský hlas, který by mu usnadnil cestu k trůnu. Hlavní částí této odměny byla 

zástava celého Chebska, která je potvrzena listinou z roku 1314 v Kolíně na Rýnem.  

 Dne 28. září 1322 propukne bitva u Mühldorfu, kde se střetli dva výše zmiňovaní 

rivalové o trůn. Bitvu vyhrál Ludvík Bavor a na řadu přišla odměna jeho největšímu 

spojenci, českému králi Janovi. Dne 4. října 1322 tak Ludvík dodržuje svůj osm let 

starý slib a v Řezně podepisuje listinu, která stanovuje Chebsko jakožto državu 

českého krále.  

 „My, Jan, z Boží milosti král český a polský, hrabě lucemburský, slibujeme, že 

vám vždy zachováme všechna práva, která vám byla dána římskými císaři a králi.“9 

 Janovi nezbývalo nic jiného než oprávněnost držby Chebska právně kodifikovat,a 

proto dne 23. října vydává v Praze listinu, v jejíchž sedmi článcích potvrzuje „veškerá 

dosavadní chebská práva a privilegia, zprostil Chebsko českých celních a daňových 

povinností, přislíbil jak nevměšování do zavedené praxe chebského soudnictví, tak 

                                                 
9 Pozn: Z listiny Jana Lucemburského z 23. října 1322 
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zachování celistvosti a nezastavitelnosti chebského kraje. V neposlední řadě vyjmul 

Chebsko z pravomoci královského podkomoří, jemuž podléhala všechna ostatní 

panovníkova města a jeho správu přiřknul přímo sám sobě.“10 

 Dále mohli dokonce chebští „přijímat privilegia od říšských panovníků, pokud 

nebyla v rozporu s příslušností Chebska k českému státu; šlo hlavně o práva chebských 

kupců v říši, zejména o osvobození od tamních cel a mýt“11 

 

Cheb v době husitských válek 

 Postoj Chebu po celou dobu husitských válek byl jednoznačný - stál na straně 

katolické, která jím byla podporována jak vojensky, tak finančně. Bylo to dáno 

především německou většinou, která v té době v Chebu žila a měla v rukou většinu 

majetku ve městě. V Chebu tehdy žilo přibližně 5000 majetnějších občanů a přibližně 

2500-3000 nemajetných, kteří se mohli teoreticky přiklonit na husitskou stranu, na 

přímou vzpouru však byli početně slabí.12 

 V roce 1432 došlo v Chebu k jednání mezi světskou i církevní mocí a husity, 

nazývanému Chebský soudce. Byly zde „zejména pak dohodnuty podmínky jednání na 

basilejském koncilu, stejná práva pro obě strany a záruky bezpečnosti na cestě do 

Basileje“ 

 Roku 1458 byl českým králem zvolen Jiří z Poděbrad. Pro Chebany to byl velmi 

vážený král, který je dokázal ochránit od válek a chtivosti jejich sousedů. Také jim 

zaručil privilegia v plném rozsahu a to listinou z 1. prosince téhož roku. Jiří z Poděbrad 

navštívil Cheb celkem čtyřikrát. Tyto návštěvy byly vždy spojené s politickým 

jednáním a se vším, co návštěva krále předpokládá. Město díky jeho návštěvám 

vzkvétalo a mělo možnost se představit i ostatním zemím v co nejlepší podobě. Jiřík 

byl posledním českým králem, který pobýval na chebském hradě a za jeho vlády patřil 

Cheb k největším a nejbohatším městům českých zemí. 

 

                                                 
10 Chebské muzeum (2006) 
11 Pekař (1984, str.21)  
12 Iterská a kol. (1972, str.29) 
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Cheb během třicetileté války a role Albrechta z Valdštejna 

 Během vypuknutí stavovského povstání, Cheb dlouho váhal a vyčkával, na kterou 

stranu se přikloní. Chebané dlouho váhali, nakonec však přísahali věrnost nově 

zvolenému českému králi Fridrichovi Falckému. Cheb tak „odmítl vyslat vojenskou 

pomoc českým stavům. Aby si ale zachoval svobodu vyznání a privilegia, uvolil se 

zaplatit 4000 zlatých“13 jakožto náhradu za neposkytnutí vojenské pomoci.  

 Neúčastí na stavovském povstání byl Cheb po bitvě na Bílé hoře ochráněn  před 

trestem, musel však zaplatit omluvu Fridrichovi, kvůli poskytnuté finanční pomoci 

českým stavům. I přes výbornou diplomacii však nemohli Chebané zabránit, aby se jim 

válečné události vyhnuly. „Cheb stál po skončení války v troskách své bývalé slávy. 

Nejtíže postihlo Chebsko verbování Valdštejnovy armády v roce 1625. Průchody a 

pobyty saských, švédských i císařských vojsk stály mnoho peněz a potravin.“14 V roce 

1634 byl v Chebu Albrecht z Valdštejna zavražděn. 

 

Historický vývoj do konce 2. sv.války 

 Přelom 17. a 18. století pro Cheb znamenal zánik posledních privilegií, které se 

týkaly státoprávního postavení Chebska v rámci České koruny. Dne 23. července roku 

1721 chebský sněm přijal pragmatickou sankci, dle níž byly zrušeny všechny výsady a 

milosti, které byly městu v minulosti přiřčeny. 

 V 19. století byly pro Cheb důležité dvě události a to požár a zrušení pevnosti. 

„Velký požár v roce 1809 zachvátil celou severní část města a poškodil větší 

středověké stavby, které již nebyly obnoveny.“15 Shořel např. kostel na Jánském 

náměstí a synagoga v židovském ghettu, kterou už dnes připomíná jen pamětní deska. 

Chebský hrad na tom nebyl o moc lépe, požár se mu sice vyhnul, i tak se však těšil 

velmi malému zájmu a stával se dále zříceninou.  

 Díky zrušení chebské pevnosti byl Cheb prohlášen za otevřené město, což mu 

umožnilo podpořit obchodní i stavební aktivity, které však často vedly k demolici 

některých historických budov, bez ohledu na jejich hodnotu a význam pro město. 

                                                 
13 Iterská a kol. (1972, str.41)  
14 Pekař (1984, str.25) 
15 Boháč,.Strádal (2003, str.15) 
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 „Počátkem 20. století nacházíme v Chebu mimo bohaté obchodní měšťanstvo a 

soustředěný finanční kapitál i význačnější strojírenské závody (Fischerova strojírna 

založena v roce 1863, patří k nejvýznamnějším výrobcům zemědělských strojů, v roce 

1891 zakládá anglická firma známou továrnu na jízdní a motorová kola Premier, 

holandská fa v r. 1911 továrnu Eska), výrobny potravinářského průmyslu (akciový 

pivovar založený 1873 patří produkcí k největším v Čechách) i větší továrny textilní a 

stavební podniky.“16  

 Události obou světových válek Cheb opět velmi poznamenaly. Bylo to dáno 

především národnostním složením obyvatel, kde většinu tvořila národnost německá, a 

také samozřejmě to, že Cheb spadal od oblasti Sudet.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16Boháč, Strádal (2003, str.15) 
17 podrobněji viz. další kapitola 
18 Slavík (1950, str.68) 
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2. Specifika sociálního a demografického vývoje obyvatel 

města Chebu 

2.1. Historické události ovlivňující národnostní složení  

 Z historického vývoje města je jasné, že bylo Chebsko často ve střetu zájmů jak 

českého národa, tak i národa německého. Bylo to dáno především jeho polohou na 

pomezí těchto dvou národů. Přesné údaje o počtu obyvatel města Chebu nám poskytuje 

teprve rok 1869, tedy rok prvního moderního sčítání lidu. Dostupnost údajů o 

národnostním složení obyvatel je bohužel horší. První údaj, který máme k dispozici,  je 

z roku 1880. Přesto lze dle historie jak samotného města, tak i celého Chebska shrnout 

vývoj počtu Čechů i Němců na tomto území. 

 Chebsko původně osídleno slovanskými kmeny. S příchodem německých  

ministeriálů v 11. století začíná na Chebsko postupně pronikat německá kolonizace a 

germanizace. Přesto dle R. J. Slavíka „nemůže býti Chebsko považováno za 

poněmčené. O českosti kraje svědčí nejvíce české názvy místní a pomístní, které se 

nacházejí všude i po českém zázemí.“18  

 O pozdější germanizaci tohoto území však již není pochyb, dokonce se nezastavila 

ani po roce 1322, kdy Chebsko připadlo k zemím Koruny České. Změnu nepřinesly ani 

husitské války, které nijak nepomohly k vzkříšení českého života na Chebsku. Vliv 

germanizace je vidět i na příkladu vzniku různých škol. „V Chebu byla od roku 1300 

pouze latinská škola a o německé škole jsou zprávy a roku 1495. Česká byla 

uskutečněna a v roce 1919!“19 

 

2.2. Vliv událostí 1. poloviny 20. století na vývoj národnostního složení  

 Celkový politický a hospodářský vývoj v Evropě na počátku 20. století, který 

vyústil v první světovou válku, měl vliv i na život v českém pohraničí a tedy i na 

Chebsko. Němci doufali v osamostatnění Chebska a jeho připojení k německému státu, 

kdežto Češi doufali, že bude součástí nově vzniklého Československa. 

                                                 
 
19Slavík (1950, str.69) 
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 Už v průběhu první světové války chtěli někteří chebští politikové, v případě 

rozpadu Rakousa-Uherska, připojení k tzv. „Deutschböhmen“, které mělo být provincií 

nového Rakouska. Jiní chebští zase nevěřili v Deutschböhmen a dávali přednost 

připojení k Německu.20 

 Z předešlého odstavce je jasné, že po skončení první světové války se chebští 

Němci nechtěli smířit s tím, že byli součástí nově vzniklého Československého státu. 

Dokonce se odvolali na ústavní listinu Jana Lucemburského z roku 1322 a mylně se 

domnívali, „že Chebsko nikdy k českým zemím nepatřilo, že bylo pouze zastaveno 

českému králi jako osobě a že zánikem českého království a monarchie vůbec, 

jakýkoliv vztah Chebska k novému českému státu zanikl“21 Vyvrcholením bylo 

prohlášení z 28. října 1918, ve kterém prohlásili Cheb jako samostatný chebský stát 

v rámci „Deutschböhmen“ a nového Rakouska! Spousta českých obyvatel chebského 

okresu vládu Deutscheböhmen samozřejmě neuznávala a vůbec se neřídila jejími 

nařízeními, která je vybízela k boji proti československému státu. Odpověď ze strany 

Československé republiky na sebe nenechala dlouho čekat. Dne 16. prosince 1918 bylo 

Chebsko obsazeno 500 československými vojáky z plzeňského pluku, kteří postupně 

obsadili obce v celém pohraničí. Tím byl tedy nastolen konec separatistické vlády 

Deutscheböhmen.22 

 Mezi léty 1918-1938 vzniklo v Chebu na 30 českých spolků, které měly za úkol 

postarat se o rozvoj společenského života Čechů, kteří zde žili. V těchto letech vznikl 

např. Dramatický divadelní spolek „Budil“, Sokol, Klub českých turistů, Masarykova 

letecká liga, atd. O tom, že česká menšina držela pospolu a nepochybovala o „českosti“ 

tohoto území svědčí i fakt, že se 22. října 1922 konal sjezd všech Čechů z pohraničí, na 

němž bylo oslaveno 600. výročí připojení Chebska k zemím Koruny české. 

  Na přelomu 20. a 30. let propukla ve světě Velká hospodářská krize, která dolehla 

i na Cheb, a to především v letech 1932-1933. Jako i jinde světě, tak i zde se krize 

projevovala především vysokou nezaměstnaností. Z údajů ze sčítání  lidu z roku 1930 

vyplývá, že v Chebu žilo 31 546 obyvatel, z nich se hlásilo 24 979 obyvatel k německé 

                                                 
20 zdroj: Iterská a kol. (1972, str.70) 
21 Iterská a kol. (1972, str.70) 
 
22 zdroj: Iterská a kol. (1972, str.70,71) 
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národnosti, pouze 3 493 obyvatel k národnosti československé a 3 074 obyvatel se 

hlásilo k jiné národnosti.23 V tomto období začala většina německých obyvatel vzhlížet 

k nově zvolenému německému kancléři Adolfu Hitlerovi. Spousta z nich vyjížděla do 

Německa na Hitlerovy projevy, sám Führer taky Chebsko několikrát navštívil. Při jeho 

návštěvě samotného Chebu ho vítala zfanatizovaná většina chebských Němců.  

 V roce 1933 začal svou kariéru Kondrád Henlein, učitel tělocviku z nedaleké Aše, 

který dokázal využít problémy tohoto období a rychle získal na svou stranu spousty 

příznivců, především z řad Němců. Dne 30. září 1933 jím bylo založen hnutí 

Sudetoněmecká vlastenecká fronta (SHF), která měla být „stavovským sdružením 

všech Sudetských Němců bez rozdílu stran, tříd a náboženského vyznání, jen na 

základě národním.“24 Členská základna SHF se začala velmi rychle rozšiřovat, což 

vedlo i k vítězství Sudetoněmecké strany (SdP) v roce 1935, která vznikla právě z SHF. 

SdP jasně ukazovala nenávist ke všemu českému. Dne 24. dubna 1938 vystupuje 

Henlein v Karlových Varech s programem, obsahující osm požadavků. Žádal např. 

„úplnou autonomii pro Němce v pohraničí, dalekosáhlá práva i pro Němce v českém 

vnitrozemí, uznání SdP za jediného představitele německé menšiny v Československu, 

naprostou svobodu pro nacistickou propagandu a změnu československé zahraniční 

politiky a její plné podřízení hitlerovskému Německu.“25 

 Na podzim roku 1938, 29. září byla Československem podepsána Mnichovská 

dohoda „O nás bez nás“ o podstoupení československého pohraničí Německu. Ne 

všichni Němci však byli příznivci fašistického Německa. Většina německých 

antifašistů musela z pohraničí prchnout do vnitrozemí, mnoho z nich bylo však 

československými úřady vráceno zpět do Sudet, kde je v lepším případě čekal stálý 

policejní dohled, v tom horším však koncentrační tábory a káznice. Okupace měla vliv 

i na hospodářský život ve městě. Spousty podniků v Chebu, které nesloužily k válečné 

výrobě byly zavřeny, doprava na chebském nádraží byla podřízena válečným 

potřebám. V chebské letecké továrně, která sloužila jako výrobna válečného materiálu 

pracovalo spousty válečných zajatců, cizinců i Čechů, kteří zde zažívali velmi těžké 

pracovní podmínky.  
                                                 
23čerpáno: ČSÚ,  Jiřina Růžková 
24 Iterská a kol.  (1972, str.74)  
25 Iterská a kol. (1972, str.75) 
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       Před osvobozením Chebu dně 26. dubna 1945 III. Pattonovou armádou se do 

Chebu soustřeďují prchající Němci z východu před Sovětskou armádou. Počet obyvatel 

stoupl z 38 000 na 58 000.26 Nacisté se ještě v posledních dnech války snažili o 

„vzkříšení Němectva“ a připravovali obranu města, naštěstí bezúspěšně.  

 Konec války byl spojen i s otázkou odsunu německého obyvatelstva, ten prakticky 

probíhal ve třech vlnách. První vlna, tzv. „divoký odsun“, začala ke konci války, kdy 

němečtí přívrženci fašistického režimu utíkali před postupující Rudou armádou. 

Druhou vlnu přestavoval neorganizovaný odsun, ke kterému došlo mezi květnem a 

letními měsíci 1945 a který probíhal pod vlivem protifašistických nálad mezi 

československým obyvatelstvem. Třetí vlna odsunu představovala odsun organizovaný, 

na základě rozhodnutí konference v Postupimi ze dnů 17.7-2.8. 1945, a měl probíhat 

v souladu se zásadou organizovanosti a humánnosti. 27 Nutno zmínit, že oběťmi odsunu 

nebyli jen aktivní nacisté, ale i ti Němci, kteří se proti československému státu a jeho 

obyvatelům neprovinili.  

 Údaje o počtu odsunutých Němců se liší. Dle J. Boháče a „Po válce žilo 

v chebském okrese 75 079 obyvatel, z toho 59 050 Němců. Do konce roku 1946 jich 

bylo odsunuto  45 948. Cheb měl v tomto roce ve srovnání s rokem 1930 pouhých 27 

% obyvatel.“28  

 Po válce probíhá organizované osidlování pohraničních oblastí, tedy i Chebu. Jako 

první sem ještě ke konci roku 1945 přicházejí železničáři, kteří se zasadili o 

znovuzprovoznění chebského nádraží. Mezi dalšími osídlenci byli lidé z Táborska a 

jihočeských okresů, kteří osidlovali zemědělskou půdu a mnozí z nich nastupovali jako 

dělníci do chebských podniků. Na počátku roku 1946 bylo v Chebu jen 10 000 

obyvatel, v roce 1947 stoupl na 14 500 obyvatel.29 

 

 

 

 

                                                 
26 zdroj:Pekař (1984, str.35) 
27 zdroj: Kolektiv autorů: Komu sluší omluva, (1992, str.86-97) 
28 Boháč, Jasanský (1987, str.36)  
29 Iterská a kol. (1972, str.85) 
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2.2.1. Shrnutí 

 

Tabulka 1: Údaje o počtu obyvatel a národnostním složení  města Chebu  

                     v 1. polovině 20. století 

Národnost 

Rok 

Počet 

obyvatel 

celkem československá Německá  Ostatní 

1900* 23 582 x x x 

1910* 26 682 x x x 

1921* 27 524 1 145 24 085 2 294 

1930* 31 546 3 493 24 979 3 074 

(poč.roku) 1945  cca 58 000 x x x 

(poč.roku) 1946  cca 10 000 x x x 

1947 cca 14 500 x x x 

Pozn.1: * údaje ze Sčítání lidu, domů a bytů, zdroj: ČSÚ – Historický lexikon obcí  
Pozn.2: údaje o národnostním složení v roce 1921 a 1930 – zdroj: poskytla Jiřina Růžková, ČSÚ 
  

 V letech 1900 a 1910 sice nejsou známě přesné počty národnostního složení, 

přesto je z údajů v roce 1921 a 1930 jasné, že do konce 2. světové války je v Chebu 

převaha německých obyvatel, Cheb proto můžeme považovat za německé město. Na 

počátku roku 1945 stoupl počet obyvatel na cca 58 000 díky prchajícím Němcům před 

postupem Rudé armády, kteří se shromažďovali právě v Chebu. Na počátku roku 1946 

počet obyvatel klesl na 10 000, což je důsledek odsunu německých obyvatel. V roce 

1947 počet obyvatel začíná stoupat díky postupnému dosidlování pohraničí.  

 

2.3. Vývoj počtu obyvatel a národnostní struktury od roku 1950 po 

současnost 

 

Tabulka 2: Vývoj počtu obyvatel města Chebu (1869-2001) 

Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1945* 1947* 1950 1961 1970 1991 2001 

Počet 

obyv. 13456 17148 18658 23582 26682 27524 31546 58000 14500 18066 20535 25332 31847 32893 

zdroj dat: ČSÚ, Historický lexikon obcí                                                                                                         
Pozn: 1945 – odhad z počátku roku: Boháč, Jasanský (1987, str.35), 1947 - odhad: ČSÚ 
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 V tabulce je uveden přesný počet obyvatel dle sčítání lidu v jednotlivých letech 

(neplatí pro roky 1945 a 1947). Z tabulky lze vyčíst, že v r. 1950 měl Cheb téměř o 

polovinu méně obyvatel než před 2. světovou válkou. Postupem času se ale počet 

obyvatel zvyšuje a v roce 2001 dokonce překonává počet obyvatel z roku 1930. Tento 

vývoj lze také dobře vyčíst z grafu 1: 

 
Graf 1: Vývoj počtu obyvatel města Chebu (1869-2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zdroj dat: ČSÚ, Historický lexikon obcí                                                                                                                       
Pozn: 1945 – odhad z počátku roku: Boháč, Jasanský (1987, str.35), 1947 - odhad: ČSÚ 
  

 Přesné národnostní složení obyvatel (viz Tab. 3) je známé až z roku 1970, protože 

ve Sčítání lidu z let 1950 a 1961 není národností složení uvedené. Avšak dle J. Růžkové 

z ČSÚ je „z jiných zdrojů zřejmé, že počet obyvatel německé národnosti se mohl 

pohybovat kolem 7 - 8 % z celkového počtu obyvatel Chebu, počet Slováků se mohl 

pohybovat kolem 10 -15 % a většinu (kolem 75 %) již mohli tvořit obyvatelé národnosti 

české.“30 Byl-li tedy v roce 1950 celkový počet obyvatel 18 066, tak dle předpokladu, 

že se počet obyvatel německé národnosti mohl pohybovat kolem 7 % z celkového počtu 

obyvatel Chebu, počet obyvatel německé národnosti by tedy byl 1264. V roce 1961 by 

to bylo 1438 obyvatel německé národnosti. Poměr celkového počtu obyvatel a obyvatel 

německé národnosti by se tedy mohl znázornit dle Grafu 2.  

 

                                                 
30 ČSÚ, J. Růžková 
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Graf 2: Celkový počet obyvatel ku obyvatelům německé národnosti  
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zdroj dat: ČSÚ, Jiřina Růžková 

 Rok 1989 a s ním spojené otevření státních hranic na západ lze považovat za novou 

etapu česko-německých vztahů. Počet občanů německé národnosti se v roce 1991 nijak 

rapidně nezvýšil, Cheb však začíná navštěvovat stále více německých turistů. Jako jinde 

v příhraničí se i zde začínají objevovat některé příhraniční jevy, např. prostituce a nárůst 

počtu vietnamských tržnic. Za zmínku proto stojí i počet jiných národnostních menšin, 

především tedy té vietnamské a romské. Dle údajů v Tab. 3 se v roce 2001 k vietnamské 

národnosti přihlásilo 1488 občanů. Počet Romů v roce 1991 byl 187 a o deset let 

později, v roce 2001, klesl na pouhých 97 občanů. Nutno však dodat, že někteří 

příslušníci těchto národnostních menšin udávají do Sčítání lidu národnost českou. 

 V roce 2001 počet německých obyvatel dokonce klesá na 417. V poměru 

s celkovým počtem obyvatel města, tvoří tedy německá menšina pouze 1,3 celkového 

počtu obyvatel.  
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Tabulka 3: �árodnostní struktura města Chebu 

1921 1930 1970 1980 1991 2001 
Národnost 

absol. v % absol. v % absol. v % absol. v % absol. v % absol. v % 

Obyvatelé 27 524 100 31 546  100 25 332 100 31 039 100 31 847 100 32 893 100 

česká 21 787 86 26 856 86,5 28 275 88,8 28 445 86,5 

slovenská 1 145 4,5 3 493 12 2 567 10,1 3 203 10,3 2 392 7,5 1 300 3,9 

německá 24 085 95 24 975 87 533 2,1 489 1,6 506 1,6 417 1,3 

romská . . . . . . . . 187 0,6 97 0,3 

polská . . . . 29 0,1 36 0,1 28 0,1 23 0,1 

ruská . . . . 34 0,1 25 0,1 . . 37 0,1 

ukrajinská  . . . . 63 0,3 83 0,3 69 0,2 109 0,3 

maďarská . . . . 170 0,7 175 0,5 160 0,5 . . 

vietnamská . . . . . . . . . . 1 488 4,5 

ostatní a 

nezjištěná 114 0,5 119 0,4 149 0,6 172 0,6 230 0,7 977 3 

Zdroj: ČSÚ,  Jiřina Růžková 

  

2.4. Postoj českých obyvatel k německým turistům 

 Jak už je zmíněno na konci předešlé kapitoly, po roce 1989 se ve městě Chebu 

objevuje potenciál pro rozvoj cestovního ruchu. Díky své poloze blízko hranic se SRN 

jsou nejčastějšími turisty Němci. 

 Díky přítomnosti vietnamské komunity, která ve městě provozovala stánkový 

prodej, se rozvíjí tzv. nákupní turistika. Nedaleko centra města, v areálu bývalých 

kasáren, se nacházela velká vietnamská tržnice, která nabízela zboží spíše pro méně 

náročnou klientelu, nicméně se stala často navštěvovaným místem právě německými 

turisty. Dle terénního výzkumu, který se konal v r. 2000 v rámci Marketingové studie 

Cestovního ruchu, uvedli návštěvníci města v kategorii „zajímavá místa ve městě“  

vietnamskou tržnici na pátém místě, hned za chebským hradem, Špalíčkem, náměstím 

a muzeem. Bohužel stánkovým prodejem se ale také kazila image města31 

 Po roce 1989 se v Chebu začaly objevovat i některé negativní jevy postihující i 

jiná místa v pohraničí. Dle F. Zicha a jeho výzkumu Člověk v pohraničí - Výzkum 

                                                 
31 Marketingová studie Cestovního ruchu  města Cheb (2000)  
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přeshraničních vlivů působících na obyvatele pohraničí, se mezi nejvíce negativní jevy 

řadí prostituce, kriminalita, drogy a alkohol, špatné mezilidské vztahy, přítomnost 

jiných etnických skupin a dovoz odpadků do naší země.32 

 Mezi negativní jevy, které jsou spojované s některými německými turisty a 

městem Cheb, patří především prostituce, dovoz odpadků a tvoření černých skládek, 

což se potvrdilo i v mém dotazníkovém šetření (viz kapitola 10.1, otázka č.3). Na 

druhou stranu jsou to ale především němečtí turisté, kteří městu i podnikatelům přináší 

příjmy, ti si to dobře uvědomují a přizpůsobují služby německé klientele. 

 V současnosti zmíněné negativní jevy mizí. Prostituce už není zdaleka tak 

rozšířená, v příkopech už nejsou vidět dovezené odpadky. Vietnamská tržnice nedaleko 

centra se zmenšila, stala se součástí nově vybudovaného nákupního centra,  stánky se 

přestěhovaly a sjednotily do zastřešených obchůdků. Většina obyvatel města proto dnes 

nemají s přítomností německých turistů problém a otázku „Jaký je Váš názor na 

německé turisty“ odpovídají „nevadí mi“ . Nejvíce nepřátelští jsou překvapivě mladí 

občané do 25 let (viz kapitola 10.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Zich (2007, str. 136) 
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3. Přeshraniční spolupráce Cheb – SR� na úrovni EU 

3.1. Projekty v rámci programu Phare CBC 

 Program Phare CBC, tzv. program přeshraniční spolupráce vzniklý v roce 1994,  je 

jedna ze tří základních forem programu Phare, který soužil jako hlavní nástroj pomoci 

kandidátským zemím v jejich snaze o vstup do EU. Cílem programu bylo „pozvednout 

celkovou socio-ekonomickou úroveň příslušných regionů s ohledem na obchodní 

hospodářské, turistické, společenské a kulturní vztahy se sousedícími regiony ze zemí 

EU.“33. 

 V období 1994-1999 byl program zaměřen především na podporu rozvoje 

dopravní infrastruktury a sbližování regionů na obou stranách hranice. V roce 1996 byl 

zřízen Fond malých projektů, sloužící k podpoře místních malých projektů.34 Období 

2000-2003 lze charakterizovat jako přibližování Phare CBC k programu Interreg IIIA. 

 Projekty v rámci Phare CBC, ovlivňující město Cheb: 

- Program doprava 1994: Cheb - rekonstrukce nádraží - I. etapa (8,3 mil. EUR) 

- Program doprava 1995: Cheb - rekonstrukce nádraží - II. etapa (2,5 mil. EUR) 

- Program doprava 1996: Cheb - rekonstrukce nádraží - III. etapa (2,12 mil. EUR)35 

 Projekty v rámci Phare CBC – Fond malých projektů (Program People – to – 

people : 

-2001: Informační prospekt k projektu Krajinné výstavy bez hranic Cheb-Marktredwitz 

(2 755 EUR) 

-2001: Studie využití a záchrany Chebského hradu (13 111 EUR) 

-2001: Cheb – turistický balíček (4 257 EUR) 

-2001: Pozvánka na výlet (3 420 EUR) 

-2001: Studie proveditelnosti – Egrensis park (22 441 EUR) 

-2001: Studie revitalizace Poohří (22 441 EUR) 

-2002: Architektura Cheb a okolí (2 410 EUR) 
                                                 
33 Wokoun, Lukáš, Kouřilová (2002, str.81) 
34 čerpáno: Wokoun, Lukáš, Kouřilová (2002, str.81)  
35 Euregio Egrensis (2002a) 
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-2002: CD-ROM Cheb (4 455 EUR) 

-2003: Chebské setkání (9 000 EUR) 

-2003: Rekonstrukce objektu na nám. Krále Jiřího z Poděbrad č.p. 493 – (Malý    

           infrastrukturní projekt) (268 044 EUR) 

-2003: Studie proveditelnosti – Krajinná výstava Marktredwitz-Cheb 2006 (20 260 €) 

-2003: Cheb – Hof v letech 1900 a 2002 (7 438 EUR) 

-2003: Česko-německé výměny v oblasti školství předškolního věku (7 995 EUR) 

-2003: Spolupráce Cheb-Vilseck (3 600)36 

 

3.2. Projekty v rámci programu I�TERREG IIIA 

 INTERREG III je jednou z iniciativ Evropských společenství, která byla schválena 

Evropskou komisí na období let 2000-2006 pro členské země Evropské unie. Iniciativa 

má tři základní sekce. Sekce A je zaměřena na přeshraniční spolupráci regionů, sekce 

B na nadnárodní spolupráci a sekce C na meziregionální spolupráci. INTERREG IIIA 

bezprostředně navazuje na předvstupní program Phare CBC, který byl ukončen roku 

2003.  

 Program INTERREG IIIA byl ukončen k 31.10.2008. Na tento program navazuje 

program přeshraniční spolupráce Cíl 3 na programovací období 2007-2013. Město 

Cheb může čerpat prostředky v rámci dvou programů a to Program Cíl 3 Česká 

republika – Svobodný stát Sasko a Program Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát 

Bavorsko. 37 

 Projekty v rámci INTERREG IIIA: 

-2005: Krajinná výstava bez hranic 2006 – Centrální výstavní plocha B (16,877 mil. €) 

-2005: KVbH 2006 – Centrální výstavní plocha C (6,772 mil. €) 

-2005: KVbH 2006 – Stezka pro pěší a cyklisty Nad řekou (4,774 mil. €) 

-2005: KVbH 2006 – Dyn zahradní a krajinářské tvorby (1,44 mil. €) 

-2005: Informační a propagační systém KVbH (1,89 mil. €) 

                                                 
36 Městský úřad Cheb (2009a) 
37 Euregio Egrensis (2008a) 
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-2005: Květinová přehlídka v rámci KVbH (1,46 mil. €)38 

 Projekty v rámci INTERREG IIIA – dispoziční fond v Česko-bavorském 

příhraničním regionu: 

-2006: Zajištění cykloinfrastruktury pro cyklostezku Kösseome-Wondreb-Röslau-Cheb              

     (0,225 mil. €) 

-2006: KVbH - Mládež bez hranic (0,060 mil. €) 

-2006: KVbH - Kultura bez hranic (0,187 mil. € 

-2006: KVbH – Výstava zahradní a krajinářské tvorby (0,100 mil. €) 

-2006: KVbH – Fotografický workshop (0,156 mil. €) 

-2006: KVbH – Malířský workshop (0,133 mil. €) 

-2006: KVbH – Zahrady u rodinných domů od projektu k realizaci (0,128 mil. €) 

-2006: KVbH – Paměti krajiny – krajina paměti (0,133 mil. €) 

-2006: KVbH – Sochařský workshop (0,187 mil. €) 

-2006: Turistický den u Bismarcovy věže (0,024 mil. €)39 

- Tábor Baggataway (Kiwanis klub Friedrich Barbarrosa Cheb) (113 188 Kč) 

- Jiná země, jiné zvyky (DDM Sova Cheb) (42 325 Kč) 

- Brožura Das Lied von Mária Loreto – prospekty a pohlednice (86 250 Kč) 

- České vesnice – Böhmische Dörfer (Gymnázium Cheb) (165 000 Kč) 

- Pomníky padlým v 1. světové válce (Krajské muzeum Cheb) (290 450 Kč) 

- Zmizelé Chebsko (Krajské muzeum Cheb) (290 450 Kč) 

- Cykloturistická mapa Chebu a okolí (Město Cheb) (124 182 Kč)40 

 Projekty v rámci INTERREG IIIA – Fond malých projektů v Česko-saském 

příhraničním regionu: 

-2006: Výstava Proměny Poohří a Národopis Chebska (0,210 mil. €) 

-2006: Městský informační systém s přeshraniční působností (0,030 mil. €) 

-2006: Seismologické monitorování oblasti západních Čech – Vogtland (0,218 mil. €)41 

                                                 
38 Městský úřad Cheb (2009a) 
39 Městský úřad Cheb (2009a) 
40 Euregion Egrensis (2008b)  
41 Městský úřad Cheb (2009a) 
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- Egrocup 2006 (Tělovýchovná jednota Cheb) (39 333 Kč) 

- Sportovní léto v regionu Egrensis (SK Sparta Cheb) (217 000 Kč) 

- Kulturní most Mitte Europa (Cheb 1991-kulturní spolupráce) (92 521 Kč) 

- Dialog kultur a kulturní výměna v euroregionu Egrensis (Cheb 1991-kulturní     

  spolupráce)  (129 880 Kč) 

- Divadelně-hudební festival Ašlerky (Karel Ašler, o.s.) (97 500 Kč) 

- XV. Letní akademická škola v Chebu (Nadace Evropské Comenium) (206 745 Kč) 

- Česko-saské putování (Město Cheb) (145 050 Kč) 

- Otevření Turistického informačního centra v Chebu (Město Cheb) (177 178 Kč)42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Eurogio Egrensis (2008c) 
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4. Partnerská města 

 Město Cheb spolupracuje s několika německými městy na společných projektech. 

Jedná se především o města Waldsassen, Marktredwitz, Plauen. U každého z těchto 

měst se zaměřím na nejvýznamnější projekty v rámci spolupráce s městem Cheb. 

Oficiálním partnerským městem města Chebu je však město Hof, se kterým ale 

spolupráce neprobíhá zdaleka tak intenzivně jako s výše zmíněnými městy, proto se 

jím nebudu dále zabývat.  

4.1. Plauen  

 Město Plauen (Plavno) leží ve spolkové zemi Sasko a je přibližně 8O km vzdálen 

od města Cheb. Spolupráce mezi městy probíhala v rámci projektu „Městský 

informační systém s přeshraniční působností“. Tento projekt byl uskutečněn za účelem 

rozvoje cestovního ruchu mezi oběma městy.  

 Projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství 

Interreg IIIA. V obou městech byly na různých veřejných místech (městská knihovna, 

vstupní hala městského úřadu, turistické infocentrum, nádraží) instalovány informační 

stojany, které obsahují propagační materiály o zmíněných městech a jejich oblastech 

jak pro občany, tak i pro turisty. Ve městě Plauen jsou umístěny materiály v německém 

jazyce, v Chebu naopak v jazyce českém a díky nim by se měla zlepšit přeshraniční 

informovanost obyvatel o kulturním a turistickém bohatství obou oblastí. 

 Dále chebské infocentrum nabízí chebským podnikatelům, kteří podnikají 

v cestovním ruchu, možnost prezentace svojí firmy v německém Plauen. Stačí, aby 

chebský podnikatel přinesl informační materiály přeložené do německého jazyka a 

předal je do chebského infocentra, které každý měsíc tyto materiály v Plauen 

aktualizuje.43  

4.2. Waldsassen 

 Město Waldsassen je od Chebu vzdálen přibližně pouhých 9 km, což obou městům 

umožňuje intenzivnější spolupráci. Od roku 1994 spolu města spolupracují v rámci 

                                                 
43 TIC Cheb (2007)       
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„Landesentwicklungsprogramm“ (Rozvojový program zemí)44. Občané obou měst 

mezi sebou pořádají kulturní, sportovní a společenské akce.  

 Lepšímu propojení obou měst pomohlo také vybudování cyklostezky Cheb-

Waldsassen, jejíž výstavba probíhala ve třech etapách. První etapa výstavby probíhala 

v rámci přeshraničního projektu Krajinná výstava bez hranic Cheb-Marktredwitz a byla 

dokončena na jaře roku 2006. Cyklostezka byla vystavena v úseku Šlapany-

Waldsassen, na bývalé železniční trati z roku 1865 a na její výstavbu bylo potřeba více 

než 7 mil. korun.  

 Druhá etapa výstavby byla zahájena v únoru 2009 a výstavba se týkala úseku ze 

Šlapan do Chebu. V rámci projektu druhé etapy byla vytištěna i nová skládací mapa, na 

které jsou z jedné strany zobrazeny cyklostezky a cyklotrasy v dané oblasti, n a straně 

druhé je dvojjazyčný text, informující o místních pamětihodnostech a zajímavostech. 

„Projekt je financován za přispění Evropské unie v rámci programu přeshraniční 

spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013 (dotace 

579 443,30 € z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 34 084,90 € ze státního 

rozpočtu). Dále se na financování cyklostezky podílí Karlovarský kraj příspěvkem 

1 636 100 Kč a město Cheb.“45 Třetí etapa zatím nebyla zahájena. 

 K Příležitosti oslavy 300-letého výročí baziliky v Německu – Stiftsbasiliky 

Waldsassen vyjednalo Turistické informační centrum v Chebu s firmou Turistické 

známky s.r.o. první přeshraniční turistickou známku. Turistické známky se vydávají na 

spousty místech ČR, jsou dřevěné, kulaté a vždy s kresbou toho určitého místa, kde se 

prodává. Na této první přeshraniční německé známce je znázorněna právě bazilika ve 

Waldsassenu. Od května roku 2004 si proto čeští i němečtí turisté mohou koupit tuto 

známku jak v Chebu, tak ve Waldsassenu a to samé platí i pro chebskou turistickou 

známku, na které je znázorněn chebský hrad.46 V roce 2005 vznikly další přeshraniční 

turistické známy a to města Marktredwitz a Hof.  

 

 

                                                 
44 překlad autora 
45 Městský úřad Cheb (2009b) 
46 Turistický portál ČR (2007) 
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4.3. Marktredwitz 

 Dosud největší spolupráce mezi městy Cheb a Marktredwitz proběhla v rámci 

projektu Krajinné výstavy bez hranic. Projekt se konal od 24. května do 24. září roku 

2006. Cílem projektu revitalizace Poohří a sanace chebského podhradí a tím vytvoření 

nových prostor pro volnočasové aktivity a turistiku. 

 Projekt přinesl městu nové prostory pro sportovce, maminky s dětmi i pro ostaní 

občany. V areálu Poohří vyrostlo několik různých zahrad, typických pro určitou zemi. 

Například tak mohl návštěvník vidět zahradu ruskou, v jejímž centru byl typický 

dřevěný ruský domek obklopen břízami, zahradu holandskou, ve které se mohl 

návštěvník obout do holandských dřeváků, dále zahradu španělskou, bavorskou, 

francouzskou, anglickou a další. Návštěvníci si zde mohli také prohlédnout skleníky 

s cizokrajnými rostlinami a různé záhony. V areálu byly vystavěny dvě dětská hřiště, 

minigolf, tenisové kurty, kavárna, cyklostezka, naučná stezka kolem řeky Ohře, atd.  

 Krajinné výstava bez hranic mohla nabídnout také množství kulturních projektů. 

V nově vystavěném amfiteátru mohli návštěvníci shlédnout několik divadelních a 

hudebních představení, dále se v areálu odehrávaly různé workshopy. V rámci projektu 

byla také krajinná výstava v německém Marktredwitz, kam se návštěvník výstavy, 

který si zakoupil vstupenku, mohl dopravit zadarmo vlakem z chebského nádraží.  

 „Na financování se kromě městského rozpočtu podařilo získat i finanční dotace 

z Evropské unie, a to z programu INTERREG IIIA. Celkem byly financovány tři 

investiční projekty, jmenovitě Dny zahradní a krajinářské tvorby, Květinová přehlídka a 

Informační a propagační systém Krajinné výstavy bez hranic. Další dotace šly i z Fondu 

životního prostředí Ministerstva životního prostředí.“47 

 Město Cheb s městem Marktredwitz tak vytvořily unikátní přeshraniční projekt, 

díky kterému se obě města staly na čtyři měsíce centrem turistického ruchu. Po 

ukončení výstavy zůstalo městům a jeho obyvatelům krásný areál pro trávení volného 

času, který zvýšil atraktivitu obou měst.  

 

                                                 
47 Yonová: (2008, str 28.) 
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5. Česko-německé výměny v oblasti školství 

 Na úvod této kapitoly nejdříve zmíním několik historických faktů týkajících se 

školství v Chebu, protože většinový počet chebských Němců žijících zde do konce 2. 

světové války, ovlivnil i tento vývoj. 

 Dle J. R. Slavíka byla první škola ve městě založena roku 1300 a jednalo se o 

školu latinskou. O první německé škole jsou zprávy z roku 1495. Česká škola nebyla 

v Chebu až do roku 1919.48 

 Na počátku 19. století byly skoro ve všech obcích na Chebsku jednotřídní, 

dvoutřídní nebo trojtřídní obecné školy. V Chebu fungovala měšťanská škola. „Ze 

středních škol zde mělo nejstarší tradici státní gymnasium, původně pětitřídní, potom 

šestitřídní a od roku 1850 osmitřídní, na přelomu století vznikla Státní reálka 

v Chebu.“49 Vedle státních škol zde fungovaly i školy soukromé, nutno však 

podotknout, že všechny zmíněné školy byly německé.  

 Osud první české školy začíná již v roce 1896, kdy si chebští Češi podali žádost o 

zřízení české školy v Chebu, avšak nebylo jim vyhověno. Jejich žádost byla vyslyšena 

až 29. října roku 1919, kdy se 32 zapsaných dětí konečně dočkalo první české školy. 

 V současnosti je v Chebu 6 mateřských škol, 7 základních škol, 3 střední odborná 

učiliště, 2 gymnázia (stání a soukromé) a ekonomická fakulta Západočeské univerzity 

v Plzni.50 

 Z vlastní zkušenosti vím, že někteří chebští občané dávají své děti v předškolním 

věku také do německých mateřských škol, většinou na určité dny v týdnu, kde mají 

možnost už od raného dětství učit se cizí jazyk v kolektivu německých dětí. Na 

základních školách mají žáci možnost učit se anglický či německý jazyk, na některých 

mohou i oba dva jazyky. Výuka jazyka většinou začíná ve třetí třídě základní školy a 

často dávají žáci při volbě prvního cizího jazyka přednost právě německému jazyku 

před jazykem anglickým. Je to dáno především rozhodnutím jejich rodičů, kteří 

předpokládají, že německý jazyk se v tomto regionu uplatní více než jazyk anglický. 

 

                                                 
48 Slavík (1950, str.69) 
49 Iterská a kol. (1972, str.68) 
50 ČSÚ (2009) 
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5.1. Možnosti spolupráce Gymnázia Cheb a německých škol  

 Jako příklad česko-německé spolupráce v oblasti školství jsem si vybrala 

Gymnázim Cheb. Jedním z důvodů byl ten, že jsem byla jeho studentkou a vím tedy, 

jaké možnosti poskytuje studentům, kteří mají zájem o zlepšení svých jazykových 

dovedností. Hlavním důvodem byl ovšem fakt, že tato škola poskytuje studentům 

největší nabídku česko-německých studijních projektů a pobytů ze všech škol ve městě. 

 Tyto možnosti se týkají především studentů, kteří si v případě osmiletého 

gymnázia při zahájení studia, tedy v šesté třídě, zvolili jako první jazyk němčinu. Ti 

studenti, kteří si vybrali německý jazyk jako jazyk druhý, studují ho tedy od osmé 

třídy, se těchto projektů zúčastňují méně, záleží to na jejich jazykových schopnostech.  

 Od roku 1999 funguje Gymnázium Cheb jako zkušební centrum DSD II 

(Deutsches Sprachdiplom), což je mezinárodně uznávaná zkouška druhého stupně 

z německého jazyka. Zkouška je uznávaná na nejvyšší úrovní v evropském referenčním 

rámci a po jejím úspěšném absolvování umožňuje studentům studovat na jakékoliv 

německé univerzitě bez jakéhokoliv skládání dalších jazykových zkoušek. Studenti 

gymnázia tuto zkoušku absolvují už od roku 1996 a od roku 1999 mají možnosti 

zkoušku absolvovat přímo budově Gymnázia Cheb. Za zmínku také stojí, že zkouška je 

zcela zdarma. Od roku 1996 ji složilo okolo stovky studentů.51 

 Gymnázium Cheb má taky tři německé partnerské školy. Je to partnerská škola 

v Oelsnitz, dále Otto-Hahn-Gymnasium Marktredwitz s nímž Gymnázium Cheb 

spolupracovalo na projektu "Böhmische Dörfer - České vesnice", který „se týkal 

odkrývání společné česko-bavorské historie, se vyvinul nový potenciál partnerství 

gymnázií.“52 Třetí partnerskou školou je Adam-Kraft-Gymnasium Schwabach, se 

kterou chebské gymnázium spolupracuje v oblasti sportu, kultury a historie, dále se 

mezi školami uskutečňuje každoroční výměnný pobyt.  

 Za zmínku stojí také fakt, že letošní krajské kolo olympiády v německém jazyce 

vyhrály ve třech kategoriích první místo vietnamští studenti, což svědčí o tom, že mají 

jiný postoj ke studiu než studenti čeští. Navíc z vlastní zkušenosti vím, že i když se 

čeští studenti učí německý jazyk, často ho nemají příliš v oblibě, na rozdíl od studentů 

                                                 
51 Gymnázium Cheb (2007a)  
52 Gymnázium Cheb (2007b)  
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vietnamských, pro které je němčina jako jiný cizí jazyk. V budoucnosti to může vést 

k tomu, že se v Chebu německý turista domluví lépe s vietnamským občanem než s tím 

českým. 
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6. Doprava ve spolupráci se SR� 

 Díky své poloze blízko hranic byl Cheb již od svého vzniku dopravním uzlem. 

V této kapitole se zaměřím na chebské vlakové nádraží, které má svou zajímavou 

historii. Jakožto jeden z největších železničních uzlů byl opět ve střetu zájmu jak 

Čechů, tak i Němců. V další kapitole zmíním dopravní systém Egronet, jakožto ukázku 

současné přeshraniční spolupráce v dopravě. 

6.1. Chebské nádraží 

 Chebské nádraží se otevřelo v roce 1865. „V roce 1865 dochází k vybudování 

spojů mezi Chebem a Hofem přes Aš a z Waldsassenu přijíždí první vlak bavorské 

dráhy. V roce 1871 dochází ke spojení Chebu s Chomutovem a Plzní, trať do 

Schirdingu je vybudována v roce 1882. Hospodářský význam a velkost chebského 

nádraží jsou patrny i z několika údajů ze 70. let 19. století. Nádraží mělo 11 hlavních 

kolejí, 131 výhybek, 5 točen a dvě posunovací plochy. Denně vyjíždělo či přijíždělo 

kolem 100 nákladních a osobních vlaků a ročně byl přepraven téměř milion cestujících. 

Cheb se stal železničním uzlem, přes který směřuje veškerý zahraniční obchod po trati 

Berlín-Cheb-Mnichov, a město upevňuje i po ekonomické stránce svou funkci 

přirozeného centra oblasti.“53 

 V roce 1924 se vydal chebský purkmistr M. Kunzel a poslanec německé 

křesťanské socialistické strany do Berlína, aby je vyslechl říšský ministr války ohledně 

žaloby na ČSR: „ Chebané (chebští Němci) měli obavy, že dosavadní chebské nádraží, 

které tehdy patřilo Reichsbahn, německé říšské železnici, převezmou ČSD. To Němci 

nesmějí dopustit, neboť německé nádraží zde udržuje říšské úředníky, a to je poslední 

záchrana chebského němectví. Kdyby nádraží převzaly ČSD, nahrne se sem tolik 

českého živlu, že tu Češi zřídí měšťanskou školu a střední školu a Cheb přestane být 

baštou němectví a střediskem Chebska, jehož zvláštní práva musí Chebané do poslední 

možnosti hájit.“54 

                                                 
53 Boháč, Strádal (2003,str.15) 
54 Skála (1975, str. 56) 
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 Německý ministr se vyjádřil tak, že za žádnu cenu nedopustí, aby se chebské 

nádraží nedostalo do majetku ČSD, protože má „ ze strategického hlediska ohromnou 

cenu a že tedy nebude litovat žádných peněžitých obětí“55 Proto zde až do roku 1945 

vládla jak ČSD, tak i Deutsche Reichsbahn.  

 Ke konci druhé světové války se ani chebské nádraží neubránilo náletům. Jednalo 

se především o 2 silné nálety ze dne 25. března a 8. dbna 1945.56 Budova nádraží se 

stala nepoužitelná a ocitla se v troskách. Na konci roku 1945 byla po mnohých 

rekonstrukcích obnovena osobní i nákladní doprava, přestavba železniční stanice byla 

započata roku 1959 a trvala až do roku 1962, kdy se vybudovalo i autobusové nádraží.57  

 Po roce 1945 se chebské nádraží definitivně dostalo do majetku ČSD. Po 60 letech, 

v roce 1995, kdy se město Cheb připojilo k projektu Egronet, se začala opět prohlubovat 

spolupráce mezi oběma národy a na chebské nádraží vjíždí nové německé moderní 

vlaky, ve kterých cestují Češi i Němci a jejichž průvodčí ovládají oba jazyky. 

6.2 Egronet 

 Egronet je systém přeshraniční místní dopravy, který nabízí možnost přepravy mezi 

čtyřmi regiony - Svobodnými německými státy Saskem, Bavorskem, Duryňskem a 

českým Karlovarským krajem, které spolu tvoří euroregion Egrensis. V této  oblasti lze 

cestovat autobusem, tramvají či vlakem a cestujícímu stačí pouze jediná jízdenka ticket-

Egronet.  

 „EgroNet vznikl v 90. letech jako projekt světové výstavy „Expo 2000“ v 

Hannoveru. Dnes pokrývá EgroNet území mezi Karlovými Vary, Mariánskými 

Lázněmi, Chebem a městy Weiden, Pegnitz, Bayreuth, Kulmbach, Hof, Schleiz, Gera, 

Zwickau, Aue a Johanngeorgenstadt o velikosti cca. 15.000 km². Zde žijí cca. 3,2 

miliony obyvatel. Ve spádové oblasti spolupracuje 62 dopravních podniků jakož i 19 

měst, okresů a svazů.“58 

                                                 
55 Skála (1975, str. 56)    
56 portál fronta.cz (1999-2009) 
57 Boháč, Jasanský (1987, str.37) 
58 Egronet (2009a)  
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 Cheb se stal součástí Egronetu v roce 2005, přesněji dne 16. srpna, kdy chebské 

zastupitelstvo schválilo vstup do tohoto sdružení. Egronet poskytuje i různé projekty, 

např. projekt RDS – s Egronetem za památkami Karlovarského kraje, který se konal dne 

19.5.2007. Cestující měli možnost bezplatné dopravy mezi památkami hrad a zámek 

Bečov, hrad Loket a hrad Hauenštejn. Každý cestující při vstupu do dopravního 

prostředku obdržel lepenkovou jízdenku, kterou když předložil u pokladny hradů a 

zámků, obdržel další slevu.59   

 V roce 2008 byl tento dopravní systém oceněn cenou „Bavorské městské dopravy 

2008 v rámci 5. Bavorského kongresu lokální dopravy. Cenu převzal německý zemský 

rada Bernd Hering od bavorské ministryně dopravy Emilie Muller.“ 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
59 Egronet (2009b)   
60 TIC Cheb (2008)  
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7. �ěmecké firmy v Chebu – Průmyslový park 

 

 

 Průmyslový park se nachází ve východní části města a zabírá území o výměře 3,5 

ha. Jeho poloha byla zvolena velmi dobře, neboť se v jeho blízkosti nachází státní 

silnice „I/6 resp. E42 (Nűrnberg) - Cheb - Sokolov - Karlovy Vary - Praha (budované 

jako čtyřproudá rychlostní komunikace R6) a na komunikaci I/21 sloužící jako 

přivaděč k dálnici D5 (Rozvadov - Plzeň - Praha).“61 

 Samotná poloha Chebu, jakožto dopravního uzlu, nabízí investorům využít různé 

druhy dopravího spojení. Na chebském nádraží se křižují dvě hlavní tratě, jmenovitě 

trať „č. 140 (Cheb - Sokolov - K. Vary - Chomutov) a č. 170 (Marktredwitz - 

Schirnding - Cheb - M. Lázně - Plzeň - Praha)“62 Dále se v Chebu nachází letiště, 

popřípadě mohou investoři využít mezinárodní letiště v Karlových Varech. Další 

výhodou jsou nedaleké hraniční přechody do SRN, kterými jsou Svatý Kříž, Pomezí 

nad Ohří a vzdálenější Vojtanov. 

 První etapa výstavby průmyslového parku začala v dubnu r. 1999 a ukončena byla 

v říjnu 2003. Město Cheb zde poskytlo investorům „k prodeji nebo pronájmu cca 40 ha 

zasíťovaných, komunikačně napojených a technicky připravených pozemků. 

 Pozemky určené pro I. etapu průmyslového parku jsou od ledna 2004 postupně 

převáděny převáděny zahraničním i českým investorům. Pozemky ve vlastnictví města 

Chebu jsou určeny pro umísťování výrobních zařízení, logistických center a objektů 

pro obchod či služby. Výrobní zařízení nesmí výrazně zatěžovat životní prostředí a 

přednost je dávána investorům, kteří zajistí výrobu s vyšší přidanou hodnotou.“63 

 V areálu se nyní nachází deset firem, z toho je pět německých. Jsou to:  

                                                 
61 Městský úřad Cheb (2008)  
62 Městský úřad Cheb (2008) 
63 Městský úřad Cheb (2008) 
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Apt Cheb s.r.o. (Výroba hliníkových profilů pro elektrotechnický průmysl a  

                                 komponentů pro automobilový průmysl) 

HF - Czechforge s.r.o. (ocelové výkovky) 

Playmobil CZ spol. s.r.o. (výroba hraček) 

TUP BOHEMIA s.r.o (čalounictví) 

RAIFFEISEN SERVICE s.r.o. (stavebniny)64 

  

 Průmyslový park se může chlubit i dvěma oceněními. V roce 2003 získal titul 

"Průmyslová zóna s nejvhodnějším urbanistickým řešením v České republice" a v roce 

2004 získal 3. místo v kategorii „Průmyslová zóna s největším ekonomickým 

přínosem“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Měsský úřad Cheb (2009c) 
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8. Rekonstrukce poutního místa Mária Loreto 

Obrázek 1: Loreta v dnešní podobě 
 
 Loreta se sice nenachází v Chebu, 

přesto jsem se však rozhodla ji do mé 

práce zařadit, protože je na tomto 

projektu výborně vidět, jak může 

česko-německá spolupráce vypadat. 

 To, jak dnes poutní místo vypadá, 

vděčí především snaze a nemalému 

úsilí pana Ing. Antona Harta, rodáka 

ze sousedního Nového Hrozňatova a předsedu společnosti Loreto-Verein ve 

Waldsassenu65, která celý projekt podpořila výraznou finanční pomocí.66  

 Dále tento projekt podpořilo Ministetrsto vnitra, Messerschnittova nadace a drobní 

dárci, kteří byli rodáky z Chebska, na straně německé. Z české strany putovaly finance 

z Města Chebu, Okresního úřadu v Chebu, Ministerstva kultury a z Česko-německého 

fondu budoucnosti.67 

 „Z prostředků získaných ze sbírek v Německu a u nás a též přispěním 

československého státu financoval spolek obnovu Lorety, započatou v létě 1992 firmou 

Carmen José Kočí a syn v Chebu – Podhradě. V roce 1992 se do oprav investovalo 

kolem 1 mil. Kč, z čehož chebský okresní úřad přispěl nejprve částkou 273 000 Kč a 

v roce 1993 částkou 260 000 Kč, Památkový ústav v Plzni 300 000 Kč a zbytek 

uhradila německá strana.“68 

 

Historie vzniku  

 „Loreta je napodobeninou Svatého domku, v němž přebývala v Nazaretě Panny 

Marie s rodinou, přeneseného dle tradice anděly do Dalmácie a pak prý r. 1295 do 

                                                 
65 Pozn: Spolek na obnovu a podporu poutního loretánského místa, vziklý dne 11.2. 1992 ve Waldsassenu 
66 E-dovolená (2006)  
67 Beran (2003, str. 3) 
68 Beran (2003, str. 21) 
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italského Loreta při pobřeží Jaderského moře. Dle J. Bukovského se v Čechách nachází 

34 a na Moravě 14 Loret“69 

 Loreta se nachází ve Starém Hrozňatově, což je malá ves, která se nachází asi 6 km 

od Chebu a patří k nejstarším sídlům na Chebsku. „První písemná zmínka o něm 

pochází z roku 1217, kdy byl jako opevněný ministeriální hrad patřící k chebské falci 

v držení Jindřicha z Kinsberka“70 

 O vznik Lorety se zasadili chebští jezuité a to především rektor chebské jezuitské 

koleje Jan Jiří Dasselman. Nechal se inspirovat podobnou stavbou v Dolním Římově 

v Jižních Čechách, kterou navštívil patrně v říjnu 1660. V neděli 19. října 1664 byl 

proto na zdaleka viditelném kopci položen základní kámen loretánské kaple za účastni 

tepelského opata Raimunda Wilferta, dvou chebských purkmistrů Wendlera a Junknera 

a za hojné účasti lidu.71 

 „V letech 1675-1683 byly přistavěny ambity a vytvořilo se tak pravidelné obdélné 

arkádové nádvoří. Nároží ambitů byla později doplněna hranolovými kaplemi – Panny 

Marie, sv. Jáchyma a sv. Anny, sv. Zachariáše a sv. Alžběty, a sv. Františka 

Xaverského. Závěr ukončil šestnáctistěn poutního kostela sv. Ducha. Na obvodu se 

připojila k loretánskému souboru v roce 1688 (1689) ještě velká osmiboká kaple sv. 

Kříže a další kaple Loučení. Údolím potoka až k úpatí Loretánské hory prochází 

Křížová cesta s původně devětadvaceti zastaveními. Končí na vrcholu hory kaplí 

Božího Hrobu.“72 

 

Doba úpadku a následná rekonstrukce 

 Po 2. světové válce  Loreta i Starý Hrozňatov spadají do hraničního pásma a kvůli 

odsunu německého obyvatelstva se počet obyvatel snížil na jednu třetinu stavu 

z počátku století. Noví obyvatelé, kterých se do vesnice nepřistěhovalo mnoho, však 

nebyli nábožensky založení a neměli ani vztah k tomuto místu. Uzavření státní hranice 

s Bavorskem bylo příčinou dalšího úbytku věřících poutníků. V roce 1952 zachvátil  

                                                 
69 Beran (2003, str. 27-poznámka č. 15) 
70 Beran (2003, str. 6) 
71 Beran (2003,str. 8, 9) 
72 portál Karlovarského kraje (2009)  



 

 40  

velkou věž Loretu požár, a tím se z ní postupem stává ruina zarostlá křovím a na 

oblíbené místo poutníků začíná postupně chátrat.73 

 
Obrázek 2: Zchátralá Loreta 

 
Zdroj: Karlovarský kraj 

  

       „Fotografie z počátku 90. let minulého století ukazují žalostný pohled na zbytky 

kdysi krásného místa. Chceme-li srovnávat dnešní stav se skutečností těsně po roce 

1989, můžeme jen žasnout a radovat se. Loreta se stala místem, kde si Češi i Němci 

podávají ruce, kde vzájemná spolupráce přinesla konkrétní výsledky.“74 

 Oprava areálu Lorety se započala v roce 1992, jak je již řečeno výše. „V roce 1994 

byla vysvěcena loretánská kaple a 3 zvony za pasovské dílny Rudolfa Pernera. Na 

podzim roku 1996 byl opraven a vysvěcen kostel sv. Ducha a napřesrok bylo obnovena 

kaple Božího hrobu, tedy 29. zastavení křížové cesty. V roce 1998 bylo zrenovováno 

23., 24., 25. a 26.  zastavení křížové cesty a v roce 2001 se podařilo obnovit hřbitov u 

Lorety.“75 

 Poutní místo se tedy podařilo opravit, navštěvují opět jak čeští, tak němečtí 

poutníci a pravidelně se zde slouží bohoslužby v českém i německém jazyce. 

 

                                                 
73 Beran (2003, str. 20) 
74 Beran (2003, str. 3) 
75 Beran (2003, str. 21) 
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9. Rekonstrukce chebského hřbitova a uložení ostatků 

německých vojáků 

 V roce 2007 oslovil město Cheb Spolek pro péči o válečné hroby s dotazem na 

možnost umístění ostatků německý vojáků, padlých na území Českého státu během 2. 

světové války, na chebský hřbitov.  

 Ostatky přibližně 4000 vojáků, měly být původně uloženy na pražském hřbitově ve 

Strašnicích, z tohoto záměru však sešlo ostatky byly nakonec uloženy ve vojenském 

prostoru Brdy. Spolek pro péči o válečné hroby proto hledal pro uložení ostatků nové 

místo.   

 Dne 24.5.2008 podepsal chebský starosta pan Jan Svoboda spolu s předsedou 

Spolku pro péči o válečné hroby Reinhardem Führererem dohodu o umístění ostatků. 

Tohoto aktu se také zúčastnil německý velvyslanec v ČR Helmut Elfenkämper  a 

Tomáš Kosta, zástupce českého ministerstva zahraničí.   

 S tímto záměrem však nesouhlasili někteří Chebané, především ti, co se zde 

narodili či levicově orientovaní. Vyčítali radnici až příliš velkou ochotu vůči německé 

straně. I přes podepsání dohody usilovali o vyhlášení místního referenda, které se mělo 

konat na podzim roku 2008. Pro vyhlášení referenda se jim však nepodařilo získat 

potřebný počet podpisů od spoluobčanů.  

 Na podzim roku 2008 se začalo s úpravami chebského hřbitova. Německý 

vojenský hřbitov se vybudoval za civilním hřbitovem o rozloze 1,44 ha, na místě, kde 

stály a stojí staré německé hrobky. Náklady v hodnotě 24,6 miliónů Kč hradil v plné 

výši Německý spolek a zahrnovaly rekonstrukci starých německých hrobek, dále 

odvodnění hřbitova, jeho oplocení a v neposlední řadě rozšíření hřbitovní kaple.  

 Pietní akt ukládání ostatků se uskutečnil dne 12.11.2008, celé pietní místo by mělo 

být hotovo do dvou let.76  

 

 

                                                 
76 Chebský deník (2008)  
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  10. Dotazníkové šetření 

 Cílem dotazníkového šetření, které jsem provedla v dubnu 2009, bylo zjistit 

informovanost o česko-německých vztazích dotýkajících se našeho města. Zajímalo mě 

např., zda občané znají nějaké projekty města Chebu ve spolupráci s německou 

stranou. Dále, jestli znají německá města, se kterými Cheb spolupracuje; jaký je jejich 

názor na velké množství německých turistů; kolik z občanů se dorozumí německým 

jazykem a zda si myslí, že je to pro ně výhodné. Dalším bodem šetření byla otázka, jak 

často chebští občané navštěvují SRN a za jakým účelem. 

 Dotazník jsem dostala vyplněný od 36 respondentů, z nichž 22 byli muži a 12 

ženy. Nejpočetnější věkovou kategorii tvořili respondenti ve věku 26-45 let (47 %), 

dále respondenti ve věku do 25 let (28 %) a nakonec respondenti starších 46 let (25 %).  

Respondentů s dosaženým základním vzděláním bylo 17 %, kde všichni byli studenti 

střední školy. Středoškolské vzdělání dosáhlo 69 % respondentů a vysokoškolského 14 

%. Celkem 25 dotazovaných se v Chebu přímo narodila, důležité je, že všichni jejich 

rodiče či prarodiče jsem přišli až po 2. světové válce. Zbylých 11 dotazovaných do  

Chebu přistěhovalo. 

10.1. Výsledky výzkumu 

1) Znáte nějaký/é česko-německý/é projekt/y, který/é ovlivnil/y Cheb? 

 Na touto otázku odpovědělo 30 respondentů kladně – všichni uvedli přeshraniční 

projekt Krajinná výstava bez hranic Cheb-Marktredwitz, což svědčí o popularitě 

projektu. Někteří přidali ještě projekt Egronet (dopravní systém), Festival Mitte Europa 

(Bayern-Čechy-Sachsen), Městský informační systém s přeshraniční působností (Cheb-

Plauen), Setkání u Bismarckovy rozhledny na Zelené hoře v blízkosti Chebu, Uložení 

ostatků německých vojáků z 2. světové války na chebský hřbitov, Fotbal bez hranic 

(projekt pro mladé fotbalisty) a jako poslední byly zmíněné cyklostezky.   

 Pět dotazovaných nezná žádný projekt, jeden dotazovaný uvedl projekt Oprava 

poutního místa Mária Loreto v Hrozňatově. 
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2) Víte s jakými německými městy Cheb spolupracuje/spolupracoval? 

 Nejvíce zmiňované město bylo Marktredwitz (26 respondentů), a to díky Krajinné 

výstavě bez hranic Cheb-Marktredwitz. Dalším zmiňovaným městem byl Waldsassen 

(5 respondentů), Plavno a Hof (3 resp.). Někteří neuvedli žádné město (7 respondentů). 

3) Jaký je Váš názor na německé turisty v Chebu?  

 Nejčastější odpověď byla „nevadí mi“ tu zvolilo 19 dotazovaných. Odpověď „vadí 

mi“ zvolilo 11 dotazovaných, z nichž 7 jich bylo mladších než 25 let a 4 respondenti 

spadali do věkové kategorie 26-45 let. Tedy všichni dotazovaní z této věkové kategorie 

odpověděli negativně, bohužel ani jeden svou odpověď nezdůvodnil. Odpověď 

„nevnímám je“ označili 2 respondenti a 4 respondenti označili „jinou odpověď“, kde 

napsali, že jim vadí především negativní jevy spojené s příjezdem německých turistů, 

např., prostituce, černé skládky a porušování zákonů. 

4) Jakým jazykem/jazyky se dorozumíte? 

 Nejvíce se chebští občané dorozumí právě německy (16 respondentů), z nichž 7 

ovládá i další cizí jazyk a to angličtinu, ruštinu či francouzštinu. Respondentů, kteří se 

němčinu neovládají, za to ale ovládají jiný jazyk bylo 12 (nejvíce se domluví anglicky, 

rusky a francouzsky). Ani jeden jazyk neovládá 8 z dotazovaných. 

5) Myslíte si, že je výhodné pro chebského občana ovládat německý jazyk? 

 Naprostá většina z dotazovaných (28 respondentů) uvedlo, že to výhodné je. 

Nejčastější zdůvodnění byla blízkost hranic se SRN, lepší uplatnění na německém 

pracovním trhu a rozvoj podnikání. Někteří z nich avšak také zmínili, že by bylo dobré, 

aby se němečtí turisté, přijíždějící do Čech, naučili česky. Negativní odpověď, tedy že 

ovládat německý jazyk výhodné není, zvolili 4 respondenti. Zdůvodnili to tím, že by 

akorát rostl počet německých turistů a že by se měli naučit česky právě oni. Dále 3 

respondenti odpověděli, že „neví“ a 1 respondent, že „možná“. 

6) Jak často navštěvujete SR�? 

 □ každý den                      odpovědělo:          …0 respondentů    
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       □ jednou či vícekrát do týdne                   …1 respondent 

 □ jednou či vícekrát za měsíc                              …11 respondentů 

 □ jednou či vícekrát za rok                                  …18 respondentů 

 □ nenavštěvuji ho                                                 …6 respondentů 

7) Pokud SR� navštěvujete, tak za jakým účelem? (možno zakřížkovat i více     

    odpovědí) 

 Z 30 dotazovaných, kteří SRN navštěvují jich 23 uvedlo, že hlavním důvodem 

návštěvy jsou „nákupy“, 11 dotazovaných uvedlo důvod „turistika či jiný sport“, 

nejčastěji Chebané jezdí do SRN do aquaparku ve Weidenu, na koupaliště do 

Waldsassenu, dále na kolečkové brusle či na kolo. Na „návštěvu příbuzných či 

známých“ jezdí 4 dotazovaní. Žádný z dotazovaných zde nepracuje.  

 

Shrnutí 

 Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina obyvatel města Chebu zná alespoň 

jeden přeshraniční projekt, nejvíce zmiňovaný byl Krajinná výstava bez hranic Cheb-

Marktredwitz, o dalších česko-německých projektech psali už jen jednotlivci, což může 

být způsobené špatnou propagací projektů a nebo malých zájmem občanů zúčastnit se 

jednotlivých projektů. Díky výše zmiňovaném projektu zná i většina občanů alespoň 

město Marktredwitz, jakožto partnerské město Chebu. O dalších městech opět občané 

moc neví.  

 Názor na německé turisty už tak jednoznačný nebyl. Jedenáct respondentů z 36 

uvedlo, že jim turisté vadí. Nejvíce těchto negativních odpovědí bylo od mladých 

občanů města, což mě docela překvapilo. Svojí odpověď však ani jeden nezdůvodnil. 

Dále se ukázalo, že většina respondentů se domluví německy, což se dá v příhraniční 

oblastí předpokládat a většina si také myslí, že je výhodné ovládat německý jazyk. 

Nejčastěji jezdí občané do SRN za účelem nákupů či za sportem a to několikrát do 

měsíce či do roka.  

 



 

 45  

ZÁVĚR 

 V úvodu byly stanoveny cíle mé bakalářské práce: zjistit v jaké míře město Cheb 

díky své poloze spolupracuje s přeshraničními sousedy a jaký vliv má tato spolupráce 

na rozvoj města. Dalším cílem bylo najít a zaměřit se na ty oblasti a projekty, kde 

česko-německá spolupráce probíhá či probíhala nejintenzivněji. 

 K pochopení dnešní česko-německých vztahů, které se týkají města Cheb, je také 

důležité znát jejich vývoj v minulosti. První kapitola této práce se proto zaměřuje na 

historický vývoj města a na vyzdvižení důležitých historických mezníků, které 

znamenaly určitý předěl ve vývoji vztahů s našimi sousedy. Tisícileté město Cheb bylo 

vystavěno na slovanském hradišti, avšak v průběhu dalších století na něj dopadala i 

německá kolonizace a město se díky své poloze často dostávalo do střetu zájmů obou 

národů. I když byl Cheb v roce 1322 nadobro připojen k zemím Koruny české, takřka 

až do konce 2. světové války ho můžeme, co se do skladby obyvatel týče, považovat za 

město německé. 

 Fakt, že město mělo až do konce 2. světové války naprostou většinu německých 

obyvatel, vyplývá i z analýzy vývoje počtu jeho obyvatel a jejich národnostního 

složení, kterou jsem provedla v druhé kapitole této práce. Díky odsunu obyvatel 

německé národnosti po 2. světové válce, klesl počet obyvatel města vesměs na 

polovinu. Po roce 1989 se ve městě vytváří početná vietnamská menšina, která zde 

začíná podnikat. Vietnamské tržnice se ukázaly jako velmi vyhledávaný cíl německých 

turistů v rámci tzv. nákupní turistiky. Bohužel zde vznikl prostor i pro rozvoj 

prostituce, která byla podporována především německou klientelou.  

 V další kapitole se mi podařilo vytvořit seznam projektů, které město Cheb 

realizovalo v rámci programu Phare CBC a Interreg IIIA, a také výši poskytnuté 

dotace. Díky těmto programům mohlo město realizovat mnoho zdařilých projektů se 

SRN. Myslím si, že v tomto směru funguje spolupráce obou zemí výborně. 

 Město Cheb má i několik partnerských měst, se kterými s různou intenzitou 

spolupracuje. Nejvíce společných projektů a různých akcí má s městem Waldsassen, 

dále je to město Marktredwitz a Plauen. Překvapilo mě, že město Cheb málo 

spolupracuje s německým městem Hof, a to přesto, že je Hof zvolené jako oficiální 

partnerské město. S tímto městem bych spolupráce mohla probíhat určitě intenzivněji.  
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 Další oblastí, ve které město intenzivně spolupracuje s německou stranou, je 

doprava. Chebské vlakové nádraží bylo a je ve významným železničním uzlem, který 

hrál svou roli i ve vývoji vztahů mezi chebskými Čechy a Němci. Ve 20. letech 

minulého století se stala nadvláda nad chebským nádražím terčem sporů mezi oběma 

národy. Dnes je využíváno jak českými, tak německými cestujícími v rámci 

přeshraniční dopravy EgroNet.  

 Ukázala jsem, že intenzivní spolupráce probíhá i v oblasti školství, a to už od škol 

mateřských. Projekt oprava poutního místa Mária Loreto je ukázkou toho, jak německý 

spolek v čele s bývalým občanem ČSR z větší části financoval opravu zchátralého 

poutního místa, které navštěvoval před  2. světovou válkou a po jejímž konci se musel 

jakožto sudetský Němec vystěhovat do SRN. Projekt uložení ostatků německých 

vojáků padlých za 2. světové války na chebský hřbitov byl typem projektu, který i po 

více jak šedesáti letech po skončení války vyvolal u některých chebských občanů 

negativní emoce, přesto však dospěl ke svému zdárnému konci.  

 Mojí hypotézou v úvodu bakalářské práce bylo, že v současnosti určitě většina 

obyvatel hodnotí česko-německou spolupráci velmi dobře, ale někteří občané určitě 

nezapomenou zmínit i některé negativní jevy. Tato hypotéza se mi potvrdila, což 

vyplývá z výsledků mého dotazníkového šetření. Většina nynějších obyvatel města zná 

alespoň jeden česko-německý projekt, do povědomí obyvatel se nejvíce zapsal projekt 

Krajinná výstava bez hranic Marktredwitz-Cheb, a to především proto, že obyvatelům 

poskytnul nové moderní prostory v přírodě pro volnočasové aktivity, které jsou 

zároveň v blízkosti centra. Dále zná většina obyvatel alespoň jedno německé město, se 

kterým město Cheb spolupracuje. Na druhou stranu však obyvatelé také zmiňují i 

některé negativní příhraniční jevy, jako je prostituce, hromadění černých skládek a 

nedodržování zákonů, což naopak česko-německé vztahy zhoršuje.  

 Celkově bych hodnotila česko-německou spolupráci za velmi zdařilou. Město 

Cheb se s německou stranou podílí na spoustě projektů, které přispívají ať už k lepšímu 

vzhledu celého města, či sbližování dříve znepřátelených národů v rámci různých 

kulturních a společenských akcích. Negativní jevy jako prostituce, černé skládky a 

kriminalita sice ještě zůstávají v paměti některých občanů, tyto jevy se však daří 

minimalizovat.   
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 Díky bakalářské práci jsem se dozvěděla spousty nových informací o mém rodném 

městě. Myslím si ale, že by mohla být přínosem i pro ostatní občany či studenty 

regionalistiky, kteří by se zajímali o historický, sociální i demografický vývoj města i 

jeho obyvatel, o vztahy mezi dvěma sousedícími národy a také o projektech, které 

může úspěšná spolupráce mezi těmito národy vytvořit.  
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Příloha č. 1. 

Dotazník 
 
Milý respondente, 
v rámci mé bakalářské práce na téma „Význam česko-německých vztahů pro město 
Cheb po roce 1989“ Vás prosím o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je zcela 
anonymní. Výsledky budou zpracovány a k nahlédnutí ve výše uvedené práci. 
 
 
 
Pohlaví:          □ muž  □ žena  (vyhovující označte prosím křížkem) 
 
Věk:                …………. 
 
Vzdělání: …………………………… 
 
 
Dále se věnujte samotnému dotazníku. Postup při vyplňování dotazníku je jednoduchý. 
Vždy označte křížkem jen jednu odpověď, tam, kde je to napsáno, můžete označit i 
více odpovědí či napište odpověď na tečkami vymezené místo.  
    Děkuji za vyplnění                        Zdeňka Michalovská 
 
 
 
1) Jak dlouho žijete v Chebu? 
  □ od narození 
  □ určitý počet let   →    napište počet let:   ……….. 
 
Pokud jste se zde narodili, tak od kdy zde žijí/žili: 
Vaše rodiče           →    napište počet let:     …………….. 
popř. prarodiče      →    napište počet let:     ……………. 
□    nevím 
 
2) Znáte nějaký česko-německý/é projekt/y, který ovlivnil/y Cheb? 
 
      
…………………………………………………………………………………………. 
 
      
…………………………………………………………………………………………. 
   
3) Víte s jakými německými městy Cheb spolupracuje/spolupracoval? 
 
    ………………………………………………………………………………………… 
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4) Jaký je Váš názor na německé turisty v Chebu? 
  □ nevadí mi 
  □ vadí mi 
  □ nevnímám je 
  □ jiná odpověď:    …. ………………………………………………………. 
 
 
5) Jakým jazykem se dorozumíte?   (možno zakřížkovat i více odpovědí) 
  □ německy 
  □ anglicky 
  □ francouzsky 
  □ neumím žádný cizí jazyk 
  □ jiným jazykem:    ………………………….. 
 
6) Myslíte si, že je výhodné pro chebského občana ovládat německý jazyk a proč? 
    
      
…………………………………………………………………………………………… 
 
      
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
7) Jak často navštěvujete Spolkovou republiku Německo? 
  □ každý den       
  □ jednou či vícekrát do týdne   
  □ jednou či vícekrát za měsíc 
  □ jednou či vícekrát za rok 
  □ nenavštěvuji ho 
 
8) Pokud Spolkovou republiku Německo navštěvujete, tak za jakým účelem?  (možno 
zakřížkovat i více odpovědí) 
  □ kvůli nákupům 
  □ pracuji zde 
  □ navštěvuji příbuzné či známé 
  □ kvůli turistice či jinému sportu 
  □ za jiným účelem:  
………………………………………………………………….. 
 
 
 
Děkuji Vám za trpělivost při vyplňování dotazníku! 
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Příloha č.2: Mapa euroregionu Egrensis 
 

zdroj: ČSÚ, http://www.czso.cz/xl/edicniplan.nsf/t/8500208363/$File/0401egrensis.jpg 
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Příloha č. 3: Mapa přeshraniční dopravy EgroNet 

 

 

 
 

zdroj: Egronet, http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/38678FA2-2718-4887-A59A-   

           3607398D07A6/0/EgroNet_PREZENTACE.pdf  
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