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Abstrakt 

 

 Bakalářská práce se zabývá sociálními a hospodářskými důsledky odsunu Němců 

v průběhu deseti let, od roku 1938 do 1948, se zaměřením na Chebsko. Autorka v první části 

práce, po krátkém seznámení s regionem, přibližuje nelehkou dobu plnou zlomových událostí. 

Toto dění, počínaje okupací, konče osidlováním vylidněného prostoru po sudetských 

Němcích, obecně popisuje a dále specifikuje na Cheb a jeho okolí. Změna počtu a 

národnostního složení obyvatel, jakožto sociální důsledek, je doložena statistickými údaji ze 

Státního okresního archivu Cheb. K větší autentičnosti přispívají výpovědi svědků událostí. 

Druhá část analyzuje místní vyhlášenou výrobu jízdních kol a změny produkce v průběhu 

desetiletí spojené s měnící se situací v republice. V závěru studie jsou shrnuta fakta získaná 

bádáním při psaní práce. 

 

Abstract 

 

 The bachelor thesis deals with social and economic impacts of transfer of the Germans 

during ten-year period from 1938 to 1948, focused on the Cheb region. In the first part of 

thesis, the author, after brief familiarization with the region, points out difficult time full of 

turning events. The process, which starts with occupation and ends with settlement of 

depopulated space after transfer of the Sudeten Germans, the author describes in general and 

then it is specifically associated with the region of Cheb and its surroundings. Changes in 

quantity and ethnic composition of population, as a social impact, is supported with statistics 

from State provincial archive Cheb. Statements of witnesses of these events contribute to 

authenticity. The second part analyses local well-known  production of bicycles and changes 

in production over a decade, which were connected with chaning situation in country. At the 

end of this study, the author presents the facts gained by research during writing the thesis. 
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Úvod 

 

V mé bakalářské práci pod názvem Hospodářské důsledky odsunu sudetských 

Němců na Chebsku se zabývám situací, která panovala v chebském regionu v letech 

1938 – 1948. Během těchto deseti let došlo k řadě významných historických událostí 

jako je Mnichovská dohoda, vznik Protektorátu Čechy a Morava, druhá světová válka, 

odsun Němců a komunistický převrat v Československu. Okres Cheb, jakožto region, 

který hraničí s německými spolkovými zeměmi, Bavorskem na západě a Saskem na 

severu, se spolu s dalšími pohraničními oblastmi stal centrem dění. Téma je pro mě 

zajímavé nejen proto, že z Chebu pocházím a žiji zde, ale také proto, že má rodina byla 

ovlivněna právě předposlední zmiňovanou událostí, odsunem Němců z Československa 

a následným osídlením oblasti. Sled událostí zanechal stopy nejen na chodu 

každodenního života, silné změny nastaly ve složení a počtu obyvatel jako takových, ale 

i v počtu pracujících – řadových zaměstnanců, živnostníků a specialistů v oboru. 

 Jako hlavní cíl si práce klade přiblížit, co se na Chebsku mezi roky 1938 - 1948 

dělo, to znamená objasnit, jaké změny představovala situace pro zdejší obyvatele a jak 

na ni reagovali, či jak se se situací vypořádalo hospodářství, průmysl, konkrétně tehdejší 

výrobní závod Eska. Otázka je tedy jasná. Jak se změnilo Chebsko po odsunu Němců. 

Obecně platnou hypotézu, že odsun sudetoněmeckého obyvatelstva způsobil ztrátu pro 

hospodářství v pohraničních oblastech, aplikuji na Chebsko. Po sepsání práce budu 

moci potvrdit nebo vyvrátit hypotézu s tvrzením, že odsun obyvatelstva německého 

původu znamenal újmu pro veloprůmysl na Chebsku, firmu Eska, v podobě úbytku 

pracovních sil a tím následný úpadek firmy. 

 Po obecném nastínění dobových událostí bude práce členěna do dvou větších 

tematických celků. První bude zaměřen na sociální důsledky odsunu, druhý na důsledky 

hospodářské. V první části zmapuji výchozí demografickou situaci od roku 1938, 

myšleno počet a národnostní strukturu obyvatelstva. A v průběhu dalších deseti let, tedy 

do roku 1948, změny v této demografické struktuře a změny v každodenním životě 

spojené s aktuálním děním. Například odtržení Chebu od Československa za 

Protektorátu Čechy a Morava a připojení k Německu a především odsun 

sudetoněmeckého obyvatelstva a následné osidlování zkoumané pohraniční oblasti. 
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Dále se budu zabývat osudem samotných osob či rodin, a to jednak obyvatel české 

národnosti, kterých se transfer přímo netýkal, tak odsunutého sudetoněmeckého lidu, ať 

už se prokázalo či neprokázalo jejich provinění proti Československu a spolčení 

s nacisty. A německým obyvatelstvem, které mělo možnost zůstat, ať už se jednalo o 

specialisty, jež byli pro průmysl nepostradatelní, či příslušníky smíšeného manželství. A 

v neposlední řadě lidmi, kteří oblast po odsunutých osídlili, tedy obyvateli z vnitrozemí, 

reemigranty.  

V druhé části se zaměřím na závod Eska, který sídlil v Chebu a po řadu dekád 

byl významným producentem především jízdních kol a motocyklů nejen v Čechách, ale 

i v celé Evropě. Pozornost věnuji objemu výroby, ziskům a dalším ekonomickým 

ukazatelům, které se měnily a vyvíjely v průběhu deseti let, dále počtu zaměstnanců a 

jejich národnostnímu složení v podniku, a to vše opět mezi lety 1938 - 1948. V této 

části, na základě vyslovené hypotézy, budu zkoumat hlavně to, jak úbytek odsunutého 

německého obyvatelstva ovlivnil chod Esky. Zdali problém byl v poklesu dělníků, což 

znamenalo méně rukou a mělo za následek menší množství vyrobeného zboží, nižší 

zisky apod., či v odchodu pro závod nenahraditelných odborníků, kteří jednak znali 

know-how nebo dohlíželi na chod jednotlivých výrobních sekcí firmy či jí řídili. Nebo 

zda došlo k propojení obou jevů s následným vystavěním konkurenčních fabrik na 

německém území. Dále se budu věnovat i řešení vzniklého problému, tedy nedostatku 

pracovních sil. Jestli vedení firmy provádělo určité pobídky pro potencionální 

pracovníky z vnitrozemí, nebo zda se zde přičinil stát, když přesouval obyvatele do 

pohraničních oblastí.  

 Existuje řada publikací týkajících se historických skutečností dané doby, odsunu 

německého obyvatelstva z Československa. Z pohraničí, ze sudetských žup. Události a 

atmosféru doby v Československu důkladně přibližuje kniha Odsun Němců od Edvarda 

Beneše. Je v ní vykreslen zmatek, který v republice a protektorátu panoval, a snaha 

politiků o uklidnění nastolené situace. Pak také odlišné vnímání reality Čechy a 

Slováky, kdy Češi byli s problémy přímo konfrontováni, terorizováni Němci, zastrašeni 

a toužili se pomstít všem a všemu, co mělo s Německem byť jen trochu společného, a 

politiky v exilu, kteří se o hrůzách v Československu jen zprostředkovaně dovídali, 

chtěli najít mírové řešení a vážili si spolupráce s antifašisticky laděnými Němci. 

Z korespondence mezi demokratem Edvardem Benešem, působícím spolu s emigranty 

v exilové vládě (později jako prezident) ve Velké Británii prosazujícím československý 
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odboj a socialistické ideály, a mezi Wenzelem Jakschem, sudetoněmeckým vlivným 

politikem DSAP
1
, je jasně znatelný rozkol v řešení německé otázky, jakožto důsledku 

druhé světové války, který obecně mezi dvěma odlišnými skupinami obyvatel panoval. 

Beneš zde názorově reprezentuje svůj národ a prosazuje odsun Němců, ale Jaksch, 

jakožto sudetský Němec, nechce konec „spolupráce“ dvou národů. Z řady projevů před 

rokem 1945 je cítit úsilí o uklidnění znepokojených občanů. A po roce 1945, kdy vyhrál 

Beneš se svým návrhem na radikální, ale lidský a předem připravený odsun, naopak 

proslovy nabádaly k žití lepšího života v nové budoucnosti a k nenávisti vůči 

opovrženíhodným Němcům. Na objektivnosti přidává knize řada přiložených dobových 

projevů, dopisů a dokumentů. 

O samotném odsunu a jeho průběhu je kniha Odsun nebo vyhnání? od Jaroslava 

Kučery. Po přečtení je jasné, že českoslovenští občané po porážce Němců v druhé 

světové válce vzali osud „do vlastních rukou“. Důležité je přiblížení jejich pocitů. 

Nechtěli se dále cítit ponížení, chtěli ukázat svoji moc. Hned po válce jako jedno 

z prvních opatření vůči Němcům bylo stanovaní podmínek pohybu na veřejnosti, které 

se týkalo například nočních hodin, veřejných zařízení, hromadné dopravy, obchodů, 

dále nošení barevných pásek na oděvu pro okamžité rozpoznání, v neposlední řadě pak 

přídělů potravy. To vše se dělo podle německých vzorů chování za jejich nadvlády k 

„podřízeným“ národům.
2
 Od května do srpna 1945 se v tzv. divokém odsunu projevila 

touha po pomstě a snížení československých občanů na úroveň německých fašistů 

v podobě nelidského přístupu a masakrů. Po schválení odsunu mocnostmi na 

Postupimské konferenci a s odstupem času se situace zklidnila a na začátku roku 1946 

začíná odsun organizovaný. Za pozitivní aspekt publikace považuji vytvoření prostoru 

pro otázku, do jaké míry byl odsun odsunem a do jaké vyhnáním a jaké důsledky měl 

pro nevinné německé obyvatele.  

Situaci odehrávající se v sudetských oblastech přibližují monografie Okupované 

pohraničí a české obyvatelstvo 1938 – 1945 od Josefa Bartoše a Sudetští Němci 

v nacistickém státě od Volkera Zimmermanna. Ti popisují úlohu sudetských Němců 

v pohraničí, nacistickou propagandu, udávají různé statistiky o počtu obyvatel 

v sudetských župách, mimo jiné v oblasti Cheb. Vzhledem k tomu, že jsou tyto události 

                                                           
1
 DSAP = Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei in der Tschechoslowakischen Republik = 

Německá sociálně demokratická strana dělnická v ČSR 
2
 Kučera, J., Odsun nebo vyhnání?, Praha 1992, s. 12 
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vykládány často dost subjektivně, na základě režimu či ideologie, která zrovna panuje, 

je dílo Josefa Bartoše obzvlášť přínosné v tom, že se jedná prakticky o soubor faktů 

z různých primárních zdrojů, především archivních, z různých období, z různých zemí, 

v němž Bartoš fakta porovnává a uvádí na pravou míru.  

V první části své práce týkající se poválečné doby jsem velmi využila publikaci 

Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945 – 1951 od Adriana von Arburga. 

Jedná se o vydaný pramen, edici dokumentů. Většinu knihy tvoří různé dokumenty 

z českých archivů dokreslující dobu, místa, zaměřující se na osvobození, správu a 

průběh odsunu německého obyvatelstva. Část z nich se týká pouze Chebu. 

Žádný zdroj však nepopisuje situaci, hospodářské důsledky odsunu, ať už po 

stránce sociální nebo té ekonomické, se zaměřením jen na okres Cheb. Proto konkrétní 

statistické ročenky, dobové novinové články apod. tedy budu čerpat ze Státního 

okresního archivu Cheb. Pro další informace, hlavně týkající se provozu firmy Eska, se 

obrátím na Muzeum Cheb a jeho knihovnu. To má ve své stále expozici výstavu 

Chebsko poklidné a bouřlivé, kde jsou připomenuty příběhy, proměny ve městě a 

regionu v 19. a 20. století, dále události a data z let 1800 – 2000. Čerpat budu také 

z projektu, který realizovalo město Cheb k výroční 950 let od první písemné zmínky o 

Chebu, „950 tváří a osudů z Chebu“. Zde mezi 950 příběhy původních i současných 

Chebanů nacházíme mnoho Němců a Němek, kteří se projektu zúčastnili a 

zavzpomínali na možná nejtěžší období jejich života. Mají společné to, že se narodili 

nebo žili v dnešním Chebu, dříve Eger, a byli vystěhováni nebo odešli dobrovolně. 

Získávat informace mapující sociální oblast problému budu také z rodinných záznamů a 

vzpomínek, jelikož část mé rodiny se do Čech dostala po druhé světové válce z tehdejší 

Jugoslávie za pomoci Červeného kříže. Co se týče zahraničních zdrojů, zvláště 

německých, v první řadě oslovím členy organizace Egerländer. To jsou lidé, kteří se 

narodili nebo mají vazbu na území Egerland a snaží se uchovat a rozvíjet kulturní 

dědictví regionu. Hlavními spolupracujícími a zaštiťujícími městy jsou Cheb a 

Marktredwitz. Tito lidé mají vlastní slavnosti, kde se potkávají, kroje, vlastní jazyk 

egerlandštinu a hlavně Egerland Museum Marktredwitz s cennými materiály. 

Při psaní práce budu využívat více metod. Nepřímou metodu využiji hlavně při 

získávání poznatků o událostech z let 1938 – 1948 obecně, v celém tehdejším 

Československu. V obou částech práce aplikuji také přímou metodu, informace budu 
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hledat v primárních pramenech v archivech, v nevydaných statistikách, novinových 

článcích a z nich budu čerpat. Dále budu vycházet ze vzpomínek zúčastněných, které 

získám rozhovorem s nimi, zde uplatním metodu orálních dějin. Tato metoda bude mít 

charakter potvrzovací. Hypotézy a vyvozené výsledky rozhovory pouze verifikují. Ve 

druhé části bakalářské práce, zaměřující se na ekonomickou stránku věci, budu zkoumat 

podnikové dějiny. Na příkladu podniku Eska použiji metodu sondy. Celá práce bude 

psána diachronním přístupem, konkrétně progresivní metodou.  
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1. Chebsko 

 

Chebsko tvoří mimo jiné západní část Krušných hor, Sokolovská pánev, 

Doupovské hory, císařské lesy na Teplé, severní Šumava. Region, kde Cheb svého času 

tvořil svobodné říšské město, byl po většinu své historie, přes 800 let, obydlen hlavně 

německy mluvícím obyvatelstvem. Jak dokládá přiložený obrázek, historické Chebsko 

„Regio Egire“, znázorněné přerušovaně, je známé od 12. století. Chebsko v době 

zástavy v roce 1322 je znázorněno tmavou barvou a okres před odsunutím v roce 1945 

světlou barvou. 

Obrázek č. 1 – Historie Chebska 

  

Zdroj: vlastní fotografie, Egerland-Museum Marktredwitz 

Typický obyvatel Chebska miloval jednoduchý způsob života. Podle průvodního 

prospektu výstavy byl pracovitý, čestný, upřímný, skromný a měl respekt před bohem. 

Se svými sousedy udržoval dobré vztahy. Dodržoval slovo, které dal. Jeho strava byla 

jednoduchá, ale výživná a k večeři pil obvykle místní pivo. Region byl známý svou 

venkovskou kulturou se širokou škálou vzorů, které jsou k vidění nejen na malovaném 

nábytku, ale také na místních krojích, kdy každá vesnice či město mělo svůj vlastní. 

Dále třemi významnými lázeňskými městy, do kterých jezdili pacienti z celého světa, a 

z kterých profitovalo místní řemeslo a obchod.
3
  

                                                           
3
 Prospekt z Egerland-Museum – Egerland-Museum; Die Dauerausstellung 
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Slavná byla také chebská hudba a nástroje, a to hlavně housle, klarinet a dudy. 

V regionu bylo dochováno kolem 3 500 lidových písní
4
, které jsou spojovány 

s tancovačkami, kroji a zábavou. Žádný jiný národ nepředal tolik lidových písní dalším 

generacím jako právě obyvatelé Chebska. Kromě tradičních karlovarských oplatek stojí 

za zmínku i zdejší knoflíkářský průmysl. Ve spojitosti s ním se uvádí výraz 

Huasnoantoutara
5
. Jde o chebský termín pro typický ozdobný knoflík do kalhot patřící 

do mužského kroje vyrobený z mosazi a obvykle pozlacený. Jednalo se o osmihranný 

tvar, až pět centimetrů vysoký, klenutý do středu. Muži tento šperk nosili i na kšandách 

jako ozdobu. Tento osmihranný knoflík se později stal symbolem Chebska. Chebsko 

mělo i svůj jazyk, tento dialekt spadal pod severobavorský. 

Obrázek č. 2 – symbol Chebska Huasnoantoutara, muž v chebském kroji, žena 

v karlovarském kroji 

 

Zdroj: vlastní fotografie, Egerland-Museum Marktredwitz 

  

                                                           
4
 http://www.schrottfilm.com/egerland.html - Die Egerländer ...co se s nimi stalo? (15. dubna 2014) 

5
 Prospekt z Egerland-Museum – Heimat Vertreibung Inegration 

http://www.schrottfilm.com/egerland.html
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2. Sociální důsledky 

 

2.1. Odsun, válka 

 

Už Tomáš Garrigue Masaryk vyslovil v roce 1915 myšlenku samostatného 

československého státu.
6
 A když po první světové válce dostalo Německo status 

poražené země a dále dle programu amerického prezidenta Wilsona měly národy právo 

na sebeurčení, připadly tři miliony Němců žijících v Habsburské monarchii 

Československu. Češi se najednou cítili být mocní, píší si ústavu, reformují a Němci 

jsou vyloučeni z podílení se na tvorbě nového státu a jsou chápáni už ne jako národ, ale 

jako menšina. A právě na základě práva na sebeurčení tito Němci se vzniklou změnou 

nesouhlasili, zprvu protestovali a vypěstovali si negativistický postoj vůči republice.  

Cheb byl spolu s dalšími pohraničními oblastmi obsazen v říjnu roku 1938 

nacistickým Německem na základě Mnichovské dohody. Samotné obsazení nebylo 

projevem připojení části území a spolu s tím obyvatelstva k říši, ale od začátku to byl 

krok k rozbití Československa. Zde se setkáváme s ovlivněním zdrojů z dané doby. 

Jistou úlohu hraje nacistická propaganda, vyzdvihuje či neguje se národnostní otázka, je 

znatelný pozdější vliv marxismu. Stojí proti sobě buržoazně demokratická republika 

československá a fašistická diktatura v Německu.
7
 Nacistická moc směřovala 

k nastolení imperialismu. Proto je třeba sledovat údaje různých typů a provenience, 

protože každá ze zúčastněných zemí se samozřejmě snaží historii vykládat ve svůj 

prospěch. To platí hlavně o ideologiích, které se v té době Československem šířily. Je 

však třeba dát pozor i na dobové vzpomínky. Skutečné zážitky jsou často potlačeny 

kolektivními vzpomínkami, které byly poplatné době na rozdíl od nehodících se 

pravdivých interpretací. Autentické výpovědi pak nabízí alternativní pohled na věc.
8
 

                                                           
6
 Černý, B., Češi, Němci, odsun: diskuse nezávislých historiků, Praha, 1990, s. 188 

7
 Josef Bartoš ve své knize Okupované pohraničí a české obyvatelstvo 1938 – 1945 zmiňuje, že 

problematika má velmi roztříštěné prameny nejen kvůli událostem doby, kdy se dokumenty nezachovaly 

či úmyslně ničily, ale také proto, že se nachází na více místech. Konkrétně o Říšské župě Sudety se 

dokumentace nejspíše cíleně nevedla nebo písemnosti byly v archívech spojeny se záležitostmi říšskými.  
8
 Spurný, M., Czech and German Memories of Forced Migration. In: The Hungatian Historical Review, 

Budapešť 2012, s. 353 
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Hitlerovi se podařilo získat v Československu v řadách německého obyvatelstva 

silnou základnu obdivovatelů. A vzhledem k tomu, že v okupovaném pohraničí tvořili 

Němci významnou většinu, na níž se nacisté mohli spolehnout, sehráli spolu se 

sudetoněmeckých obyvatelstvem významnou roli po podpisu dohody při ochromení 

jakékoliv (politické, vojenské,…) moci Československa a následném kroku ke zničení 

země. Při obsazování země v říjnu 1938 neskrývaly téměř všechny vrstvy obyvatel 

Sudet nadšení. Je zde však třeba pochopit situaci českých Němců, kteří žádali potřebu 

bezpečí, lepší sociální poměry a národností zrovnoprávnění. S tím byly spojené i 

radikální myšlenky. Wehrmacht a Nationalsozialistische Volkswohlfahrt pomáhaly 

sudetským Němcům se zásobami potravin, oblečení, ale například i novin. 

Zimmermann ve své knize uvádí, že právě wehrmacht, NSV a návštěvy Hitlera jsou tři 

faktory, které rozpoutaly nadšení z okupace. To vše mělo podpořit právo na sebeurčení. 

A jelikož bylo naše pohraničí jedno z prvních územím, které nacisté obsadili a ovládli, 

prošlo si řadou pokusů nejen co se správy a organizace týče, ale také ve vztahu 

k Čechům. V prvních dnech okupace docházelo k zatýkání nepřátel, zmatku a 

následnému propouštění. Jen v Chebu od 14. října 1938 během měsíce zatkli 971 osob, 

243 opět propustili a 119 odtransportovali.
9
 Při podpisování Mnichovské dohody v noci 

z 29. na 30. září 1938 nacistickým Německem, Francií, Itálií a Anglií málokdo 

předpokládal takové důsledky, které nakonec měla. Hitler, Daladier, Mussolini a 

Chamberlain se dohodli, že vyklizování bude probíhat od 1. do 10. října. Podmínky 

vyklizení měly být určeny později, avšak bylo dohodnuto, že se nesmí ničit existující 

zařízení v oblastech. Usneslo se, kdy se obsadí jaké úseky. Dále se určilo konečné 

vymezení hranic a podle rozkazů měli být propuštěni sudetští Němci 

z československých věznic a od jednotek.
10

 

Hitler se netajil tím, že mu v žaludku leželo sudetoněmecké území, proto využil 

příležitosti a tuto pohraniční oblast obsadil mezi 1. a 10. říjnem roku 1938. Byl to třetí 

připojený či obsazený celek po Sársku a Rakousku před vyhlášením války. Převážná 

část tohoto území spadala od 15. dubna 1939 pod říšskou župu Sudety a tím pádem 

patřila německé říši. „Zákon o rozčlenění vstoupil v platnost 15. dubna 1939.“
11

 Na 

základě dohody se Československo vzdalo pohraničí, kde většinu obyvatel tvořili lidé 

                                                           
9
 Zimmermann, V., Sudetští Němci v nacistickém státě: politika a nálada obyvatelstva v říšské župě 

Sudety (1938-1945), Praha 2001, s. 83 
10

 Beneš, E., Odsun Němců: výbor z pamětí a projevů doplněný edičními přílohami, Praha 1995, s. 65 - 

66 
11

 Zimmermann (2001), s. 123 
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německého původu, a dohodlo se, že ještě první týden v říjnu obsadí německá vojska 

čtyři úseky pohraničí. 5. úsek byl zatím jen nastíněn, jeho určení bylo odloženo na 

pozdější dobu. „Ve dnech 1. - 2. října bylo obsazeno tzv. 1. pásmo v jižních Čechách a 

na jižní Moravě, 2. - 3. října 2. pásmo v severních Čechách, 3. - 5. října 3. pásmo 

v západních Čechách a 6. - 7. října 4. pásmo na severní Moravě a Slezsku.“
12

 Obsazení 

pásem proběhlo velmi rychle, Češi nestihli včas zareagovat na situaci a stáhnout orgány 

a úřady. Pryč z okupovaného pohraničí se z obav o svůj vlastní život také snažili dostat 

němečtí odpůrci, jako byli antifašisté, komunisté, sociální demokraté apod. Další 

Hitlerovy kroky po obsazení pohraničí vedly už jen k likvidaci. V té době nebylo 

nevšední, že naší vládě bylo přikazováno, probíhala šikana, Němci se vztahu k nám 

neprováděli žádné ústupky a kompromisy. Nebyla dána garance našich hranic, 

docházelo k propouštění německých vězňů.  

5. pásmo bylo stanoveno 5. října, a bylo vytvořeno na základě nacisty uměle 

vykonstruované lži potřebné k obsazení dalších částí Československa. Ačkoliv 

v předešlých čtyřech pásmech valnou většinu obyvatel tvořili Němci, do 5. pásma byla 

podle přání Hitlera zahrnuta území, která fakticky podle sčítání z roku 1918 byla jen 

z 50 % procent obydlena německým obyvatelstvem. Jednalo se o oblasti, které nikdo 

nečekal, nastaly potíže a pod německou moc se dostala průmyslová území na Ostravsku 

či území s hlavními železničními spojnicemi. Republika byla ochromena.
13

 Jelikož byli 

sudetští z okupace nadšeni, stávalo se, že obce, u kterých nebylo dohodnuto připojení 

k Německu, převážně ty s většinovým německým obyvatelstvem, vyjadřovaly touhu 

připojit se k říši. Jejich žádosti byly vyřizovány v Chebu pod záštitou Karla Hermanna 

Franka. 

První dny okupace doprovázely oslavy, přehlídky vojsk, pochody. Nechyběla 

návštěva samotného Hitlera spojena s propagandou velikosti a síly nacismu. Cheb 

vůdce navštívil 3. října roku 1938 spolu s ministrem zahraničí Ribbentropem, generálem 

Keitelem, náčelníkem SS Himlerem a říšským komisařem Konrádem Henlinem. Hitler 

pronesl řeč, ve které zdraví obyvatelé Chebska jako své obyvatele. Dále slíbil, že tato 

země nebude nikdy od říše odtržena. Promlouvá s nadšením o německém štítu a 

německém meči. Povzbudil obyvatele k plnění povinností pro německou župu a přislíbil 

vzájemnou ochranu při ohrožení německého národa. Hitler vidí budoucnost Němců 

                                                           
12

 Bartoš, J., Okupované pohraničí a české obyvatelstvo 1938 – 1945, Praha 1986, s. 13 
13

 Tamtéž, s. 13 - 15 
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v sevřené jednotě od severu k jihu, od východu k západu a v tom, že všichni jsou 

připraveni se postavit jeden za druhého a jeden druhého neopustit.
14

  

Z proslovu je znatelná touha po známé Volksgemeinschaft, tj. německé 

pospolitosti, kdy tento národ měl být po všech stránkách nadřazený nad ostatními a 

mělo dojít k jeho nadvládě. Den po návštěvě, 4. října 1938, uveřejnil deník Die Zeit 

z Liberce projev Konráda Henleina, který vyzývá Chebany k vděčnosti Hitlerovi. Jako 

výraz díku by měla sloužit opora a náklonnost v dobách dobrých i zlých. Je zde patrné 

navazování pocitu trvalého závazku. Hitler i později v Protektorátu Čechy a Morava 

vštěpoval lidem názor, že české země přirozeně patřily a patří pod německou říši a tím, 

že naše země obsazuje, jedná ve prospěch obecného míru a ochrany, protože 

Československo je ohniskem neklidu.
15

 Obyvatelé vzniklého protektorátu se podle 

nařízení stávají německými občany, je stanoven říšský protektor se sídlem v Praze, 

zahraniční věci vykonává Říše, ačkoliv je protektorát stanoven jako autonomní s vlastní 

správou. Důležité události a dění v zemi však Říše sledovala, významná pro ni byla 

doprava, pošta, telekomunikace. 

Obrázek č. 3 – Hitler v Chebu 

 

Zdroj: Bundesarchiv, Bild 137-004055, staženo z http://www.bild.bundesarchiv.de/cross-

search/search/_1387987929/ (20. prosince 2013) 

                                                           
14

 http://farnostcheb.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=2158:smireni-dnes-75-let-od-

obsazeni-sudet&catid=255&Itemid=877 (20. prosince 2013) 
15

 Beneš (1995), s. 68 - 70 

http://www.bild.bundesarchiv.de/cross-search/search/_1387987929/
http://www.bild.bundesarchiv.de/cross-search/search/_1387987929/
http://farnostcheb.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=2158:smireni-dnes-75-let-od-obsazeni-sudet&catid=255&Itemid=877
http://farnostcheb.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=2158:smireni-dnes-75-let-od-obsazeni-sudet&catid=255&Itemid=877
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Na jedné straně byly organizovány nacistické oslavy a přehlídky, na straně druhé 

byly zavírány české instituce, ničeny české, židovské památky a terorizované 

obyvatelstvo začalo být postupně převáženo do koncentračních táborů. Československo 

ztratilo na základě Mnichova 30 % z celkové plochy a 33 % obyvatel, ty, kteří žili na 

okupovaném území. „Smlouva o nových hranicích mezi Československem a říší byla 

podepsána 21. listopadu 1938; odstoupeno tak bylo území o rozloze 28 680 km
2
 

s 3 653 292 obyvateli.“ Z toho bylo 726 416 Čechů pod německou nadvládou.
16

 Němci 

nevěděli, jak s Československem, potažmo pohraničím naložit. A protože zde byla 

situace natolik zvláštní a specifická, tak tato procentuelně největší část okupovaného 

území byla začleněna do nově vzniklého celku vyhlášeného až po vzniku Protektorátu 

Čechy a Morava, tzv. sudetské župy.  

Do župy Sudety spadala západní, severozápadní, severní a severovýchodní 

pohraniční část dnešní republiky. Jižní části republiky byly připojeny k Bavorsku a 

rakouským župám. Župa Sudety byla rozčleněna do tří obvodů – Chebu 

(dočasně Karlových Varů), Ústí nad Labem a Opavy. V těchto městech byly zřízeny 

úřady vládních prezidentů a v okresech pak úřady zemských radů, okresních hejtmanů, 

kterým se podle německého názvu Landkreise, neboli okresy, říkalo landráti. 

Samosprávní celek spravoval od 1. října 1938 říšský místodržitel Konrád Henlein se 

sídlem v Liberci, který byl na vrcholu třístupňové instance: říšský místodržitel – vládní 

prezidenti – landráti. Vládní prezident v Chebu se sídlem v Karlových Varech se 

jmenoval Wilhelm Sebekovski, politik SdP, a jeho zástupce byl Karl Müller
17

. Tito měli 

pod kontrolou část od Horšovského Týna po Kadaň, Žatec. Dohromady 7 466,79 km
2
 a 

803 509 obyvatel.
18

 Župa jako celek nebyla v žádném ohledu perspektivní, ať už kvůli 

nepoměru mezi délkou 435 kilometrů a průměrnou šířkou 51 kilometrů
19

, tak také kvůli 

špatným přírodním podmínkám, nepříznivému trendu v demografické situaci, různé 

minulosti a rozdílným ekonomickým poměrům. Proto se časem objevovalo mnoho 

návrhů na změnu župy. Ať už se jednalo o zřízení více žup, připojení k říši, spojení 

protektorátu a okupovaných územích. To vše mělo směřovat ke germanizaci českého 

obyvatelstva.
20

  

                                                           
16

 Zimmermann (2001), s. 58 
17

 Tamtéž, s. 130 
18

 Tamtéž, s. 128 
19

 Bartoš (1986), s. 19 
20

 Tamtéž, s. 29 
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Zpočátku však nešlo o germanizaci. Hitler už při přebírání moci v Německu 

tvrdil, že chce nadvládu nad celou Evropou. Nepodporoval malé státy a smýšlel o 

Československu jako o německém prostoru s cizími příslušníky. Původně chtěl Čechy 

vyhnat na Sibiř a zabrat prostor. Až K. Henlein, jakožto vůdčí osoba sudetoněmeckých 

fašistů, upozorňuje, že nejde jen o národnostní otázku a právo na sebeurčení. Žijící 

Němci v Československu chtěli nadvládu nad Čechy, jejich ponížení, postavení do role 

podřízených a jejich zničení. Byl zřízen Protektorát Čechy a Morava a začala 

germanizace. Nacisté počítali s asimilací části obyvatel, zbytek, převážně ten rasově 

nevhodný a inteligence, měl být odsunut nebo zabit. Zatýkáni byli hlavně sociální 

demokraté hlásící se k Benešovi, komunisté, učitelé, kněží a všichni, kteří byli nebo 

mohli být problémoví. Rozlišovalo se také mezi Čechy v protektorátu a v pohraničí, kdy 

ti v pohraničí nepředstavovali tak velké nebezpečí kvůli své roztříštěnosti a kontrole 

sudetských Němců. Heydrich se zasadil o odstraňování vůdců českého odboje, na ty 

čekaly popravy. Jednalo se o více plánů germanizace, z nichž některé by po konci 

vítězné války nacistické Německo určitě realizovalo.
21

 Takto docházelo jen 

k uskutečňování plánů, které sloužily pro potřeby války a okupace, a na které měli 

Němci v průběhu války prostředky.
22

 Všechny plány však samozřejmě zahrnovaly 

změny názvů měst, obchodů, zřizování německých škol, vydávání pouze německých 

novin apod. V prosinci roku 1938 byla zakázána čeština jako úřední jazyk. Názvy ulic, 

obcí, škol, nádraží apod. byly přejmenovány. Jen obce s většinovým českým 

obyvatelstvem mohly mít dvojjazyčné vývěsky. K zásahu Němců neodmyslitelně patří 

násilí ze strany SS a gestapa, k nim se pak připojili mladí straníci SdP, kteří se podíleli 

na protižidovském pogromu. 

Zpočátku se začalo vše podřizovat jednotné linii, jednalo se o tzv. 

glajchšaltování. Docházelo k realizaci nacistickému modelu správy, tj. k těsnému 

spojení stranického a státního vedení. Funkci říšského komisaře pro sudetoněmecká 

území zastával Konrád Henlein, odpovědný přímo Hitlerovi. Později, po vzniku 

Protektorátu Čechy a Morava, se stal říšským místodržitelem v čele říšské župy Sudety. 

                                                           
21

 Bartoš (1986), s. 69 - 80 
22

 Bartoš popisuje průběh germanizace, kdy v ekonomické oblasti se jednalo o transformaci měny ve 

prospěch říšské marky, pro Čechy nevýhodnou, kdy vojáci i civilisté z říše podnikali doslova nájezdy na 

pohraničí a zkupovali veškeré zboží. Kvůli tomu, že pak chyběly základní potraviny, byly na Chebsku 

zavedeny přídělové lístky. Dále šlo o kulturní a politickou germanizaci. Nacisté zabírali české 

hospodářství, znemožnili vzdělání dětem, když byly zavírány české školy. Podnikali otevřené útoky proti 

Čechům, kdy se nebáli porušovat zákony s vidinou protičeské akce. Byly rušeny poslední známky 

českého kulturního života, zavírány knihovny. I poslední česky vycházející časopis byl později zastaven. 
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Dne 2. října 1938 bylo stanoveno, že jedinou politicky přípustnou stranou bude SdP
23

, 

založena právě Konrádem Henleinem v říjnu roku 1933 v Chebu jako Sudetoněmecká 

vlastenecká fronta. Tuto stranu podporovala výrazná většina německého obyvatelstva, 

což se ukázalo, když v roce 1935 byla Sudetoněmecká strana nejsilnější v celém 

pohraničí
24

. Avšak Heinlein, který byl chápán jako symbol sudetoněmeckého boje za 

právo na sebeurčení, těšící se výrazné důvěry od Hitlera, napsal Hitlerovi ve „zprávě 

pro Vůdce a říšského kancléře o aktuálních otázkách německé politiky 

v Československé republice“ z roku 1937, že své skutečné smýšlení musí strana 

skrývat, tedy to, že sympatizuje s Hitlerem, a oficiálně se hlásí k podpoře demokratické 

Československé republiky
25

. Na základě toho se musely organizační a personální 

struktury strany SdP přiblížit straně NSDAP
26

, ať už se jednalo o úřady, kanceláře či 

mládež. V župě platily zákony a zásady, jež vyprodukovala fašistická moc. Na území 

vznikaly úřady, orgány říšské správy, dále zde fungovaly ozbrojené formace SS a SA, 

organizace Hitlerjugend či DAF
27

.  

Bylo však obtížné vybudovat administrativní strukturu kvůli jednotně 

spravovanému celku tvořenému z území západních Čech, severních Čech a moravského 

Slezska. Některé oblasti správy byly zprvu doménou sudetoněmeckých úředníků, jinde, 

například v policejní oblasti, činnost kontrolovali říšští Němci. Nejednalo se však o 

vytlačování sudetoněmeckých. Důvodem přítomnosti říšských Němců byl často 

nedostatek úředníků. Do některých oblastí jako je župní samospráva a soudnictví ani 

nechtěli zasahovat. Avšak žádný starosta nesměl být komunistického, židovského, 

marxistického původu, dokonce ani české národnosti. Proto Cheb a další čtyři 

významná města spravovali Sudetoněmečtí a dále v chebském vládním kraji působilo 

                                                           
23

 Zimmermann na straně 36-51 uvádí důvod jediné strany, které předcházel, vzhledem k panující náladě, 

vznik poměrně dosti politických stran, často s odlišným programem. Zatímco nějaké byly stavěny 

„protičeskoslovensky“ jako Deutsche Nationalsozialistiche Arbeiterpartei a Deutsche Nationalpartei, další 

jako Deutsche Sozialdemokratische Arbeiterpartie a Christlich-soziale Volkspartie měly za cíl aktivní 

spolupráci s vládou a mírové řešení vztahů německé menšiny s Čechy. A vzhledem k rozrůstající se a 

sílící straně DNSAP silně sympatizující s německou NSDAP bylo rozhodnuto, že proněmecké strany na 

území ČSR budou rozpuštěny. Však i v jedné připuštěné politické straně nastaly očekávané problémy 

týkající se pomyslného rozštěpení na dvě křídla – jedno orientované na život německé menšiny 

v pohraničí a druhé radikální zamšřené na prosazování říšskoněmeckých idejí u etnických Němců. 
24

 Muzeum Cheb, stálá expozice Chebsko poklidné a bouřlivé 
25

 Zimmermann (2001), s. 39 
26

 NSDAP = Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei = Národně socialistická německá dělnická 

strana 
27

 SS = Schutzstaffel = ochranný oddíl, SA = Sturmabteilung = útočný oddíl, DAF = Deutsche 

Arbeitsfront = Německá pracovní fronta 
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16 sudetoněmeckých a 7 říšských landrátů.
28

 Také společenský život se podřizoval 

jednotné linii, veškeré spolky a sdružení měl na starost likvidační a prolongační komisař 

Stillhalterkommisar Stiko. Ten schvaloval, rozpouštěl spolky a dále mohl odvolávat 

členy.  

Později v průběhu války a hlavně v souvislosti s jejími výsledky, nastala určitá 

nevraživost mezi sudetskými Němci a říšskými. Nálada v župě odpovídala výsledkům 

wehrmachtu a luftwaffe. Situace byla vyhrocenější tím, že v župě byla špatná bytová 

situace, která byla silně pod průměrem říše, dále příděly potravin a oděvů byly 

nepostačující. V tomto ohledu je znatelná diskriminace sudetských Němců, které 

„neosvobodili pronic zanic“, a kde se přídělové předpisy dodržovaly přísněji než kde 

jinde. Sudetoněmečtí začali být „ti druzí“, neschopní podobně jako Češi. Ti naopak 

vznášeli kritiku na stranu říšských jako výraz zklamání z nenaplněného očekávání 

z velkého Německa.
29

 Tento rozkol a odlišování je patrné i v chebských archivních 

dokumentech, kdy se uvádí termín Říšskoněmci a sudetští Němci. 

 

2.2. Poválečné období 

 

„Po roce 1945 zůstalo čtrnáct milionů Němců bez vlasti a bez domova.“
30

 Tito 

Němci jsou označováni jako Němci z východu a řadí se mezi ně hlavně Slezané, 

východní Prusové, čeští Němci, Pomořané a podobně. Z oněch čtrnácti milionů 

vyhnanců mohlo 2,5 milionu ve svých vlastech zůstat a další 2 miliony se staly obětí 

útěku a odsunu. V mnoha zemích se z nich stali prakticky psanci, docházelo k jejich 

zabíjení, teroru, rabování jejich majetku, nasazování Němců do táborů na práce. 

V těchto táborech si je rozebírali na práce na statcích movití sedláci z okolí a 

handrkovali se o ně jako o dobytek a často se stávalo, že staří lidé, malé děti či ženy 

zůstávali „na ocet“, protože nebyli tak práceschopní nebo byli jen přítěží. Tyto pak 

čekala nejistá budoucnost. Jejich osud výstižně vykresluje báseň odsunutého: 

„Ich trag Schuhe ohne Sohlen, 

                                                           
28

 Zimmermann (2001), s. 134 
29

 Tamtéž, s. 294 - 301 
30

 Kossert, A., Chladná vlast: historie odsunutých Němců po roce 1945, Brno 2011, s. 11 
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und der Rucksack ist mein Schrank. 

Meine Möbel hab´n die Polen 

und mein Geld die Dresdner Bank“.
31

 

V Československé republice první poválečné týdny doprovázela na jedné straně 

euforie ze získané svobody, naděje na lepší zítřky, ale na druhé straně přechod 

k mírovým podmínkám ve velmi krátkém časovém úseku znamenal velký zmatek. 

Množství uprchlíků, odsun Němců, logistické a komunikační problémy, opožděné nebo 

zprostředkované pokyny z centra způsobily, že vlastní iniciativu někdy projevovalo 

tamní české obyvatelstvo. Divoký odsun trval od května roku 1945 do podzimu téhož 

roku, byť žádný právní dokument neustanovil násilné vyhoštění Němců. V rámci této 

fáze odsunu odešlo přes 800 000 Němců.
32

 Vzhledem k nedostatečné připravenosti a 

nejednotnosti způsobil český národ německému nepřiměřenou ránu. Z tohoto období 

jsou známy různé akty hromadného násilí.
33

 Těsně po skončení druhé světové války 

měli Češi k německému obyvatelstvu velmi vyhraněný postoj a pod tlakem emocí a 

událostí z uplynulých let se nechali strhnout a mezi Němci nerozlišovali. Vše, co bylo 

německé nebo mělo na Německo byť jen malou vazbu, bylo špatné. Těžko lze omluvit 

křivdy spáchané na německém obyvatelstvu v prvních poválečných týdnech. 

Československo bylo osvobozeno sovětským Ruskem z východu a 97. pěší 

divizí Američanů ze západu.
34

 Do západní části župy pronikly 19. dubna americké 

jednotky a o týden později obsadily Cheb.
35

 Prokomunistická vláda se v závislosti na 

dění začala orientovat na Sovětský svaz. Jednak proto, že se neúčastnil Mnichovské 

dohody a dále že bojoval proti Hitlerovi a Německu a přislíbil naší republice pomoc a 

přátelství. Po příchodu osvoboditelů, spojeným s koncem německé nadvlády, mnoho 

                                                           
31

 Kossert (2011), s. 58 

Český překlad: 

Nosím boty bez podrážek, 

A můj batoh je můj šatník. 

Můj nábytek mají Poláci 

A peníze Drážďanská banka. 
32

 Arburg, A., Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945-1951: dokumenty z českých archivů, 

Středokluky 2011, s. 133 
33

 Více o aktech hromadného násilí v době divokého odsunu píše Adrian von Arburg a Tomáš Staněk 

v knize Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945-1951 II.3. Známé je například dění v Žatci a 

Postoloprtech nebo několika kilometrové pochody Němců do táborů. 
34

 Marek, J., Oblastní čs. Vojenské velitelství Cheb v květnu 1945. In: Sborník Krajského muzea 

Karlovarského kraje, Cheb 2006, s. 101 
35

 Zimmermann (2001), s. 313 
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českých lidí využilo situace a vyšlo do ulic vyprovodit nepřítele. Na takovéto chování 

dohlížela československá armáda, která plnila v prvních poválečných týdnech funkci 

policie, celní stráže a dalších orgánů, tvořila vztah mezi místním lidem a státní mocí. 

Armádu tvořili navrátilci ze zahraničí, bývalí členové partyzánských uskupení, členové 

armády Slovenska. Vše probíhalo velmi rychle, příslušníci armády neměli odpovídající 

profesionální vybavení, disponovali různorodými uniformami často po Němcích či 

Sovětech. Hned po válce byla armáda vyslána i do severovýchodního a 

severozápadního pohraničí, aby „čistila“ terén. A vzhledem k tomu, že zde byl velký 

počet sovětských vojáků, byla nenávist vůči Němcům obrovská.
36

 Hlavně v pohraničí 

působilo několik složek najednou, kdy každá brala osud do svých rukou a nebyly ve 

svých činech a cílech jednotné. Navíc Revoluční gardy byly velmi agresivní a brutální.  

Zpočátku v Chebu kontrolovalo území ve spolupráci s Američany pár 

osvobozených českých politických vězňů z Německa a slovenských vojáků z táborů 

v Německu. Tito přišli v první etapě zajišťování Chebu do města spolu s Američany 

v den osvobození. Poté v Chebu fungoval československý oddíl americké zpravodajské 

organizace. Šlo o Čechoameričany a vlastence, kteří emigrovali do Spojených států 

amerických a sloužili u tamní armády. Činnost tohoto oddílu byla doplňována 

působením Kombinovaného oddílu československé armády. Ten se velmi přičinil 

v prvních deseti poválečných dnech, kdy zatýkal německé vojáky, ničil stopy 

nacistického režimu a zabraňoval krádežím, rabování a ničení majetku. Po odchodu 

obou oddílů se funkce chopilo Oblastní československé vojenské velitelství Cheb, 

tvořené hlavně z příchozích bývalých politických vězňů z Německa.
37

 Američané 

„…oficiálně předali správu Chebu do českých rukou až 22. května 1945.“
38

 

„Ke konci války žilo v Chebu údajně 18 českých rodin. Jednalo se především o 

smíšená manželství…“
39

 Češi a Slováci na Chebsku byli hlavně váleční zajatci, totálně 

nasazení a utečenci z táborů. Po skončení války se dali k policii, než se správa 

zorganizovala a stát převzal plně moc. V květnu, po skončení války bylo do Chebu 

přivezeno 100 mužů, politických vězňů, z Bayreuthu v Německu. Z nich 69 mužů 

založilo policejní ředitelství v Chebu a policejní službu, ve které se střídali 

s americkými vojáky. Protože nebyly prostředky na vybavení, sloužili policisté mnohdy 
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 Marek (2006), s. 100 - 103 
38
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v civilním nebo dokonce vězeňském oblečení a převážně bez zbraní.
40

 I Národní výbor 

v Chebu s předsedou dr. Staškem tvořili bývalí političtí vězni, lidé z koncentračních 

táborů a jiných zařízení, protože inteligence odešla a region byl prořídlý.
41

 

V Chebu bylo nasazeno mnoho dělníků, hlavně z východu, a po válce se zde 

pohybovalo i dost utečenců. Příslušníci SSSR byli shromážděni v kasárnách a zde také 

žili. Pro vypuklou epidemii mezi nimi kvůli nepřijatelným hygienickým podmínkám, 

byli převezeni na hranice a předáni Rusům. Vznikly sběrné dvory též pro Poláky, Italy a 

Jugoslávce. Ostatní národy byly většinou zastoupeny jednotlivci a ti se vraceli do vlasti 

sami. Poláci byli taktéž jako Sověti převezeni americkými vozy na hranice Rusům a to 

kvůli nepokojům a loupežím, které v Chebu páchali. Jugoslávci byli dovezeni auty 

americké armády do Rakouska a tam předáni dalším orgánů pro další převod domů.
42

 

Situace s odsunem americkými auty je velmi ojedinělá v celé republice. Mlsová 

Chmelíková toto potvrzuje a dodává, že mimo čtyř sběrných táborů a odvážení 

příslušníků různých národů, do Československa jely autobusy z Dánska, Norska a 

Holandska, které nabíraly další národnosti.
43

 

Německé obyvatelstvo bylo na základě dekretu prezidenta republiky zbaveno 

občanských práv a majetku. To fakticky znamenalo konec práva pobytu v republice, 

kromě těch, kteří se po 21. květnu 1938 hlásili jako Češi, kromě antifašistů, osob 

žijících ve smíšeném manželství. Majetek nespolehlivých obyvatel byl v národní správě 

a podle pozdějšího dekretu byl zkonfiskován bez náhrady. Němci měli povinnost 

pracovat, často vykonávali podřadné práce, nevyplácelo se jim pojištění. Později 

dostávali potravinové příděly v takovém množství, které dříve dávali Němci židům, 

nesměli volit ani být voleni, německé děti musely začít navštěvovat české školy, Němci 

byli bez možnosti kulturního života a samozřejmě platil zákaz němčiny. Museli nosit 

vlastnoručně vyrobené označení „N“ na šatech, žlutou pásku, nesměli cestovat, 

vycházet mohli jen do určité hodiny a slovo Němec se psalo s malým n.
44

 Jejich veškerý 

pohyb byl omezen jen na domovskou obec a to jen během dne. Měli zakázáno se 

pohybovat ve veřejných zařízeních a používat veřejnou dopravu. Na nákup či k lékaři 

                                                           
40

 Arburg (2011), s. 267 - 278 
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mohli jen v předem určený čas. Byly jim zabaveny rádiové přijímače a jízdní kola.
45

 

Mlsová Chmelíková dodává, že dodržování zákazů a povinností pro německé 

obyvatelstvo v Chebu nebylo tak důsledné.
46

 

Československá armáda a další méně významné oddíly či složky měly za úkol 

od června vysídlit Němce do vlasti. Od června tedy měla hlavní slovo armáda, to ale 

neznamená, že by se do té doby neodsouvalo. Docházelo k jednání na vlastní pěst, bez 

potvrzení od úřadů, překračoval se limit odsunutých, docházelo k neshodám s druhou 

stranou, kam se odsunutí dostali. V červenci byl průměrný počet vysídlených osob 

10 000 denně z oblastí ve vnitrozemí a z pohraničí osvobozeném Rudou armádou.
47

 Na 

přelomu července a srpna v Postupimi Velká trojka odsouhlasila odsun nejen z ČSR, ale 

i z Polska, Maďarska. Byl zde předložen plán, který uváděl, že dohromady se vysídlí 

2,5 milionu Němců po 200 tisících měsíčně.
48

 V článku Zprávy o závěrech postupimské 

konference bylo uvedeno, že „odsun musí být prováděn spořádaně a lidsky.“
49

 I přesto, 

že Velká Británie, Amerika a Rusko, které reprezentovali Clement Attlee, Harry 

Truman a Josef Stalin, odsouhlasily vyhoštění Němců až v polovině léta, 

Československo se s řadou dalších států cítilo být ublíženo nacistickým terorem a již od 

konce války se revanšovalo německému národu v podobě odsunu 450 000 obyvatel.
50

 

S těmito čísly se shoduje i Kučera. Tvrdí, že „Československé armádní zdroje uváděly 

na přelomu července a srpna asi 450 000 - 560 000 odsunutých Němců… Do konce 

roku podle údajů československých orgánů překročilo různým způsobem 

československé státní hranice asi 800 000 Němců.“
51

. V Postupimi bylo však ujednáno, 

že se vysidlovací akce zastaví, dokud odsun nebude promyšlen. Toto nebylo ze strany 

Československa uposlechnuto a vyhánění probíhalo dále, ovšem s čím dál většími 

komplikacemi. Stěžovali si velmoci, vraceli se odsunutí. Proto se od konce srpna 

pomalu s divokým odsunem končilo, ale někde probíhaly odsuny až do prosince.
52

  

Odsuny probíhaly neorganizovaně a neuniverzálně, v rozdílném množství. První 

fáze odsunu byla tvrdá. Místní se leckde vyhecovali k násilnostem, fungovaly lidové 

soudy, mnohdy i bez odborníků byly vznášeny rozsudky smrti. Podle knihy nebyly 
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události na západě nijak dramatické, neděly se žádné masakry, byl relativní klid bez 

násilí a zvěrstev jak od obyvatel, tak od US Army. Možná proto byl poslední lidový 

soud vůbec zřízen v Chebu a to až na začátku roku 1946, na rozdíl od ostatních 

zřízených v roce 1945, kdy v tomto roce byl téměř každý shledán vinným a mnohokrát 

na něj čekal trest smrti.
53

 Ten chebský vznikl 12. února 1946 a do konce svého 

působení, 31. prosince 1948, vydal 30 rozsudků smrti, 39 trestů doživotí a dalších 1 700 

různých trestů.
54

 

I když se Rudá armáda stala hlavním osvoboditelem Československa, později se 

tak přestala chovat a v očích místních obyvatel byla shledávána spíše jako nový 

okupant. Sovětská armáda neposlouchala rozkazy československé armády. Drancovala 

a zabavovala majetek v podnicích, kterým se měla vyhýbat, neboť se nemuselo jednat o 

válečnou kořist. A co více, zabavení nepřipadlo naší republice. Vojáci se přiživovali i 

individuálně, kdy po zkušenosti s nízkým životním standardem z domova a prožitými 

hrůzami z války, zabavovali neoprávněně i věci v osobním vlastnictví domácích, 

převážně statky zpříjemňující bytí. Nevyhýbali se ani násilnému vnikání do domů a 

svou brutalitu a neukojenost si vybíjeli hlavně na Němcích, potažmo Němkách.
55

  

Území osvobozená US Army byla hlavně ta, která od roku 1938 na západě a jihu 

patřila Německé říši. Vzhledem k častým změnám správy a fluktuaci vedoucích 

ozbrojených složek se i americké jednotky, přicházející od západu, chovali, jako kdyby 

vstoupili na nepřátelské území. „Dělo se tak někdy i s podporou pověřených německých 

starostů, například v Chebu.“
56

 Docházelo ke konfliktu amerických jednotek a 

československých složek moci. Navíc vláda tu Američany nechtěla, ať už proto, že 

budovala vztah se sovětským Ruskem, tak i proto, že podle některých zdržovali odsun 

Němců a měli s nimi až příliš dobré vztahy. Američané přistupovali k budoucím 

odsunutým Němcům lépe než Češi, především jim dávali naději a jednali s nimi jako 

s lidmi a s německými ženami udržovali často intimní poměr. V oblastech pod vedením 

Američanů nedošlo k jinak všudypřítomnému divokému odsunu. Ihned po osvobození 

nebyly ani hranice tak hlídané a mnoho Němců určených k pozdějšímu odsunu, i dělníci 

nuceně nasazení z dob německé nadvlády, utíkali bez postihu do Německa. Proto se 
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Němci z celé Evropy, kterým hrozilo vysídlení, snažili dostat na území kontrolovaném 

Američany. 

Američané bojkotovali československou nadvládu nad Němci. Nesouhlasili 

s jednáním Čechů s Němci, proto člen US Army v Chebu prohlásil, „že asi na výstrahu 

nechá oběsit čs. vojáka nebo policistu“ a dále pod americkým velením byl rozpuštěn 

zajatecký tábor u Chebu o poměrně velké rozloze, kde bylo zajištěno 450 000 zajatců. 

Po činu Američanů jich zůstalo 1 500.
57

 Autorita československých úřadů v očích 

Němců upadala, protože Američané se chovali k Čechům, jako kdyby byli na dobitém 

území a ne jako ke spojencům. Tím, že Němci měli dobré vztahy s Američany, chodili 

si na Čechy stěžovat a Američané měli potřebu vše dávat do pořádku. Docházelo 

například k propouštění německých zajatců Američany a jejich následnému návratu do 

domovů. Hlavně těch, které shledali nevinnými, ti, co přešli k Američanům, měli 

československé občanství apod. 

Těsně po válce byla v Chebu špatná dopravní situace, bylo málo benzínu do aut, 

rozbombardovaná železnice a zdemolované čtyři mosty, které opravovali Američané. 

Nádraží a tratě byly zničené po náletech ke konci války, z nichž nejničivější proběhl 8. 

dubna 1945. Byla zničena třetina města, odhaduje se 800 mrtvých a z 600 zničených 

nebo poškozených domů byla nejvíce zdevastovaná právě čtvrť u nádraží.
58

 Američané 

nechtěli dělat další nápravy škod a opravu železnice delegovali na Čechy. Proto situační 

zpráva policejního ředitelství v Chebu pro Ministerstvo vnitra hlásí, že kvůli poškozené 

trati odsun německých vojáků probíhá buď pěšky přes Cheb, nebo v autech US Army, 

nebo v autech dotyčných, pokud měli svolení jet autem k hranicím a tam ho na rozkaz 

nechat. Protože Cheb byl tranzitní město, byly zřízeny dva sběrné tábory, kde se čekalo 

na automobily a odsun. Auty Američanů byl z tábora odvezen jen jeden transport o 

1200 lidech. Na práci na rozbité železnici byly nasazeny německé ženy, aby se obnovila 

doprava a odsun mohl pokračovat. Dva další transporty již byly z československé 

iniciativy. Jednalo se o 400 a 200 lidí převezených auty, kterými přijeli zpátky z Anglie 

do vlasti Češi. Později se opravila železniční trať a bylo možné vypravit jeden transport 

po železnici čítající 1 000 lidí. Ve všech případech šlo převážně o říšské Němce.
59
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Dne 21. června 1945 americký guvernér zakázal odsun. Z jeho pohledu se 

jednalo o bezpráví a nemírové jednání, ČSR měla čekat na domluvu Anglie, Spojených 

států a SSSR. O pár dní později si však americká strana vyžádala jmenný seznam 

Němců z měst Chebska kvůli jejich evakuaci. Vlastními prostředky později odsunuli ze 

sběrných táborů 80 000 – 100 000 lidí.
60

   

Poté, co se občané na konci války dovídaly o všech hrůzách nacismu, byli 

k Němcům nekompromisní. Všichni vojáci byli nabádáni k neustálé nenávisti vůči 

Němcům. K tomu pomáhaly i projevy prezidenta Edvarda Beneše a politiků. Ti 

reagovali svými projevy na smýšlení Čechů v německé otázce a ukotvovali v nich 

nenávist. Beneš se navíc netajil likvidací odpovědných Němců jako celku. A dále 

prohlašoval, že jsou Němci národ nelidský a netajil se touhou po jejich odsunu.
61

 

Československo má být chápáno jako vítězný stát a má se tak i chovat, naopak 

Německo je stát poražený, zahanbený, který ukázal opovrhování všemi hodnotami. 

Obhajoval své rozhodnutí o odsunutí Němců do vlasti na základě jejich zrady a 

připojení většiny německých obyvatel na našem území k Hitlerovi. Ovšem zastával 

lidský přístup k odsunu, morální a předem plánovaný a prodiskutovaný s velmocemi. 

Beneš zdůrazňoval, že Češi a Slováci mají před sebou novou budoucnost, občané mají 

následovat nové ideály a žít lepší život.
62

 

K prosinci roku 1945 se americká i sovětská armáda z Československa stáhla a 

od dalšího roku započal organizovaný odsun, který byl předem připravený nejen ze 

strany československé vlády, ale také ze strany mocností. „První transport odjel 

z chebského nádraží 25. února 1946 a hlavní vlna skončila oficiálně v říjnu 1946.“
63

 

Podle Usnesení Spojenecké kontrolní rady v Berlíně 20. listopadu 1945 se mělo z 

Československa, Rakouska, Maďarska odsunout 3 150 000 německého obyvatelstva do 

amerického, sovětského a francouzského okupačního pásma v Německu v počtu 

750 000 lidí do sovětského a 1 750 000 lidí do amerického. Což dohromady tvořilo 

2 500 000 vysídlených pouze z Československa. Největší odliv byl naplánován na 

květen a červen, kdy v každém měsíci mělo odejít 20 % z celkového počtu 

odsunutých.
64

 V Chebu a Domažlicích byli přejímací stanice pro americkou zónu. Zde 
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se kontroloval obsah „dodávky“ – oděvy, potraviny, hmotné zajištění, zdravotní stav 

osob, příbuzenské vazby a zavazadlo, které mohlo být nejčastěji o hmotnosti 50 

kilogramů vybavené věcmi denní potřeby, nikoliv cennostmi.
65

 Transporty si tedy 

americké orgány přebíraly již na československé straně.  

Situace s odsuny se po roce 1946 zmírňovala, a i po oficiálním ukončení odjezdu 

transportů s Němci, lidé stále odcházeli. Většinou už dobrovolně či za pomoci 

německého Červeného kříže. Hlavní příčinou jejich odchodu byla změna politické 

struktury v únoru 1948 a vidina lepšího života mimo Československou republiku. 

 

2.3. Osidlování 

 

 Osidlování se podobně jako odsun dá rozdělit na fázi divokou a organizovanou, 

uvažovali se zvlášť zemědělské a nezemědělské objekty. Byla zřízena Komise pro 

osidlování pohraničního území s pobočkou v Plzni, pod kterou spadal i Cheb.
66

 175 000 

osob přišlo od jara do října do objektů po Němcích – jednalo se hlavně o lidi žijící ve 

vnitrozemí, dále osoby, které se usadili v regionu po skončení nucených prací na daném 

místě a navrátilce. Nejrychleji se obsazovaly německé oblasti uvnitř republiky, 

nejpomaleji naopak oblasti v pohraničí kontrolovaném Američany. Někde ale panoval 

názor, že pohraničí je „země zaslíbená“, proto se sem stěhovaly nejrůznější existence. 

Tím, že si Němci mohli odvést jen část svého majetku, zůstávaly domy plné nejen 

nábytku a vybavení, ale i cenností.
67

 Noví obyvatelé vyzkoušeli často několik obydlí, 

než se v některém z nich usídlili. Osidlování bylo spojeno s potřebnou pracovní silou ve 

vysídlených městech. Lidé také častěji obsazovali průmyslové oblasti, kde byla vidina 

práce a lepšího kvalitnějšího života.
68

  

 V rámci zemědělského osidlování se žádalo o půdu po Němcích. Žádat však 

mohly jen osoby české, slovenské nebo obecně slovanské národnosti. Zřetel byl brán na 
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jejich předchozí zemědělskou činnost či práci v tomto oboru. Ostatní žadatelé, nečinní 

v zemědělství, mohli získat jen menší příděl půdy.
69

 

 Počítalo se také s repatrianty a reemigranty. Přibližně 700 000 repatriantů se 

vrátilo do vlasti s tím, že současně probíhala repatriace z Československa do vlasti 

zajatců, dělníků a podobně. Prakticky po repatriaci přišla reemigrace. Reemigranti 

přicházeli do vlasti sami, bez organizační ani jiné podpory státu, za vlastní prostředky. 

A do roku 1946 se hovoří o 64 000 obyvatelích.
70

 

 

2.4. Obyvatelstvo 

 

Údaje o počtu obyvatel německé a české národnosti v okupovaném území se 

v českých a německých pramenech různí. V roce 1930 se uvádí rozmezí 820 000 až 

860 000 Čechů a 2 830 000 až 2 860 000 Němců. S přibývajícími lety a vznikem 

protektorátu se však procentuelní počet Němců rapidně zvyšuje a Čechů snižuje.
71

 

Například podle územního sčítání v roce 1939 zůstalo ve vládním obvodu Cheb 16 000 

Čechů oproti stavu 69 000 Čechů z roku 1930. Navíc vezmeme-li v úvahu procentuální 

zastoupení Čechů v porovnání s celkovým počtem obyvatel, hovoříme v obvodě Chebu 

jen o 2 % (Zimmermann dokonce 1,8 %!), kdy průměr v župě je 9,9 %.
72

 Dle mých 

úvah se nízký počet českého obyvatelstva (nepočítáme-li s všudypřítomnou emigrací, 

odchodem do vnitrozemí, změnou občanství,…) dá připsat tomu, že Cheb své české 

starousedlíky nikdy neměl. Na území byli vždy hojně zastoupeni Němci a většina Čechů 

přišla až po roce 1918. Přicházeli za prací, nebo se ve větší míře jednalo o státní 

zaměstnance, kteří sem byli přeloženi. Zde chybí ta tradice, která se objevuje jinde, že 

místní obyvatelé jsou s územím spjati přes zemědělství či průmysl. Proto je zde také 

větší prostor pro migraci, když člověk nemá k danému místu vztah. Navíc v důsledku 

útěku a překládání se vytratili podnikatelé, státní zaměstnanci a zbyli prakticky jen 

rolníci, dělníci zaměstnaní v potřebném průmyslu a drobní řemeslníci. Počet obyvatel za 

války se sledoval na základě vydaných přídělových lístků na potraviny a spotřební 

zboží.  
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Tabulka č. 1 – stav obyvatelstva ke konci roku 1939 

Sudetská župa celkem 2.943.000 

Ústí 1.329.000 

Cheb 804.000 

Opava 811.000 

Německem odtržená území celkem 3.567.000 

 

Zdroj: Bartoš (1986), s. 18, upraveno 

Navíc klesá počet obyvatel v župě a v celém pohraničí a zvyšuje se ve 

vnitrozemí. Stalo se tak i kvůli šikaně obyvatelstva, při níž české obyvatelstvo bylo 

například zbaveno politických a národnostních práv, a bylo nuceno mluvit jen německy. 

Teror vyvolal velkou vlnu migrace do vnitrozemí a zahraničí a zbylí obyvatelé byli 

tvrdě stíháni, pronásledováni, transportováni do táborů, především do Osvětimi. Tento 

„hon na čarodějnice“ se týkal hlavně židů, i přestože se někteří z nich dříve k němectví 

a německé národnosti hlásili. Byli veřejně hanobeni, zavíraly se jejich obchody, 

kanceláře, ordinace. Na to vzpomíná Abraham Löwy v projektu 950 tváří a osudů 

z Chebu. Jeho otec, jakožto významný chebský advokát, měl kancelář na náměstí, 

přátelil se s vysoko postavenými osobami z Chebu. Abraham chodil na gymnázium, kde 

do roku 1937 panovala skvělá atmosféra mezi árijci a židy. Ačkoliv rodina doma 

mluvila německy a Abraham byl členem organizace Rote Falkem, od roku 1937 se vše 

změnilo. S židovskými dětmi nikdo ve škole nepromluvil, měly tedy vlastní organizace, 

začaly navštěvovat chebskou synagogu a rázem jediní jejich přátelé byli židé. Pan Löwy 

vzpomíná, že v tu dobu tvořilo chebské obyvatele 98 % Němců, jen 2 % Čechů a 500 

Židů. Na podzim roku 1938 Abraham s rodinou a přáteli utekli do Prahy, samozřejmě 

bez všech rodinných cenností. Krátce po vzniku protektorátu spolu s mládeží odcestoval 

do Palestiny, jeho rodiče umírají v Terezíně a Osvětimi.
73

 

V letech 1942 a 1943 docházelo k vyvlastňování Čechů kvůli pozemkové 

reformě z roku 1920.
74

 Jednalo se hlavně o vysídlení statkářů a na jejich místě usídlení 

etnických Němců, to vše pod záštitou snahy o poněmčení regionu pohraničí. Dle 
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situační zprávy vládního prezidenta z Karlových Varů byly zřejmé dobré sousedské 

vztahy ve vládním kraji Cheb mezi Němci a Čechy, když při vyvlastňování prý sudetští 

sousedé plakali.
75

 

V dalších letech války se počet obyvatel župy zvyšoval. Jeden z důvodů bylo 

přistěhování Němcům z vybombardovaných měst v říši. Od jara 1943 do února 1944 

bylo evakuováno 66 000 osob do župy z oblastí postižených bombardováním. Avšak 

k 25. prosinci 1944 je uváděno už 239 000 osob!
76

 To způsobilo prohlubování krize 

s byty. Dále se počet zvyšoval kvůli přistěhovalcům z východu, a také Čechům a 

zahraničním dělníkům z vnitrozemí, kteří byli do pohraničí nasazování na práce, aby 

nahradili Němce, kteří byli povoláni na frontu. Naopak někteří obyvatelé pohraničí byli 

posíláni pracovat do Německa.  

To dokládá dokument Okresní komise v Chebu na základě zjištění stavu 

národnosti v chebském okrese. K 1. 10. 1945 na území žílo 4 089 říšských Němců, 

30 370 sudetských Němců, jen 5 048 Čechů a Slováků, 283 Rakušanů, 41 Poláků, 30 

Rusů, 21 Jugoslávců, 12 Francouzů, 11 Švýcarů, 8 Bulharů, 3 Holanďané, Belgičané a 

Řekové a jeden Španěl. Celkově 40 009 obyvatel a 1 698 do té doby nepřihlášených 

cizinců u cizineckého oddělení.
77

 Mezi cizinci byli i zajatci, kteří byli v českých zemích 

hlavně v pohraničních oblastech. Chebské muzeum uvádí, že v politickém okrese Cheb 

žilo v roce 1945 kolem 58 000 obyvatel.
78

 V Chebu byla nejmenší hustota obyvatel 

v porovnání s protektorátem, jeden km
2 

obývalo 103 lidí.
79

 Bartoš tvrdí, že na základě 

počtu vydaných potravinových lístků, se zvýšil počet obyvatel v roce 1945 v porovnání 

s rokem 1939, oproti roku 1930 však poklesl.
80

 V číslech ovšem nejsou započítáni 

utečeni, lidé bez domova, totálně nasazení a podobně. „Začátkem tohoto měsíce 

(červenec) mělo být jen v západočeských okresech Aš, Cheb, Kraslice, Loket, Falknov 

(Sokolov) a Mariánské Lázně asi 400 000 všech Němců, z toho přes 100 000 osob, jež 

sem přišly během války a okupace nebo při evakuaci a uprchlíci před frontou.“
81

 Od 

června se počet evidovaných zvýšil a postupně se snižoval. Zvyšování počtu lze 
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vysvětlit zadrženými vojáky, utečenci, kteří se snažili hned po skončení války dostat na 

území pod americkou správou. A také sběrnými tábory pro zajištěné na pozdější odsuny 

v celém širokém okolí. Snižování pak probíhajícími odsuny a zrušením sběrného tábora 

Američany v blízkosti Chebu. 

Dle dopisu z 19. 12. 1945 Sboru národní bezpečnosti z Městského úřadu Chebu 

je podle policejního ohlašovacího úřadu ke dni 1. 12. 1945 v Chebu 44 516 obyvatel. 

Dopis se týkal požadavku o provedení hlášení Čechů a Němců podle směrnic Okresní 

správní komise v Chebu kvůli chybějící nové kartotéce veškerého obyvatelstva 

v Chebu.
82

 

Na základě příkazu okresním národním výborem byl k 3. 8. 1946 uváděn stav 

obyvatel v počtu 10 794 Čechů, 11 881 Němců, tedy 22 672 celkem. Je doplněno, že 

v tomto čísle nejsou zahrnuty osoby umístěné ve sběrných střediscích, internačních 

táborech apod.
83

 

Dne 31. 1. 1947 zaslal Úřad národní bezpečnosti v Chebu na dožádání Místního 

národního výboru stav obyvatel města Chebu ke dni 1. 9. 1945. Čechů bylo jen 3 904, 

sudetských Němců 30 297, říšských Němců 4 220 a cizinců 2 236. Jednalo se o všechny 

osoby policejně hlášené. Oproti tomu stav po roce a čtyřech měsících, tedy k 31. 12. 

1946, je výrazně odlišný. Čechů je 14 496 a cizinců 573. V poznámce je uvedeno, že 

přesný počet Němců nebyl zjištěn, protože nebylo do té doby provedeno odhlášení 

odsunutých osob.
84

 

 Počtu obyvatel se věnuje také chebské muzeum. Podle jeho údajů měl politický 

okres Cheb v roce 1930 76 979 obyvatel s tím, že v první světové válce padlo přes 

20 000 Chebanů. Po válce, v roce 1945, kalkulujeme s 58 000 obyvateli a v roce 1947 

s 14 533 obyvateli okresu Cheb.
85
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2.5. Německé obyvatelstvo, které mělo možnost zůstat
86

 

 

Někteří němečtí obyvatelé z pohraničí měli možnost zůstat. Podle knihy 

Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945 – 1951 to byli antifašisté, osoby 

ve smíšeném manželství, osoby vyňaté z restrikcí z hospodářských důvodů, duchovní a 

řeholnice, Rakušané a Švýcaři, německy hovořící osoby židovského původu, uprchlíci a 

říšští Němci, váleční zajatci. Tyto osoby, měly speciální postavení.  

Osoby vyňaté z restrikcí z hospodářských důvodů byli zaměstnanci 

nepostradatelní pro hospodářství země a počítalo se i s jejich rodinami. Těmto odsun 

nehrozil. Duchovním byl zabavován jimi spravovaný církevní majetek. Němečtí 

duchovní byli navíc velkou autoritou u Němců, kteří jsou v porovnání s Čechy silně 

věřící, proto oblasti po odsunu byly často úplně bez příslušníků církve. Rakušané a 

Švýcaři neměli být považováni za Němce a měl jim být umožněn dobrovolný návrat do 

vlasti. Avšak ve zmatku vysidlování se stávalo, že u německy mluvícího obyvatelstva 

nebyla národnost nějak zvlášť prošetřována. Židé zůstávali po válce často osamoceni, 

rodiny vyvraždili nacisté a ani v této době s nimi nebylo hezky zacházeno a jednáno. 

Museli nosit bílou pásku na ruce jako Němci a vůbec přístup k nim byl velmi rozdílný. 

Přestože se v Československu obecně nepodporoval antisemitismus, nepatřili nikdy 

jednoznačně k české či slovenské národnosti. Někdy tedy vysídleni byli, někdy však ani 

nemuseli nosit označení. Váleční zajatci a utečenci se snažili ke konci války dostat na 

území spravované Američany.
87

 

Dle hlášení stavu německého obyvatelstva ke dni 16. září 1946 bylo v Chebu 

680 Němců určených k odtransportování, 55 nepostradatelných Němců zaměstnaných 

ve zdejší nemocnici, 402 podalo žádost o vrácení československého státního občanství, 

125 osob ve smíšeném manželství, 90 cizinců (většinou Rakušanů), 321 antifašistů a 

225 specialistů. Celkem tedy skoro 1 900 osob. Oproti tomu stav německých osob ze 7. 

října 1946 je odlišný, ubylo 600 osob.
88
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2.5.1. Antifašisté 

 

 V květnu 1946 se konaly volby a Komunistická strana Československa vyhrála, 

když získala více než polovinu hlasů. A právě Komunistická strana Československa 

byla vládou pověřena, aby kontrolovala sestavení seznamů antifašistů a okresní výbory 

KSČ měly jmenovat své členy, kteří byli oprávněni, aby zkoumali činnost antifašistů 

před okupací a během ní a dle toho uznali oprávněnost jednotlivých Němců, kteří se 

přihlásili mezi antifašisty.  

Antifašistický výbor měl tedy za úkol sestavit listinu těch, kteří se v okrese 

přihlásí do řad antifašistů. Tento výbor měl několik svých důvěrníků, každého v jednom 

městě okresu. Důvěrníci ručili za to, že nebude přijat nikdo, kdo nebyl důkladně 

prověřen. Přední antifašisté okresu bývali zpravidla staří němečtí komunisté a sociální 

demokraté, kteří byli známí již z dřívějších dob ústředí Komunistické strany 

Československa v Praze a tímto ústředí doporučeni. Bylo jisté, že se hlásí k antifašistům 

mnoho Němců, kteří k nim nepatřili, a řadili se k nim jen proto, že si byli vědomi řady 

výhod, které z toho plynuly. Například okamžité zvýšení přídělu potravin, přídělu 

tabáku (kuřiva), bylo jim umožněno nakupovat jako každému Čechovi. Dále měli 

jistotu, že nebudou vystěhováni z bytu, že jejich plat nebude omezen a že mají možnost 

zažádat o československé občanství a nebudou vyhoštěni z republiky. Avšak do řad 

antifašistů směli být přijati jen ti, kteří byli pro politické přesvědčení a protinacistickou 

činnost vězněni v koncentračních táborech, v německých věznicích a káznicích. Dále ti, 

kteří byli z národnostních, politických důvodů persekvováni
89

, a ti, kteří aktivně 

bojovali (ať činem či slovem) a podporovali Čechy proti jejich utlačovatelům.
90

 Mezi 

antifašisty se od samého začátku nesměli zařadit tací, kteří čekali „jak to dopadne“ a i 

přes své přesvědčení se nijak zásadně neprojevovali. Komunisté prosazovali jasné 

důkazy o protinacistickém smýšlení a jednání a za nejlepší důkaz považovali pobyt 

v koncentračním táboře.  

Antifašistický výbor sepsal seznam persekvovaných osob z Chebu, ať už 

z důvodů politických či rasistických. Tento seznam čítal 18 osob a už od pohledu je 

jasné, že se kromě Němců samotných jedná hlavně o osoby židovského původu. Výbor 
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vydával seznamy členů různých skupin Antifašistické ligy. Skupina nesla název podle 

města či vesnice, ze které antifašisté pocházeli. Např. členové skupiny Oberschönbach, 

Božetín, Dürngrün, Opatov, Pograth,… Nejčastěji se jednalo o osoby narozené od 

konce 70. let 19. století do konce 20. let 20. století (dokonce i ročník 1928!). Převažují 

však spíše osoby starší. Co se týká konkrétně města Cheb, na seznamu antifašistů se 

objevilo 240 rodin (od jednočlenné domácnosti po devítičlennou).
91

 Každý antifašista 

měl povinnost u sebe nosit legitimaci. Ta byla psaná ve třech jazycích, česky, anglicky a 

německy. Vyplňovala se politická příslušnost, navštívený koncentrační tábor a 

koncentrační tábor navštívený manželem, otcem, či synem majitele legitimace. I přes 

důkladné prověřování antifašistů, se při odsunu Němců vyskytly problémy 

s neoprávněně vydanými legitimacemi pro příslušníky antifašistů příslušníkům SS.
92

 

Obrázek č. 4 – antifašistická legitimace 

  

Zdroj: vlastní fotografie, Státní okresní archiv Cheb, fond číslo 314, karton číslo 48, složka číslo 421 

I ostatní obce z okresu měly seznamy dlouhé podle počtu obyvatel, avšak počet 

rodin se pohyboval maximálně okolo třiceti. Seznamy kromě jmen obsahovaly i datum 

narození, trvalé bydliště, někdy také povolání a postavení osoby v rodině, tj. manžel, 
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žena, syn, vnuk apod., ale také syn, manžel voj. válečný
93

. Asi polovina seznamů členů 

skupin je vystavena v německém jazyce. Většina názvů obcí byla v té době německá, 

později byly přejmenovány do českého názvu, či jim byl dán český ekvivalent. Řada 

z obcí však už dnes neexistuje, zanikla.  

Při čtení knihy Josefa Bartoše je znatelné, že během válečných let se tehdejší 

komunistická strana snažila o utvoření ilegální sítě antifašistů. I přes maření plánu 

nacisty vznikaly různé skupiny či organizace odpůrců fašistického Německa. Skupiny 

většinou měly působnost na území obce či okresu. Všechny však byly gestapem 

dopadeny a zlikvidovány. Podle dochovaných dokumentů převážně z výslechů gestapa 

se žádná taková organizace na Chebsku neobjevila. Nejvýznamnější byla nejblíže 

v Karlových Varech, která fungovala do poloviny roku 1943.
94

 

Avšak i přes prokázaný boj za samostatné Československo před i po roce 1938 a 

důkazy persekucí ze strany nacistů, při odsouvání německého obyvatelstva s nimi už 

stejně nikdo ve správě a v orgánech nepočítal. Proto často sami z republiky odcházeli. 

 

2.5.2. Osoby žijící ve smíšeném manželství 

 

 Příslušníci smíšeného manželství, žijící hlavně v pohraničí, často v době 

okupace získali německé občanství, aniž by o to stáli. Bylo to pod nátlakem a v období 

spojeném s germanizací. Češi k těmto osobám ve smíšeném manželství později 

přistupovali buď jako k ublíženým, kteří jsou nuceni žít s Němci, nebo jako k Čechům, 

kteří zradili, a je třeba je brát jako Němce. Proto byli ze začátku vysidlováni, později 

orgány braly na zřetel jejich žádosti o návrat.
95

 

Popisný úřad města Cheb vydal 3. července roku 1946 vyhlášku, v níž vybízel 

ženy české a slovenské národnosti, které jsou provdány za manžele německé národnosti, 

aby se během týdne nahlásily na popisném úřadě města Cheb. Toto hlášení se týkalo 

hlavně žen provdaných za Němce, kteří byli považováni za mimořádně kvalifikovanou 

pracovní sílu, odborníky a specialisty zaměstnané v průmyslu a nepostradatelné 
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zaměstnance v hornictví, kteří se nedopustili protistátních činů. Tyto manželky se 

neměly hlásit k německé národnosti anebo se ucházet o německé státní občanství. 

Hlášení se mělo týkat i dětí, které pocházely z takovýchto manželství. Do seznamů byla 

zahrnuta i ta smíšená manželství, kdy manžel byl ještě internován, byl nezvěstný, již 

odsunut, v soudní vazbě, mimo území republiky, např. jako válečný zajatec, či žil 

z jiných důvodů odloučeně od rodiny. Celou tuto akci zaštiťovalo Ministerstvo vnitra. 

Po prošetření zaslalo místnímu národnímu výboru v Chebu 14 legitimací pro rodiny 

v obci, jimž byly přiznány výhody
96

. Legitimace byly vyplněny a vydány dle pokynů. 

Sestávaly z listů, jejichž horní část byla osobní legitimací německého manžela a dolní 

polovina jeho rodiny. Jako rodinní příslušníci se zapisovali: česká manželka, nezletilé 

děti české národnosti, z nezletilých dětí německé národnosti pouze ty, které se stanou 

zletilými nejdříve v roce 1947. Rodinám příslušely všechny výhody uvedené ve 

směrnicích pro manžele české nebo slovenské národnosti a pro jejich děti. 

Obrázek č. 5 – ukázka ze seznamu osob žijících ve smíšeném manželství 

 

Zdroj: vlastní fotografie, Státní okresní archiv Cheb, fond číslo 314, karton číslo 48, složka číslo 421 
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2.6. Svědci 

 

2.6.1. Nepostradatelní97
 

 

 Pan Manfred Hüttel se narodil roku 1948 do německého manželství. Celá rodiny 

žila v Paliči, vesničce u Chebu. Matka zůstávala doma a starala se o domácnost, rodinu 

a malé hospodářství u domu. Otec jakožto řemeslník měl tesařství. Po válce, jakmile 

začal odsun Němců, byla rodina nahnána do sběrného tábora v Chebu. Zprávu o 

stěhování jim přišel, podle vyprávění rodičů, oznámit nějaký úředník, který si přinesl 

listinu, tu přečetl a řekl jim, jaké věci si mohou vzít s sebou, a kolik smí vážit. Také jim 

sdělil, kde se mají shromáždit. Tento muž nekompromisně trval na tom, co řekl a na 

nějaké námitky nebral zřetel. V lágru, sběrném táboře, později proběhla kontrola 

osobních věcí a dokladů a následovalo třídění osob podle toho, kdo, kdy a kam bude 

odsunut. Někteří se vyhnání vyhnuli úplně, důvody pro setrvání v Československu byly 

různé. Rodina pana Hüttela nakonec do odsunu nešla, i když o něj kvůli vzniklé situaci 

v republice vyloženě žádala. Na vysvětlenou jim bylo řečeno, že je zapotřebí dělník do 

lesa na práci se dřevem. A tak museli zůstat. Ostatní členové rodiny byli do Německa 

vyhnáni. To, že nejužší rodina v Čechách zůstala, mělo na její další fungování velký 

dopad. Docházelo k jejich šikanování a napadání od některých obyvatel města, zvlášť 

od těch, kteří do Chebu přišli až po válce. Naopak Němci si mezi sebou pomáhali a 

vzájemně při sobě drželi. Ale ani slušné chování k Němcům ze strany Čechů nebylo 

výjimkou.  

 Vzhledem k událostem posledních let velmi upadlo společenské postavení celé 

rodiny a významně se zhoršila jejich ekonomická situace. Tatínek uposlechnul a 

pracoval v lese. Zde s pomocí koní svážel dřevo. Maminka zůstala doma a starala se o 

děti. Byl jim přidělen malý byt v Chebu, v němž celá rodina bydlela. Kvůli umístění 

bytu ve městě, neměli Hüttelovi žádné hospodářství a ani tak potřebnou zahrádku, kde 

by si mohli pěstovat produkty, aby měli aspoň na přilepšenou. Když začal pan Manfred 

chodit do školy, ještě tehdy (polovina 50. let!) se někdy stávalo, že docházelo k šikaně 

německých žáků jak ze strany jejich spolužáků, tak ze strany učitelů. Toto období pan 
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Hüttel hodnotí jako směs neklidu, příkoří a velmi složitého času, na které nerad 

vzpomíná. Jeho rodiče se se svým osudem nikdy nevyrovnali. 

 

2.6.2. Smíšené manželství
98

 

 

 Paní Marta Wolfová se narodila v roce 1935. Její otec byl německé národnosti, 

matka české. Otec byl zaměstnán v továrně, kterou vlastnil Žid. Matka byla 

v domácnosti a starala se o rodinu. Továrna, kde pracoval otec Marty, přešla při okupaci 

do německého vlastnictví. Tím se všechno změnilo, včetně nálady mezi zaměstnanci. 

Otec cítil, že již není oblíben a nastalé okolnosti špatně zvládal. V roce 1942 v návalu 

všech emocí umírá. Po jeho úmrtí nebyla ekonomická situace rodiny nijak příznivá, a 

proto musela začít matka příležitostně pracovat. Vzhledem ke stávajícím poměrům byli 

nuceni opustit byt. Paní Marta se dostala do věku, kdy začala chodit do školy. Na 

základě úředního příkazu musela nastoupit do německé školy, jelikož byla německé 

národnosti. Toto mělo vliv na další život rodiny, začala šikana od dětí ve škole i od 

sousedů v běžném životě. Události dospěly k tomu, že se rodina znova stěhovala, 

tentokrát k prarodičům. Situace se začala přiostřovat, horšit po konci války, v roce 

1945, kdy začalo jednak odsouvání Němců a také doosidlování českou populací a 

přicházejícími reemigranty.  

Byla to podle slov paní Marty Wolfové nepřehledná doba a mnohdy i velmi 

nebezpečná. Protože matka vdova byla české národnosti a rodiče matky také, nemusela 

rodina do odsunu. Dění v republice se postupně uklidňovalo, emoce také. Matka začala 

pracovat, byly jí přiděleny domácí práce, a tak rodina měla z čeho aspoň mizerně žít. 

V roce 1950 se celá rodina přestěhovala do Františkových Lázní, kde matka dostala 

práci v hotelu jako pomocnice. Tím se vše zlepšilo a u Wolfových nastává normální 

život. Při vyprávění na celou dobu i po letech nerada vzpomíná a stále nemůže věřit 

tomu, jak se někteří lidé dokázali chovat a jak snadno se jejich chování stává poplatné 

době. 
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2.6.3. Odsunutí99
 

  

 Pan Robert Wolf se narodil v roce 1929. Jeho matka a otec byli německé 

národnosti a celá rodina žila několik generací v Čechách. Rodiče během války zemřeli, 

proto byl vychováván německými prarodiči. Pan Robert studoval německé gymnázium 

v Čechách. Po roce 1945 vlivem nastalých událostí byla rodina určena k odsunu. Před 

samotným vyhnáním byli shromážděni ve sběrném táboře. I zde však museli Němci 

určení k odsunutí pracovat. Konkrétně pan Wolf musel pomáhat při různých pracích i 

mimo lágr. Této příležitosti jednoho dne využil a podařilo se mu z tábora utéct. Jelikož 

se nacházel pod vlivem Američanů, i po útěku se dostal k US Army a od nich do 

dalšího tábora. Ten již byl v Německu. Z Německa se mu povedlo kontaktovat strýce, 

který žil trvale v Německu a byl převorem v premonstrátském klášteře. Kontakt byl 

uskutečněn pomocí Červeného kříže, který v průběhu poválečných let mimo jiné 

pomáhal lidem k návratu do vlasti. Červený kříž také pomohl zajistit deportaci 

prarodičů do Německa ke strýci do kláštera ve velmi krátkém čase. Zde se tedy po 

nějaké době sešla celá rodina. Pan Robert Wolf začal pracovat v táboře jako tlumočník, 

dále nastoupil do školy, kterou dostudoval, a stal se knězem. Dnes je převorem 

premonstrátského kláštera jako jeho strýc. Na tuto etapu života vzpomíná nerad, ale 

nenávist a utrpení bere jako okolnosti doby. Opakovně se vrací do Čech, ale za vlast již 

považuje Německo. 

 

2.6.4. Repatrianti100 

 

Můj děda, Vojtěch Lapáček, a jeho rodina se řadí mezi repatrianty. Děda se 

narodil v říjnu 1936 v Horvačanech v Bosně českému otci a ukrajinské matce. Do 

necelých 10 let věku, tedy do dubna 1946, žil s rodiči v Bosně, a poté jako repatrianti 

dostali možnost odjet nákladním vlakem Červeného kříže do Československa.  

Tuto možnost využili, chtěli uniknout před válkou, protože kvůli ní byla všude 

bída, rodiny trpěly nedostatkem základních potravin a léků. To byl důvod smrti dědova 
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mladšího bratra. Navíc se střídali různí muži u moci, které spojovalo jediné. Vždy 

naverbovali muže, kteří museli odejít do bojů a střílet bratr proti bratrovi. To můj 

praděda nechtěl, proto se celá rodina skrývala v lesích. Když už hrozilo, že ho vojáci 

najdou, rozhodl se, že uteče. Z Jugoslávie odcházel sám a nikdo nevěřil, že ještě někdy 

uvidí vlastní rodinu. Nakonec se do Prahy dostal 9. května 1945. Nikomu se nesvěřil, 

jak se do Československa dostal, ale předpokládá se, že tzv. na vlastní pěst, ani co 

v Praze rok dělal. Můj děda se svojí matkou a sestrou tedy nasedli o rok později na vlak 

Červeného kříže. Tento transport vyjížděl ze Zenice, rodiště pradědečka, a pokračoval 

přes státní hranice Rakouska, Villach, kde za jízdy vlak ostřelovala sovětská armáda, na 

Vídeň. Tam děda onemocněl a strávil skoro celý měsíc v nemocnici léčením se ze 

zápalu plic. Na rozkaz na něj musel celý transport čekat, všichni museli zůstat 

pohromadě. Když se dostali do Prahy, byli ubytování ve sběrném táboře v Ďáblicích. 

Transport však pokračoval dále do Polska, Rumunska apod., kam vezl další repatrianty. 

Někteří mladíci po cestě využili příležitosti a rozutekli se do světa, rodiny se 

rozdělovali, šli za příbuznými, za lepším, nejen na západ. Proto řada dědových 

příbuzných byla z různých zemí, například Argentiny, Rumunska.  

Když rodina dorazila do Prahy, setkala se s otcem, který už pro rodinu zařídil 

statek po odsunuté rodině v Lindově na Chebsku. Statek museli částečně splácet 

z peněz, které si přivezli z Jugoslávie za prodané hospodářství. Dále měli s sebou jen 

příruční zavazadla, a tak uvítali, že statek byl po Němcích zařízený. Původní obyvatelé 

statku má rodina neznala. Protože však v Lindově tvořil státní hranici úzký potůček, 

chodily si hrát české děti s těmi německými. Jak s těmi odsunutými, tak s těmi, co mohli 

zůstat. Mezi sousedy panovala přátelská nálada. Můj praděda byl dne 14. listopadu 1950 

dán do vazby za velezradu. Když jel z Chebu bryčkou na statek, svezl cestou rodinu, 

která chtěla odvést k hranicím za příbuznými. Časem se ukázalo, že tito lidé chtěli od 

začátku utéct do Německa a když je chytili, udali pradědu. Navíc ho celou dobu v 

pohraničí doprovázel Titův stín a pověst reemigranta. Celou dobu, po kterou byl ve 

vazbě, byl zbytek rodiny hlídán, neměli volný pohyb a na statku už žili víceméně jako 

námezdní dělníci, co vyprodukovali, museli odevzdat. O dva roky později pradědu jako 

zdevastovaného a dobitého člověka propustili. Avšak stejně o rok později, v roce 1953, 

byl rodině statek sebrán a v roce 1954 poukázán ve prospěch státu.  

Rodinu nastěhovali v Chebu do bytu o dvou místnostech bez sociálního zařízení. 

Děti neměly možnost studia, jen učení a to jen vybraného. I na vojně byl děda přeřazen 
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k jednotce TPP, technickému pomocnému praporu, kde neměli zbraně a sloužili tam jen 

nezodpovědní jedinci. Prababička začala pracovat v chebském pivovaru a díky pomoci 

sousedů a jejich humánnosti se časem rodina dostala k lepšímu bydlení. Pradědeček se 

nikdy nevzpamatoval z vězeňského teroru od bachařů a stal se z něj úplně jiný člověk. 

Ještě několik let po události ulpíval na rodinu stín a dále se setkávali s administrativními 

či byrokratickými problémy. I když rodina utíkala před válkou na Balkáně, nedá se říct, 

že by si vyloženě polepšili. Politická situace se po roce 1948 přiostřovala a odnášeli to 

nevinní obyčejní čeští lidé. Na komunismus se u nás doma nerado vzpomíná. 
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3. Hospodářské důsledky 

 

 K uklidnění otázky německé menšiny nepřispěla ani hospodářská krize 

z počátku 30. let 20. století. Postižena byla hlavně tradiční odvětví regionu, jako je 

textilní průmysl na Ašsku a sklářský průmysl v Hranicích a ve Skalné. Jelikož 

v průmyslu bylo zaměstnáno velké procento Němců a zmiňovaná odvětví v dané době 

neprosperovala, znamenalo to jedinou věc, propouštění. Zanedlouho tvořili Němci dvě 

třetiny nezaměstnaných. Podle jejich názoru se československá vláda chovala 

protiněmecky, nepodporovala při státních zakázkách německou skupinu obyvatel. Pro 

sudetské Němce byla v porovnání se situací u nás příznivější situace v Německé říši, 

kde se zdálo, že v třicátých letech předvádí politická strana NSDAP vzorové vedení 

státu. Proto vstup wehrmachtu byl některými chápán nejen jako osvobození, ale i 

záchrana obyvatel před důsledky hospodářské krize, především nezaměstnaností a 

sociálním úpadkem i upadajícím hospodářstvím. A když ke konci roku 1939 hlásí 

průmysl oživení a nárůst obratu, entuziasmus jen roste. Sudetští byli z hospodářského 

rozmachu nadšeni a to se projevilo i na sociální struktuře obyvatel, zatímco v průběhu 

krize na počátku 30. let počet sňatků a narozených dětí klesal, v roce 1939 se počet 

uzavřených manželství v porovnání s rokem 1935 skoro zdvojnásobil.
101

 

Vzhledem k probíhající válce došlo v župě relativně pozdě na reorganizaci 

průmyslu. Obchodní a živnostenská komora v Chebu pro severozápad Čech zřízená 28. 

prosince 1850, která do té doby byla řídící silou rozvoje průmyslu, živnostenského 

podnikání a zemědělské výroby, byla spolu s dalšími komorami v pohraničí zachována 

pro plynulejší přechod na nacistickou výrobu a spadala spolu s ostatními pod župní 

hospodářskou komoru. Později v roce 1943 se z té chebské stala pobočka pro průmysl a 

řemesla.
102

 Další pobočka byla v Opavě. „Hospodářská komora tvořila vrcholnou 

organizaci tří průmyslových a obchodních komor v Chebu, Liberci a Opavě i tří 

řemeslnických komor v Chebu, Liberci a Šumperku.“
103

 Začalo povinné slučování 

podniků, výrobců, obchodníků, ale také zemědělců. To znamenalo pokles domácích 

podniků kvůli monopolizaci, dominanci říšskoněmeckého hospodářství či arizaci 
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židovského majetku. Vedení českých podniků se dostalo do německých rukou hned po 

připojení. To znamenalo, že do čela byli dosazení němečtí pracovníci a o práci 

přicházeli komunisté, židé a Češi tam, kde prováděli sudetoněmečtí nadřízení a SdP 

čistky.  

 Přestože pohraničí mělo zásoby hnědého uhlí, rozvinutý textilní průmysl a jiné 

obory, zabrání pohraničí dle Bartoše Německu nepřinášelo až tak velký hospodářský 

přínos, ať už v podobě zisků či surovin.
104

 Ale při pohledu na situaci v Československu 

je jasně znatelný záměr Němců, kdy okupací pohraničí přišel národ o 42,8 % 

pracovních sil zaměstnaných v průmyslu. Úbytek kapacit se týkal hlavně ze tří čtvrtin 

průmyslu hudebních nástrojů, ze dvou třetin sklářského průmyslu, z 60 % hornictví a o 

polovinu zaměstnanců přišel papírenský průmysl. Některá odvětví byla však tvrdě 

poznamenána, například kvůli obsazení severních Čech přišla republika o 93 % těžby 

hnědého uhlí.
105

 Spolu s tímto problémem je spojeno ochromení dopravy. Ztráty neslo 

také zemědělství, tady však škody nebyly tak znatelné kvůli rozmístění a geografické 

poloze pohraničí.  

 Tzv. čtyřletý plán, který směřoval k přípravě války, a následný příkaz o 

povinném začlenění všech odvětví a podniků do komor či organizací zapříčinil 

ovládnutí průmyslu monopoly a koncentraci kapitálu v Sudetech. Produkce se začala 

měnit na zbrojní arzenál. Dřívější specializace pohraničí na lehký a exportní průmysl se 

v průběhu války podle potřeb měnila na průmysl těžký a zbrojní, jednalo se o 

jednostranný, extenzivní růst spojený s vykořisťováním pracovních sil. Na tomto území 

se koncentrovaly sklady a závody zbrojního průmyslu, protože v Německu byly tyto 

firmy často bombardovány. Do vládního kraje Cheb bylo přesunuto 109 zbrojních 

podniků. Spolu s přesunem průmyslu docházelo i k mobilizaci pracovní síly (a vůbec 

celých rodin) z protektorátu, která v pohraničí byla zapotřebí. Těmto lidem se říkalo 

pendleři, denně docházeli za prací a překračovali protektorátní hranice. V dubnu 1944 

v chebském vládním kraji bylo 8 498 pracovníků z protektorátu. Počet Čechů tedy kvůli 

válečné výrobě stoupal. Němci si uvědomovali rozkol mezi chutí Čechy odstranit či 
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asimilovat a potřebnou pracovní silou. Dále bylo do župy nasazeno 69 580 válečných 

zajatců a 232 131 zahraničních dělníků.
106

 Bartoš uvádí, že jen díky nuceně 

přistěhovaným dělníkům a zajatcům se počet pracovní síly zvýšil o 59 %.
107

 

Ve vládním kraji Cheb tvořil hospodářskou oblast pás Cheb – Sokolov – KV. 

Průmysl vzkvétal kolem Stříbra a prosperoval také trojúhelník Karlovy Vary – 

Františkovy Lázně – Mariánské Lázně, který je známý díky lázeňství. V Chebu byly 

továrny na stroje a slévárny železa, továrna na měřicí přístroje, pivovary, továrna na 

sladovou kávu, na kypřící prášky, dále hrnčířské závody, ale třeba i závody na výrobu 

mucholapek. 

 

3.1. Eska 

 

Základní závod Eska Cheb se skládal ze dvou provozoven umístěných přímo 

v Chebu, vzdálených od sebe asi 2 kilometry, a z podniku v Rotavě, vzdáleného od 

Chebu asi 40 kilometrů. Cech v Rotavě byl později dne 1. července 1957 začleněn do 

Leninových závodů v Plzni. 

Podnik Eska, národní podnik v Chebu, se toho času skládal z provozovny 

bývalého závodu Premier v Chebu, z provozovny Plesné u Chebu, ze závodu 

v Rokycanech a z provozovny ve Skutči. V Chebu nacházející se provozovny vznikly 

ze závodu Eska a závodu Premier v Chebu. 

Nejstarší z původních závodů je továrna Premier, která byla založena v roce 

1875. Jejími zakladateli byli angličtí podnikatelé Hillman, Herbert a Cooper. Závod od 

svého založení až do roku 1921 doznal značného vzrůstu, a tak byl v roce 1921 

přeměněn na domácí akciovou společnost s generálním ředitelem Geoffreym 

Rotherhamem. Výrobky závodu dosahovaly takové kvality, že Premier vystavoval 

jednoroční záruční listinu ke každému kolu, které z továrny vyšlo
108

. V roce 1922 

Premier hrdě hlásí, že již 47 roků ovládají trh a jejich větší odbyt je tomu důkazem.
109
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Těsně před okupací se vyrobilo 60 000 kol ročně a přitom na každé kolo bylo zapotřebí 

450 součástek. Každý hotový bicykl se mohl pyšnit vyraženou zkratkou P.W.
110

. V roce 

1940 koupil továrnu dr. K. Stigler a začala z 80 % válečná výroba. O pět let později 

měla továrnu národní správu a od 1. ledna 1950 byl Premier začleněn do nově vzniklého 

národního podniku Eska Cheb. 

Mladším závodem v době vzniku byla firma ES – KA, založená v roce 1911 

bývalými zaměstnanci firmy Premier Kastrupem a Swetlikem. Kastrup byl říšský 

Němec a Swetlik pocházející z Opavska byl dle dochované pověsti příslušníkem 

českého národa. Označení ES – KA neslo právě zkratky majitelů, tj. E. Swetlik (ES) a 

Kastrup (KA). S oběma zakladateli přešlo od bývalé firmy Premier i několik dalších 

zaměstnanců a počet zaměstnanců v obou firmách se tak vyrovnal. Někteří z nich byli 

v závodě zaměstnáni do roku 1945. Velká část těchto zaměstnanců byla v roce 1945 

odsunuta do Německa. 

Původní název továrny na jízdní kola – před názvem ESKA – zněl Elite 

Fahrradwerke. První budovou továrny ESKA byla fronta budov souběžných 

s Wolkerovou ulicí v Chebu, ke které byly postupně přistavovány oba krajní bloky, tj. 

hlavní trakty. V roce 1923 byla firma ESKA změněna na akciovou společnost, která pak 

rozšiřovala svoji činnost do vnitra republiky. V roce 1922 byla založena menší 

továrnička v Rokycanech, která nesla značku Tripol, jež byla později likvidována a ze 

zbylého strojního zařízení byla založena v roce 1924 továrna na jízdní kola Stadion. 

V roce 1930 založila společnost v Rokycanech závod Tripol, který po krátkém čase byl 

přemístěn na místo nynějšího národního podniku Favorit.   

Až do roku 1939 vyráběly oba závody v Chebu jízdní kola rozličných typů a 

provedení: cestovní, luxusní, balonová, tandemová, pro dva pány nebo pána a dámu, 

rozdílné podle tvaru sedla se zesíleným rámem, polozávodní, závodní, superlight, dvou 

a třípřevodová jízdní kola a dopravní tříkolky, kola pro mládež i dětská, přívěsné vozíky 

ke kolům a před rokem 1938 bylo započato s výrobou jízdních kol s motorem značky 

Sachs, zpočátku o obsahu 75 cm
3
, později 98 cm

3
. Obzvláště pyšní byli na závodní kolo 

superlight, které vážilo pouze 8,3 kilogramů oproti běžnému s váhou 18 kilogramů. 

Používal se na něj rám ze speciálních ocelových trubek a konické vidlice, která byla 

v ohybu zesílena. V závodě Premier se pokoušeli o výrobu motocyklů o obsahu 750 
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cm
3
. Závod pak navíc vyráběl ještě dětské kočárky. A měl patentovanou pérovací 

vidlici Premier. Dokonce se továrna orientovala i na obchodníky, pro které vytvořila 

obchodní dvoukolku a tříkolku. Jednalo se o dopravní prostředek na dvou či třech 

kolech s košíkem nebo konstrukcí pro přepravu zboží. Nosnost celého prostředku byl až 

180 kilogramů včetně jezdce.
111

 

Firma ES - KA dosahovala v roce 1939 výroby 41.838 kusů jízdních kol 

ročně.
112

 A v tomto roce tvořila výroba firmy ES – KA zhruba 24 % poválečné výroby. 

V době největší slávy vyprodukovala firma i 100 000 kol a 2000 motocyklů ročně.
113

 

Zaměstnanost závodů vzhledem k tehdejšímu trhu byla silně sezónní, a proto byla 

výroba nerovnoměrná a kolísavá. Zejména v zimních měsících se pracovalo omezeně a 

to ještě na skladě a tím se i zaměstnanost snížila nejméně o jednu třetinu. Vedle hlavní 

výroby oba závody vyráběly v posledních letech před druhou světovou válkou také 

náhradní dílce, středové a hlavové složení, sedla, šlapáky a přední náboje. V době 

okupace byl výrobní program obou závodů převeden na válečnou výrobu. Jen 

v omezeném množství se vyráběla jízdní kola a to jen takzvané vojenské pro 

wehrmacht. A pro civilní potřebu dětské kočárky. Výrobní náplní válečného programu 

bylo opracovávání granátů 7,5 cm se zašroubovací hlavicí, výroba ovládacího zařízení 

pro nožní brzdy, spojky a zplynovací zařízení pro tanky, kování pro polní vozy a 

součásti křídel k letadlům. Dále jsou přiloženy spisy dokládající prodaná kola a 

součástky z let okupace, kdy firma Tripol v Rokycanech dodávala, exportovala do 

protektorátu, do Čech. 

Po květnové revoluci v roce 1945 byly podklady a zařízení se stroji dány 

k dispozici národní obraně a vytvořeny podmínky pro rozběh mírové výroby. Závod ES 

- KA vyráběl cestovní kola a pokoušel se o sériovou výrobu lehkých cestovních kol ve 

větších sériích pro tuzemsko i export. Výroba se postupně rok od roku zvyšovala. 
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Tabulka č. 2 – přehled výroby 1945 – 1949 v závodu Premier 

Přehled výroby v závodu Premier 

 Jízdní kola kočárky Transportní vozíky 

1945 26 4 944 829 

1946 3 533 5 995 111 

1947 9 183 9 116 - 

1948 9 770 10 793 - 

1949 17 000 9 052 - 

 

Zdroj: Inventář k tématu ESKA, Státní oblastní archiv v Plzni, pracoviště Klášter u Nepomuka 

 

Tabulka č. 3 – přehled výroby 1945 – 1949 v závodu ESKA 

Přehled výroby jízdních kol v závodu ESKA 

1945 3 498 

1946 27 941 

1947 47 261 

1948 56 101 

1949 52 088 

 

Zdroj: Inventář k tématu ESKA, Státní oblastní archiv v Plzni, pracoviště Klášter u Nepomuka 

 

Technická dokumentace o výrobě před druhou světovou válkou a z doby 

okupace se nezachovala. 

 Charakteristické pro tehdejší éru je, že zakladatelé závodů na výrobu jízdních 

kol nebyli Češi a že kromě německých též čeští dělníci zajišťovali těmto podnikatelům 

značné bezpracné zisky. Když se oba závody staly akciovými společnostmi, brali mnozí 

akcionáři tučné dividendy, aniž do závodu museli vkročit. 

 Prvním národním správcem byl jmenován v červnu 1945 J. Pehlík a od 1. 

července 1945 Emil Kutálek. Od 1. října 1946 dostal závod kolektivní národní správu 
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v osobě V. Skaly a R. Kutálka. Od 16. září 1947 jmenoval Zemský národní výbor 

národním správcem Českou zbrojovku ve Strakonicích se zpětnou účinností od prvního 

dne roku 1947. V roce 1998 podnik zaniká.
114

 

 V knihách se stavy zaměstnanců dělily podle oddělení výroby, provozu a 

úředníků – administrativních a technických. Oddělení čítaly mnoho dalších sekcí. 

Například výroba se dělila na soustružnu, svařovnu, kalírnu, rámovnu, která tvořila to 

nejdůležitější oddělení, ráfkovnu, lisovnu, automaty, kontrolku, galvanické oddělení, 

zde docházelo k poniklování, případně k pochromování, brusírnu, sklad, expedici, 

montáž, smaltovnu, kde se součástky natíraly látkou proti zrezivění a dále smalty, které 

se vypalovaly, mezisklad a výdejnu nástrojů. V provozu byli zaměstnáni šoféři, 

opraváři, instalatéři, zedníci, elektrikáři, truhláři, automechanici, řemenáři, natěrači, 

topiči, pomocní dělníci, uklízečky, vrátní, dozorci vězňů, vězni, dále zde byla 

nástrojárna a uč. dílna. Pod sekci úředníci spadalo ředitelství, účtárna, prodej, děl. 

referát, nákup, provoz, technická kancelář, konstrukce, mistři a mzdová účetní.
 115

  

 Podle zaměstnanecké záznamové knihy za září 1947 bylo denně v závodě 

přítomno kolem 675 zaměstnanců z toho 582 dělníků a 86 úředníků. Z toho 533 mužů a 

142 žen.
116

 Nejvíc lidí bylo zaměstnáno v rámovně, montáži a dílně pro učně.
 
 

 V roce 1948 jsou knihy vedeny stejně jako v roce předchozím. Ve výrobě 

přibyla sekce kuchyně. Dne 1. října 1948 je přítomno 571 zaměstnanců. Ve stavech se, 

na rozdíl od roku 1947, kromě 444 dělníků a 70 úředníků, uvádí i počet vězňů. Ten den 

jich bylo aktivních 57. Počet vězňů postupně klesá a například 18. února 1949 den 

odpracovalo 456 dělníků, 70 úředníků a 33 vězňů. Z roku 1948 jsou vedeny i mzdy 

zaměstnanců a mzdy vězňů a učňů. Kromě toho, že vězňové byli vypláceni, byly jim k 

dispozici i naturální požitky. Ve mzdovém účetnictví je například kromě stravy pro 

vězně vedeno i pivo. Dále je vidět, že někteří řádoví zaměstnanci dostávali prémie či 

jiné odměny V knihách je veden například i dobropis zákazníků z dřívějších 

pohledávek.
117
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 Podle dochovaných dokumentů z let 1946 – 1948 lze vyčíst, že Eska, oživující 

výrobu po válce, začala velké množství kol vyvážet. Například vývoz do Istambulu za 

527 000, do Bagdádu v Iráku za 165 000, dále do Londýna, Šanghaje, na Island, do 

Švýcarska, Brazílie, New Yorku, Jugoslávie. Vzhledem k období předpokládám, že 

částky jsou uváděny v korunách, bohužel nelze z mnoha čísel ve formulářích, a kvůli 

nepřehlednosti, rozpoznat počet kol.
118

  

Obrázek č. 6 – formulář pro export 

 

Zdroj: vlastní fotografie, Státní oblastní archiv v Plzni, pracoviště Klášter u Nepomuka, fond EsKa, a.s., 

Cheb, karton číslo 44 

  

Mimo jiné z let 1938, 1939 – 1945, 1946, 1947 a 1948 jsou k dispozici zápisy 

z valných hromad a přiložené texty hlavně pro akcionáře. Celé složky jsou psané 

v němčině, všude jsou okřídlené orlice a na konci každého spisu nechybí Heil Hitler. 

Ve zprávě z 1. června roku 1938 je uvedeno, že za pět měsíců roku bylo do podniku 

přidáno 9 mistrů, 12 předáků, 395 pracovníků a 78 žen, tedy 494 jednotek pracovní síly. 

Dále je prezentován stav vyrobených kol, tj. 52 487 a 14 999 součástek, ze kterých 

Tripol zkompletoval rámy. Podle zprávy má být v poslední den roku 1938 na skladě 

8 991.
119  
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3.2. Odsun zaměstnanců 
 

 Z hospodářského hlediska měl na celkovou ekonomiku republiky odsun Němců 

velký dopad. Nechyběli jen řadoví zaměstnanci, ale i odborníci, ředitelé, šéfové. 

Vyloženě nepostradatelní mohli i s rodinami v zemi zůstat. Zprvu mohli být němečtí 

dělníci v továrnách dále zaměstnáváni, protože jejich rychlá ztráta v podobě 

neorganizovaného odsunu by byla velká rána. Byli jen sesazeni z vedoucích pozic, 

avšak pracovali dále a čekalo se na jejich nahrazení českými zaměstnanci. „… V srpnu 

1945 bylo 20 % všech zaměstnanců v průmyslu německé národnosti.“
120

 V červnu roku 

1946 vláda schválila, že 60 000 německých specialistů bude moci zůstat na území 

Československa a vyhnout se tak odsunu. Pro tyto lidi přestaly platit vydané zákazy a 

omezení, snad až na označení na oděvu.
121

 Ale hlavně z „obyčejných“ německých 

zaměstnanců se snažili Češi vytěžit maximum před tím, než odejdou. Před pobyty ve 

sběrných táborech byli posíláni na nucené práce nebo do pracovních táborů. Jednalo se 

hlavně o výpomoc v zemědělství pro osoby většinou od 14 do 55 let. Kvůli rychlému 

odlivu inteligence byli zaměstnáváni i lidé z táborových zařízení.
122

  

Na to vzpomíná i pan Albin Eberl, který se narodil roku 1935 a odedávna bydlel 

s rodiči a sourozenci v Chebu. Konec války má spojený se smrtí otce a bombardováním 

nádražní čtvrti, kde vlastnili byt. Na Američany osvobozující Cheb má jen dobré 

vzpomínky. Avšak doba to byla plná hladu a bídy. Později převzali velení Češi a vše se 

změnilo, na jejich rodinu bylo nahlíženo úplně jinak, začaly pro ně platit zákazy a 

museli nosit označení na oděvu.  

Ani oni se nevyhnuli odsunu německého obyvatelstva. V listopadu se museli 

hlásit ve sběrném táboře, každý se zavazadlem o hmotnosti 30 kilogramů. Po klasické 

kontrole osobních věcí, zabavení cenností a čekání, byli odvezeni vlakem k Táboru, kde 

se později celý transport shromáždil v dalším táboře na noc. Vše se neobešlo bez 

všudypřítomných ozbrojených hlídek, vojáků a znásilňování žen ruskými strážcemi. 

Ráno pak přišli čeští hospodáři a vybírali si pomocné pracovníky na své statky. Matku 

pana Eberla s třemi dětmi, ve věku od tří do šestnácti let, nikdo nechtěl. Z lítosti se jich 

jeden sedlák ujal a ubytoval je v jedné místnosti, kterou sdíleli ještě s další matkou a 
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jejími dvěma malými dětmi, tedy sedm lidí v jednom pokoji. Matka a sestra pana 

Albina Eberla pracovaly ve stájích a v kuchyni, on sám se staral o malého bratra. 

Podmínky k žití byly příšerné. Na jaře byli odvezeni na jiný statek. Opět matka a sestra 

pracovaly, tentokrát na poli a v lese. Podmínky zde byly ještě horší, znovu bydleli 

v jedné místnosti s tou samou tříčlennou rodinou, bez vody, toalety. Následoval třetí 

transport na jiné místo. Zde se rodina starala o zvířata a pan Eberl pracoval ve mlýně, 

pro něj, jakožto desetileté dítě, to bylo velmi namáhavé. Po příchodu dalších čtyř 

Němců na statek, vojáků, následovala tvrdá opatření kvůli obavám z útěku některého 

z nich. Rodina neměla dostatek potravin ani oděvů, pomáhali si, jak to jen šlo.  

V září, téměř po deseti měsících, dostali povolení vycestovat na západ. Cestu 

však komplikovala matčina sádra na noze, období sběru brambor a nedostatek českých 

peněz na cestu. Vše se vyřešilo a nakonec následoval transport opět do Tábora, odkud 

vlak pokračoval. Ve vlaku se setkali i s českými cestujícími, kteří je ponižovali. Vlak 

končil v Chebu. Tam byli přemístěni znovu do tábora. V Chebu zjistili, že v jejich bytě 

s veškerým příslušenstvím bydlí cizí Češi. Proto šli ihned na nádraží, kde přečkali noc a 

následujícím transportem směli odjet do americké zóny. Za hranicemi se setkali se širší 

rodinou. Dodnes pan Eberl na dobu těžce vzpomíná, nechápe, proč právě obyvatelé 

nádražní čtvrti byli nasazeni na nucené práce a ostatní němečtí obyvatelé města byli 

odsunuti hned v divokém odsunu.
123
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Závěr 

 

S odstupem času se nabízí otázka, zda Benešova řešení německé otázky neměla 

přijít už ve dvacátých letech při tvorbě samostatného státu a možná tím předejít pozdější 

netoleranci, nárokování, nerespektování a odlišnému pojetí nacionalismu a smýšlení 

vůbec. Beneš byl demokrat, který se nebál bojovat za socialistické ideály, které 

zachovávaly osobní svobodu lidu. Jakožto jeden ze zakladatelů Spojených národů, byl 

Beneš přívrženec míru a podporoval spolupráci mezi západní Evropou a východním 

blokem. Nejspíš proto až slepě věřil Stalinovi.
124

 Ale nedivím se, že během války jako 

emigrant v Londýně mohl mít jiné představy a být zastáncem jiných hodnot, když 

Prozatímní vláda měla vždy jen zprostředkovaný přehled o dění v republice  

Skupina historiků jmenuje důsledky, jež odsun měl. Zmiňovány jsou historické, 

právní, etické, politické (vnitropolitické a zahraničně politické), ekonomické, 

sociologicko-populační a kulturní.
125

 Jednalo se o historický důsledek česko-německého 

soužití trvajícího sedm století. V právním důsledku autoři zmiňují podkopání právního 

státu a právních jistot událostmi z 30. a 40. let a odsunem vytvoření právního 

precedentu. Dále je zdůrazňován demoralizační podtext celého odsunu, odsouzení 

zásady kolektivní viny a další etické křivdy, jež dobu doprovázely. Za vnitropolitický 

důsledek je považováno vlastní oslabení státu kvůli odsunu vzdělaných, 

kvalifikovaných, majetných lidí. Důležitou roli sehrál SSSR, který celou dobu 

podporoval odsun a tím usiloval o to stát se později naším spojencem, lépe řečeno 

převzít moc. Již zmiňovaný odchod kvalifikovaných lidí měl za následek ochromení 

některých odvětví a především podniků v oblasti pohraniční. Transfer vzal za své též 

bytový a půdní fond, opět hlavně v pohraničí. Následné osidlování poloprázdného 

prostoru bylo provázeno migrací a reemigrací. Bohužel si nikdo neuvědomoval 

opětovnou následnou heterogenitu národností. Kultura chřadla především proto, že 

německé umění a díla byla opomíjena a vyzdvihována byla jen ta česká, docházelo ke 

ztrátě nadhledu. 

Při psaní bakalářské práce, jsem narazila na jeden z hlavních důsledků odsunu 

sudetského obyvatelstva z Chebska, o kterém jsem zpočátku vůbec neuvažovala. Jde o 
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zmizelé vesnice, které se po odsunu Němců téměř či úplně vylidnily a při doosidlování 

pohraničí se do nich noví obyvatelé nenastěhovali. Jinými slovy, sudetští Němci sice 

byli odsunuti, co po nich ale zůstalo, je krajina. „V pohraničních oblastech zaniklo po 

roce 1945 kolem 3 000 obcí, částí obcí a samot.“
126

 Nejčastěji zůstaly lokality vysídlené 

kvůli jejich poloze, dostupnosti a hlavně nemožnosti kvalitního výdělku či 

specializované profese. S tím souvisí i řada míst, objektů, které po odsunutí zůstala 

nenavštěvována nebo sloužila jiným účelům potřebných době. Mnoho staveb zaniklo 

také kvůli tomu, že se nacházely v hraničním pásmu. To je případ poutního kostela 

Svatá Anna na Zelené hoře za Chebem nebo vyhlášené kavárny a restaurace Nový svět 

v Dolním Pelhřimově. Kostel Svatá Anna a přilehlé budovy byly zničeny vojáky 

pohraniční stráže a Nový svět v Dolním Pelhřimově zanikl po odsunu původních 

obyvatel a následném doosídlení. Dnes tam žije 60 obyvatel a Pelhřimov je součástí 

města Cheb.
127

 Zanikla však i celá města nebo vesnice, příkladem je Boden, Horní 

Hraničná, Horní Pelhřimov, Rybáře.
128

 

Odsun Němců a s tím spojené narušení původní krajiny a míst metaforicky 

vykresluje i zohavený Kristus v obci Waldsassen, pár kilometrů od Chebu. Během 

vysidlování Němců vojáci prostříleli krucifix farního kostela a Kristovi ulámali ruce. 

„Tento zohavený Kristus je obrazem naší ztracené vlasti…zohaveni jsou i lidé. Zavíráni 

do vězení, vyslýcháni, biti, v mnoha případech uslouženi k smrti a potom vyhozeni z té 

země jako hadr… Zohavený Kristus – zohavené Chebsko.“ Uvedl farář.
129

  

Použila bych slova Jaroslava Kučery, kdy válečný odchod německého 

obyvatelstva měl podle něj dvě fáze. Vyhnání v létě 1945 a odsun v roce 1946. Pro 

Němce horší než odsun bylo jejich „přijetí“ v cizí zemi, v té, kterou Češi považovali za 

jejich vlast, v Německu. Místní s nimi hrozně zacházeli. Byli považováni za psance, i 

když ve valné většině za nic nemohli, nic neudělali, byli třeba i kvalifikovaní a 

v minulosti sociálně vysoko postavení. V některých městech dokonce hlasovali o 

odtržení „města vyhnanců“ od staré obce. Panoval názor, že vyhnanci jim berou půdu, 

domy, přinášejí pouze bídu a hlad. Tento názor starousedlíkům nikdo nemohl vymluvit. 
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Za užitečné a přínosné považuji ve své práci hlavně výpovědi svědků událostí. 

Vykreslují autentičnost celé doby a situace, protože pro odsun rozhodně nebyla 

charakteristická univerzálnost. Dále jsem ráda, že jsem do práce mohla zapracovat 

různé archivní dokumenty vypovídající o Chebu z knihy Vysídlení Němců a proměny 

českého pohraničí 1945 – 1951, které mi pomohly k nastínění chaotického období, jež si 

žádalo urychlené rozhodnutí a jednání, a velkou roli často sehrávala náhoda či osud.  

Za rezervu v bakalářské práci považuji z mého pohledu ne příliš informací o 

firmě Eska. Ne tolik, kolik jsem si v úvodu práce kladla za cíl. Získávání informací mi 

stěžoval fakt, že veškeré firemní dokumenty a archiválie byly převezeny do Státního 

oblastního archivu v Plzni s pracovištěm v Klášteře do Nepomuka. A navíc otevírací 

doba badatelny tohoto archivu je jen v pondělí a úterý. Dále skutečnost, že se 

nedochovala technická dokumentace o výrobě z doby před druhou světovou válkou a 

z období okupace. Mimo jiné archivní dokumenty, například i zápisy z valných hromad, 

jsou psané v němčině s dialektem a ozdobným písmem, čemuž je velmi těžké 

porozumět. Ani však z dochovaných dokladů jsem nezjistila to, co jsem původně chtěla. 

I když se vedly knihy dennodenně zaznamenávající počet zaměstnanců v příslušných 

odděleních, nerozlišovali se podle národností, jen podle pohlaví a dále řekněme podle 

odbornosti na učně, vězně a řadové zaměstnance.  

I přes to, že se mi nepodařilo zjistit národnostní strukturu zaměstnanců podniku 

a změny v ní, hypotézu, že odsun německého obyvatelstva způsobil ztrátu pro podnik 

Eska a následný úpadek firmy, vyvracím. Z ukazatelů zachycujících přehled produkce 

v poválečných letech je jasně viditelná stoupající tendence výroby. Dále soudím, že 

zaměstnávání vězňů částečně nahradilo původní německé pracovníky. Jsem názoru, že 

pro firmu bylo dobře, že během okupace a války se její provoz udržoval aspoň ve formě 

válečné produkce a že nedošlo k zavření podniku. Přechod zpět na mírový chod se zdá 

být bez velkých problémů, to dokazuje významný export do různých částí světa. Žádná 

konkurenční firma v okolí, kterou by založili bývalý zaměstnanci, se domnívám, nebyla. 

Za úpadek Esky tedy s největší pravděpodobností může pozdější národní správa a 

komunistická nadvláda. O tomto faktu by mohl vypovídat i poslední údaj z tabulky číslo 

3, kdy výroba jízdních kol v Esce v roce 1949 oproti předchozímu poklesla. 

Hlavní cíl práce, přiblížení dění na Chebsku v průběhu problematických deseti 

let, se podařilo naplnit. Soužití dvou národů po několik století bylo narušeno okupací a 
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zmanipulováním sudetských Němců, kteří tvořili na Chebsku většinu všech obyvatel, 

Hitlerem a nacismem. Němci se začali cítit nadřazení, což mohl být pro místní českou 

populaci, dost velký šok. Projevovalo se to v obsazení všech vedoucích pozic i složek 

bezpečnostních orgánů a správy. Němci měli kontrolu nad životem sousedů. Současně 

Cheb je zařazen spolu s dalšími oblastmi pohraničí do župy Sudety a začíná být 

germanizován. Tou dobou sílí zpočátku nevinná strana založená v Chebu, později 

nejvlivnější sudetoněmecká strana vůbec s obrovským množstvím straníků. Ke konci 

války Češi cítí, že se blíží výměna rolí a kontrolu převezmou naopak oni. Nastává ale 

další okupace, tentokrát ze strany amerických osvoboditelů, kteří až příliš 

sympatizují, podle Čechů, s provinilými Němci. Doba byla hodně chaotická, přebírání 

moci po Němcích a následný boj o ní s Američany. Na území se kromě shromážděných 

německých obyvatel, určených k odsunu, nacházelo mnoho bezprizorních lidí, 

utečenců, zajatců, bývalých vojáků. Zároveň se vraceli chebští političtí vězni, kteří ve 

vylidněném Chebu začali zřizovat složky správy. Doba si žádala velkou dávku 

improvizace, ať už mám na mysli posílání některých náhodných skupin do pracovních 

táborů nebo nucené odsunutí těch, kteří nic nespáchali a vysídleni být nechtěli, nebo 

naopak příkaz zůstat v Chebu těm, kteří by raději šli do odsunu a dokonce se o to hlásili. 

Možná díky tomu, že v regionu od nepaměti žilo velké procento obyvatel německé 

národnosti, probíhaly všechny tyto hrůzné události bez velkých excesů a násilností. Ale 

i tak je nepředstavitelná zášť, kterou mezi sebou jakoby mávnutím proutku tyto dva 

sousedící národy měly, a hlavně se pozastavuji nad tím, jak snadno lidé změní názor či 

se přizpůsobují většině, uposlechnou a jdou s davem, jen aby neměli zbytečné 

problémy. 

Otázku, jak se změnilo Chebsko po odsunu Němců, lze lehce zodpovědět. 

Hodně. Cheb jakožto jedno z důležitých pohraničních měst utrpěl škody již v průběhu 

okupace a druhé světové války. Ať už se jedná o zavřené budovy, jako byla různá česká 

kulturní zařízení, školy a fabriky. Nesmím opomenout zničení nádražní čtvrti a nádraží 

při bombardování Chebu na konci války v březnu a dubnu 1945. Z velkého komplexu 

chebského nádraží čítajícího desítky různých budov, které patřily každá jedné 

společnosti, poštovní budovy, staniční budovy, moderní hotely a domy v okolí, zbyla 

jen lávka přes koleje. Tím byl Cheb logisticky ochromen, vše se muselo začít stavět od 

základů a provoz byl řízen z dřevěné boudy.
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zřizování sběrných táborů. Vysídlení německého obyvatelstva bylo nejvíce patrné na 

vylidnění města a okolí. Po odsunu zůstala v regionu pouze třetina z původní populace. 

Odsunutí zanechali po sobě vybavené domy se zahradami, byty plné cenností, ale vzali 

si s sebou jejich kulturu, zbožnost, lidové tradice. Region tak zůstal jakoby bez duše. A 

protože nově přistěhovalí byli z různých oblastní nejen Československé republiky, ale 

také Evropy, nikdy už neutvořili jednotnou skupiny se stejnými zvyky a tradicemi. 

Téma odsunu je stále velmi citlivé, zvlášť u účastníků událostí. Oceňuji, že tito 

lidé se společným osudem dokázali negativní vzpomínky na dobu potlačit a dodnes se 

shází, figurují v různých organizacích zaměřených na podporu česko-německého soužití 

a vztahů a snaží se kulturu regionu přenášet dalším generacím. Osobně se domnívám, že 

dnešní generace už nebude vůbec událostmi z minulého století postižena a dění ve 

třicátých a čtyřicátých letech bude brát pouze jako součást historie, nikoliv jako hrůzy, 

které se týkaly i jejich rodin. 
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