Krásná
Kraj: Karlovarský

Okres: Cheb

Správní obvod: Aš

GPS souřadnice: 50.234774N, 12.167996E

Nadmořská výška: 653 m n. m.

První pís. zmínka: 1331 (691 let)

Počet obyvatel: 632

PSČ: 352 01

Adresa URL: www.obeckrasna.cz

Historie obce Krásná
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1331, kdy patřila Krásná k majetku Neubergů, který byl
osvobozen od daní. Další zmínku lze najít v klášterní knize z roku 1395 a poté v roce 1417 v listině
zaslané králi Václavu IV. jako protest Chebských proti okupaci Ašska norimberským purkrabím. Kolem roku
1400 odkupují Krásnou a jiná území na Ašsku Zedtwitzové, kteří tyto majetky vlastní po více jak 500 let
až do roku 1945. Zedtwitzové však do Krásné přicházejí až v roce 1642, kdy se Podhradské panství
rozděluje na několik menších. Stěhují se sem do menšího jednopatrového zámečku se zahradami, u
kterého měla údajně stát i tvrz. Okolo roku 1828 však zámek vyhořel, a kvůli nedostatku peněz nebyl
Zedtwitzi nikdy plně rekonstruován. Zámek poté putoval od jednoho majitele k dalšímu, a po druhé světové
válce zůstal opuštěný a chátral. V 50. letech 20. století byl poté pro špatný stav stržen. Vysídlení
německého obyvatelstva z Československa v roce 1945 způsobilo téměř vylidnění Krásné. Některé
okolní vesnice, jako třeba Újezd, zůstali zcela bez života. V rámci zřizování hraničního pásma byla
většina těchto vesnic vybydlena a domy strženy a srovnány se zemí. V roce 1910 se v Krásné uvádí
nejvyšší počet obyvatel, a to 2 350.
Ke Krásné patří také Větrov, kde si nechal ašský textilní podnikatel Jäger postavit vilu, která je dnes
známa jako zámeček Větrov. Po skončení druhé světové války zde byl státem zřízen dětský
domov. Spisovatelka Markéta Zinnerová do prostředí tohoto dětského domova zasadila svou, později také
zfilmovanou, knihu "Indiáni z Větrova". Dnes zámeček slouží jako hotel a restaurace.
V roce 1898 zde byl otevřen pivovar Krásná, jehož zajímavá budova byla po válce až do nedávné doby
nevyužívaná a v troskách. V současné době je objekt ve vlastnictví soukromého majitele.
Mezi lety 1960 a 1989 byla Krásná součástí města Aše, poté se stala samostatnou obcí zástavbou
přímo navazující na Aš.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/12/krasna/historie/
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