
Christa Petrásková – životopis 

Christa Petrásková, za svobodna Tippeltová, se narodila v roce 1941 do německé dělnické 

antifašistické rodiny ve Mšeně nad Nisou. Až do roku 1947 vyrůstala jen s matkou. Otec musel 

narukovat do Wehrmachtu, jako politicky nespolehlivý byl přidělen k sanitě jako nosič raněných. Ke 

konci války byl také raněn a dostal se nejprve do amerického, pak do ruského zajetí. Vrátil se až roku 

1947 a byl šťastný, že rodina nemusela do odsunu. Požádali o české občanství a mohli si koupit zpátky 

svůj dům, kde žije dodnes. 

První řečí paní Christy byl jablonecký dialekt němčiny. Česky se naučila až ve škole. Na 

základní škole se učila výborně, ale na gymnáziu už tak dobrá nebyla, a proto v 15 letech nastoupila 

jako dělnice do bižuterní továrny, kde pracovala i její maminka. V osmnácti letech onemocněla kostní 

TBC, na což se tenkrát umíralo. Měla však štěstí: do Československa se dostal zázračný lék 

streptomycin, který tehdy dostávali jen mladí lidé. Paní Christa se úplně vyléčila. Ve vysockém 

sanatoriu poznala svého budoucího muže, který měl také kostní TBC. Vzali se a brzy se jim narodil syn 

Josef. Dostal jméno po svém otci. 

  Večerně pak paní Petrásková vystudovala nejprve bižuterní podnikovou školu a potom 

obchodní akademii. Dvacet let pracovala v Bižuterii jako dělnice a pak úřednice. V roce 1977 se paní 

Christě narodil druhý syn Martin. Po mateřské dovolené získala místo v technické knihovně ve 

Výzkumném ústavu skla a bižuterie.  Tam překládala sklářskou literaturu a začala se zajímat o historii 

jizerských skláren. 

Po sametové revoluci pracovala tři roky v knihovně Muzea skla a bižuterie, kde poznala 

mnoho cizích turistů a začala je provádět po Jizerských horách. Paní Christě se také se vyplatilo, že se 

už v 15 letech naučila anglicky. 

Od roku 1992 sbírá skleněné knoflíky a uspořádala na 10 výstav v Čechách i na Moravě.  Své 

vzdělání dovršila roku 2003 na Karlově univerzitě v Praze diplomem z etnologie. Zajímá se o místní 

historii a česko-německé vztahy. Splnily se jí i sny o cestování. Byla na cestách nejen v Evropě, ale i v 

USA, Izraeli, Egyptě a v Brazílii. 

Ve svém volném čase se věnuje bádání v archivu. Pro Jablonecký měsíčník píše rubriku: Co 

bylo před 100 lety. Ráda se dovídá zajímavé historické události a předává je dále. Je ráda, že může žít 

v kruhu své rodiny v krásné krajině Jizerských hor.  Má nejen české a německé přátele, ale i známé a 

přátele v různých zemích světa. 


