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„My Jindøich, král z Boží milosti, 
dáváme všem na vìdomí, 
že jsme svému služebníku Otnantovi 
darovali èást lesa u cesty smìøující 
od Chebu.“

Z listiny císaøe Jindøicha IV. z 13. února 1061

Mìsto Cheb je nejen 
obdivuhodným historickým 
skvostem, ale také pulzujícím 
moderním mìstem uprostøed 
Evropy a vstupní branou 
do svìtoznámého lázeòského 
trojúhelníku Karlovy Vary – 
Mariánské Láznì – Františkovy 
Láznì.

Tisícileté mìsto



3

Jedineèné, raritní, skvìlé… 

6. 10. 1981 bylo historické jádro mìsta Chebu prohlášeno památkovou rezervací. 
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První hrad nad Ohøí byl postaven pøi pøíchodu švábských kolonistù ze Saska poèátkem 12. století. Císaø Fridrich Barba-
rossa tento hrad pøebudoval na jednu ze svých velkolepých falcí, tzn. rezidenci, která symbolicky zvìèòovala císaøskou 
feudální moc. Jednou z nejvýznamnìjších historických událostí, které se na chebském hradì odehrály, byl podpis „Cheb-
ské zlaté buly“ v roce 1213. Podpisu buly byla pøítomna øada hodnostáøù, mimo jiné èeský král Pøemysl Otakar I., pa-
pežský legát, bavorský vévoda Ludvík, rakouský vévoda Leopold a celá øada arcibiskupù a biskupù. Tento øíšský snìm 
na chebském hradì navìky zapsal Cheb do evropské historie.

Císaøská falc

Chebský hrad 
je jediným reprezentantem 
císaøských falcí v Èechách.
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Chebský hrad
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Vìž ze sopeèného tufu

Hradní vìži dal jméno 
sopeèný tuf, hornina 
vzniklá ze sopeèného popela, 
vyvrženého bìhem erupce.

Ta byla na stavbu pøivezena z nedaleké Komorní hùr-
ky, nejmladší sopky v Èechách. Mohutné kvádry jsou 
horizontálnì kladené, takže kamenné spáry obtá-
èí pravidelnì celou vìž. Hranatá vìž je vysoká 18,5 
metru a tloušťka zdiva v pøízemí dosahuje 3 met-
rù. Schodištìm ve vìži, velmi spoøe osvìtleným dvì-
ma zužujícími se støílnovými okny, mùžete vystoupat 
na cihlovou nástavbu z roku 1774 a rozhlédnout se 
po Chebu a okolí dalekohledem.
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Èerná vìž



EgerCHEB
8

Architektonický zázrak 

Chebská hradní kaple 
je umìleckým zázrakem, 
postaveným podle vzoru 
kaple v Norimberku. 

Nikde ve støední Evropì nenajdeme jiné dílo spjaté pøímo se Štaufy, které by svojí krásou a zachovalostí mohlo patrové kap-
li na chebském hradì konkurovat. Existuje jen málo staveb na svìtì, kde si divák tak intenzivnì uvìdomí, jak lze pomocí 
konstrukce, architektonické dekorace a kamenických èlánkù rafinovanì ozvláštnit interiér stavby, která zvenku na nádvoøí 
pùsobí témìø jako hradní pevnost, vybudovaná z pevného kamene. Nejoriginálnìjší je zdobení hlavic mramorových sloupù 
v gotickém patøe. Neøest má podobu nahého onanujícího muže, ctnost ztìlesòuje postava kleèící a modlící se ženy.



9

Románsko-gotická kaple na hradì
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Èemu vdìèíme za existenci památky s vysokou historic-
kou hodnotou:

 bohatství místních kupcù, kteøí od 14. století staví vel-
ké domy, jejichž pøestavby již nejsou v dalších stole-
tích nutné, staví z kvalitního døeva s vynikajícími tesaøi 
a støechy pokrývají pálenou krytinou, která brání šíøení 
devastujících požárù

 omezeným snahám krovy vymìòovat nebo upravo-
vat v prùbìhu pováleèné asanace a dalších období 20. 
století

 projektu Nadaèního fondu Historický Cheb, který krovy 
chrání, prezentuje a zpøístupòuje veøejnosti

Prùzkum krovù na domech kolem 
hlavního chebského námìstí 
povýšil mimoøádný historický 
význam mìsta Chebu. V žádném 
jiném èeském mìstì není dochován 
tak pestrý a pøitom ucelený soubor 
historických krovù. Pouze nìkolik 
historických mìst západní Evropy 
je v tomto ohledu s Chebem plnì 
soumìøitelných

Historické krovy
Chebský fenomén
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Krovy mìstských domù ze 14.–20. století

PROHLÍDKOVÁ TRASA 
Pod støechami chebských domù

Turistické infocentrum mìsta Chebu zve k návštì-
vì prohlídkové trasy, která zájemce provede po pùdách 
mìstských domù na chebském námìstí a seznámí je 
s technickou památkou vysoké historické hodnoty – s kro-
vy, zkonstruovanými v rùzných staletích, pøedstavující jedi-
neènou øemeslnou zruènost a geometrickou pøedstavivost 
našich pøedkù.

Rezervovat si prohlídku mùžete na webových stránkách 
nadaèního fondu www.historickycheb.cz nebo na strán-
kách Turistického infocentra www.tic.cheb.cz
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Vìže, a nejen ty, byly v celé jeho historii znièeny ví-
cekrát, naposledy v roce 1945 pøi náletu na chebské 
nádraží. Provizorní zastøešení na nich zùstalo více jak 
šedesát let. Mìstský nadaèní fond Historický Cheb 
tento šrám z panoramatu mìsta odstranil v èervenci 
roku 2008, kdy se obyvatelé mìsta stali svìdky velko-
lepé podívané – postupného vyzvednutí obou nových 
helmic pomocí mohutného jeøábu. Každá z nich váží 
s krytinou asi 17,5 tuny, jsou pokryté bøidlicí a plátko-
vým zlatem. Tím bylo završeno tøíleté úsilí nadaèního 
fondu, jemuž se podaøilo nashromáždit s pøièinìním 
øady sponzorù potøebných 9 milionù korun.

Unikátní dostavba vìží

Chebský arcidìkanský 
chrám je dominantou mìsta 
od 13. století. 
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Kostel sv. Mikuláše
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„... bylo po desáté hodinì veèer, když k Pachelbelovu domu v dolní èásti chebského námìstí dojela skupina dragounù. 
Irský rytmistr Deveroux v jejím èele snadno pøemohl stráže, zranil komorníka a s partyzánou v ruce vtrhl do místnosti, 
kde na lùžku odpoèíval nemocný vévoda. Prudce a velkou silou Albrechta z Valdštejna probodl.“
Vévoda Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna, generalissimus císaøských vojsk, byl rozporuplným mužem evropských dìjin. 
Patøí však k nìkolika málo významným èeským postavám, které zanechaly v tìchto dìjinách zøetelnou stopu. Místo vraždy, 
stejnì jako mnohé osobní vìci vévody, najdete ve valdštejnské expozici chebského muzea v Pachelbelovì domì.

Místo vraždy
Chebské muzeum

Valdštejn a Cheb jsou 
neoddìlitelnými pojmy, 
od 25. 2. 1634 historicky 
spojenými vlastní krví vévody. 
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pení, že byla na žádost farníkù na konci 19. století 
odejmuta. O emocích, které ve støedovìku tato socha 
vyvolávala, hovoøí chebská kronika z roku 1350. Po-
pisuje kázání neznámého mnicha nejspíš právì pøed 
touto sochou, které pøivedlo dav do stavu fanatického 
rozvášnìní. Dùsledkem vzepjatých emocí byl pogrom, 
jemuž padla za obìť vìtšina místních Židù.

Tváø, která zpùsobila katastrofu
Galerie výtvarného umìní Cheb

Vrcholem mimoøádné kolekce 
gotického sochaøství v chebské 
galerii je expresivní mystická 
pieta z dominikánského 
kláštera v Chebu.
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Prázdné výklenky na chebských domech oživili vý-
tvarníci z rùzných míst Èeska pod vedením chebské 
Galerie 4. Na námìstí Krále Jiøího z Podìbrad, pøímo 
na jednom z domù Špalíèku je umístìna socha Jaro-
slava Róny, David a Goliáš. Autor k soše øíká:
„Chtìl jsem, aby byla v nice plastika, která je figurální 
a má biblický námìt, protože je to zkrátka do støedo-
vìkého mìsta to nejvhodnìjší. K Davidovi a Goliá-
šovi mám vztah už od dìtství, miluji pøíbìhy, kdy 
nìkdo malý a slabý zvítìzí nad zlým obrem. A nako-
nec také proto, že když nìkdo malý sedí na obrov-
ské hlavì, tak je to dìsivì groteskní. Jako pøedlohu 
k hlavì Davida jsem použil fotografii souèasného 
Dalajlámy, když mu bylo asi 14 let, pøedlohou k hla-
vì Goliáše byla fotografie amerického boxera Mika 
Tysona. Chtìl jsem postavit do protikladu symbol fy-
zické brutality a duchovního osvobození. Socha je 
symbolem nadìje pro všechny utiskované.“

Dalajláma i Mike Tyson

Ulice mìsta v minulosti 
zdobila i drobnìjší umìlecká díla, 
umístìná v nikách 
historických domù. 
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Chebské niky
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leznic je nutné ocenit viadukt pøes údolí øeky Ohøe. Všech 
dvanáct pilíøù propojených oblouky bylo zcela obezdìno 
a vytváøely dojem neomezené zátìže. Za druhé svìtové vál-
ky byl most jako cíl spojeneckých náletù znièen. Rekon-
strukce viaduktu probìhla bìhem roku 1946. Most byl 
obnoven v pùvodních tvarech a proporcích, ovšem èaso-
vì nároènou technologii opracovaného žulového kamen-
ného zdiva nahradil betonový monolit. Dodnes patøí mezi 
desítku nejvìtších kamenných železnièních mostních sta-
veb v Èeské republice.

Chebský viadukt

Masivní obloukový most 
je 378 m dlouhý a 24,8 m vysoký
a jeho vèlenìní do krajiny 
zvýrazòuje využití místní žuly. 

Technický unikát
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 Chebskou zlatou bulou kodifikoval Fridrich II., vnuk 
císaøe Fridricha Barbarossy, coby novì zvolený král, 
vztahy mezi svìtskou a církevní mocí. Jednalo se 
o listinu, která mìla význam pro celou Evropu. 
U pøíležitosti 800. výroèí této události, dne 12. 7. 2013, 
byl pøed chebským hradem jako historická vzpomín-
ka na dynastii Štaufù, a také jako gesto souèasné pøá-
telské sounáležitosti v evropském duchu, vztyèen 
pamìtní sloup. Mìøí 2,75 metrù, je vytvoøen z mra-
moru z Altmühltalu a váží 4,5 tuny. Jeho horní èást 
zdobí široký zlatý lem. Na sloupu jsou vyobrazeny 
znaky Èech a Chebu a znaky Štaufù a Øíše øímské. 
V èeském i nìmeckém jazyce je pøipomínáno pùsobe-
ní Štaufù na území historického Chebska – Egerlandu.

Spojení Chebu s Francií, Rakouskem, Itálií a Nìmeckem
Štaufský sloup

Sloup pøipomíná vydání 
„Chebské zlaté buly“ z roku 1213, 
dokumentu s velkým historickým 
významem.
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Umìlecký artefakt stojí v místì, kde se støedovìký 
Cheb zbouráním domu, který uzavíral námìstí, sym-
bolicky otevøel nové dobì. Pøedstavuje Bránu èasu, 
prùchod z jedné dìjinné epochy do druhé. Na nìj na-
vazuje dìjinná pøímka, bilancující na svém prùbìhu 
pìší zónou nejvýznamnìjší okamžiky historie Chebu. 
A protože historiogram je nejen prvkem umìleckým, 
ale pøedevším technickým, tzn. je krycí møížkou jedi-
ného odvodòovacího drénu celé ulice, musí plnit více 
úkolù, napøíklad propustit skrze písmena požadova-
né množství vody, èi snést popojíždìní technikou bez 
vylamování písma. Pøi jeho pøípravì byly také sledo-
vány rozmìry dámských podpatkù a velikost kulièek 
na koncích slepeckých holí (linie je také vodicím pá-
sem pro nevidomé).

Pìší zóna, ulice Svobody, je 
spojnicí støedovìkého námìstí 
s nádražím. Prolomila barokní 
opevnìní a vytyèila smìr dalšího 
vývoje.

Brána èasu a èasová osa
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Historie na krytu odvodòovacího drénu
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V území pod Chebským hradem byly v roce 2006 a 2013 ve spolupráci s mìsty Marktredwitz a Tirschenreuth re-
alizovány projekty krajinných výstav. Historie chebských zahradnických výstav sahá až do 19. století, a všechny tøi 
pøedváleèné výstavy uskuteènìné v letech 1898, 1923 a 1931, se odehrály na stejném místì, v údolí øeky Ohøe, 
ve „stínu“ hradeb románského hradu. Ve své novodobé historii mìsto Cheb na tuto slavnou tradici navázalo již dva-
krát a v souvislosti s dalším projektem pak vznikla zajímavá turistická, odpoèinková a sportovní oblast, která nabízí 

Terénní a zahradnické úpravy 
zanedbaných mìstských lokalit 
mají v Nìmecku mnohaletou 
tradici, v Èesku však šlo 
o ojedinìlý a zcela 
unikátní projekt.

Krajinka 
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Sportovní i odpoèinková zóna v centru mìsta

bohaté vyžití pro návštìvníky i obyvatele mìsta všech vìkových kategorií. Vycházkový bulvár je doplnìn dìtskými 
høišti s houpaèkami a skluzavkami, cyklostezkou, minigolfem, vodními hrátkami pro dìti, prostorem s outdooro-
vým cvièebním náøadím, crossovou dráhou, høištìm na pétanque, stolním tenisem, streetballem, lanovým centrem, 
piknikovou loukou, vyhlídkovou vìží na Vávrovì lávce a dvìma restauracemi s letními terasami.
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Další informace o Chebu z historie i souèasnosti najdete na stránkách mìsta www.cheb.cz, 
www.encyklopedie.cheb.cz a www.historickycheb.cz, nebo vám je ochotnì sdìlí naše turistické 
infocentrum na adrese infocentrum@cheb.cz.

Vydalo mìsto Cheb v roce 2017. Foto: archiv TIC Cheb, www.kvpoint.cz, Miroslav Rod.


