
1061 ...que procedit de Egire...  První písemná zmínka o Chebu

1135 Chebsko se stává správním celkem

1140 První zmínka o Chebské farnosti

1146 Cheb pøechází po smrti Diepolda III. do rukou Štaufù

1149 Cheb je nazýván opevnìným tržištìm

1167 Chebsko získává císaø Friedrich Barbarossa

1179 Zahájena stavba císaøského hradu 

1203 Cheb poprvé nazýván mìstem

1213 První zmínka o hradní kapli

1220 Stavba mìstského kostela sv. Mikuláše

1241 První známá mìstská peèeť

1256 Postavena první klášterní budova minoritù

1258 V Chebu se usazuje øád nìmeckých rytíøù

1264 První zmínka o øádu klarisek v Chebu

1266 Správy Chebu se ujímá Pøemysl Otakar II.

1270 Velký požár nièí staré mìsto

1271 Pøemysl Otakar II. svìøuje mìstský špitál øádu køížovníkù

1277 Cheb jmenován poprvé jako øíšské mìsto

1279 Rudolf Habsburský potvrzuje Chebu veškerá práva a výsady

1285 Vysvìcení nového kostela minoritù

1289 V Chebu jedná král Václav II. s Rudolfem Habsburským

1291 Cheb se dává pod ochranu krále Václava II.

1296 Václav II. dává svolení ke stavbì dominikánského kláštera

1304 Vlády nad Chebskem se ujímá Albrecht Habsburský

1310 Vzniká nejstarší chebská soudní kniha 

1315 Král Ludvík Bavor oznamuje Chebu zástavu èeskému králi

1318 Jan Lucemburský a Ludvík Bavor jednají na Chebském hradì

1322 Pøipojení Chebska k zemím Koruny èeské

1330 Zlatá bula císaøe Ludvíka osvobozuje Cheb od cla v celé øíši

1349 Karel IV. udìluje Chebu právo razit vlastní mince

1350 První velký židovský pogrom v Chebu

1352 Sepsán mìstský zákoník

1355 Zlatá bula císaøe Karla IV. osvobozuje Cheb od cla v celé øíši

1375 Dokonèena stavba nové synagogy

1376 Václav IV. potvrzuje Chebu všechny výsady a svobody

1389 Král Václav IV. sjednává na øíšském snìmu v Chebu zemský mír

1390 Jsou založeny mìstské daòové knihy

1414 Dokonèena stavba nového kostela sv. Bartolomìje

1430 Cheb je obléhán husitským vojskem

1432 Mezi kališníky a koncilem dojednán Soudce smluvený v Chebu

1437 Zlatá bula císaøe Zikmunda potvrzuje Chebu všechny výsady

1440 Vysvìcen nový kostel sv. Jodoka za Lodní bránou

1458 Jiøí z Podìbrad potvrzuje Chebu všechny výsady a svobody

1459 Jiøí z Podìbrad dojednává v Chebu uznání své vlády

1461 Jiøí z Podìbrad svolává do Chebu øíšský snìm

1467 Jiøí z Podìbrad pobývá jako poslední z panovníkù na Chebském hradì

1469 Pro vìrnost králi Jiøímu z Podìbrad prodloužen interdikt nad mìstem

1470 Ve Špalíèku zøízena první tiskárna v Chebu

1471 První dochované vyobrazení námìstí se Špalíèkem

1472 Velký požár v okolí Jánského námìstí nièí 111 domù

1475 Dokonèena gotická pøestavba kostela sv. Mikuláše

1489 Joh. Widmann z Chebu jako první na svìtì použil znaménka + a -

1495 Císaø Maximilián potvrzuje Chebu všechny výsady a svobody

1525 Vzpoura chebských mìšťanù vede k sesazení dvou purkmistrù 

1528 Kašna na námìstí dostává první døevìnou sochu

1531 Zmínìna nejstarší hospoda U èerveného koníèka 

1540 Mìsto provozuje v obci Stein první papírnu

1542 Humanista Caspar Bruschius popisuje Cheb jako pùvabné 
 renesanèní mìsto 

1547 Pøíjezd císaøe Karla V. a krále Ferdinanda bìhem šmalkaldské války 

1552 Vybudována nová mìstská zbrojnice

1560 Písaø Pankraz Engelhart dokonèuje nejstarší mìstskou kroniku

1563 Chebský lékaø Georg Zechendorff vydává uèebnici chirurgie

1564 V Chebu se koná první evangelická mše

1570 Tiskárna Hanse Burgera zaèíná s vydáváním odborné literatury

1589 V Chebu je tvrdì potrestána vzpoura cizoložníkù

1604 V Chebu je zaveden nový gregoriánský kalendáø

1608 Mìsto získává patronát nad chebskou farností

1619 V Chebu je pøivítán èeskými stavy zimní král Friedrich Falcký

1625 První pøíjezd Albrechta z Valdštejna do Chebu spojený s verbováním vojska

1627 Zahájení rekatolizace a vydání milostivého dekretu pro Cheb

1631 Cheb obsazuje saské vojsko a do mìsta se vracejí protestanti

1632 Cheb opìt dobyt vojskem Albrechta z Valdštejna

1634 Zavraždìní Albrechta z Valdštejna v Chebu

1644 Umìlecký øezbáø Adam Eck otevírá dílnu na výrobu chebských intarzií

1645 Velký požár nièí ve mìstì 82 domù

1647 Obléhání a dobytí Chebu švédským vojskem

1649 Odchod švédských vojsk z Chebu

1652 Císaø Ferdinand III. pøikazuje Chebu dokonèit rekatolizaci

1655 Schválen plán na vybudování chebské pevnosti

1662 Dokonèena barokní fasáda Gablerova domu na námìstí

1665 U kostela sv. Jodoka postaven nový chudobinec 

1669 Umírá Hans Georg Fischer, druhý nejvýznamnìjší výrobce chebských intarzií 

1674 Položen základní kámen k výstavbì nového dominikánského kostela

1687 V Chebu se narodil významný barokní stavitel Balthasar Neumann

1693 J. Michael Widtmann jmenován prvním chebským poštmistrem

1694 Ostatky sv. Vincence uloženy v kostele sv. Mikuláše

1703 Vycházejí první tištìné noviny Egerer Ordinari Zeitung

1705 Dokonèena stavba jesuitského konventu

1712 Vysvìcení nového kostela sv. Kláry postaveného podle plánu
 Ch. Dientzenhofera

1715 Vydání první samostatné mapy Chebska podle kartografického mìøení

1720 Dokonèena stavba nového kláštera dominikánù

1721 Poslední zasedání chebského zemského snìmu pøijímá Pragmatickou sankci

1723 Cheb má 6483 obyvatel

1728 Dokonèena stavba nové radnice podle plánu G. Alliprandiho

Když se v polovinì devatenáctého století Chebané rozhodovali jak spojit srd-
ce støedovìkého Chebu s technickou novinkou té doby, železnicí, rozhodli se 
to udìlat razantnì. Na jižním konci námìstí zbourali dva domy a vedli tímto 
prùrazem nový výpravný bulvár k nádraží. 

Vyskytla se tu malá chyba. Nový rovný bulvár ústil na námìstí z jihu. Ná-
mìstí ale bylo sklonìno na sever. Takže prùhled novým bulvárem nemíøil 
na Špalíèek, ale do jeho støech. Jako byste z pìkné fotky ustøihli pùlku.

S takovou chybou se ale tehdejší stavitelé nesmíøili. Hned vìdìli, co si poèít. 
Použili starodávné øešení, které se v urbanistické kompozici oznaèuje jako 
point de vue, pohledový uzávìr nebo akcent. Zkrátka umístili do prùhledu 
na námìstí sochu, aby bylo na co novou ulicí koukat. Ten, kdo pøicházel 
novou ulicí z nádraží do støedu mìsta, kráèel nejprve k soše imperátora 
a teprve když prošel kolem nìj, otevøel se mu pohled na chebské námìstí 
v celé jeho kráse.

Josef II. to ale nemìl lehké. Z politických dùvodù byla jeho socha napadána, 
hanobena, musela být hlídána a nakonec byla po vzniku Èeskoslovenska, 
jako symbol habsburské monarchie, úplnì odstranìna.

Když náš ateliér zvítìzil v roce 1999 s návrhem úprav celé pìší zóny, upozor-
nili jsme na skuteènost, která už dlouho nikomu nebyla zøejmá.

A to, že když odstraníme nesmyslné betonové kvìtináèe a plakátovací sloupy 
z osy pìší zóny, a obnovíme prùhled ulicí, objeví se opìt starý problém - 
propadlý horizont námìstí.

Pøedpokládali jsme, že se funkce pohledového uzávìru obnoví, že stejnì jako 
socha císaøe vytvoøí point de vue a zároveò zde zaène èasová osa s historií 
Chebu. Náš projekt inicioval sochaøskou soutìž, které se s návrhem Brána 
èasu zúèastnil profesor Marián Karel.

Brána èasu byla pøesnì tím, co naše koncepce pìší zóny potøebovala, kom-
poziènì i symbolicky.

Pøes tvarovou jednoduchost má dílo Mariana Karla neuvìøitelnou obsahovou 
bohatost a spoustu souvislostí. Nejen, že to je monumentální abstraktní 
kinetická plastika mezinárodnì uznávaného umìlce. Je to i jakýsi moder-
ní orloj. Jsou to abstrahované dveøe už neexistujících domù, je to symbol 
mìstské brány. Všimnìte si, že okno Sv. Mikuláše v severním konci námìstí 
je vìtší než lecjaký dùm. Je symbolem chrámu, víry. Stejnì ohromné dveøe 
v jižním konci námìstí v místì prùrazu do industriální epochy jsou symbo-
lem nové cesty, éry rozumu. 

Obèas slýcháme stesky, že souèasná, moderní architektura nespolupracuje 
s jinými výtvarnými smìry jako architektura klasická, kde nebylo rozdílu 
mezi architektem, sochaøem, malíøem. V pøípadì chebské pìší zóny do sebe 
zaklaply umìlecké ambice architektù, sochaøe, designérù, grafických desig-
nérù i nových smìrù jako je napøíklad pixel art.                                       JWA69 

Brána èasu pøedstavuje dveøe do již neexistujícího domu, který 
stál na tomto místì. Zde se støedovìký Cheb otevírá industriál-
ní dobì a budoucnosti.

Kolem své osy se artefakt otáèí nenápadnì - za 24 hodin o 180 
stupòù.

O pùlnoci je v poloze ´zavøeno´. V pravé poledne, v poloze 
´otevøeno´, se bok artefaktu nesoucí letopoèet 1061 spojí 
s èasovou osou s nejvýznamnìjšími daty z historie Chebu. Ta 
se line celou pìší zónou až po rok 2011 - 950 let doložené 
existence Chebu.

Brána èasu

Autor: akademický sochaø Marian Karel, Praha

Umìlecký artefakt je souèástí projektu 
rekonstrukce chebské pìší zóny 2009 - 2010

Artefakt je 9 metrù vysoký, 2 metry široký a váží 3,5 tuny.

Technická novinka v Chebu Èasová osa         1061 - 1304 1310 - 1470 1471 - 1631 1632 - 1728



1740 Dokonèena výstavba chebské pevnosti

1742 Francouzské vojsko obléhá a dobývá Cheb, kostel sv. Mikuláše 
 poškozen požárem

1747 Stavitel Balthasar Neumann dokonèuje plán na obnovu vìží kostela 
 sv. Mikuláše

1782 Zrušení kláštera klarisek

1787 Cheb pøièlenìn k pražskému arcibiskupství

1793 Velký požár nièí 99 domù v okolí hradu

1800 Cheb je opevnìným pevnostním mìstem se stálou vojenskou 
 posádkou

1808 V Chebu je úøednì vyhlášen patent o zboøení chebské pevnosti 

1809 Velký požár nièí severní èást starého mìsta

1810 Nová jižní vìž kostela sv. Mikuláše osazena neogotickou helmicí

1817 Postaven nový most pøes Ohøi

1826 Zpøístupnìno Poohøí po stavbì lávky u Kachního kamene

1828 Stavba hostince Myslivna vytváøí ze Siechenhausenu oblíbené 
 výletní místo

1829 Postavena nová støelnice pod hradem

1830 Vysvìcení nové budovy gymnázia

1836 Zahájena stavba kasáren

1839 Dokonèena stavba mìstské nemocnice na námìstí B. Neumanna

1845 Královské mìsto Cheb má 10 459 obyvatel a 802 domù

1850 Cheb se stává sídlem okresního hejtmanství

1857 Postavena budova okresního finanèního øeditelství

1862 Zpracován projekt nové ulice k plánovanému nádraží

1863 Zahájena stavba 378 metrù dlouhého železnièního viaduktu 

1864 Na Lodním pøedmìstí je vybudována plynárna

1865 Otevøením nádraží je Cheb napojen na bavorské a saské dráhy

1865 Postavena evangelická škola s farou

1866 Demolice Mlýnské brány pod hradem

1869 Položení základního kamene ke stavbì evangelického kostela

1871 Demolice Horní brány v Bøezinovì ulici

1872 Dokonèena stavba mìstského akciového pivovaru

1873 Je založeno jedno z prvních mìstských muzeí v Èechách

1874 Otevøena nová divadelní budova

1875 Postavena nová centrální školní budova Rudolfinum

1880 Postavena budova pojišťovacího spolku Sv. Florian

1881 Stavba nové železné lávky pod hradem u Píseèné brány

1883 Požár hotelu U zlatého slunce na námìstí

1885 Stavba nové budovy spoøitelny

1886 Pøedání první budovy nových mìstských kasáren

1887 Odhalení pomníku císaøe Josefa II. na námìstí

1891 Založení továrny na výrobu jízdních kol Premier

1892 Otevøení nové školy u Horní brány

1893 Vysvìcení nové synagogy

1896 Stavba nových mìstských jatek

1898 Stavba první pìvecké a výstavní haly v Poohøí

1899 Stavba nového železného mostu pøes Ohøi

1900 Èeský genius Jára Cimrman byl pøi návštìvì Chebu na pivì ve Špalíèku

1900 Novostavba eskomptní banky na tøídì Svobody

1901 Otevøení vyhlídky v Poohøí

1902 Stavba školy v Karlovì ulici

1904 Stavba sirotèince

1905 Dokonèení nových budov soudu a vìzení

1907 Stavba nové budovy rakousko-uherské banky

1909 Otevøení školy v Komenského sadech

1910 Stavba mìstské elektrárny, otevøení nové mìstské nemocnice

1911 Otevøení nové mìstské knihovny, založení továrny Eska

1912 Odhalení nového pomníku padlých v mìstském parku

1913 Odhalení pomníku turnerù na Špitálském vrchu

1914 Dokonèení stavby nových kasáren pøed Mostní bránou

1916 U Chebu je vybudován zajatecký tábor pro 10 000 váleèných zajatcù

1917 V Chebu vzniká první vojenské letištì v èeských zemích

1918 Chebané vyhlašují 27.10. jako souèást Deutschböhmen 
 samostatnost Chebska

1918 Èeské vojsko obsazuje 16.12. Cheb po dohodì s pøedstaviteli mìsta 

1922  Národní den v Chebu se stává demonstrací za zvláštní postavení 
 Chebska  

1925 Stavba nové èeské školy 

1927 Zahájen provoz spolkového domu „Svoboda“

1931 Postavena nová pìvecká a výstavní hala v Poohøí

1933 Založení Sudetonìmecké vlastenecké fronty v Chebu

1934 První obnovené pováleèné Valdštejnské hry

1935 Sudetonìmecká strana se stává  nejsilnìjší politickou stranou 
 v pohranièí

1938 Po podpisu Mnichovské dohody obsazují oddíly Freikorpsu 
 1. 10. Cheb 

1939 Cheb se stává souèástí øíšskonìmecké župy Sudety 

1944 Poèátek prvních vìtších bombardování mìsta

1945 Americká armáda osvobozuje 26.4. Cheb

1945 Ustavení první èeské správy mìsta

1946 Dokonèeno nucené vysídlení nìmeckých obyvatel mìsta

1947 V mìstském parku je odhalen pomník americké armádì 

1948 Komunisté v èele akèních výborù ráznì pøebírají moc

1951 Odstranìn pomník amerických vojákù v mìstském parku 

1956 Zahájena rekonstrukce historického jádra mìsta

1958 Založen Mládežnický dechový orchestr

1960 Zahájena výstavba sídlištì Spáleništì

1961 Startuje stálá èeská divadelní scéna

1962 Dokonèena výstavba nového nádraží

1965 Zahájena výstavba sídlištì Hradèany

1968 Sovìtská armáda obsazuje Cheb

1969 Chebští komunisté zahajují takzvanou normalizaci

1970 Vzniká tradice festivalu FIJO

1971 Zahájena výstavba sídlištì Skalka

1979 Cheb se stává prvoligovým fotbalovým mìstem

1981 Centrum Chebu prohlášeno mìstskou památkovou rezervací

1985 Zemìtøesení poškozuje desítky budov

1985 Zahájena výstavba sídlištì Zlatý vrch

1989 Naplnìné námìstí žádá svobodné volby a konec totality

1990 Zvoleno 1. demokratické zastupitelstvo po roce 1948

1990 Založena ekonomická fakulta

1991 Založeno sdružení Euregio Egrensis - pro Èechy, Bavorsko 
 a Vogtlandsko

1992 Vzniká Spolek na obnovu poutního místa Maria Loreto v Hrozòatovì

1993 Zahájena stavba silnièního obchvatu mìsta

1994 Otevøeny nová budova gymnázia a škola na Zlatém vrchu

1995 Pivovar pøestává po 123 letech vaøit pivo

1997 Kotelny pøecházejí na ekologický zpùsob vytápìní

1998 Rok po požáru se opìt otevírá divadlo

2001 Obnovení Valdštejnských slavností

2002 Zahájena výstavba Prùmyslového parku

2004 Otevøen nový zimní stadion

2005 Bismarckova rozhledna se znovu otevírá veøejnosti

2006 Krajinnou výstavou vrcholí revitalizace území pøi pravé stranì Ohøe

2007 Na místì bývalých kasáren vyrùstá obchodní centrum

2008 Dokonèena obnova vìží kostela sv. Mikuláše

2009 Zahájena rekonstrukce pìší zóny

2010 Dokonèení úprav váleèných hrobù na mìstském høbitovì

2011 Uplynulo 950 let od první písemné zmínky o Chebu

Brána èasu

CHEB
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