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Fotografie starého Chebu z první poloviny minulého století jsou nejen nostalgickou vzpomínkou na zmizelé staré město, které v průběhu 20. 
století výrazně změnilo svou tvář přestavbami, bombardováním či neuváženými demolicemi celých částí. Jejich srovnáním s dnešním stavem 
si možná uvědomíme i tragiku života jeho obyvatel, neboť i v pouhém prohlížení fotografií domů či ulic je skryto smutné poselství, že obraz 
klidného a nerušeného vývoje tohoto města vlastně nalézáme pouze v prvním a posledním desetiletí minulého století.

Rychlý růst města pod blahodárným vedením starosty dr. Gustava Gschiera v letech 1892 - 1912 byl zpočátku optimistickým obrazem vstupu 
Chebu do nové doby. Během dvaceti let intenzivní stavební činnosti vznikla nová, moderní podoba města, která stavebně doplnila historické 
jádro o významné stavby. Ty, pokud přežily následujících devadesát let, patří dodnes k charakteristickému obrazu města. 

V letech 1891 - 1892 byla (v roce 1899 a 1901 pak rozšířena) podle plánu městského stavitele Thurnera postavena vedle městského parku no-
vá školní budova, kterou vzápětí doplnily nové školy v Karlově ulici (1902 - 1904) a v Komenského sadech (1909 - 1910). Zároveň zde byla 
přestavěna v sousedství stojící stará nemocnice pro potřebu lesnické školy, neboť na západním okraji města byl podle plánů městského sta-
vebního rady Paschera dokončen komplex budov nové všeobecné nemocnice. Výstavba moderní textilní továrny Julia Neumanna (1909) a vý-
stavba elektrárny (1910) v průmyslové zóně Lodního předměstí, podstatné rozšíření vodovodu a kanalizace (1911 - 1912) a založení nového 
hřbitova, když původní za Horní bránou byl přeměněn v Městský park, to vše vytvořilo nezbytnou infrastrukturu pro další rozvoj města.

V letech 1898-1899 postavila bohatá Obchodní a živnostenská komora na rohu Školní a Sládkovy ulice podle návrhu architekta Wiederman-
na reprezentativní budovu v neorenesančním stylu. Obdobné výstavní budovy si pořizují chebský záložní spolek ve Valdštejnově ulici (1898 - 
1899) a Eskomptní banka (1899 - 1900) na rohu ulic Májová a Svobody. Reprezentativně úředním dojmem, kombinujícím neobarokní formu 
se secesní dekorativností, měla také působit v letech 1904 - 1905 postavená soudní a vězeňská budova vedle kasáren v Lidické ulici. V ob-
dobném stylu byla dokončena v roce 1914 kasárna pod Zlatým vrchem. 

V roce 1911 byla na rohu Hradební ulice v místech bývalého hradebního příkopu slavnostně otevřena knihovna, která udává úplně jiný akcent 
nové výstavby. Lehká, elegantní secesní budova, postavená podle návrhu architekta von Loose z Teplic chebským stavitelem Krausem, vznikla 
z nadace zemřelého chebského průmyslníka Dominika Kreuzingera pro kulturní rozvoj města. S knihovnou spojený přednáškový sál pro 300 
lidí se skutečně stal vzápětí jedním z nových kulturních center města. V letech 1908, 1909 a 1911 jsou v Chebu uspořádány historické Vald-
štejnské hry, které přivádějí do města tisíce návštěvníků a zakládají tak novou tradici města v prezentaci vlastní historie.

V tomto vytváření a hledání nové vnější i vnitřní tváře města byly zároveň dokončeny dvě stavby, které se staly pro Cheb  více než náhodnou 
a osudovou metaforou příštího století. V květnu 1899 byl za velké slávy uveden do provozu moderní most přes Ohři, kterým Cheb symboli-
zoval svoji otevřenost novému světu. Rok před vypuknutím první světové války byl v srpnu 1913 za velké slávy odhalen na uměle vytvořeném 
pahorku nad městem turnerský pomník jako symbol odhodlaného a zvěčnělého němectví Chebanů. 

Dvě exploze roku 1945 dodaly těmto symbolům nový význam. V dubnu 1945 vyhodili chebští Němci ze strachu před přicházející americkou 
armádou most do vzduchu, v říjnu 1945 odstranili chebští Češi výbuchem tři dvoumetrové, zlověstné německé orly navždy z paměti města. 
Dvě světové války a jejich důsledky natrvalo poznamenaly město i jeho obyvatele. Dějinná césura roku 1938, řešící chebskou vizi proti Če-
chám odtržením od českých zemí a vyhnáním českého státu, má pokračování v césuře roku 1945, která řeší chebský problém proti Němcům 
jejich nuceným vysídlením z Chebu. 

Trpký úděl města Chebu ovšem pokračoval i další desetiletí. Tři soustředěné nálety spojeneckého letectva na jaře 1945 vymazaly navždy z ma-
py města celé nádraží, okolní obytné domy a největší chebské hotely. Dlouhou dobu po válce, do otevření nového nádraží v roce 1962, zůsta-
ly nepříliš zdařilými imitacemi novodobé městské brány provizorní dřevěné boudy, které úměrně svému vzezření sdělovaly návštěvníkům Che-
bu vše o městě, do kterého přijížděli.

Válkou téměř nepoškozené historické jádro, které utrpělo největší škodu zapálenými věžemi kostela sv. Mikuláše, se začíná ztrácet vylidněním 
z mapy města po nuceném vysídlení německého obyvatelstva. Noví osídlenci se stěhují především do vil a moderních bytů na předměstí, te-
dy mimo historický střed. V roce 1949 je z 600 dosud stojících domů v historickém jádru celá polovina neobydlena, zbývající domy jsou pak 
postupně jeden po druhém „vybydlovány“.

V roce 1956 oficiálně zahájená a jako velkolepý politický čin prezentovaná akce rekonstrukce a záchrany unikátního historického sídla přichází 
téměř pozdě. Starý Cheb, poprvé prohlášený již v roce 1950 za městskou památkovou rezervaci, se mezitím stal zchátralou ruinou. Z 537 do-
mů ve vymezeném památkovém území se za celých 10 uplynulých let podařilo opravit pouhých 59 domů, za to jich 67 spadlo či bylo zboře-
no. Vlastní intenzivní stavební obnova města pak probíhá v letech 1958 - 1960, kdy je při asanaci historického jádra prostavěno přes 90 mil. 
Kč. Zvolený postup, proklamovaný v tehdejší době jako světově jedinečný komplexní přístup k asanaci a rekonstrukci historicky cenné zástav-
by starého města, se ukázal jako zásadní omyl a negativní zásah do podstaty chráněné rezervace. Brutální vybourání vnitřní zástavby celých 
domovních bloků zrušilo původní gotickou parcelaci. Z nadšeně projektovaných vnitroblokových ploch ozdravné zeleně a hřišť pro mládež 
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a pracující se staly nevábné skládky popelnic a parkujících autovraků. Takzvaný blokový přístup k rekonstrukci propojil prostorově interiéry 
nejrůznějších domů a zcela zničil jejich původní dispozici. Získat co nejvíce bytů mělo přednost před rekonstrukcí původního stavu, demoli-
ce se stávají synonymem ozdravění zástavby. 

Dne 24. ledna 1962 bylo na 152. schůzi sekretariátu UV KSČ prakticky rozhodnuto o ukončení rekonstrukce starého Chebu. Zbývající finanč-
ní limit je o polovinu snížen a peníze se přesouvají na panelovou výstavbu. Do konce roku 1963 byly dokončeny rozestavěné domy a projekty 
na obnovu zbývajících budov se stávají podkladem pro demoliční výměry. Ze starého města navždy mizí historicky významná zástavba v okolí 
hradu s Rejtarským dvorem a Jehlářským náměstím. Z domů v ulici Pod věží, kolem zámečku Martiniů, zůstává stát jediná osamocená budo-
va z 30. let. Panelové domy nahrazují historickou zástavbu ve Školní ulici a na Kasárním náměstí pod kostelem sv. Mikuláše. Seznam demolic 
celého města Chebu z roku 1963 potvrzuje, že z původních 2100 domů stojících v roce 1945 bylo za necelých dvacet let zbořeno 632 budov.  
Způsob rekonstrukce změnil staré historické jádro města v pouhou dekorativní kulisu a nový Cheb příštích dvaceti let se stává městem pane-
lových  sídlištních ubikací, které obkličují zbytky starého historického města.

Poslední desetiletí minulého století obnovilo opět naději klidného a nerušeného vývoje. Když Chebané při velké slavnosti 18. srpna 1874 po-
kládali základní kámen Rudolfina, nové centrální školní budovy, vložili do cínové schránky pergamenovou pamětní listinu se zprávou pro své 
následovníky. Žádají v ní o ochranu Všemohoucího a přejí této budově, aby se na dlouhá léta stala ozdobou a symbolem vzdělanosti toho-
to města. V roce 1999, po 125 letech, byla i tato budova zbořena. Věřme, že to byla poslední destrukce v Chebu nejen v uplynulém absurd-
ním 20. století. 
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Das alte Eger

Bilder von Alt-Eger aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind nicht nur eine nostalgische Erinnerung an eine alte Stadt, die im Laufe des 
20. Jahrhunderts durch Umbauten, Bombardierungen oder durch den unüberlegten Abriss ganzer Stadtteile verschwand. Im Vergleich zum 
heutigen Stadtbild belegen sie auch die Tragik und die Absurdität des Lebens der Bewohner der Stadt im 20. Jahrhundert, denn schon allein 
beim Betrachten der Bilder von Häusern und Straßen findet man auch die traurige Botschaft, dass wir nur für die ersten und letzten zehn Jah-
ren dieses Jahrhunderts das Bild einer ruhigen und ungestörten Entwicklung dieser Stadt gewinnen können. 

Der schnelle Aufstieg unter der segensreichen Führung des Bürgermeisters Dr. Gustav Gschier in den Jahren 1892 - 1912 war ein optimisti-
scher Auftakt für den Eintritt der Stadt Eger in die neue Zeit. Durch intensive Bautätigkeit entstand im Laufe von zwanzig Jahren ein neues, mo-
dernes Stadtbild, welches den historischen Stadtkern um bedeutende Bauten bereicherte. Diese gehören, sofern sie die folgenden 90 Jahre 
überlebten, bis heute zum charakteristischen Bild der Stadt Eger.

In den Jahren 1891 - 1892 wurde nach den Plänen des Baumeisters Josef Thurner neben dem Stadtpark die neue Obertorschule (vergrößert 
1899 und 1901) erbaut, ihr folgten die Neubauten der Schulen in der Schmerlingstraße (1902 - 1904) und beim Schillerpark (1909 - 1910). 
Das am Balthasar-Neumann-Platz stehende, alte Stadtkrankenhaus wurde in dieser Zeit zur Forstschule umgebaut, denn am westlichen Stadt-
rand errichtete man nach den Plänen des Stadtbaurates Pascher den neuen Gebäudekomplex des Allgemeinen Krankenhauses. Durch die Er-
bauung des neuen Städtischen Schlachthofs (1894) und des Elektrizitätswerks (1910) entstand in der Schifftorvorstadt ein Gewerbegebiet. Der 
Ausbau der Kanalisation und der Wasserleitung (1911 - 1912), die Anlage des neuen Friedhofs und die Umwandlung des alten Friedhofs in 
einen Stadtpark - das alles bildete die notwendige Infrastruktur für die weitere Entwicklung der Stadt. 

In den Jahren 1898 - 1899 erbaute die reiche Handels- und Gewerbekammer an der Ecke Schulgasse und Opitzstraße nach den Plänen von 
Gustav Wiedermann ein repräsentatives Verwaltungsgebäude im Stil der Neorenaissance. Ähnlich prunkvolle Bauten entstanden für den Spar- 
und Vorschußverein in der Wallensteinstraße (1898 - 1899) und für die Eskomptebank (1899 - 1900) an der Ecke Schanz- und Bahnhofstraße. 
Die Neubauten des Strafgerichts und des Gefängnisses in der Ritter-von-Forster-Straße kombinierten barocke Form mit Jugendstildekorati-
on; damit sollte der amtliche Repräsentationsanspruch vermittelt werden. Die herrschaftsbetonten historistischen Fassaden der Landwehrka-
sernen (1890) oberhalb des Stadtparks und - in einer anderen Form - die 1914 fertig gestellte Infanteriekaserne vor dem Brucktor ergänzten 
das Bild der amtlichen Bauten. 

Die im Jahre 1911 an der Ecke Gschier- und Ringstraße feierlich eröffnete Stadtbibliothek zeigte eine ganz andere Architektur-Note. Dieser 
elegante Jugendstilbau, errichtet vom Egerer Baumeister Franz Kraus nach den Plänen des Teplitzer Architekten von Loos, entstand aus dem 
Stiftungsvermögen des verstorbenen Egerer Maschinenbaufabrikanten Dominik Kreuzinger. Ein großer Vortragsraum für 300 Personen mach-
te die Bibliothek bald zu einem neuen kulturellen Zentrum der Stadt. In den Jahren 1908, 1909 und 1911 wurden in Eger auch die histori-
schen Wallensteinfestspiele veranstaltet, die tausende Besucher anzogen und den Beginn einer neuen Tradition der Präsentation der eigenen 
Geschichte der Stadt markieren. 

Gerade in dieser Zeit des Suchens und des Gestaltens eines neuen inneren und äußeren Stadtbildes wurden, fast gleichzeitig, zwei Bauvorha-
ben abgeschlossen, die für die Stadt Eger zu einer mehr als zufälligen, schicksalhaften Metapher für den Eintritt in das neue Jahrhundert wer-
den sollten. Im Mai 1899 wurde die neue, moderne Egerbrücke als Symbol der Offenheit gegenüber der neuen Welt fertig gestellt. Kurz vor Be-
ginn des Ersten Weltkriegs hat man im August 1913 auf einem künstlich aufgeschütteten Hügel über der Stadt feierlich das Jahn-Denkmal als 
Symbol des entschlossenen und verewigten Deutschtums der Egerer enthüllt.

Zwei Detonationen des Jahres 1945 gaben diesen Symbolen eine neue Bedeutung. Im April des Jahres 1945 sprengten die deutschen Egerer 
aus Angst vor der anrückenden amerikanischen Armee die Egerbrücke in die Luft, im Oktober entfernten die tschechischen Egerer die drei zwei 
Meter hohen, bedrohlichen deutschen Adler des Jahn-Denkmals für immer aus dem Gedächtnis der Stadt.

Die beiden Weltkriege und deren Folgen hinterließen dauerhafte Spuren im Leben der Stadt und dem ihrer Bevölkerung. Der geschichtliche 
Einschnitt, der die Egerer Vision durch die Loslösung von den böhmischen Ländern und die Vertreibung des tschechischen Staates gegen 
Böhmen durchsetzte, erhielt sein Pendant in dem Einschnitt des Jahres 1945, der das Egerer Problem gegen die  Deutschen mit der Vertrei-
bung aus Eger löste. 

Das bittere Los der Stadt Eger sollte seine Fortsetzung in den nächsten Jahrzehnten bekommen. Drei konzentrierte Luftangriffe der Alliierten Streit-
kräfte im Frühjahr 1945 löschten den gesamten Bahnhof, die ihn umgebenden Wohnhäuser und die größten Hotels der Stadt für immer aus. Nach 
dem Krieg bildeten lange Zeit, bis zur Eröffnung des neuen Bahnhofs 1962, provisorische Holzbuden die nicht sehr gelungene Imitation eines neu-
en Stadttors, dessen Erscheinungsbild den Besuchern Egers bereits alles über die Stadt und die Gegend verriet, in der sie angekommen waren.

Der vom Krieg fast unbeschädigte historische Stadtkern, in dem die abgebrannten Türme der Stadtkirche den größten Schaden ausmachten, wurde 
nach der Zwangsaussiedlung der deutschen Bevölkerung entleert und verschwand als bewohntes Gebiet allmählich aus dem Stadtplan. Die neuen 
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Ansiedler bezogen freie Villen und moderne Wohnungen in den Vorstädten außerhalb der historischen Stadt. Im Jahre 1949 war von den dort ste-
henden 600 Häusern nur die Hälfte bewohnt und die übrigen wurden eins nach dem anderen unbewohnbar  gemacht. 

Die 1956 offiziell begonnene und als großartige politische Tat präsentierte Aktion zur Rekonstruktion und Rettung der einmaligen historischen Re-
sidenz kam fast zu spät. Aus dem alten Eger, das bereits 1950 zum städtischen Denkmalschutzgebiet erklärt worden war, war inzwischen eine bau-
fällige Ruine geworden. Von den 537 Häusern innerhalb der Denkmalschutzzone konnten in den vorangegangenen zehn Jahren nur 59 Häuser re-
noviert werden, dafür stürzten 67 ein oder wurden abgerissen. Die eigentliche intensive Rekonstruktion der Bausubstanz erfolgte in den Jahren 
1958 - 1960, als bei der Sanierung des historischen Stadtkerns über 90 Mio. Kronen verbaut wurden. Die in der damaligen Zeit als weltweit ein-
zigartig proklamierte komplexe Methode der Sanierung und Rekonstruktion der historisch wertvollen Bausubstanz in der Altstadt erwies sich als 
grundlegender Irrweg und negativer Eingriff in die Substanz des denkmalgeschützten Gebietes. Die Entfernung der inneren Bausubstanz ganzer 
Häuserblocks zerstörte die ursprüngliche gotische Parzellierung. Aus den mit Begeisterung projektierten Innenhöfen mit Ruhe gewährenden Grün-
flächen und Sportplätzen für die Jugend und die Werktätigen wurden unappetitliche Abstellplätze für Mülltonnen und Autowracks. Die Rekonstruk-
tion nach der so genannten Blockmethode verband räumlich das Innere verschiedenster Häuser und zerstörte ihre ursprüngliche Raumaufteilung 
völlig. Das Ziel, so viele Wohnungen wie möglich zu gewinnen, hatte Vorrang vor der Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands; Abrissar-
beiten wurden zum Synonym für die Sanierung der Bausubstanz.

Der Beschluss des Sekretariats der KPTsch am 24. Januar 1962, die Hälfte der für die Rekonstruktion vorgesehenen Finanzen zu kürzen und da-
für Plattenhäuser zu bauen, bedeutete das Ende der weiteren Rekonstruktion der Altstadt. Zum Jahresende 1963 wurden die begonnenen Renovie-
rungsarbeiten abgeschlossen und vorbereitete Sanierungsprojekte für die restlichen historischen Bauten dienten als amtliche Unterlagen für spä-
tere Demolierungsbeschlüsse. Aus dem Stadtbild verschwand so für immer die wertvolle Bebauung bei der Burg mit dem Ausreiterhof und dem 
Naglerplatz. Von der Martinigasse mit dem Schlösschen blieb nur ein einziges Gebäude aus den 1930er Jahren stehen. Plattenhäuser ersetzten die 
komplette ehemalige Schulgasse und einen Teil des Kasernplatzes.

Das Verzeichnis der Abrissarbeiten im gesamten Stadtgebiet von Eger aus dem Jahre 1963 bestätigt, dass von den ursprünglich 2.100 Häusern, 
die 1945 noch standen, innerhalb von nicht ganz 20 Jahren 632 Gebäude abgerissen wurden. Die Art und Weise der Rekonstruktion verwandelte 
den alten historischen Stadtkern in eine bloß dekorative Kulisse und das neue Eger der folgenden 20 Jahre wurde eine Stadt der Kasernierung in 
Plattenbauten, die die stehen gebliebenen Reste der historischen Altstadt umzingelten.

Das letzte Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts gab wieder Hoffnung auf eine ruhige und ungestörte Entwicklung. Bei der feierlichen Grundsteinlegung 
für das neue Schulgebäude Rudolfinum am 18. August 1874 war in den Grundstein eine Pergamenturkunde als Botschaft für die Nachkommen-
den eingelegt worden. In der Botschaft stand der Wunsch, diese Schule möge für viele Jahre unter dem Schutz des Allmächtigsten zur Zierde und 
zu einem Symbol der von Bildung geprägten Stadt werden. Im Jahre 1999, 125 Jahren später, wurde auch dieses Gebäude abgerissen. Hoffen wir, 
dass es die letzte Zerstörung in Eger war - nicht nur im vergangenen absurden 20. Jahrhundert.
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Průhled Dobrovského ulicí 
od Rejtarského dvora 
k Růžovému kopečku. 
Kolem roku 1930

Blick durch 
die Rahmturmgasse 
vom Ausreiterhof 
zum Rosenbühl. 
Um 1930

Poohří.
Pohled ke Kachnímu 
kameni z místa dnešní 
přehrady.
1900

Egertal. 
Blick vom jetzigen 
Stausee zum Entenstein. 
1900
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Lámání ledu na Ohři 
před železničním 

viaduktem.
Kolem roku 1910

Eisbrechen an der Eger 
vor dem Eisenbahnviadukt. 

Um 1910

Kašna s dudákem 
a hostinec U Horní brány 

v Březinově ulici.
Kolem roku 1930

Dudelsackbrunnen 
bei der Obertorschänke 
in der Rothkirchstraße. 

Um 1930
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Schodiště na Kasárním 
náměstí a dolní část
Školní ulice.
Kolem roku 1930

Kasernplatz 
mit Doppelstiege, 
Blick zur Schulgasse. 
Um 1930

Celkový pohled na město a 
městské mlýny 
od severozápadu. 
Kolem roku 1935

Gesamtansicht 
mit den Stadtmühlen 
von Nordwesten. 
Um 1935

Pohled z hradu 
na zástavbu v ulici 
Elišky Krásnohorské.
Kolem roku 1910

Blick von der Burg 
zur Vohburggasse. 
Um 1910



8

Hradní ulice.
Pohled od bývalé 

Mlýnské brány 
k zámečku Martiniů.

1898

Ameneigasse. 
Blick vom ehemaligen 

Mühltor 
zum Martinischlößl. 

1898

Mlýnská ulice.
Pohled k bývalé 
Mlýnské bráně.

Kolem roku 1930

Mühlgasse. 
Blick zum ehemaligen 

Mühltor. 
Um 1930
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Průhled Písečnou bránou 
do Mlýnské ulice.
Vlevo městské mlýny.
1899

Blick durch das Sandtor 
in die Mühlgasse
mit Stadtmühlen. 
1899

Průhled Hradební ulicí 
před stavbou klášterní 
školy.
1905

Gschiergasse 
vor dem Bau 
der Klosterschule. 
1905
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Ulice Trčky z Lípy. 
Kolem 1935

Staufengasse.
Um 1935

Ulice Trčky z Lípy.
1946

Staufengasse.
1946

Náměstí se Špalíčkem.
Kolem roku 1930

Der Egerer Markplatz 
mit Stöckl.

Um 1930
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Májová ulice.
Městský park 
a škola u Horní brány.
1899

Schanzstraße. 
Stadtpark 
und Obertorschule. 
1899

Májová ulice.
Technické služby města 
před městským parkem.
Kolem roku 1900

Schanzstraße. 
Arbeiter des Städtischen 
Bauhofs vor dem 
Obertorpark. 
Um 1900
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Průhled Dlouhou ulicí 
od Horní brány.

1899

Blick durch die 
Lange Gasse vom Obertor. 

1899

Školní ulice.
Pohled od hotelu Hvězda 

k bývalému gymnáziu.
1901

Schulgasse. 
Blick vom Hotel Stern 

zum ehemaligen 
Gymnasium. 

1901



13

Nová chebská nemocnice 
po dostavbě v roce 1910.

Neubau des Städtischen 
Allgemeinen 
Krankenhauses. 
1910

Komenského ulice.
Chebští hasiči 
před Rudolfinem.
Kolem roku 1930

Ringstraße. 
Egerer Feuerwehr 
vor dem Rudolfinum. 
Um 1930

Horní část náměstí 
s pomníkem císaře Josefa.
1899

Oberer Marktplatz 
mit Kaiser-Josef-Denkmal. 
1899



14

Průhled starou 
Nádražní ulicí k bývalé 

Fischerově strojírně.
1898

Bahnhofstraße. 
Blick zur ehemaligen 

Maschinenfabrik Fischer. 
1898

Průvod řezníků 
při slavnosti mávání 

praporem v horní části 
staré Nádražní ulice.

1907

Obere Bahnhofstraße. 
Festzug der Fleischerzunft 

beim Fahnenschwingen. 
1907

Průhled starou Nádražní 
ulicí k náměstí.

1898

Bahnhofstraße. 
Blick zum Marktplatz. 

1898



15

Smetanova ulice. 
Rodný dům 
Balthasara Neumanna.
1902

Schiffgasse. 
Geburtshaus Balthasar 
Neumanns. 
1902

Mlýnská ulice 
kolem roku 1900.

Mühlgasse 
um 1900.



16

Zadní trakt Školní ulice 
a kostel sv. Mikuláše.

Kolem roku 1930

Hinterer Trakt 
der Schulgasse 

mit St. Niklaskirche. 
Um 1930

Klášter klarisek 
a františkánský kostel.

1900

Klarissenkloster 
und Franziskanerkirche. 

1900



17

Kostel sv. Jodoka 
za viaduktem.
1920

St. Jodokkirche 
hinter dem Bahnviadukt. 
1920

Kostel sv. Bartoloměje 
s kaplí sv. Václava.
Kolem roku 1930

St. Bartholomäuskirche 
mit Wenzelskapelle. 
Um 1930

Poohří.
Promenádní cesta 
u Kachního kamene.
1890

Egertal. 
Promenadenweg 
beim Entenstein. 
1890



18

Poohří.
Krajinná výstava 

za Střelnicí pod hradem.
1923

Egertal. 
Landesgartenausstellung 

hinter dem Schützenhaus. 
1923

Poohří.
Pohled z hradu 

na výstaviště 
v roce 1929.

Egertal. Ausstellung 
auf der Brühlwiese. 

1929

Poohří.
Pohled na výstaviště 

v roce 1920

Egertal. Ausstellung 
auf der Brühlwiese. 

1920



19

Náměstí. Scéna 
z Valdštejnských her 
v roce 1911

Marktplatz. 
Wallensteinfestspiele 
im Jahre 1911

Náměstí.
Slavnost hasičů 
a chebského záchranného 
sboru.
Kolem roku 1910

Marktplatz. 
Fest der Feuerwehr 
und des Rettungsdienstes. 
Um 1910

Žně na Špitálském vrchu.
Kolem roku 1930

Ernte auf dem Spittelberg. 
Um 1930



20

Kašna na rohu Hradní 
a Mlýnské ulice.

1936

Brunnen an der Ecke 
Amenei- und Mühlgasse. 

1936

Poohří.
Výletní restaurace Mlýnek 

u Křížového kamene.
Kolem roku 1920

Egertal. 
Ausflugsgaststätte 

Insel Mühlerl 
beim Kreuzenstein. 

Um 1920

Poohří. Výletní restaurace 
Egerwarte 

u chebské vyhlídky.
Kolem roku 1910

Egertal. Ausflugsgaststätte 
bei der Egerwarte. 

Um 1910



21

Poohří.
Lávka a chebský mlýn 
u Skalky.
1910

Egertal. 
Steg und Egerer Mühle 
bei Stein. 
1910

Koželužská ulice 
se známou 
Heroldovou koželužnou.
1900

Gerbergasse 
mit der Heroldschen 
Gerberei. 
1900

Koželužská ulice.
Pohled z lávky.
1900

Gerbergasse. 
Blick vom Egersteg. 
1900



22

Tělocvična na rohu 
Komenského ulice.

Kolem roku 1900

Turnhalle im Schillerpark. 
Um 1900

Chebské nádraží kolem 
roku 1930.

Egerer Bahnhof. 
Um 1930

Ulice 26. dubna.
Pohled k Březinově ulici 

s dekorací staré 
Horní brány.

1911

Schmeykalstraße. 
Blick zur Rothkirchstraße 
mit Dekoration des alten 

Obertores. 
1911



23

Školní budova Rudolfina 
v Komenského ulici.
Kolem roku 1900

Schulgebäude Rudolfinum 
in der Ringstraße. 
Um 1900

Poohří. Pohled na lávku
a známý hostinec 
Schustersprung vpravo.
1897

Egertal. 
Egersteg und das berühmte 
Gasthaus Schustersprung 
(rechts). 
1897

Komenského sady 
s hostincem Frankental.
1901

Schillerpark 
mit dem Gasthaus 
Frankental. 
1901



24

Pohled z hradu 
do ulice Trčky z Lípy.

Kolem roku 1930

Blick von der Burg 
zur Staufengasse. 

Um 1930

Zlatý vrch.
Stará cesta 

do Františkových Lázní.
1901

Goldberg. 
Alter Weg 

nach Franzensbad. 
1901



25

Pohled na Cheb 
od jihozápadu.
Kolem roku 1910

Gesamtansicht der Stadt 
von Südwesten. 
Um 1910

Ulice 26. dubna 
před stavbou budovy 
nové banky.
1897

Schmeykalstraße 
vor dem Bau des neuen 
Bankhauses. 
1897

Průhled Dobrovského ulicí 
k hradu. 
Kolem roku 1930

Rahmturmgasse. 
Blick zur Burg. 
Um 1930



26

Poohří. Kluziště 
na zamrzlé Ohři 

pod hradem.
1896

Egertal. Eislaufplatz 
unter der Burg. 

1896

Pohled na Cheb z hradu se 
zámečkem Martiniů 

v popředí.
Kolem roku 1930

Blick von der Burg mit 
Martinischlößl 

im Vordergrund. 
Um 1930

Poohří. Lávka 
a restaurace Střelnice 

pod hradem.
1901

Egertal. Egersteg 
und Schützenhaus 

unter der Burg. 
1901



27

Ulice Dobrovského.
Kolem roku 1935

Rahmturmgasse.
Um 1935

Mlýnská ulice.
Kolem roku 1930

Mühlgasse.
Um 1930



28

Březinova - Rothkirchstraße
Dlouhá - Lange Gasse
Dobrovského - Rahmturmgasse
Elišky Krásnohorské - Vohburggasse
Hradební - Gschiergasse
Hradní - Ameneigasse
Kachní kámen - Entenstein
Kasární náměstí - Kasernplatz
Komenského - Ringstraße
Komenského sady - Schillerpark
Koželužská - Gerbergasse
Májová - Schanzstraße
Mlýnská - Mühlgasse
Nádražní - Bahnhofstraße
Poohří - Egertal
Rejtarský dvůr - Ausreiterhof
Růžový kopeček - Rosenbühl
Smetanova - Schiffgasse
Školní - Schulgasse
Špitální vrch - Spittelberg
Trčky z Lípy - Staufengasse
Zlatý vrch - Goldberg
26. dubna - Schmeykalstraße

Ameneigasse - Hradní
Ausreiterhof - Rejtarský dvůr
Bahnhofstraße - Nádražní
Egertal - Poohří
Entenstein - Kachní kámen
Gerbergasse - Koželužská
Gschiergasse - Hradební
Goldberg - Zlatý vrch
Kasernplatz - Kasární náměstí
Lange Gasse - Dlouhá
Mühlgasse - Mlýnská
Rahmturmgasse - Dobrovského
Ringstraße - Komenského
Rosenbühl - Růžový kopeček
Rothkirchstraße - Březinova
Schanzstraße - Májová
Schiffgasse - Smetanova
Schillerpark - Komenského sady
Schmeykalstraße - 26. dubna 
Schulgasse - Školní
Spittelberg - Špitální vrch
Staufengasse - Trčky z Lípy 
Vohburggasse - Elišky Kránohorské

České a německé názvy ulic Deutsche und tschechische 
Straßennamen


