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Fritz Pontini

Večer na Ohři

Z alba Z Chebska.

Před 1909, lept a akvatinta na papíru, 243 × 314 mm 
(344 × 500 mm), Muzeum Cheb. Značeno vpravo v tisku:  
„F. PONTINI“, vpravo pod tiskem: „Fritz Pontini“, vlevo dole: 
„Abend a./d. Eger“, vpravo: „Original-Radierung“.

Lept Fritze Pontiniho zobrazuje nábřeží Ohře s trojicí výrazně 
vystupujících věží. Nejde ovšem o přesný přepis reality, nýbrž 
o romantickou etudu na téma středověku doznívajícího v někte-
rých archaických partiích Chebu. Jak ukazuje fotografie Josefa 
Haberzettla zhruba ze stejné doby, Pontini důsledně vynechává 
všechny připomínky současnosti, jako jsou vysoké komíny nebo 
regulace Ohře. Vyzděné nábřeží je vidět na fotografii vpravo, 
kde začíná hned za stromy, které jsou na grafice zobrazeny; na 
protějším břehu se ztrácí v zástavbě pod dnes zaniklou Vodní 
věží (Wasserturm), zobrazenou uprostřed. Vlevo od ní je Černá 
věž (Schwarzer Turm) na hradě, vpravo Teufelova (dnes ne-
správně Čertova věž; Teufelsturm), která však ve skutečnosti 
není z tohoto místa vidět a na Haberzettlově fotografii vykukuje 
pouze špička její střechy za špitálem křižovníků. 

Fritz Pontini

1874 Vídeň – 1912 Vídeň

Pontini pocházel ze staré františkolázeňské rodiny hoteliérů, kte-
rá sem přišla už na začátku 19. st. z Chebu. Jeho dědeček se ože-
nil s dědičkou velkého hotelu Zum Erzherzog Stefan (Arcivévoda 
Stěpan, dnes Beseda), po němž jej převzal malířův otec Hans 
Pontini. Jeho sestra, malířova teta, Rosa Pontini (1844–1874) 
byla významnou literátkou, která publikovala pod pseudony-
mem Constanze Monter. 
Pontini v  letech 1892 až 1901 vystudoval vídeňskou akademii 
u malíře Franze Rumplera a grafika Williama Ungera. Ve Vídni se 
oženil a usadil se zde natrvalo, každoročně však přijížděl na dlou-
hé letní pobyty do Františkových Lázní. Zároveň hodně cestoval 
(severní Itálie, ostrovy Rujána a  Hiddensee v  Baltickém moři či 
jezero Chiemsee). Jeho umělecká dráha brzy nabrala stoupají-
cí kurz: pravidelně vystavoval ve Vídni1 a v Praze,2 příležitostně 
i v Mnichově, Římě a dalších městech. Byl také členem několika 
významných uměleckých spolků.3 Slibně se rozvíjející kariéru 
však přervala tragická smrt. 22. června 1911 se zastřelil ve svém 
vídeňském ateliéru v  reakci na předchozí sebevraždu své ženy. 
Během Pontiniho krátké nepřítomnosti se jeho paní střelila re-
volverem do srdce. Když ji po návratu objevil, obrátil tutéž zbraň 
proti sobě. Motivy tragédie nejsou dodnes zcela objasněny – Pon-
tiniovi neměli finanční problémy a manželství prý bylo zcela har-
monické. Z několika nejasných řádek, které mu žena zanechala, 
vyplývá, že byla nemocná a chtěla jej uchránit starostí; pro něj 
však život bez ní ztratil smysl. Těla byla převezena do Františ-
kových Lázní. Po zničení hřbitova po druhé světové válce byl ná-
hrobní kámen od Karla Wilferta ml. uložen v Muzeu Cheb. 
Podle Aloise Johna, který mu v roce 1909 věnoval obsáhlý text, do-
kázal Pontini jako první vyjádřit charakter a „duši“ Chebska.4 A sice 
stejným způsobem jako umělci z kolonie Worpswede, kteří na konci 
80. let 19. st. objevili chudou a nenápadnou krajinu vřesovišť za Bré-
mami. Ostatně ta má podobný ráz jako okolí Františkových Lázní, 
s břízkami, rybníky a slatinami. Melancholicky ztišené a dekorativně 
komponované Pontiniho krajiny jsou opravdu někdy až zaměnitelné 
s těmi od Otto Modersohna, Fritze Overbecka či Fritze Mackensena; 
z českého umění mají nejblíže k ranému Kalvodovi.
Ale Pontiniho tvorba se neomezovala na krajinářství. V některých 
pracích se objevuje pozdně secesní dekorativismus (např. Bažan-
ti z r. 1909 ze sbírek františkolázeňského muzea), v grafice z cyk-
lu La femme élegante (1902) je zase karikován mondénní svět 
velkoměsta a  konečně další polohou byly jeho veduty městské  

i venkovské, o které nám tu jde především. Jeho grafika nám ob-
sahově i stylově připomene tvorbu jeho vrstevníka T. F. Šimona,  
přestože nedosahuje jeho technické ekvilibristiky. Pontini 
je zkrátka typickým představitelem středoevropského umění 
přelomu století v souřadnicích mezi Vídní, Prahou a Mnichovem. 
Proto až překvapí, v jak naprostém zapomnění se tento umělec 
dnes ocitl. Dokonce ho pominula i většina dosavadních projektů 
připomínajících české Němce,5 a jeho dílo tak stále ještě čeká na 
plnohodnotné vřazení do kontextu umění na našem území.

1  Zejména v Künstlerhausu. A.S.L.: Vienna. Studio-Talk, Studio International, 
1910, č. 209, s. 244.

2  Obesílal výroční výstavy Krasoumné jednoty. Toman, Prokop: Nový slovník 
československých výtvarných umělců, díl II (L–Ž). Praha 1950 s. 298.

3  Verein deutscher bildender Künstler in Böhmen, Praha; Genossenschaft 
bildender Künstler Wiens, Vídeň; Verein für Original-Radierung, Mnichov.

4  John, Alois: Fritz Pontini. Unser Egerland, 1909, č. 5, s. 7–9.

5  Výjimkou jsou výstavy z velké soukromé sbírky Patrika Šimona. V monografii 
Zamlčená moderna, doprovázející stejnojmennou výstavu, která v roce 2009 
proběhla v Chebu, je Pontini opět charakterizován jako „pozapomenutý 
krajinář“, jehož „jméno navždy zmizelo z uměleckých souvislostí“. Zamlče-
ná moderna. Iluze a sny. Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona 
1880–1930. Praha 2009, s. 162.A  Výřez dobové fotografie Josefa Harbezettla, kol. 1900, SOkA Cheb.

B  Fritz Pontini, Vlastní portrét, po 1900.
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Rudolf Herbert Schlindenbuch

Středověk v Chebu

Před 1924, lept a akvatinta na papíru, 335 × 210 mm 
(565 × 390 mm), Muzeum Cheb. Značeno pod tiskem vlevo: 
„Mittealter in Eger“, vpravo: „RH. Schlindenbuch.“, dole autor-
ské razítko „S“ a „Orig. Rad.“.

B

A

1  K tomu více viz s. 132–133.

2  Český Cheb, 27. 2. 1948. Její text doprovodil kresbou Václav Kadlec. 

3  Boháč, Jaromír: Cheb. Zmizelé Čechy. Praha – Litomyšl 2008, s. 52.

A  T. Fischer, Vodní věž, 1930.

B  Karel Votlučka, Cheb, 1934.

C  Martin Rössler, Cheb. Vodní věž, z alba Štaufské město Cheb, kol. 1937.

Fritz Pontini

Kus středověku z Chebu

Z alba Domy z Chebska.

Před 1907, lept a akvatinta na papíru, 363 × 215 mm 
(465 × 305 mm), Muzeum Cheb. Značeno vlevo dole v tisku: 
„F. PONTINI“, vlevo pod tiskem: „Ein Stück Mittelalter aus 
Eger“, vpravo: „Fritz Pontini“. 

Stejný motiv Vodní věže (Wasserturm) se objevuje ještě na dal-
ším Pontiniho leptu. Tentokrát je zobrazení zcela věrné, jak to 
dokládá i srovnání s dalšími prácemi. Tajemná a temná Vodní 
věž se siluetou kostela sv. Mikuláše v pozadí se tak stala jed-
ním z ikonických motivů Chebu. Vedle Martina Rösslera, které-
mu věnujeme samostatný medailon, ji zobrazil i Karel Votlučka 
(1896–1963), kreslíř a grafik, který se na městské veduty spe-
cializoval. O autorovi kvaše z chebského muzea T. Fischerovi 
nic bližšího nevíme.
Na Rösslerově grafice je vpravo vidět i část budovy, v níž se na-
cházel sál hostince U České koruny. V roce 1947 se v něm odehrál 
jeden z prvních koncertů Bedřicha Smetany.1 Díky tomu pak byla 
po válce Schiffgasse (Lodní ulice) přejmenována na Smetanovu. 
V letech 1859–92 sál používala židovská obec jako modlitebnu. 
V roce 1948 jej Mira Mladějovská popisuje jako pustou chátrající 
stavbu,2 která byla roku 1955 stržena. Při demolici se zhroutila 
i Vodní věž v jejím sousedství, jež se už před válkou nacházela ve 
špatném stavu a v jejím zdivu byly patrné velké trhliny.3

C





A
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Fritz Pontini

Nádvoří Městského domu v Chebu

Z alba Domy z Chebska.

Před 1907, lept a akvatinta na papíru, 268 × 195 mm 
(473 × 317 mm), Muzeum Cheb. Značeno vlevo dole v tisku: 
„F. PONTINI“, pod tiskem vpravo: „Fritz Pontini“, dole vlevo: „Hof 
des Stadthauses in Eger“, vpravo: „Farbig Original-Radierung“. 

Pontiniho grafiky s chebskými motivy jsou součástí dvou alb. 
První z nich s názvem Z Chebska (Aus dem Egerlande) vyda-
la Společnost na podporu německé vědy, umění a  literatury 
v  Čechách a  mezi jedenácti listy byly Špalíček v  Chebu nebo 
Na Ohři. (V druhém případě jde nejspíš o reprodukovaný tisk 
Večer na Ohři.) Druhé album s deseti lepty, z toho šesti barev-
nými, se jmenovalo Domy z Chebska (Baulichkeiten aus dem 
Egerlande). Titulní list zobrazoval zasněženou Rolandovu 
kašnu, tzv. Wastla, vedle toho album obsahovalo lepty Dvůr 
městského domu v Chebu, Kus středověku z Chebu a Zřícenina 
starého císařského hradu v Chebu.1

V roce 1924 narazil Alois John v chebském knihkupectví na al-
bum „asi 25 větších i menších leptů pražského malíře a grafika 
Rudolfa Schlindebucha“, které ho zaujaly natolik, že jim věno-
val celý článek ve svém časopise Unser Egerland.2 O autorovi 
a jeho motivacích se v něm mnoho nedozvíme a John ho nejspíš 
vůbec neznal. Správně však usoudil, že to je následník Ponti-
niho v tom, jak dokáže tlumočit náladu („Stimmung“) staroby-
lého města. Schlindenbuch byl ostatně jen o tři roky mladší než 
Pontini, na rozdíl od něj však byl umělcem veskrze lokálním. 
Umělecká studia započal až těsně před svou třicítkou a  nej-
spíš působil jako středoškolský profesor v Praze. Porovnáme-li 
zpracování motivu Vodní věže obou autorů, podobnost je tak 
blízká, až se nelze ubránit dojmu, že ve Schlindenbuchově pří-
padě jde o plagiát. Ještě více zarazí, že Schlindenbuch grafiku 
nejen okopíroval, ale převzal i její nezvyklý název! Něco podob-
ného platí o motivu ze dvora Pachelbelova nebo také Městské-
ho domu, spojeného se zavražděním Albrechta z  Valdštejna, 
který od roku 1873 sloužil chebskému muzeu. Nejenže Schlin-
denbuch volí stejný úhel pohledu, ale také on scénu zasazuje 
pod noční nebe plné hvězd a nádvoří zalévá měsíčním svitem. 
Navíc oba dva grafiku koncipují jako romantický pohled do dáv-
né historie. Už Pontini pominul historické náhrobníky, které mu-
zeum prezentovalo podél zdí, a do obrazu zapojil dvojici postav 

v historických oděvech. Schlindenbuch jde ještě dál a schodiště 
zaplnil dragouny kapitána Deverouxe, vybíhajícími do prvního 
patra, kde se nacházel Valdštejnův pokoj. A protože k události 
došlo v únoru, pokryl střechy i nádvoří sněhem…

Rudolf Herbert Schlindenbuch

Pachelbelův dům v Chebu

Před 1924, lept a akvatinta na papíru, 264 × 245 mm 
(450 × 350 mm), Muzeum Cheb. Značeno vlevo: „Haus Pachelbel 
in Eger“, vpravo: „RH. Schlindenbuch“, dole uprostřed: „Orig. Rad. 
Vorzugsblatt“ a autor. razítko „S“, v tisku vlevo dole: „RS“.

B

C

A  Fritz Pontini, Špalíček v Chebu, z alba Z Chebska, před 1909.

B  Fritz Pontini, Rolandova kašna v Chebu, z alba Domy z Chebska, před 1907.

C  Fritz Pontini, Zřícenina starého císařského hradu v Chebu, z alba Domy 
z Chebska, před 1907.

1  Dva posledně jmenované tisky byly do muzejních sbírek zakoupeny v roce 
1907, což určuje jejich terminus ante quem.

2  John, Alois: Schlindenbuchs Radierungen. Unser Egerland, 1924, s. 73–75.
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Rudolf Herbert Schlindenbuch

Cheb. Císařský hrad 

Před 1924, barevná akvatinta na papíru, 243 × 296 mm 
(373 × 499 mm), Muzeum Cheb. Značeno v tisku vpravo 
dole: „RS“, pod tiskem vlevo: „Eger. Die Kaiserburg.“, vpravo: 
„R H. Schlindenbuch.“, dole autorské razítko a „Orig. Rad.“.

V  Schlindenbuchově albu se ocitlo i  jedno místo mimo vlast-
ní Cheb – oblíbená výletní restaurace Ostrov Mlýnek (Insel 
Mühlerl) na břehu Ohře, navštěvovaná hosty z  Chebu i  Fran-
tiškových Lázní. Restaurace zde byla už od 60. let 19. století, 
kdy byl původní mlýn rozšířen o podloubí pro hosty. Zobrazená 
podoba vznikla přestavbou v roce 1910. K propagaci restaura-
ce sloužila i řada téměř identických pohlednic, které ji zachyco-
valy z úzkého náspu, oddělujícího řeku od mlýnského náhonu. 
Tuto fotografickou předlohu použil i  Schlindenbuch, který ji 
pouze mechanicky převedl do techniky leptu, což velmi dob-
ře dokládá jeho přístup. Místo zmizelo pod hladinou přehrady 
Skalka, postavené v letech 1961–64.1

Rudolf Herbert Schlindenbuch

1877 Písek – 1934 (?)

Dnes zcela zapomenutý grafik a  malíř, o  němž není známo ani 
přesné datum jeho úmrtí (někdy se uvádí 1934), vystudoval až 
v pozdním věku pražskou akademii v ateliérech německých pro-
fesorů Augusta Brömseho a Franze Thieleho (1916–22). Působil 
v  Praze a  specializoval se na městské motivy ať už v  oleji nebo 
v  grafice v  technice barevného i  černobílého leptu. Řadu svých 
obrazů vydal jako pohlednice pro Podpůrný spolek samostat-
ných slepců pro ČSR v Praze, respektive jeho německou pobočku 
v  Ústí nad Labem.2 V  případě Chebu jsou známy tři pohlednice 
s  reprodukcemi obrazů datovaných 1933, které však doslova 
opakují motivy starších grafik (Špalíček, Hrad od řeky, Valdštej-
nův dům). Na pohlednicích je titulován jako profesor, takže se lze 
domnívat, že působil jako středoškolský učitel. 

A  Rudolf Herbert Schlindenbuch, Restaurace Ostrov Mlýnek, před 1924. 

B  Dobová pohlednice zachycující restauraci ze stejného místa. 

1  Boháč, Jaromír: Cheb. Zmizelé Čechy. Praha – Litomyšl 2008, s. 62.

2  Die deutsche Abteilung des Unterstützungsvereins der selbständigen  
Blinden für die ČSR.
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Rudolf Herbert Schlindenbuch

Na Ohři 

20. léta, lept, Národní galerie v Praze. Značeno v tisku vlevo 
dole: „RS“, pod tiskem vlevo: „An der Eger“, vpravo: „R. H. 
Schlindenbuch.“

Jedním z nejmalebnějších míst v Chebu bývala Koželužská uli-
ce (Gerbergasse), tvořená asi 17 domy s dřevěnými pavlačemi 
a stupňovitými půdami pro sušení kůží. Nacházela se za řekou 
proti mlýnům, aby zápach vznikající při vydělávání kůží neobtě-
žoval město. Zachytil ji nejen Schlindenbuch, ale i několik dalších 
umělců, např. Marie Zickler (viz s. 167) nebo Martin Rössler. Oba 
posledně jmenovaní si vybrali pasáž s Heroldovou koželužnou, 
stojící mimo řadu ostatních domů hned u řeky.1 Bílý dům vpra-
vo na Rösslerově dřevořezu je Wilhelmova koželužna, už v roce 
1827 přestavěná, a proto se lišící od ostatních; dnes stojí osamě-
le mezi garážemi. Na opačném konci ulice pak zůstala zachová-
na Kraderova koželužna, v současnosti sídlo nadace Evropské 
Comenium. Ostatní domy byly zbourány mezi roky 1955–60.2

B

A

C

1  Jejím majitelem byl autor modelu města A. Herold (viz s. 108–111).

2  Boháč, Jaromír: Cheb. Zmizelé Čechy. Praha – Litomyšl 2008, s. 63.

A  Martin Rössler, Cheb. Koželužská ulice, z alba Štaufské město Cheb, 1937. 

B  Foto Josef Haberzettl, SOkA Cheb.

C  Wilhelmova koželužna, současný stav.





162 — 163

Richard Teschner

Špalíček v Chebu 

Vyšlo jako součást alba Deutschböhmen im Bilde, sešit 4, č. 
13. březen 1910. 

1909, lept a akvatinta na papíru, 223 × 313 mm. Značeno 
vpravo dole tiskem: „ORIG. RAD. RICHARD TESCHNER PRAG“, 
vpravo: „DRUCK V. A. DE PIAN PRAG“, v tisku vpravo dole 
datace s autorskou značkou: „19RT09“.

Richard Teschner se narodil v Karlových Varech. Přestože se 
v pěti letech rodina přestěhovala do Litoměřic, vždy se ke své-
mu původu hlásil a spojoval s ním svou řemeslnou zručnost 
a zarputilost, s níž sledoval své umělecké cíle. „Pocházím z ro-
diny dobrých Chebanů („aus einer Familie guter Egerländer“) po 

Richard Teschner

1879 Karlovy Vary – 1948 Vídeň

Teschner byl jedním z  nejvšestrannějších umělců své doby. Zá-
klady grafických technik si osvojil už před vstupem na pražskou 
akademii (1896–1899) v  litoměřickém ateliéru svého otce lito-
grafa. Jeho první pokus uchytit se ve Vídni v roce 1900 ztroskotal 
a on se vrátil zpět do Litoměřic, odkud v roce 1902 odešel do Pra-
hy. Poté co se mu nepodařilo získat profesuru na pražské aka-
demii, odešel v roce 1909 do Vídně, kde se oženil. V roce 1911 na 
svatební cestě objevil v Holandsku javajské loutky, které se oproti 
marionetám vodí zespodu za pomoci tyček. V nich konečně na-
lezl divadelní formu, která mu vyhovovala. V  roce 1912 napsal 
v rychlém sledu několik kusů pro své divadlo Zlatá skříňka (Der 
Goldene Schrein), založených na indonéských legendách. V dal-
ších letech loutkové divadlo zcela pohltilo veškerou Teschnerovu 
energii a jak v řemeslném, tak i v obsahovém smyslu si jím vytvo-
řil jakési vlastní univerzum. Další nové podněty našel ve dvacá-
tých letech ve filmu. Vyvinul tzv. Figurenspiegel („loutkové zrca-
dlo“), v němž pozadí jeviště tvořilo kruhové konkávně zakřivené 
zrcadlo. Zde mohl až do své smrti rozehrávat fantaskní obrazové 
světy, při čemž ještě dále rozšířil výrazové možnosti divadla díky 
technice, která tehdy byla k dispozici (projekce chemických pro-
cesů, světelné efekty, zadní projekce atd.).3

staletí usedlých na své půdě, kteří uměli vše, co potřebovali ke 
svému dennímu životu. Také já si nedovedu představit, že bych 
nesvedl věc, kterou lze udělat těmahle dvěma rukama. Člověk 
dokáže vše, musí jen chtít. Zapomenuté tajemství všeho velkého 
starého umění nespočívá v ničem jiném než v radosti z řemesla.“1 
V  jeho díle máme i několik položek s chebskými motivy. V  je-
jich pozadí je přátelství se sochařem Karlem Wilfertem ml., 
s  nímž se poznali během studií na pražské akademii. Kolem 
roku 1905 byla jejich spolupráce obzvlášť intenzivní. V  tom-
to roce se Wilfert stal předsedou a  Teschner místopředse-
dou spolku Verein deutscher bildender Künstler in Böhmen 
(Jednota německých výtvarných umělců v  Čechách), tehdy 
nejdůležitějšího uskupení německých umělců mladé genera-
ce. Díky podpoře svého otce sochaře, který v Chebu vlastnil 
prosperující kamenosochařský podnik, si Wilfert mohl dovo-
lit stavbu vily v  Praze na Letné, tzv. Modrého domu, kterou 
mu navrhl proslulý německý architekt Josef Zaschke. Zde 
nabídl svému příteli prostor pro zřízení ateliéru a  spolu se 
tu v  roce 1907 pokusili o  založení německé výtvarné ško-
ly v  rámci Dürerbundu. Wilfert na ní vedl kurzy sochařství, 
Teschner leptu. Celý podnik však skončil už v  roce 1908.2 

Byl to nejspíš Wilfert, kdo mu zprostředkoval významnou za-
kázku, která je jeho nejznámější prací věnovanou Chebu – ná-
vrh plakátu pro první Valdštejnské slavnosti v roce 1908, který 
byl používán i v dalších ročnících. Valdštejn na mohutném vzpí-
najícím se koni, pojatém v jeho dekorativním stylu, je zobrazen 
na pozadí volné historické rekonstrukce starého Chebu s hra-
dem, Mostní branou a Teufelovou (Čertovou) a Mlýnskou věží.  
Druhou chebskou prací je lept Špalíček z roku 1909. Ve stejném, 
poněkud konvenčním stylu zpracoval v té době i dva pražské 
motivy – roku 1907 to byl pohled na Malou Stranu z Karlova 
mostu, v roce 1909 zobrazil bruslení pod zamrzlým Karlovým 
mostem. Špalíček vyšel jako součást čtvrtého sešitu repro-
dukcí a originálních grafik Deutschböhmen im Bilde v březnu 
1910. Alba vydával právě spolek, který Wilfert s Teschnerem 
řídili, každý měsíc vycházel jeden sešit se čtyřmi vyobrazeními 
a úvodním textem. Zřejmě díky Wilfertovi bylo zmíněné čtvrté 
číslo věnováno Chebu. Kromě Teschnerova originálního leptu 
obsahoval tři reprodukce: Pontiniho Valdštejnův dům v Chebu 
(viz s. 156–157), Klemmův barevný dřevořez Zámeček Watz-
kenreuth (Vackov) u Chebu a akvarel s panoramatickým pohle-
dem na Cheb od pražského malíře Karla Kostiala. Také Kostial 
patřil k členům spolku a zároveň k úzkému přátelskému okru-
hu obou autorů. Pontini byl Wilfertův krajan a nejspíš i přítel, 
neboť po jeho smrti mu vytvořil náhrobek. 

1   Hadamowsky, Franz: Richard Teschner und sein Figurenspiegel. Wien 1956, s. 5.

2   Ifkovits, Kurt: Versuch einer Biographie Richard Teschners. In: „Mit diesen 
meinen zwei Händen…“ Die Bühnen des Richard Teschners. Katalog výstavy, 
Östereichisches Theatermuseum, Wien, 25. 4. 2013-10. 2. 2014, s. 323–324.

3   Životopisný text vychází z katalogového textu Kurta Ifkovitse k výstavě 
Richard Teschner, Loutka Kiai Ageng z představení „Nawang Wulan“, 1912 
v GAVU Cheb v roce 2012.

A  Richard Teschner, Valdštejnské slavnosti v Chebu 1934. Plakát opakuje 
motiv, který Teschner vytvořil už pro první ročník této akce v roce 1908.A
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Walther Klemm

Stará ulička (Cheb)

1907, 200 × 200 mm (500 × 420 mm), barevný dřevořez na 
papíru, Galerie umění Karlovy Vary. Značeno vlevo dole v tis-
ku: „WK“, vpravo pod tiskem: „Walther Klemm 07“, vlevo dole 
na podložce, na níž je tisk nalepen: „Orig. Holzschnitt – Alte 
Gasse (Eger) / Handdruck“.

Dvě práce s chebskou tematikou známe i od Walthera Klemma, 
významného německého grafika původem z  Karlových Varů. 
Jsou však pojaté už zcela jinak, než tomu bylo u  Pontiniho, 
Schlindenbucha či Teschnera. Klemm spolu se svým karlo-
varským vrstevníkem a souputníkem Carlem Thiemannem už 
zastupuje moderní dekorativismus, ovlivněný jak japonskými 
barevnými dřevořezy, tak o něco staršími protagonisty japani-
smu ve středoevropském prostředí, zejména Emilem Orlikem. 
Jejich barevné dřevořezy jsou založeny na soutisku několika 
barev od nejsvětlejší po tmavou. Charakteristickými rysy jsou 
čtvercový formát, výrazná role tmavé obrysové linie nebo lapi-
dární barevná kompozice plošných barevných polí, na něž jsou 
redukovány třírozměrné tvary. S  tendencí k  plošnosti souvisí 
i časté používání zastíněné siluety nebo vržených stínů, často 
ve vyhroceném kontrastu proti světlému pozadí, které bývá vy-
jádřeno nepotištěným podkladem. Všechny tyto rysy najdeme 
i na dvou dřevořezech s chebskými tématy. Na prvním z nich 
Klemm zobrazil úzkou, napůl zastíněnou uličku s  výraznou 
kamennou dlažbou nejspíš někde v historické zástavbě kolem 
hradu, kde domy nebyly tak výpravné jako v okolí náměstí. 
V  druhém dřevořezu s  motivem Špalíčku přišel s  nezvyklou 
perspektivou, lišící se od předchozích zpracování tohoto mo-
tivu, kdy autoři obvykle volili celkový pohled s dvojicí věží sv. 
Mikuláše na obzoru. Klemm v popředí zobrazil výraznou siluetu 
zastíněné barokní sochy Herkula. Na dlažbě jsou svým stínem 
vykresleny štíty typických chebských domů ze západní strany 
náměstí. Tento přední temný plán ostře kontrastuje s prudce 
nasvíceným zbytkem náměstí, kde se kromě Špalíčku výrazně 
uplatňuje Schirndingerovský dům z 15. století, jediný dochova-
ný čistě gotický patricijský dům v Chebu. 

Walther Klemm

1883 Karlovy Vary – 1957 Výmar

Karlovarský rodák Walther Klemm patří k  nejvýznamnějším 
umělcům, v jejichž díle se objevuje motiv Chebu. Od roku 1901 
studoval tři roky ve Vídni historii umění a souběžně učitelství 
kreslení na Uměleckoprůmyslové škole (Anton von Kenner, 
Kolo Moser). Pod vlivem grafik Cuno Amieta a  Emila Orlika 
se v  roce 1903 obrátil k  barevnému dřevořezu a  k  tehdy oblí-
benému  japonismu, kopíroval práce Hirošigeho a  Hokusaie. 
Jeho hlavní doménou se stalo zobrazování zvířat. Ve stejném  

A  Walther Klemm, Špalíček v Chebu, 1905. Foto © Národní galerie v Praze.

roce 1903 přesídlil do Liboce nedaleko Prahy, kde sdílel ate-
liér spolu se svým vrstevníkem z  Karlových Varů Carlem  
Thiemannem, který studoval na akademii v Praze. Jejich tvor-
ba má v té době velmi podobný ráz. Thiemann se specializoval na 
krajinu a městské veduty, údajně od něj existují i motivy z Chebu, 
ty se však zatím nepodařilo dohledat. 1908 se oba přesunuli do 
umělecké kolonie v Dachau u Mnichova. Po roce 1910 se Klemm 
začal zabývat i olejomalbou. V roce 1910 se stal členem berlín-
ské Secese a 1913 byl povolán do Výmaru jako profesor grafiky 
na Vysoké škole výtvarných umění, kde působil celý život. Na za-
čátku dvacátých let vystavoval s významnou skupinou českých 
Němců Die Pilger (Poutníci).
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1  Je publikován na portálu Hamelika, odkud též přebíráme základní biografické 
údaje. www.hamelika.wz.cz.

2  Bartoš, Jaromír: Nový přírůstek, Mariánskolázeňské listy, 6/2015, s. 6.

3  Více k tomuto tématu v: Habánová, Anna (ed.): Mladí lvi v kleci. Umělecké 
skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v mezivá-
lečném období. Praha 2013, s. 94–101.

Maria Zickler

Cheb. Františkánský kostel

Tisk přes šablony, 284 × 158 mm, Muzeum Cheb. Značeno 
dole pod grafikou vlevo: „Maria Zickler“, vpravo: „Eger:  
Franziskaner Kirche / Schablonenschnitt“. 

Františkánský kostel

Tisk přes šablony, 284 × 158 mm, Městské muzeum Marián-
ské Lázně. Značeno dole pod grafikou vlevo: „Maria Zickler“, 
vpravo: „Franziskaner Kirche / Schablonenschnitt“. 

Marie Zickler

1875 Mariánské Lázně – 1958 Löbau (Sasko)

O Marii Zickler dnes nevíme téměř nic a její portrét musíme prac-
ně skládat z několika útržkovitých informací. Z nich nám vychází 
jako vzdělaná a kultivovaná žena mnoha talentů, pocházející ze 
zámožné rodiny, jedné z  nejstarších v  Mariánských Lázních vů-
bec. Byla jednou ze dvou sester oblíbeného mariánskolázeňské-
ho lékaře Hanse Zicklera, který byl po dlouhých 34 let primářem 
zdejší městské nemocnice. Nejspíš se nikdy nevdala a  žili spo-
lu ve Vile Zickler ve Školní ulici. Prý milovala hudbu, jak o  tom 
svědčí i jeden z jejích pozdních textů, věnovaný zdejším pobytům 
ruského skladatele Rubinštejna.1 Oba sourozenci byli nadšenými 
sportovci. Hans byl předsedou sáňkařského klubu, o Marii Zickler 
se zase dochovala zpráva, že v roce 1908 vyhrála ženskou kate-
gorii závodů na bobech na zdejší proslulé dráze.2 
Nemůžeme s  jistotou říci, zda prošla nějakým akademickým 
vzděláním. Podle  soupisu z  roku 1904 byla členkou ženské sek-
ce Dürerbundu pro Rakousko, kde je k  jejímu jménu připsáno 
místo pobytu Berlín. Z tohoto uskupení se pak vyvinul mnohem 
významnější spolek Verein deutscher Malerinnen Prag (Jedno-
ta německých malířek Praha), jehož členkou opět byla a nejspíš 
s ním i pravidelně vystavovala.3 
Po roce 1945 žila v  Löbau v  saské části Horní Lužice a  pravi-
delně přispívala do měsíčníku mariánskolázeňských Němců  
Marienbader Heimatbrief. Své vzpomínkové a vlastivědné texty 
doplňovala vlastními ilustracemi. 

Soubor grafik v Městském muzeu v Mariánských Lázních, který 
doplňuje jedna grafika uložená v Muzeu Cheb, tvoří veškerou 
známou uměleckou pozůstalost Marie Zickler. Většina z nich je 
provedena méně častou technikou tisku přes šablony. Nedato-
vané grafiky svou plošností a dekorativností připomínají seces-
ní tisky, nejspíš však budou až z meziválečné doby.
Dva protějškové motivy z Františkánského náměstí, letní a zim-
ní, ukazují, jak virtuózně tuto techniku ovládala. Použila na ně 
stejné šablony, pouze na zimní verzi změnila barevnost a  vy-
kryla více ploch, které pak zůstaly bílé. Na dalších grafikách 
zobrazuje oblíbené malířské motivy starého města – Koželuž-
skou ulici (Gerbergasse), náměstí se Špalíčkem nebo domy na 
nábřeží s kostelem sv. Mikuláše v pozadí. 

B  Maria Zickler, Koželužská ulice.A  Maria Zickler, Náměstí v Chebu.
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Maria Zickler

Domy u vody

Tisk přes šablony, 275 × 285 mm, Městské muzeum Mariánské 
Lázně. Značeno pod tiskem vlevo: „Maria Zickler“, vpravo: 

„Eger: Häuser am Wasser / Orig. Schabl. Schnitt“.

Malebná zástavba u Ohře byla častým předmětem zájmu ma-
lířů i fotografů, který se neomezoval na romantickou Vodní věž. 
Jen kousek od ní po proudu řeky zachytila Marie Zickler sku-
pinku domů a naprosto stejný pohled si zvolil i Kurt Kreuzinger 
(1905–1989), chebský fotoamatér, ale především kaktusář svě-
tového věhlasu, od něhož máme celou řadu městských motivů, 
z nichž některé publikujeme i v této knize. Vpředu vlevo vidíme 
dodnes stojící zeď ubíhající šikmo dozadu. Pouze obvodová zeď 
však zůstala i z dvojice domů, které k ní přiléhaly. Zachovány 
zůstaly vysoké domy v pozadí ve Smetanově ulici (Schiffgasse).

B  Fotografie Kurta Kreuzingera se stejným motivem a ze stejného místa, SOkA Cheb.

A  Současný stav.
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Eduard Pulz

Anger u Chebu

Před 1918, olej, plátno, 60 × 80,5 cm, Národní galerie v Praze. 
Foto © Národní galerie v Praze.

Eduard Pulz působil v Chebu jako středoškolský profesor. Dnes jsou 
známy pouze tři jeho obrazy, všechny s chebskými motivy, ovšem 
hned dva z nich, kdysi zakoupené Moderní galerií, se nacházejí ve 
sbírkách pražské Národní galerie! Vánoční trh v Chebu má vzhledem 
ke své časné dataci až překvapivě expresivní rukopis, korespondu-
jící s tehdy aktuálními uměleckými směry. Druhý obraz je o něco 
pozdější. Zobrazuje pohled z městské části Anger u Ohře směrem 
k městu, z něhož výrazně vystupují věže sv. Mikuláše; vpředu je vi-
dět lávka na místě dnešního silničního mostu. Anger se rozkládal 
mezi ulicemi Na hrázi (Dammgasse) a  Joštovou (Jodokstrasse). 
Vedle obytných domů zde stálo několik mlýnů nebo brusírna ka-
menosochařského závodu Karla Wilferta st. Průmyslové provozy 
se ostatně na tomto místě nacházejí dodnes. Před první světovou 
válkou zde také bylo prostranství pro cirkusy a pouťové atrakce.1 

Eduard Pulz

1874 Praha – 1954 Füssen

Chebský malíř – amatér byl profesorem státní střední chlapec-
ké školy, která sídlila v budově Rudolfina (K. k. Staatsoberreal-
schule, od 1918 Deutsche Staatsrealschule). V letech 1918–20 
byl pověřen jejím vedením.2

1  Wunderlich, Leni: Der Anger in Eger. Egerer Zeitung, 1956. Dostupné on-line.

2  Výroční zpráva gymnázia Cheb 1999/2000.

A  Eduard Pulz, Vánoční trh v Chebu, 1908.
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Rudolf Karasek

Před hradní branou (Cheb)

1926, olej na plátně, 60 × 70 cm, Kunstforum Ostdeutsche  
Galerie Regensburg. Značeno vlevo dole: „R. KARASEK“.
Liberec byl mezi dvěma válkami vedle Prahy nejvýznamnějším 
centrem německé kultury v Čechách. V roce 1922 zde vznik-
la výtvarná skupina Oktobergruppe, jejímiž členy byli malíři 
Erwin Müller, Alfred Dorn, Hans Thuma a Rudolf Karasek ze 
sousedního Jablonce.1 Postupně pak přibyli i další výtvarníci 
z  jiných měst. Skupina, praktikující umírněný moderní realis-
mus ovlivněný některými dobovými směry (novoklasicismus, 
nová věcnost), byla ve své době nejambicióznějším regionál-
ním seskupením českých Němců. Třetí výstavu, která v roce 
1926 proběhla stejně jako dvě předchozí v Liberci, se jim do-
konce podařilo o rok později reprízovat v Praze ve výstavní síni 
spolku Mánes. Přestože se Karasek předtím zabýval výhrad-
ně krajinou Jizerských hor, na obou posledně jmenovaných 
výstavách prezentoval i obrazy z Chebska. Na té liberecké to 
byl olej Před hradní branou (Cheb), podle reprodukce v kata-
logu však šlo o verzi nepatrně odlišnou od obrazu ze sbírek 
KOG Regensburg, v Praze pak stejný motiv v technice dřevo-
řezu a pohled na Loket.2 Obrazy z Chebu i Lokte mají velmi 
podobný charakter: zachycují malebně nakupené domky stře-
dověkého města z nadhledu. Jak sám uváděl, inspiroval se tu 
totiž známými pohledy na Český Krumlov Egona Schieleho.3 
Ostatně Schiele byl po válce jeho velkým vzorem, což dokládá 

i expresivní kresebný rukopis jeho portrétů ze začátku 20. let.  
Chebský obraz zachycuje pohled ze západního bastionu ba-
rokního opevnění hradu směrem do hradního příkopu přes 
dřevěný mostek, který dodnes tvoří hlavní vstup do areálu 
hradu. Hned za mostem vlevo dolů ubíhá Ameneigasse, dneš-
ní Hradní ulice, ovšem během asanace zcela srovnaná se 
zemí. Stejný pohled zachytil na své fotografii jen o málo poz-
ději Kurt Kreuzinger. Ze srovnání vyplyne, že Karasek motiv 
zachytil zcela věrně až do nejmenších detailů. Vznik obrazu 
lze spojit s  autorovou návštěvou Chebu 3.  srpna 1926, kdy 
byl za Metznerbund nominován do poroty soutěže na výzdo-
bu Chebské pamětní síně (Egerländer Gedenkhalle) – pomníku 
padlým z první světové války v kostele sv. Kláry.4 

Rudolf Karasek

1895 Paseky (dnes součást Jablonce) – 1986 Lauterbach

Po krátkém studiu jablonecké umělecko-průmyslové školy stu-
doval v  letech 1913–16 na pražské akademii, nejprve ve všeo-
becné škole Vlaho Bukovace, poté v malířské speciálce Franze 
Thieleho. Studia musel přerušit kvůli válce, v  roce 1917 se vrá-
til z  fronty těžce nemocen. Po válce se usadil v  rodných Pase-
kách (Bad Schlag). V roce 1922 spoluzaložil libereckou skupinu 
Oktobergruppe a  koncem 20. let spolupracoval s  chebským 
časopisem Witiko. Jeho tvorba se zprvu nesla v duchu symboli-
stního existencialismu a stylově byla ovlivněna zejména expresi-
onismem Egona Schieleho. Postupně se však změnil v klasické-
ho krajináře, zaměřeného až na malé výjimky na Jizerské hory. 
Také jeho styl se stával čím dál více popisným a  konvenčním.  
Po druhé světové se usadil v hesenském Lauterbachu.5 

1  Ke skupině více: Habánová, Anna: Oktobergruppe. In: Habánová, Anna (ed.): 
Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, 
Moravy a Slezska v meziválečném období. Praha 2013, s. 80 an. 

2  Habánová, Anna: Liberec jako centrum německo-českého výtvarného umění 
v první polovině 20. století. Disertační práce. Seminář dějin umění FF MU 
v Brně 2012, s. 118, 218 a 219, obr. č. 231, 234 a 235. Dřevořez Před hradní 
branou (Cheb) a obraz Staré městečko (Loket) byly v roce 1928 reprodukovány 
v časopise Witiko, s. 219 a 221.

3  Matzke, Frank: Rudolf Karasek. Witiko, 1928, s. 218.

4  Černý, Zbyněk – Fišer, Marcel: Umění v Chebu. Cheb – Horažďovice 2013, s. 56.

5  Strnad, Jan: Rudolf Karasek. Zádumčivý lyrik jizerskohorské krajiny. Krkonoše. 
Jizerské hory, 2/2006, s. 32–33.

A  Foto Kurt Kreuzinger, 30. léta, SOkA Cheb. B  Současný stav.
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Richard Fleissner

Cheb

Z alba Oktobergruppe – Mappe, č. IX.

1925, lept a akvatinta na papíru, 473 × 390 mm,  
Národní galerie v Praze. Značeno pod grafikou dole vlevo:  

„Originalradierung „Eger““, vpravo: „Richard Fleissner 1925“.  
Foto © Národní galerie v Praze.

Vedle Richarda Karaseka byl členem liberecké skupiny Okto-
bergruppe i Richard Fleissner, který s ní však vystavoval až od 
třetí výstavy v Liberci (1926), reprízované o rok později v Pra-
ze. Z  pražské výstavy zakoupila německá sekce Moderní ga-
lerie, předchůdce Národní galerie, i album s devíti grafickými 
listy, mezi nimiž se nacházel i  Fleissnerův lept s  lapidárním 
názvem Cheb.1 Vznikl ve stejném roce, kdy Fleissner začal učit 
na gymnáziu v Aši. Nepobyl zde však dlouho, neboť už v roce 
1927 se oženil se svou kolegyní z Akademie Edith Plischkeovou  

Richard Fleissner

1903 Město Touškov – 1989 Gräfelfing

Narodil se v  Městě Touškov (Stadt Tuschkau) nedaleko Stříb-
ra, později byl jeho otec soudní úředník přeložen do Litoměřic. 
V  roce 1921 byl přijat na pražskou akademii (profesoři Franz 
Thiele a  August Brömse), zároveň studoval učitelství. Tomu se 
pak věnoval hned po škole, nejdříve v Aši a poté v Jablonci, kde 
se usadil. Byl členem zdejší pobočky Metznerbundu a  význam-
ných meziválečných skupin českých Němců Prager Secession 
a Oktobergruppe. Na konci 30. let zaujímal antifašistické postoje 
a jeho dílo bylo zařazováno mezi „entartete Kunst“. V roce 1945 
se dobrovolně rozhodl pro odchod do Bavorska a jako antifašista 
dostal k dispozici celý železniční vagon pro přesun své umělecké 
pozůstalosti a  majetku. V  padesátých letech se stal v  Mnicho-
vě profesorem grafického oddělení Školy pro módu. Odkazem 
významné finanční částky a své umělecké pozůstalosti se v 80. 
letech významně zasloužil o  vznik Umělecké galerie Chebska 
v rámci Egerland-Musea v Marktredwitz. 

A  Výřez z fotografie Kurta Kreuzingera, 30. léta, SOkA Cheb.

z Jablonce, kam se přestěhoval, když zde dostal učitelské mís-
to na Státní odborné škole pro umělecká řemesla. V roce 1926 
vydal grafické album Aš – Cheb, z něj se však zatím nepodařilo 
objevit žádný list s chebskou tematikou.2 
Přestože Fleissner již od roku 1925 učil v Aši, zároveň v ročníku 
1925/26 dokončoval studia pražské akademie v grafické speciálce 
prof. Brömseho. Jak dokládá toto mistrovské rané dílo, Fleissner 
byl již na škole vynikajícím grafikem. Asi nikoliv náhodou získal 
v roce 1924 prestižní Římskou cenu, která mu umožnila cesty do 
Itálie, Francie a severního Německa, odkud vytěžil řadu motivů. 
Na tomto grafickém listu zobrazil pasáž na Ohři pod chebským 
hradem. Jak dokládá fotografie Kurta Kreuzingera pořízená 
někdy zhruba v té době, poměrně věrně zachytil situaci pod je-
zem u Předního nebo také Panského či Hahnova mlýna (budova 
vlevo vzadu s komínem).3 Soukenická valcha zcela vpředu má 
oproti grafice v  přízemí mnohem více okenních otvorů, ruinu 
hradního paláce vpravo nahoře Fleissner jen naznačil a hlavně 
komín vpravo asi v těchto místech nikdy nestál. 
V  roce 1947 vyhořel Zadní mlýn u  Písečné brány a  postupně 
byly všechny mlýnské budovy zbořeny.

1  Habánová, Anna (ed.): Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících 
výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období. Praha 2013, s. 91.

2  Z názvů čtyř listů uložených v KOG Regensburg a osmi matric v Egerland-
-Museu v Marktredwitz vyplývá, že cyklus měl minimálně 11 listů. Z nich se 
však žádný nevztahuje k Chebu. Richard Fleissner. 1903–1989. Malerei und 
Graphik aus dem Beständen des Museums Ostdeutsche Galerie Regensburg. 
Katalog výstavy. Regensburg 1991, s. 26 a 47.

3  Zajímavé je srovnání s Haberzettlovou fotografií stejného místa z přelomu 
století. Z ní vyplývá, že komín mlýna byl někdy později snížen na úroveň 
hřebene střechy. Také obytný dům vpravo byl tehdy o patro nižší a bez  
výrazného štítu směrem k řece. Schreiner, Lorenz (ed.): Kunst in Eger.  
Mnichov – Vídeň 1992, s. 188.
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Franz Dietl

Zimní den v Chebu (Špalíček)

1921, barevný lept, 200 × 235 mm (225 × 260 mm, podložka 
320 × 331), Galerie umění Karlovy Vary. Značeno vpravo dole 
v tisku: „19FD21“, vlevo dole pod tiskem: „FARB. ORIG. RAD.“, 
vedle přípis: „Handdruck auf Japan“, vpravo: „FRAZ / DIETL“, 
na podložce, na níž je tisk nelepen: „Wintertag in Eger“.

Franz Dietl 

1892 Podhrad (dnes součást Chebu) – 1945 Cheb

Franz Dietl pocházel z  nedalekého Podhradu (Pograth), v  jede-
nácti letech osiřel a  mládí strávil u  příbuzných v  Chebu. Vyučil 
se písmomalířem a pozlacovačem. Ve Františkových Lázních se 
seznámil s profesorem pražské akademie Augustem Brömsem, 
který jej nasměroval na dráhu umění. V roce 1914 začal studovat 
na Uměleckoprůmyslové škole v  Norimberku (Rudolf Schiestl), 
poté však byl odveden do války. Sloužil na ruské frontě, kde vy-
tvořil řadu akvarelů. Po válce studoval jeden rok na pražské aka-
demii u Brömseho a poté v letech 1920–22 pokračoval na vídeň-
ské akademii (Alois Delug). 1924–25 působil v Salzburgu, poté až 
do roku 1933 v italské Florencii. Když se vrátil do Chebu, ředitel 
chebské spořitelny Egerländer Kasse Josef Zartner jej pověřil 
freskovou výzdobou zasedací síně. Další zakázku – výzdobu in-
teriéru novostavby klášterního kostela Nalezení sv. Kříže (1933) 

– získal díky představené kláštera milosrdných sester Alexan-
drině, sestře Augusta Brömseho. Vedle toho je autorem několi-
ka výzdob interiérů i  exteriérů chebských domů, např. hostince 
Obertorschänke (1923).1 Závěr jeho života byl tragický. Neunesl 
události po konci války a hrozbu odsunu. Před Vánoci roku 1945 
zmizel a teprve 29. března 1946 bylo v Ohři nalezeno jeho tělo.2

A  Franz Dietl, Špalíček. Motiv z chebského náměstí, 1918.

1  Černý, Zbyněk – Fišer, Marcel: Umění v Chebu. Cheb – Horažďovice 2013, 
s. 89, 92, 93.

2  Schreiner, Lorenz (ed.): Kunst in Eger. Mnichov – Vídeň 1992, s. 499; Habánová, 
Anna (ed.): Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků 
z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období. Praha 2013, s. 305.
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Franz Dietl

Sáňkování na Jánském náměstí

1924, 95 × 76 cm, Muzeum Cheb. Značeno vpravo dole: 
„FRANZ DIETL“, na zadní straně: „DIE RODELBAHN  
(am Egerer Johannisplatz) Franz Dietl 1924“.

Tento pozoruhodný obraz dokládá, že Franz Dietl byl malířem 
na chebské poměry mimořádně progresivním, který během 
studií poznal vývoj moderního umění a dokázal jej reflektovat 
ve svém díle. Bohužel podobně jako u mnoha jiných sudetoně-
meckých autorů zde platí, že z jeho práce známe jen několik 
málo položek, které nám nedovolují udělat si celistvý obrázek. 
Na tomto obraze zachytil nejen staré město, ale i  kus jeho 
všednodenního života, a to nanejvýš osobitým způsobem, kte-
rý připomene Jamese Ensora a jeho zobrazení přeplněné plá-
že v Ostende. Přestože mu nešlo o realistickou věrnost, zdá 
se, že horní část Jánského náměstí (Johannisplatz) je zachy-
cena poměrně přesně. Skutečnosti odpovídá dodnes stojící 
dům zcela vlevo s  třemi výraznými vikýři, z  nichž ten vpra-
vo je na obraze vidět, dále dům s vysokou sedlovou střechou 
uprostřed, nacházející se už v Růžové ulici (Rosengasse) nebo 
tři nižší domy vpravo. Druhý dům zleva však na fotografiích 
z poválečné doby i na obraze stejného motivu Bojmíra Hutty 
nemá mansardovou střechu, nýbrž štítový vikýř s dvěma okny. 
(V rámci asanace byl sice zbořen, v nové podobě však fasáda 
do náměstí zhruba kopíruje tu předchozí.) Možná, že mezi vál-
kami skutečně došlo k  jeho přestavbě a starší podoba je za-
chycena pouze na Dietlově obraze. Podobně se liší i dva domy 
uprostřed obrazu, okrový a  oranžový, u  Dietla jednopatrové. 
Ty měly před asanací, kdy byly nahrazeny novostavbami, o po-
schodí více, jak je opět dobře vidět na Huttově obraze.

B  Současný stav.

A  Bojmír Hutta, Jánské náměstí, 50. léta. Hutta zde zachytil vyústění Růžové a Elišky Krásnohorské do Jánského náměstí před demolicí. Všechny 
tři domy byly zbořeny a nahrazeny novostavbami, dům vlevo 268/8 jako volná replika.
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Wilhelm Fischer

Chebský Špalíček

1928, akvarel, 50 × 33,5 cm, Muzeum Cheb.  
Značeno vpravo dole: „Wilhelm Fischer 1928“.

Ve sbírkách chebského muzea se nacházejí dvě práce akvarelisty 
Wilhelma Fischera, jehož předválečné dílo je spjato především 
s Českým Krumlovem. Na doslova stovkách pohledů, často ko-
pírujících jeden a týž pohled, ho zobrazoval i po válce v Německu, 
kdy nacházel odbytiště mezi jeho vyhnanými obyvateli. Zde na 
větším akvarelu zachytil tradiční pohled na náměstí se Špalíč-
kem, na druhém drobnějším Františkánské náměstí se závěrem 
kostela Zvěstování Panny Marie, kostelem sv. Kláry v  pozadí 
a  dvěma františkánskými mnichy. Fischerův efektní naturali-
smus připomene malíře staré Prahy Václava Jansu nebo jeho 
vrstevníka, jen o čtyři roky staršího Paula Kaspara, který zobra-
zoval Vídeň a další rakouská nebo i jihomoravská města. Fischer 
ovšem ani zdaleka nedosahuje jejich lehkosti a brilance.

Wilhelm Fischer

1894 Kraslice – 1979 Wolfhagen

V roce 1912 začal studovat na pražské UMPRUM. V roce 1914 byl 
odveden na frontu, nejdříve do Karpat a později do Itálie, odkud 
se vrátil zraněný. V letech 1918–22 studoval na pražské akademii 
u profesorů Karla Krattnera a Maxe Švabinského, poté se usadil 
v Českém Krumlově. Působil zde jako restaurátor, ve 40. letech 
pak učil na zdejším učitelském ústavu. Od roku 1930 zde měl 
dokonce stálou expozici svých prací v  prelatuře, několik motivů 
z Českého Krumlova a Šumavy vyšlo na barevných pohlednicích. 
Sám se deklaroval jako odpůrce moderních směrů a nikoliv náho-
dou první úspěchy zaznamenal až v době národního socialismu. 
Měl k němu nejspíš blízko, neboť jeho obraz Bratři ve zbrani byl 
v říjnu 1938 předán Hitlerovi při jeho návštěvě Českého Krumlova. 
V roce 1941 byl vybrán na každoroční přehlídku oficiálního umění 
Třetí říše Grosse deutsche Kunstausstellung v  Haus der deuts-
chen Kunst v Mnichově a v roce 1942 získal Kulturní cenu města 
Lince.1 V roce 1944 byl už téměř ve svých padesáti letech povolán 
na frontu. Byl zajat a  propuštěn až v  roce 1948. Usadil se v  he-
ssenském Wolfhagenu, kam byla mezitím odsunuta jeho rodina.2

A  Wilhelm Fischer, Františkánské náměstí, 30. léta

1  Kulturpreis der Stadt Linz. I v tomto případě šlo o jednu z dobových národně-
socialistických cen. Byla udělována nejlepšímu dílu výroční výstavy spolku 
Künstlerbund Oberdonau, který vznikl jako jediný povolený spolek po nuce-
ném rozpuštění tradičních spolků a skupin po anšlusu Rakouska.

2  Lindemann, Dirk: Die Bilder des Malers Wilhelm Ficher. Ein künstlerisches 
und biographisches Kurzportrait. Wolfhagen 2008.
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Hans Wohlrab

Pohled na Cheb

1940, olej na plátně adjustovaném na dřevě,  
66,4 × 81,5 cm, Egerland-Museum Marktredwitz.  
Značeno vlevo dole: „WOHLRAB / 40“.

Pohled od řeky směrem ke kostelu sv. Mikuláše s hradem a zá-
stavbou starého města patří k  ikonickým pohledům na měs-
to, oblíbeným jak malíři, tak i  fotografy. Časově téměř shodná 
zpracování Hanse Wohlraba a Adama Krafta jsou po umělecké 
stránce dosti konvenční. Z topografického hlediska jsou zajímavé 
rozdíly, které se tu objevují oproti fotografii Kurta Kreuzingera, 
zhruba o 10 let starší, dokládající další proměnu areálu Hahno-
va mlýna ve 30. letech. Patrné jsou zejména na obraze Hanse 
Wohlraba, malovaném ze Špitálského vrchu. Dotýkají se zejmé-
na pasáže v oblasti Hahnova mlýna za řekou vlevo od výrazné-
ho stromu. Na budově mlýna zcela chybí jak průmyslový komín 
přistavěný k  jeho vnější zdi, původně vysoký, na fotografii už 
zkrácený na roveň hřebene, tak i další tři vysoké komíny vystu-
pující z jeho střechy. A není tu ani velký obytný dům vpravo od 
něj. Naopak mírně před ním se v pokračování domu vpravo od 
stromu nachází další nejspíš průmyslová stavba. Je však otáz-
kou, do jaké míry byl malíř přesný. Evidentním prohřeškem pro-
ti realitě je například výrazná střecha velkého domu se čtyřmi 
vikýři, vystupující nad střechou Hahnova mlýna, která je oproti 
fotografii monumentálně prodloužena směrem doprava.

Hans Wohlrab 

1905 Cheb – 1978 Amberg

Hans Wohlrab pracoval od roku 1925 v chebské spořitelně Egerlän-
der Kasse, nejspíš jako obyčejný úředník. Teprve od roku 1935 mohl 
díky jejímu řediteli Josefu Zartnerovi studovat na mnichovské aka-
demii, kterou dokončil v  roce 1941, tj. rok po vzniku reprodukova-
ného obrazu.1 Další obraz ze soukromé sbírky s tématem Špalíčku 
známe z  reprodukce.1 Oba představují velmi konvenční krajinář-
ství, ostatně v tehdejším Mnichově, centru národněsocialistického 
umění, asi jiný projev nelze očekávat. O jeho chebském období jinak 
moc nevíme, až na jednu zvláštní, možná však v něčem příznačnou 
záležitost. Zachovala se totiž fotografie mužského aktu zezadu 
v pozici, napodobující proslulý obraz Hugo Höppenera alias Fiduse 
Modlitba světlu, připsaná právě Wohlrabovi. Fidus byl klíčovou po-
stavou hnutí Lebensreform (Reforma života), které vedle přírodní 

spirituality propagovalo vegetariánství, nudismus, uctívání světla 
a  pacifismus; některé prvky tohoto neopaganismu převzala i  na-
cistická ideologie, přestože nacismus po svém nástupu nudismus, 
nebo v německém kontextu „kulturu nahého těla“, zakázal. Působi-
vá fotografie s titulem „Hans Wohlrab při modlitbě k světlu na ryb-
níku Hammerteich (dnes Kladivo) u Libé (Liebenstein)“ z roku 1929 
je dnes často reprodukovaným dokladem, jak tyto ideje rezonovaly 
v meziválečném Německu. Není však zcela jasné, zda Wohlrab je 
zobrazeným nebo autorem fotografie, případně obojím. 
Po válce žil Wohlrab ve Frankfurtu nad Mohanem a v roce 
1961 se usadil v Ambergu, kde se aktivně zapojil do výtvar-
ného života. Od roku 1955 spolupracoval jako návrhář se 
známou porcelánkou Rosenthal v Selbu.

B  Adam Kraft, Pohled na Cheb, 1941. A  Foto Kurt Kreuzinger, SOkA Cheb.

1  Weinmann, Josef: Egerländer biografisches Lexikon. Bd. 2. (N–Z).  
Männedorf/ZH 1987, s. 323.

2  Schreiner, Lorenz (ed.): Kunst in Eger. Mnichov – Vídeň 1992, s. 509.
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Adam Kraft

Věž městského opevnění

1923, dřevořez na papíru, 198 × 197 mm (245 × 217 mm). 
Značeno vpravo v tisku: „AK 1923“, vlevo pod tiskem, zčásti 
nečitelně: „Orig. Holzschnitt Handruck No 3 / Turm in der (…)“, 
vpravo: „A Kraft“.

Dva dřevořezy tu zastupují typický grafický styl Adama Krafta. 
Na prvním zachytil věž městského opevnění v sousedství cheb-
ské knihovny, jednu z mála, která přežila asanaci a dodnes stojí. 
Druhý zobrazuje domek v Dobrovského ulici (Rahmturmgasse) 
s Černou věží v pozadí, který už patří k Rejtarskému dvoru (Aus-
reiterhof) za ním. Do této podoby s  výrazným hrázděním byl 
opraven někdy před rokem 1923, kdy je datován Kraftův dřevo-
řez. Tehdy se na štítu objevila i datace 1770. Ovšem léta předtím 
se objevoval na četných pohlednicích malebně zchátralý. Tak ho 
zachytil i Rudolf Herbert Schlindenbuch, který svůj chebský cyk-
lus vytvářel zhruba ve stejné době, tj. na samém začátku 20. let. 
Po roce 1960 byl domek zbořen stejně jako celý Rejtarský dvůr.

C  Adam Kraft, U chebského hradu, 1923.

Adam Kraft

1898 Skalná – 1976 Augsburg

Adam Kraft se narodil ve Skalné (Wildstein) jako syn poštovního 
úředníka. Jako grafik a malíř zůstal amatérem a do historie se 
zapsal především jako nakladatel, ovšem spojený se  sudetoně-
meckým nacionalismem a  asi i  přímo s  nacismem. Tuto kari-
éru započal už v  roce 1927, když se svým vrstevníkem Karlem  
Hermannem Frankem (narodili se ve stejném roce 1898), poz-
dějším státním ministrem pro Čechy a  Moravu a  popraveným 
válečným zločincem, založili v Lokti knihkupectví a regionální vy-
davatelství Dům pro knihu a umění Chebska. Kraft však z celého 
podniku rychle vycouval, zejména vzhledem k pověstné Frankově  
nesolidnosti, a  nechal svého společníka zbankrotovat.1 Sám si 
pak v  Karlových Varech – Drahovicích založil úspěšné naklada-

telství, které neslo jeho jméno. To mělo již mnohem větší ambice. 
Vydával kulturní časopis Der Ackermann in Böhmen a náročnější 
tituly sudetoněmecké literatury. Jeho blízkým spolupracovní-
kem byl mladší bratr K. H. Franka Ernst, spisovatel a  opět vý-
znamný funkcionář SdP a NSDAP, který se podle některých úda-
jů měl v roce 1934 stát spoluvlastníkem nakladatelství. Po válce 
byl Adam Kraft odsunut a vydavatelskou činnost obnovil v Mann-
heimu a pak ve Würzburgu. Opět se zaměřil na sudetoněmeckou 
tematiku, jejíž cílovou skupinou byli zejména odsunutí Němci.

1  Moulis, Miroslav – Tomášek, Dušan: K. H. Frank. Vzestup a pád karlovarského 
knihkupce, Praha 2003, s. 23.

A  Současný stav.
B  Rudolf Herbert Schlindenbuch, U Černé věže, před 1923.  

Foto © Národní galerie v Praze.
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Martin Rössler

Cheb. Hrad s Mlýnskou věží

Z alba Štaufské město Cheb.

30. léta, dřevořez, 236 × 301 mm (314 × 418 mm), Muzeum 
Cheb. Značeno vpravo dole v tisku: „MR“, pod tiskem vlevo, zčás-
ti nečit.: „Orig. Holzchnitt / Eger. (…)“, vpravo: „Martin Rössler“.

Dřevořezy Martina Rösslera jsou technikou, popisným stylem 
a volbou námětů velmi blízké těm Kraftovým. Liší se snad jen ješ-
tě větší precizností a téměř fotografickou přesností. Ale blízkost 
obou autorů jde ještě dále. Oba se narodili ve stejném roce ve 
Skalné (Wildstein) a Kraft jej prý po malířských počátcích přivedl 
k  dřevořezu. Dalším společným rysem nejspíš bude i  velkoně-
mecký nacionalismus, alespoň podle názvu Rösslerova rozsáh-
lého alba Štaufské město Cheb s 12 dřevořezy, zachycujícími sta-
robylý ráz Chebu. Zčásti je reprodukujeme zde, zčásti na jiných 
místech knihy jako srovnání přístupu různých autorů (viz s. 155, 
161, 191). Přestože Rössler své grafiky zpravidla nedatoval, na 
exempláři listu s Koželužskou ulicí ze sbírek karlovarské galerie 
se nachází vročení 1937. Proto lze předpokládat, že celé album 
vzniklo někdy kolem tohoto roku. 

Martin Rössler

1898 Skalná – 1974 Forchheim

Malíř, ale zejména grafik-samouk pochází ze Skalné (Wildstein), 
kde také žil. Pracoval jako úředník – okresní inspektor – u cheb-
ského okresního úřadu (Landsratamt) a také jeho grafický styl 
je až úřednicky popisný a suchý. Po odsunu žil v Kirchehren- 
bachu a poté ve Forchheimu nedaleko Norimberka.1 

1  Schreiner, Lorenz (ed.): Kunst in Eger. Mnichov – Vídeň 1992, s. 503.

A  Desky alba Štaufské město Cheb, 12 originálních dřevořezů Martina Rösslera, 
kol. 1937, Muzeum Cheb.

B  Martin Rössler, Cheb. Černá věž, z alba Štaufské město Cheb, kol. 1937.

C  Martin Rössler, Cheb. Teuflova věž, z alba Štaufské město Cheb, kol. 1937. 

D  Martin Rössler, Cheb. Rytířský palác, z alba Štaufské město Cheb, kol. 1937.

A C

B D
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Martin Rössler

Cheb. Františkánská zahrada 

z alba Štaufské město Cheb

Kol. 1937, dřevořez, Muzeum Cheb. Značeno vlevo dole  
v grafice: „MR“, pod grafikou vlevo: „Orig. Holzchnitt /  
Eger. Franziskanergarten“, vpravo: „Martin Rössler“.

A  Foto Kurt Kreuzinger, SOkA Cheb.

B  Současný stav.
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Max Becker

Štaufské město Cheb. Pohled z Černé věže

1940 nebo 1941, olej na lepence, 75 × 100 cm, Muzeum Cheb. 
Značeno vlevo dole „M Becker 1940“, vzadu vlevo: „Staufen-
stadt-Eger / Blick vom schwarz. Turm“, vpravo: „Orig. Max 
Becker / Unterlohma – Franzensbad / 1941.“. 

Jediné známé dílo dnes zapomenutého místního malíře zachy-
cuje fascinující střešní krajinu starého Chebu. Její jednolitost 
nenarušuje žádná z moderních staveb 19. a 20. století, které 
jsou až na výjimky situovány mimo vlastní historické centrum 
nebo se svým měřítkem příliš neuplatňují v panoramatu města. 
Nikoliv náhodou autor vložil do názvu stejný termín „štaufské 
město“ jako jen o  málo dříve Martin Rössler v  případě svého 
alba. Zde totiž nejde o pouhé zobrazení starobylého města, ale 
de facto o manifest tehdejšího vypjatého německého nacionali-
smu. Jako by nám těmito díly autoři sdělovali, že Cheb se opět 
stal součástí německého území, jako tomu bylo před jeho při-
pojením k českému království.
Oba amatéry Rösslera s Beckerem spojuje i popisný ráz jejich 
prací. Becker zachytil město s  přesností inženýrského výkre-
su, jejichž zhotovováním se ostatně živil. Pohled z hradní Čer-
né věže zobrazuje ulici Trčky z Lípy (Staufengasse), z níž dnes 
zůstala zachována pouze levá strana. Rozsáhlé bloky domů 
vlevo za ní s  Jehlářským náměstím (Naglersplatz), které pa-
třilo k historicky nejvzácnějším částem města ještě s původní 
románskou dispozicí domů, byly zbořeny v  druhé půli 50. let. 
Demolice její pravé strany započala v roce 1960.1 

B  Současný stav.

A  Martin Rössler, Cheb. Staré město, z alba Štaufské město Cheb, kol. 1937.

Max Becker

1895 Dolní Lomany (dnes součást  
Františkových Lázní) – 1972 Burghausen

Max Becker se narodil a  žil v  Dolních Lomanech (Unterlohma) 
a pracoval jako kreslíř plánů ve firmách františkolázeňských sta-
vitelů Gustava Wiedermanna a  Franze Prosche. Od mládí se vě-
noval i výtvarnému umění v širokém spektru technik od oleje přes 
temperu, akvarel až po různé grafické techniky. Tematicky pře-
vládaly tzv. Heimatmotiven, tj. lidové motivy z Chebska, a květiny. 
V zasedací síni banky Egerländer Sparkasse se nacházel jeho mo-
numentální obraz Špalíčku o rozměrech 170 × 250 cm. Po odsunu 
se usadil v bavorském Burghausenu u hranic s Rakouskem.2 

1  Boháč, Jaromír. Cheb: Zmizelé Čechy. Praha – Litomyšl 2008, s. 44–45.

2  Schreiner, Lorenz (ed.): Kunst in Eger. Mnichov – Vídeň 1992, s. 515.
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Valentin Rasp

Poslední procesí na svátek Zmrtvýchvstání v Chebu 1945

1945 nebo později, olej na lepence, 59 × 52 cm,  
Egerland-Museum Marktredwitz. Značeno vpravo dole: 

„VRASP“, na zadní straně autorský štítek a přípis se  
základními údaji o díle a autorovi.

Valentin Rasp, amatérský malíř a povoláním učitel, byl nadše-
ným chebským patriotem. Jeho tvorbu z doby před odsunem 
dnes známe pouze z  několika zmínek a  zachovaných názvů 
obrazů. I z nich lze však odvodit, že vedle tradiční krajinomal-
by byly důležitou součástí jeho díla obrazy na téma tradičních 
slavností a zvyků občanských i církevních,1 jako např. stavění 
máje, procesí Božího Těla nebo slavnost Mávání praporem.2 
Do tohoto okruhu patří i  obraz Poslední procesí na svátek 
Zmrtvýchvstání v  Chebu. Jeho kulisou se zde stala anonymní, 
avšak typická chebská ulice, kterou však zobrazil expresivně 
zdeformovanou jako mohutné nakupení blokovitých domů bez 
oken s charakteristickými vysokými střechami. Tomu odpovídá 
i zjednodušené pojetí postav a barevnost omezená na trojzvuk 
červené, bílé a černé. V jeho tíživé atmosféře, která vůbec ne-
odpovídá radostné povaze svátku, se odráží i doba, do níž spa-
dá zobrazený svátek. Poslední Velikonoce války připadly na 1. 
dubna. Připomeňme si, že 25. března Cheb zažil velký nálet, při 
němž byla zničena značná část města a zahynulo na 800 osob. 
Krátce poté 26. dubna byl Cheb osvobozen. Rok 1945, který 
se poněkud nejednoznačně objevuje v přípisu na zadní straně 
obrazu, je zde však spíše součástí názvu než datací. Okolnosti 
odsunu asi vylučovaly, aby si malíř vzal své dílo s sebou, takže 
spíše jde o pozdější evokaci této církevní události.

Valentin Rasp 

1892 Cheb – 1966 Bayreuth

Malíř, grafik a akvarelista Valentin Rasp neměl žádné akademic-
ké vzdělání. Vystudoval učitelský ústav v Chebu a působil na růz-
ných školách Chebska. Od roku 1939 učil na Ústavu pro výchovu 
učitelek v Chebu, zřizovaném Kongregací milosrdných sester sv. 
Kříže.3 Byl prý oblíbeným pedagogem, který svůj zájem o umění 
předával žákům. Jeho žena byla dcerou výrobce klavírů a varhan 
Hanse Helma a učitelkou hry na klavír. 
Po odsunu se usadil v Bayreuthu. Se ztrátou domova se prý vnitřně 
nikdy nesmířil. Vyhnání zobrazil v cyklu kreseb uhlem (Album 1945). 

1  Schreiner, Lorenz (ed.): Denkmäler im Egerland. Dokumentation einer 
deutschen Kulturlandschaft zwischen Bayern und Böhmen. Amberg 2004, 
s. 500, 501.

2  Slavnost Mávání praporem probíhala na masopustní úterý. Řezničtí tovaryši 
při ní soutěžili, kdo z nich dokáže ujít určenou vzdálenost s lépe rozevlátým 
praporem v jedné ruce. 

3  Vzpomínka umělcovy dcery Hedwig Akarcay, Egerer Zeitung, 12. 12. 2007.
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Vladimír Hroch

Chebské náměstí

1947, olej, plátno, 65 × 120 cm, Město Cheb. Značeno vpravo 
dole: „V. Hroch / 1947“.

Vladimír Hroch

1907 Praha – 1966 Uherské Hradiště

Absolvent pražské akademie v  krajinářské speciálce Otakara  
Nejedlého (1925–32) byl představitelem pozdního impresionis-
mu, kterému dával různé polohy – někdy skicovitější a barevně 
expresivnější, jindy civilně realistickou. Po založení Školy umění 
ve Zlíně v roce 1939 zde začal působit jako pedagog a v této prá-
ci pokračoval i po jejím přesunu do Uherského Hradiště v roce 
1952. V  50. letech hojně vystavoval i  na oficiálních výstavách, 
v podstatě však šlo o regionálního krajináře, který se soustředil 
na motivy z prostředí Zlína, respektive později Uherského Hra-
diště. Je zastoupen v mnoha státních sbírkách, velké konvolu-
ty se nacházejí především v muzeích umění ve Zlíně, Olomouci 
a Uherském Hradišti.

Město nejsou jen domy a ulice. Druhou, neméně podstatnou 
část představují jeho obyvatelé, kteří tuto hmotnou strukturu 
vytvořili, využívají ji a přizpůsobují svým potřebám. Proto pla-
tí, že Cheb před odsunem německého obyvatelstva v  letech 
1945 a 1946 a po něm jsou zcela odlišnými městy a samotný 
odsun je nejzásadnější změnou v jeho historii. Na podobě měs-
ta se to však projevilo až za jistý čas a v roce 1947 byla téměř 
stejná jako předtím, jak to dokládá i obraz Vladimíra Hrocha. 
Náměstí se změnilo až s renovací většiny domů v druhé půli 
50. a na začátku 60. let, která proměnila jejich fasády a v řadě 
případů i interiéry. Zde však stále ještě najdeme původní ba-
revnost domů, v průběhu předchozích desetiletí spíše ztráce-
jící na své intenzitě, a  to nejen díky těžkým letům války. Už 
hluboko v 19. století se bohatství začalo přesouvat na okraj 
města, a  známkou úspěchu tak přestal být výpravný dům 
a obchod na náměstí, nýbrž továrna na periferii a předměst-
ská vila. Nicméně parter je stále ještě plný výkladců mnoha 
obchodů, na nichž už tušíme české nápisy. 
Historii obrazu Vladimíra Hrocha dnes neznáme, ale leccos 
nám mohou napovědět už ty nejzákladnější informace. Nachází 
se v majetku města, je poměrně rozměrný, jako by byl určen do 
veřejných prostor, a jeho autorem je moravský malíř, který se 
zdejším krajem nemá nic společného. Proto se lze domnívat, 
že vznikl na přímou objednávku města, které chtělo své repre-
zentativní prostory dekorovat dílem českého umělce. Tomu od-
povídá i jeho námět. Obraz by tak byl přímým odrazem nových 
poměrů po demografické proměně Sudet. A přestože to z něj 
nelze přímo poznat, podle jeho datace víme, že zobrazení chod-
ci už jsou jeho noví obyvatelé, kteří zde v těžkých podmínkách 
nejspíš tráví svou první zimu.
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Viktor Stretti

Špalíček v Chebu

1955, olej na překližce, 49 × 66 cm, Galerie výtvarného umění 
v Chebu. Značeno vlevo dole: „VIKTOR STRETTI / CHEB 1955“. 

V  padesátých letech byl Cheb nevlídným šedým městem 
a  v  podstatě jedním velkým staveništěm, jak to dokládá i  at-
mosféra a konkrétní reálie obrazu Viktora Strettiho. Vrstevník 
Jana Preislera, Miloše Jiránka a Maxe Švabinského zde již v sa-
motném závěru svého života zachytil tradiční dominantu cheb-
ského náměstí. Špalíček se tehdy nacházel v kritickém stavu 
a někdy v té době se začalo řešit, co s ním. Nabízelo se několik 
variant: demolice a  nahrazení moderní novostavbou nebo za-
chování v podobě architektonické skulptury uvnitř vylité beto-
nem. Nakonec bylo vybráno řešení z pohledu dnešní ochrany 
památek zcela nepřijatelné, korespondující s tehdejším přístu-

Viktor Stretti

1878 Plasy – 1957 Praha

Vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze (1892 – 95, Felix 
Jenewein, Emanuel Krescenc Liška) a ve studiích pokračoval na 
akademiích v  Praze (1895–98, František Ženíšek) a  v  Mnicho-
vě (1898–99, Carl von Marr). Byl příslušníkem zakladatelské 
generace českého moderního umění, spjaté se S. V. U. Mánes. 
Vedle toho patřil k  iniciátorům Sdružení čs. grafiků Hollar, je-
hož mnohaletým předsedou byl. Proslul jako autor městských 
vedut, vedle toho byl i vyhledávaným portrétistou a mj. zobrazil 
Jana Kubelíka, T. G. Masaryka, Aloise Rašína nebo Karla Baxu. 
Významnými grafiky byli i  jeho bratr Jaromír Stretti-Zamponi 
a synovec Mario Stretti.

pem k mnoha jiným historickým domům v Chebu. Ze Špalíčku 
zůstal zachován pouze vnější obal, kdežto vnitřek stavby byl 
vybourán a nahrazen ocelovou konstrukcí s betonovými stropy. 
Tato „renovace“ započala koncem roku 1960.
Nevíme, co tehdy již stařičkého umělce vedlo k  tomu, aby při-
jel malovat do Chebu. Stretti byl především malířem Prahy, kde 
nacházel mnoho námětů pro své městské veduty. Na rozdíl od 
svého bratra Jaromíra Strettiho-Zamponiho však nikdy nepatřil 
mezi nasládlé umělce staropražských zákoutí a  nevyhýbal se 
zobrazování moderního velkoměsta, když pod střechami staré 
Prahy nechával proudit automobily a tramvaje. Podobně je tomu 
i zde, kde přesně zachytil skutečnost všedního dne. 
Podobně jako jeho bratr se věnoval hlavně grafice a jeho ob-
razy – s  výjimkou salonně pojatých portrétů, často malova-
ných na oficiální zakázku – nebyly tak ceněné. Chebský ob-
raz, svým stylem pro něj velmi typický, prozrazuje proč: je 
malovaný hutnou a neuhlazenou malbou, jako by byl doslova 
uhněten z barevné hmoty.

A  Viktor Stretti, Autoportrét, 1941. B  Stav pilíře nesoucího arkýř Špalíčku na konci 50. let. Foto Jaroslav Slavík, SOkA Cheb.
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Jan Spáčil

Cheb – Špalíček

1958, olej na plátně, 85 × 120 cm, Galerie výtvarného umění 
v Chebu. Značeno vpravo dole: „Jan Spáčil“.

A  Jan Spáčil se svou paní na vernisáži výstavy ve Františkových Lázních, 50. léta. Foto Jaroslav Slavík, SOkA Cheb.

Opakovaně se k motivu Špalíčku vracel i Jan Spáčil, který se 
ve zdejším kraji po válce natrvalo usadil. Poprvé ho maloval jen 
dva roky po svém příchodu na Chebsko v  roce 1950, tato re-
prezentativní verze je ze závěru 50. let. Spáčil se podobně jako 
Stretti dlouhá léta soustředil především na pražská témata, na 
rozdíl od něj se však ani v rané tvorbě nepokoušel reagovat na 
aktuální směry a vždy patřil k oněm konzervativním staromil-
ským obdivovatelům odcházejícího světa. Jeho obrazy jsou ide-
álními pohledy na starobylá zákoutí a architektonické skvosty 
minulých století zbavené jakýchkoliv připomínek moderního ži-
vota. „Dominantou předválečné tvorby je (…) veliký svatý Vít, kte-
rý zároveň začíná řadu architektur z padesátých a šedesátých let, 
maleb, sledujících hmotu staveb splývavějším rukopisem v řídké 
barvě, jíž prosvítá struktura plátna.“1 Této charakteristice přes-
ně odpovídá obraz Špalíčku. Spáčil zde dokázal evokovat omše-
lost chebského náměstí těsně před jeho renovací, kterou byla 
v první polovině 60. let završena asanace Chebu.

Jan Spáčil

1892 Praha – 1982 Cheb

Narodil se v  rodině moravského básníka a  překladatele Jana 
Spáčila-Žeranovského, druhá část příjmení se někdy používá 
i v jeho případě. Soukromě studoval u Jaroslava Šetelíka a Aloise 
Kalvody, studia dokončil v Mnichově. Téměř celou první světovou 
válku strávil v ruském zajetí, dokonce se stal profesorem Školy 
výtvarných umění v Rostově na Donu. Jeho malba je prodlouže-
ním Šetelíkova manýrizujícího a  efektního impresionismu, kte-
rým vytvářel panoramatické pohledy na Prahu s Karlovým mos-
tem, chrámem sv. Mikuláše nebo Pražským hradem. Podobné 
náměty najdeme i u Spáčila.
Od roku 1948 v létě pobýval na samotě Antonínova výšina u Fran-
tiškových Lázní ve vile Waldheim, kterou až do své smrti v roce 
1935 obýval Alois John, historik Chebska a  vydavatel časopisu 
Unser Egerland. Zpočátku se ještě vracel do Prahy a  pokračo-
val v úspěšných pražských motivech, v roce 1950 se na Chebsku 
usadil natrvalo. Začal také systematicky mapovat mizející starý 
Cheb, jak v akvarelech a drobných olejových studiích na překližce, 
které vytvářel přímo na místě, tak i  na větších plátnech, která 
podle nich vznikala v ateliéru.

1  Čepeláková, Zdenka: Nad obrazy Jana Spáčila. In: Jan Spáčil, Souborné dílo, 
katalog výstavy, Galerie výtvarného umění v Chebu, 1973.
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Jan Spáčil

Opravy starého Chebu

1956, olej na překližce, 21 × 29 cm, Galerie výtvarného umění 
v Chebu. Značeno vpravo dole: „Jan Spáčil“. Na zadní straně 
přípis s věnováním a dalšími údaji („jedna ze série studií Chebu, 
malovaných na místě“).

Drobný olej na dřevě Jana Spáčila je svou malířskou bravurou 
asi nejpůsobivější ze série „studií na místě“, jak někdy psal na je-
jich zadní straně, v nichž v 50. letech zachycoval proměnu měs-
ta – proluky po zbořených domech, stavební práce nebo ulice 
těsně před jejich demolicí. Přestože mají autonomní malířské 
kvality, zároveň malíři sloužily jako podklad pro větší obrazy, 
které pak vytvářel v ateliéru. Existuje i v tomto případě, jak to 
dokládá fotografie z jedné ze Spáčilových výstav (viz s. 199).
Obraz zachycuje rekonstrukci domu č. 27 v Dlouhé ulici (Lange- 
gasse), do níž se obrací výpravnou barokní fasádou. Malíř ho 
ovšem zachytil z druhé strany, kde byla vybourána bohatě čle-
něná zástavba vnitrobloku a podobě jako jinde zde vzniklo pro-
stranství, zčásti využívané jako parkovací stání, působící neu-
těšeným a  rozpačitým dojmem. Tato praxe, dobově vnímaná 
jako modernizační prvek zlepšující kvalitu života při zachování 
památkových hodnot, byla jedním z  největších omylů asana-
ce Chebu. V případě tohoto domu však rekonstrukce alespoň 
zachovala cennou fasádu do ulice i zajímavou vnitřní dispozici 
s dvěma mázhausy nad sebou. A  Zobrazený dům vpravo, vlevo vedlejší dům č. 28, z něhož byla zachována jen fasáda do Dlouhé ulice. Kol. 1956, SoKA Cheb.

B  Současný stav, pohled do vybouraného vnitrobloku. Budovy vlevo už patří ke 
klášteru klarisek.
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Jan Spáčil

Za Horní branou v Chebu

50. léta, olej na překližce, 26 × 32 cm, Galerie výtvarného 
umění v Chebu. Značeno vpravo dole: „Jan Spáčil“.

Další drobný olej zachycuje místo jen nedaleko od toho, jež je 
zobrazeno na předchozím obraze. Dnes jsou dokonce oba mo-
tivy fyzicky ještě blíže, neboť členitá vnitřní zástavba vnitrob-
loku, jež je oddělovala, byla v 50. letech téměř celá zbořena. 
I z tohoto důvodu jde o pasáž velmi zajímavou a komplikovanou. 
Jak název naznačuje, nacházíme se za bývalou Horní branou, 
kde ještě před jejím zbořením v roce 1871 byla postavena ona 
zvláštní stavba s třemi slepými arkádami (na obraze jsou vidět 
dvě). Možná, že souvisí se sousedním domem Okresní finanč-
ní správy (dnes Městský úřad) architekta Adama Haberzettla 
z roku 1857. Mezi nimi se otvírá průchod do uličky (na obraze 
vlevo), kde je v průhledu vidět dnes neexistující budova bývalé 
restaurace Kargova bašta s  třemi pseudogotickými okny. Za 
střechou kostela sv. Kláry vlevo vykukuje věž františkánského 
kostela Zvěstování Panny Marie. Levý ze dvou vysokých domů 
podél hradební zdi byl zbořen, takže dnes je pohled na štít kos-
tela sv. Kláry zcela odkrytý, kdežto na obraze z něj vidíme jen 
nepatrnou část vlevo za domem.

B  Současný stav. Levý z dvojice domů vzadu byl zbořen, a tím se otevřel pohled 
na zadní štít kostela sv. Kláry.

A  Pohled ze Šlikovy ulice, před 1946, SOkA Cheb.
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Jan Spáčil

Cheb – U Františkánů

60. léta, plátno, 72 × 100 cm, Galerie umění Karlovy Vary. 
Značeno vpravo dole: „Jan Spáčil“.

Dva obrazy z  části města tvořené dvěma kláštery stejné ob-
servance – františkánů a  klarisek – patří podle Zdenky Čepe-
lákové k  „nejlepším z  cyklu (Spáčilových) chebských pohledů“, 
v nichž se mu „podařilo vyjádřit duši města“. 
První zachycuje Františkánské náměstí s barokním špejcharem 
z  roku 1744, jehož pozoruhodné interiéry jsou dílem chebské-
ho tesaře Johanna Kaspara Fleissnera. Nízké nebe s těžkými 
mraky a figurální stafáž rozpouštějící se v deštivé atmosféře 
opět připomenou obrazy Antonína Slavíčka. 1 Na druhém obra-
ze vidíme klášterní budovy za kostelem sv. Kláry, kde se nachá-
zela populární vinárna Zum ewigen Licht (U  věčného světla). 
V  listopadu 1933 právě zde založil Konrád Henlein Sudeten-
deutsche Heimatfront, základ pozdější Sudetoněmecké strany, 
která si zde tuto událost pietně připomínala. V 70. a 80. letech 
fungoval v prostorách vinárny mládežnický klub Věčné světlo 
s diskotékou. Od devadesátých let má v domě sídlo Společnost  
Balthasara Neumanna, jejímž cílem je naopak budování dobrých 
sousedských vztahů mezi Čechy a Němci. Rozsáhlý klášterní 
areál dodnes představuje jedno z  nejzachovalejších míst sta-
rého Chebu. Asanace se mu téměř zcela vyhnula a posledním 
větším urbanistickým zásahem byla demolice středního traktu 
kláštera v  roce 1902, čímž vznikl průchod z Františkánského 
(Franziskanerplatz) na Divadelní náměstí (Theater-Platz). 

A  Jan Spáčil, Cheb – Věčné světlo, 1956.

1  Čepeláková, Zdenka: Nad obrazy Jana Spáčila. In: Jan Spáčil, Souborné dílo, 
katalog výstavy, Galerie výtvarného umění v Chebu 1973.
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Jan Spáčil

Z Chebu (Školní ulice)

1951, olej na překližce, 26 × 32 cm, Galerie výtvarného umění 
v Chebu. Značeno vpravo dole: „Jan Spáčil / Cheb“, na zadní 
straně přípis s alternativním názvem a dalšími údaji včetně 
datace: „srpen 1951“.

Další z  drobných Spáčilových obrázků starého Chebu opět 
zachycuje místo, které bylo zcela převrstveno novou zástav-
bou: nároží ulic Mincovní (Münzgasse) a Školní (Schulgasse) za 
dnešním radničním dvorem. Mincovní ulice kdysi vedla skrze 
průjezd, který se později stal uzavřeným vstupem do galerie. 
Tato ulička zcela zmizela, když byl v  roce 1963 zbourán blok 
staré mincovny na místě radničního dvora (zde je z něj patrná 
zástavba s věží zcela vlevo). Mincovna předtím sloužila jako ha-
sičská zbrojnice. [A] V letech 1961 až 1963 byla srovnána se 
zemí i celá Školní ulice,1 o níž už v roce 1953, dva roky po vzniku 
obrazu, městská kronika uvádí, že hrozí sesutí celé její jedné 
strany.2 Jako první zmizel rohový dům (Školní 30) s lomeným 
portálem, zachycený ještě na fotografii z roku 1949, po němž 
zbyla zde zobrazená proluka.3 

A  Pohled zaniklou Mincovní ulicí do dnešního uzavřeného vstupu do galerie. 
Vpravo se nacházela požární zbrojnice, jak dokládá právě vyjíždějící auto.

B  Pohled do Mincovní ulice jen o kus dále k nároží, kde v 50. letech vznikla 
proluka po zbořeném domě č. 30.

C  Stejná proluka i s pohledem do Školní ulice, úhel záběru zhruba odpovídá 
obrazu.

D  Současný stav nároží Školní a zaniklé Mincovní; z ní se de facto stal vjezd  
do uzavřeného dvora Městského úřadu.

A

C

B

D

1  Boháč, Jaromír: Cheb. Zmizelé Čechy. Praha – Litomyšl 2008, s. 52.

2  Cheb. Městská kronika, 1953, s. 31.

3  Schreiner, Lorenz (ed.): Denkmäler im Egerland. Dokumentation einer deuts-
chen Kulturlandschaft zwischen Bayern und Böhmen. Amberg 2004, s. 375.





208 — 209

Jan Spáčil

Cheb u mostu přes Ohři

Kol. 1955, olej na sololitu, 57 × 73 cm, Galerie výtvarného 
umění v Chebu. Značeno vpravo dole: „Jan Spáčil“. 

V  roce 1899 zachytil chebský architekt a  nadšený fotoamatér 
Josef Haberzettl čerstvě dokončený železný most přes Ohři na 
pozadí kostela svatého Mikuláše. Jde o pečlivě zvolený pohled, 
který si pak nikoliv náhodou o  mnoho desetiletí později vybral 
i Jan Spáčil. Obě zobrazení – malířské a fotografické – lze v prv-
ním plánu číst jako opakování klasické kompozice spoující dva 
prvky: první v popředí perspektivně vytváří hluboký prostor ob-
razu, druhý plošný jej naopak na obzoru uzavírá. Právě na tom-
to principu je založen nejčastěji malovaný český motiv Karlova 
mostu s katedrálou v pozadí. Zde je třeba připomenout, že tím, 
kdo ho maloval nejvíce, až se stal jakýmsi jeho vývěsním štítem, 
byl Spáčilův učitel, malíř pražských panoramat Jaroslav Šetelík.
V obou případech však malíř i  fotograf využívají toto klasické 
schéma, aby jím vyjádřili specifické obsahy, v nichž už vystoupí 
jejich vzájemná odlišnost. Fotografie představuje symbolickou 
konfrontaci dvou světů – středověkého města a nového Chebu, 
který už zrušil své středověké i barokní opevnění a moderním 

C  Současný stav.

B  Odstřelený most s provizorní lávkou, po 1945, SOkA Cheb.

A  Josef Haberzettl, 1899, SOkA Cheb.

mostem se naopak otvírá světu. Také u  Spáčila už není té-
matem obrazu malebný pohled: ostatně most už v roce 1955 
vůbec není elegantní konstrukcí, nýbrž montovaným provi-
zoriem, a  také chrám nedlouho předtím ztratil své neogotic-
ké věže a s nimi mnoho ze své krásy. Dalším z podstatných 
motivů zachycených na obraze jsou domy v Kamenné (Stein- 
gasse) a Smetanově (Schiffgasse) ulici, zčásti ruiny bez střech, 
čekající na opravu či demolici, zčásti již opravované s dřevěným 
lešením. Spáčil zde opět zachycuje právě probíhající proces 
asanace: nikoliv tedy půvabné staré město, ale jeho zánik, ne 
romantické bezčasí, ale živou aktualitu… A sice až do té míry, 
že nám tento obraz bezděčně připomene jiná typická díla té 
doby – obrazy socialistického realismu zachycující stejnou ma-
lířskou technikou hlásící se k  impresionismu stavby přehrad 
a  pracovní ruch ve velkolomech. Takováto plátna byla právě 
v té době vystavena spolu s těmi Spáčilovými v první expozici 
Městské galerie v Chebu, která existovala v letech 1953 až 55. 
Do Spáčilových obrazů se tento rozměr dostává jaksi bezděčně 
s dobou, kterou žil a zachycoval, a s jeho předchozí kariérou po-
zdního dědice impresionismu; on sám budování socialismu nikdy 
nemaloval. Nicméně tento obraz obsahuje jisté napětí a vnitřní 
rozpor, který je dnes vlastně zajímavý: v  reprezentativním for-
mátu a vytříbené technice je tu naplno zachycena veškerá oškli-
vost a bída poválečné doby v Sudetech…
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Jan Spáčil

Růžová ulice

1959, olej na plátně, 56 × 55 cm, Galerie výtvarného umění 
v Chebu. Značeno vpravo dole: „Jan Spáčil“.

Pohled Růžovou ulicí (Rosengasse) k  jejímu vyústění do Ján-
ského náměstí (Johannisplatz), k němuž již patří spodní domy 
po obou stranách. Oba byly později zbořeny a nahrazeny novo-
stavbami. Dům vpravo se do Jánského náměstí obrací fasádou 
volně kopírující předchozí stav (více viz obraz Bojmíra Hutty, 
s. 179), směrem do Růžové ulice se jeho podoba už značně liší. 
Protější východní strana ulice byla nahrazena novostavbami 
bytových domů, o jedno podlaží vyšších než původní zástavba, 
a celá ulice se oproti své historické podobě rozšířila.1

A  Stav po asanaci, 60. léta, SOkA Cheb.

B  Současný stav. Novostavba domu vpravo vzadu se oproti svému předchůdci 
silně liší. Zeď před ním existuje dodnes, i když v pozměněné podobě, a zachován 
zůstal rohový dům do Jakubské (Brudergasse), z něhož vidíme vpravo okno. 

A

B

1  Boháč, Jaromír: Cheb. Zmizelé Čechy. Praha – Litomyšl 2008. s 46.
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František Pulec

Motiv ze Šlikovy ulice

50. léta, olej na sololitu, 45 × 55,5 cm, soukromá sbírka

František Pulec je jako malíř zcela nevýznamný a nikoliv ná-
hodou se později profiloval jako pouhý kopista starých mis-
trů. Tento raný obraz však má přece jen jisté malířské kvality. 
Zajímavý je však především z topografického hlediska. Malíř 
zde zachytil zástavbu ve Šlikově ulici (Schlickgasse) zboře-
nou nejspíš někdy v 60. letech, na jejímž místě byla později 
postavena přízemní budova pošty. Sousední věžovitá stavba 
tvářící se jako starý dům vyrostla na podezdívce oné nižší bu-
dovy z obrazu. Zajímavé je i srovnání se zobrazením stejného 
motivu od Václava Kadlece.

František Pulec

1913 Štěpánovice – 1999 Praha

František Pulec se narodil na Klatovsku. V  letech 1952–57 vy-
studoval pražskou akademii u prof. Vratislava Nechleby a usa-
dil se v Praze. Z jeho začátků známe obrazy v duchu socialistic-
kého realismu, možná malované jako školní úkoly, později se 
jeho doménou staly suché kopie podle starých mistrů a variace 
staromistrovských zátiší.

B  Současný stav s budovou České pošty.

A  Václav Kadlec, Šlikova ulice v Chebu, 50. léta.
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Václav Kadlec

Pohled na Cheb s Čertovou věží

1957, olej, plátno, 80 × 100 cm, Město Cheb. Značeno vpravo 
dole: „V. Kadlec 1957“. 

A  Obálka katalogu stálé expozice Obrazová galerie města Chebu, 1953,  
s obrazem Václava Kadlece.

B  Obálka knihy Miry Mladějovské Chebské pověsti s Kadlecovým leptem  
Čertova věž, 1948.

C  Václav Kadlec, ilustrace k pověsti Čertova věž v knize Chebské pověsti.

D  Václav Kadlec při restaurování v muzeu, kol. 1950, SOkA Cheb.

Václav Kadlec

1913 České Budějovice – 2001 Cheb

Václav Kadlec se narodil v početné rodině restaurátora pracující-
ho pro Schwarzenbergy a toto povolání si zvolil i on sám. Školení 
v otcově dílně dále rozvinul v letech 1931 až 1933 ve Vídni. Poté 
musel nastoupit vojenskou službu, kterou zčásti strávil v Chebu. 
Stále více ho však přitahovalo malování, do kterého jej zasvětil 
Jan Rafael Schuster (1888–1981), českobudějovický malíř-auto-
didakt a milovník starých Budějovic, jejichž starobylá zákoutí za-
chytil na řadě obrazů. V tom ovlivnil i celoživotní směřování Vác-
lava Kadlece, jehož dílo se pak také soustředilo na Cheb a jeho 
stará zákoutí. Přišel sem hned po válce v  roce 1945. V  prvních 
letech pracoval jako restaurátor v  chebském muzeu, které po 
válce vedla historička umění Mira Mladějovská. Pomohl zachrá-
nit desítky soch a  obrazů i  v  samotném městě nebo v  bývalém 
františkánském klášteře. V  roce 1949 zakoupil řadu obrazů od 
Fondu národní obnovy, které pak věnoval archivu. Dle dochova-
ného seznamu tehdejšího okresního archiváře Jaroslava Slavíka 
se jedná o  66 obrazů, většinou anonymních děl starého umění 
a portrétů. V roce 1953 stál Václav Kadlec u zrodu první obrazové 
galerie v  Chebu.1 Věnoval galerii 110 svých obrazů různé tech-
niky z chebského prostředí. Osud obou darovaných konvolutů je 
dnes neznámý. Od 50. let pracoval v podniku ESKA, maloval ve 
volném čase a při prázdninových cestách do zahraničí.

D

A

B

C

Teufelova věž (Teufelsturm) u Ohře nedaleko komendy křižov-
níků, jeden z  posledních pozůstatků středověkého opevnění 
Chebu, byla častým a  oblíbeným motivem Václava Kadlece. 
Přestože její název souvisí se jménem purkmistra Teufla ze 
Schirdingu, po roce 1945 se pro ni vžilo nesprávné označení 
Čertova věž, a to i díky známé chebské archivářce, historičce 
a  muzejní pracovnici dr. Miře Mladějovské, která jí věnovala 
jednu ze svých chebských pověstí, vydaných v  roce 1948. Ty 
ilustroval svými lepty právě Václav Kadlec, ostatně oba teh-
dy spolupracovali v chebském muzeu, které Mira Mladějovská 
po válce vedla a kde Kadlec působil jako restaurátor. A motiv 
s touto věží se pak objevil i na obálce Chebských pověstí.

1  Obrazová galerie města Chebu. Katalog výstavy. Texty Jaroslav Slavík,  
Karel Bobek. Vydal MNV Cheb 1953, nestr.
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Václav Kadlec

Ulice Dobrovského v Chebu

1951, olej, plátno, 83 × 100 cm, Město Cheb. Značeno na zadní 
straně: „Ulice Dobrovského v Chebu z roku 1951 / V Kadlec“ 

Jeden z  raných chebských obrazů Václava Kadlece zachycu-
je počátky poválečné asanace Chebu. Ve své charakteristické 
zjednodušující stylizaci zde zobrazil pohled Dobrovského ulicí  
(Rahmturmgasse) k Rejtarskému dvoru (Ausreiterhof). Hrázdě-
ný dům vpředu je oním domkem z grafických listů Adama Krafta 
a Rudolfa Herberta Schlindenbucha (viz s. 185). Vpravo se podél 
torza rohového domu (jak dokládá fotografie ze stejného roku, 
není zde zachyceno zcela přesně) otvírá průhled do Kachní uli-
ce (Entengasse). Rozsáhlý blok mezi nimi začal být demolován 
již o rok dříve, než malíř situaci zachytil. Až o deset let později 
v roce 1960 byla zahájena likvidace domů podél západní strany 
ulice Trčky z Lípy (Staufengasse). Podle aktualizovaného plánu 
asanace z roku 1961 měly být rychle opraveny alespoň poslední 
čtyři domy na rohu Dobrovského ulice. Ale i ty byly nakonec v le-
tech 1962 a 1963 zbourány – tuto fázi zachycuje obraz Františka 
Doležala. [A] Po roce 1960 byl také z povrchu vymazán Rejtar-
ský dvůr a z Dobrovského ulice tak zůstaly jen poslední tři domy 
[B] vlevo od vstupní brány hradu, které jsou zčásti vidět i na  
Doležalově obrazu za polozbořenými domy v popředí.1 

A  František Doležal, Chebský hrad, 1963.

B  Pohled ulicí Trčky z Lípy k hradu, 60. léta, SOkA Cheb. 

C  Pohled Dobrovského ulicí k hradu z rohu Kachní ulice, 1951, SOkA Cheb.

D  Roh Dobrovského a Kachní dnes.

CB

D

A

1  Boháč, Jaromír: Cheb. Zmizelé Čechy. Praha – Litomyšl 2008, s. 44–45.
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A  Pohled z Krämlingovy bašty ke vchodu do dnešní Dobrovského ul.  
(Rahmturmgasse), stejný pohled jako na obraze. Dobová pohlednice  
před rokem 1940.

B  Václav Kadlec, Staré hradby v Chebu, 1952.

C  Krämlingova bašta, detail dobové pohlednice před rokem 1940.

A B

C

Václav Kadlec

Krämlingova bašta

1952, olej, plátno, 61 × 72 cm, soukromá sbírka.  
Značeno vlevo dole: „V Kadlec 52“. Na zadní straně  
přípis: „KREMLOVA BAŠTA“. 

Další dva Kadlecovy obrazy ukazují místo v těsném sousedství 
toho z předchozího obrazu: bránu ve zdi oddělující Krämlingovu 
baštu (Krämlingbastei) od Dobrovského ulice (Rahmturmgasse), 
a sice z obou stran. O něco dále na baště se nacházela Kräm-
lingova zahradní restaurace, podle níž získala své jméno. Její 
budovy byly strženy po roce 1960 ve stejné etapě asanace jako 
sousední Rejtarský dvůr.1

1  Boháč, Jaromír: Cheb. Zmizelé Čechy. Praha – Litomyšl 2008, s. 44.
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Václav Kadlec

Mlýnská ulice

1957, olej, plátno, 65 × 50 cm, soukromá sbírka.  
Značeno vlevo dole: „V Kadlec 57“.

Bojmír Hutta

Cheb – Mlýnská ulice

1958, olej, plátno, 100 × 84 cm, soukromá sbírka.

Václav Kadlec a Bojmír Hutta zde rok po sobě zachytili chátra-
jící domy v Mlýnské ulici (Mühlgasse) svažující se z Jánského 
náměstí (Johannisplatz) dolů k řece, která byla asanací zcela 
srovnána se zemí. Až v roce 1965 byl na její východní straně po-
staven nevzhledný blok bývalé školní družiny.1 Byť se to na prv-
ní pohled nezdá, dům se štítem na Kadlecově obrazu je totožný 
s domem zcela vlevo (č. 7/277) s kruhovou kartuší nad vcho-
dem nesoucí obraz Panny Marie s Ježíškem2 na plátně Bojmíra 
Hutty. Souvislost vystoupí zřetelněji na Kadlecově kresbě stej-
ného motivu z roku 1952, která na rozdíl od obrazu tento detail 
zaznamenává. Ta se od obrazu liší i v dalších drobnostech (např. 
rozmístění oken na štítovém průčelí domu) a je nejspíš přesnější. 
Díky torzu zdi uprostřed (jde o  pozůstatky domu č. 5/276) je 
však jejich souvislost nepochybná.

A  Václav Kadlec, Mlýnská ulička z r. 1952, katalog stálé expozice  
Obrazová galerie města Chebu, 1953.

B  Pohled odpovídající levé straně obrazu Bojmíra Hutty, závěr 50. let,  
SOkA Cheb.

C  Současný stav. Domy vlevo zcela zmizely, vpravo zůstal rohový dům  
do Jánského náměstí, za ním novostavba školní družiny (1965).

B

C

1  Boháč, Jaromír: Cheb. Zmizelé Čechy. Praha – Litomyšl 2008, s. 48.

2  Detail vstupu s kartuší je reprodukován v: Schreiner, Lorenz (ed.): Denkmäler 
im Egerland. Dokumentation einer deutschen Kulturlandschaft zwischen 
Bayern und Böhmen. Amberg 2004, s. 259.

A
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Bojmír Hutta

Starý Cheb

1959, olej, plátno, 113 × 86 cm, Pozemkový úřad Cheb.Znače-
no vlevo dole: „Hutta 59“.

Trojici obrazů Václava Kadlece z  Dobrovského ulice  
(Rahmturngasse) doplňuje tento obraz Bojmíra Hutty, malova-
ný jen o kousek blíže k hradu. Z celé zobrazené zástavby zůstal 
stát pouze výrazný oranžový dům vlevo a dva nižší domy v jeho 
sousedství. A sice díky tomu, že v aktualizovaném plánu asa-
nace z roku 1961 byly označeny jako stavby na dožití, neboť se 
jako jedny z mála nacházely v soukromém vlastnictví.1 Zmizela 
i socha Jana Nepomuckého vlevo. 

A  Historická fotografie, konec 50. let, foto Jaroslav Slavík, SOkA Cheb. 

B  Současný stav. Ohrazení dnes prázdného prostranství sleduje půdorys 
zbořeného domu.

A

B

1  Boháč, Jaromír: Cheb. Zmizelé Čechy. Praha – Litomyšl 2008, s. 45.
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Bojmír Hutta

Kostel sv. Mikuláše se zbořenými kasárnami

1953, olej na plátně, 156 × 208 cm, Muzeum Cheb. Značeno 
vpravo dole: „Hutta 53“.

Kasárna z roku 1839, která dala jméno Kasárnímu náměstí  
(Kasernplatz), dostala v závěru války zásah při náletu 20. dub-
na 1945, kterému padly za oběť i  novogotické věže kostela.1 
V roce 1947 musela být stržena. Otevřel se tak pohled na sever-
ní stranu kostela sv. Mikuláše se sakristií, přiléhající k jeho závě-
ru, a s ní sousedícími stavbami (domek kostelníka); jedna z nich 
byla později stržena, druhá věžovitá snížena na výšku přízemí. 
O několik let později zachytili tento motiv Jan Spáčil a Bojmír 
Hutta, ještě se zbytky sklepení a základů. Spáčilův pohled je 
o něco starší, neboť je na něm ještě vidět odklízení suti. Uprázd-
něné místo bylo určeno pro novostavbu, zvažovala se tržnice 
či kulturní dům, k tomu však nikdy nedošlo a základy kasáren 
zakryl mohutný val. Později byly zbořeny i domy ve Školní ulici 
(Schulgasse; na obraze vlevo) a po roce 1965 je nahradily typi-
zované nájemní domy z panelových bloků.2

A  Jan Spáčil, Kostel sv. Mikuláše se zbořenými kasárnami, fotografie  
nezvěstného obrazu z doby kolem roku 1950, SOkA Cheb.

B  Budova kasáren na Kasárním náměstí poškozená náletem,  
mezi 1945 a 1947, foto Jaroslav Slavík, SOkA Cheb.

C  Odklízení trosek po demolici kasáren v roce 1947, foto Jaroslav Slavík,  
SOkA Cheb.

D  Současný stav. 

A

C

D

B

1  Chmelíková, Jitka: Osvobození. Liberation. Cheb 1945. Cheb 2005, s. 24.

2  Boháč, Jaromír: Cheb. Zmizelé Čechy. Praha – Litomyšl 2008, s. 52.
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Bojmír Hutta

Pohled ulicí Elišky Krásnohorské k Jánskému náměstí

1953, olej na plátně, 63 × 79 cm, Muzeum Cheb. Značeno 
vpravo dole: „Hutta 53“.

Obraz Bojmíra Hutty z  50. let zachycuje situaci před demolicí 
horní části Jánského náměstí (Johannisplatz) a navazujících ulic 
Růžové (Rosengasse) a  Elišky Krásnohorské (Vohburggasse). 
Novostavby dokončované během roku 1962 se ještě snažily do-
držovat původní členění fasád, rozdílné výšky budov a uliční linii.1 

A  Dnešní pohled ze stejného místa. 

B  Pohled z křižovatky Vohburggasse (El. Krásnohorské) a Martinigasse (Pod 
věží) k Jánskému náměstí, nedat., SOkA Cheb. V sedlovitě prohnuté zdi 
ještě není proražena branka a oblouk nad ní. Dům pod ní už je obrácen do 
Jánského náměstí. 

C  Vyústění Růžové a El. Krásnohorské do Jánského náměstí po demolici s onou 
brankou. Vpravo parcela zbořeného domu 268/8 na Jánském nám., zachyce-
ném na obraze Bojmíra Hutty ( viz s. 179). SOkA Cheb. 

A

C

B

1  Boháč, Jaromír: Cheb. Zmizelé Čechy. Praha – Litomyšl 2008, s. 45.
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Bojmír Hutta

Cirkus Humberto

1959, olej, plátno, 74 × 105 cm, Muzeum Cheb. Značeno vpravo 
dole: „Hutta 59“. Vzadu autorský štítek.

Cirkus Humberto vznikl v roce 1951, když využil slavného jména 
z románu Eduarda Basse. Spadal pod státní podnik Českosloven-
ské cirkusy, varieté a lunaparky Praha. Fungoval do roku 1982, 
po roce 1989 byl obnoven. Prostranství, kde v roce 1959 v Chebu 
rozložil svůj stan, je dnes zastavěno bytovými domy. Dům vlevo 
vzadu se štítem (Pivovarská 32) a zadní fronta domů v Karlově 
ulici dodnes stojí, pohled je však zakryt novou zástavbou.

Bojmír Hutta

1920 Romaniny (Ukrajina) – 1987 Cheb

Dědeček Bojmíra Hutty odešel z  Chodska na ukrajinskou Vo-
lyň, kde vybudoval prosperující dřevařský závod. Huttův otec 
pracoval jako lesník, rodina žila v myslivně nedaleko okresního 
města Slavuta. V  rozvrácené zemi ještě dlouho po konci vál-
ky řádily ozbrojené bandy, což se odráží i  v  nezvyklém jménu 
Bojmír, jež odkazuje k neklidným dobám mezi válkou a mírem. 
Někdy kolem roku 1925 se rodina vrátila do Domažlic, kde se 
otec stal správcem nemocnice. Po absolvování gymnázia začal 
v roce 1942 už v relativně pokročilém věku studovat na zlínské 
Škole umění. Před totálním nasazením v Říši jej uchránila ope-
race slepého střeva v domažlické nemocnici. Nakonec skončil 
v  moravských Bojkovicích jako pomocný dělník v  chemických 
a  zbrojních závodech. Zde se zapojil do ilegální činnosti, na 
konci války byl zatčen gestapem a propuštěn až při osvobození 
města 26. dubna 1945. 
Po svém návratu do Domažlic byl v  srpnu 1945 jmenován 
předsedou Správní komise na Přimdě. Spřátelil se s majitelem 
zdejšího panství Jindřichem Kolowratem-Krakowským,1 který 
mu zprostředkoval stipendium do Paříže na proslulé École des 
beaux-arts v rámci kulturní výměny, díky níž zde po válce stu-
dovalo hned několik mladých českých umělců. Do Paříže od-
jel v březnu 1946, studia v ateliéru monumentálního malířství  
Jeana Souverbieho ukončil v roce 1950. Když při jedné cestě do 
Paříže rychlík na delší čas neplánovaně zastavil v Chebu, Hutta 
přestávku využil k tomu, aby si prohlédl město. Jeho atmosféra 
ho uchvátila a celou noc prý strávil tím, že hrál s místními v hos-
podě na housle. Z Paříže potom napsal do Chebu dopis, v němž 
požádal o přidělení bytu. Usídlil se zde natrvalo a už na přelomu 
let 1951 a 1952 zde měl první výstavu. 
V  50. letech maloval zejména motivy ze starého Chebu, poz-
ději začal vyjíždět i do jeho okolí. Pořídil si malý autobus, který 
si uzpůsobil jako pojízdný ateliér. V roce 1962 se mu ve spolu-
práci s dr. Mirou Mladějovskou podařilo na druhý pokus založit 
městskou galerii, dnešní Galerii výtvarného umění, kterou až 
do roku 1972 na vysoké úrovni vedl. Navázal tak na její prv-
ní krátkou existenci ve stejné budově v polovině 50. let, za níž 
stál další chebský malíř Václav Kadlec. Na začátku normaliza-
ce však byl z vedení odvolán. V 70. letech mu pak dlouho byla 
z  politických důvodů odpírána registrace u  Českého fondu vý-
tvarných umělců, základní podmínka pro to, aby mohl působit 
jako umělec na volné noze.

A  Bojmír Hutta, Autoportrét, 50. léta.

1  Jindřich Kolowrat-Krakowský (1897–1996) po únoru 1948 emigroval do USA. 
Po roce 1989 proslul zejména velkorysým gestem, když Národnímu divadlu 
pronajal za symbolickou korunu ročně budovu Stavovského divadla. 
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František Doležal

Sv. Bartoloměj

1963, olej, plátno, 46,2 × 77 cm, Galerie výtvarného umění 
v Chebu. Značeno vlevo dole: „F. Doležal 63“.

Kostel rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou pochází 
ze začátku 15. století. V roce 1962, tedy jen rok před vznikem 
obou obrazů, byla dokončena jeho renovace, jak dokládá nová 
bíle svítící fasáda. Ve stejném roce zahájila provoz chebská ga-
lerie, která kostel převzala a v roce 1965 zde otevřela expozi-
ci gotického sochařství. Zobrazené místo se během deseti let 
zcela proměnilo. Už roku 1939 byla kvůli rozšíření nájezdu na 
most zbořena středověká kaple sv. Václava přiléhající ke kos-
telu (viz s. 102–103) a tři protější domy v Kamenné ulici (Stein-
gasse). V  letech 1950–51 následoval rohový blok ve Smetano-
vě ulici (Schiffgasse). Původní železný most byl v dubnu 1945 
vyhozen do vzduchu chebskou domobranou. Místo něj tu roku 
1947 ženisté postavili most typu Bailey.1 
Druhý obraz Jaroslava Pokorného zachycuje zadní trakt tří 
spodních domů v Kamenné ulici, poslední zbytek velkého trojú-
helníkovitého bloku, který tvořil východní stranu zaniklé Miku-
lášské ulice (Niklasgasse). Oba obrazy patří do souboru pěti děl 
s  chebskými motivy, která se shodně ocitla v  galerijních sbír-
kách v tomtéž roce 1963, kdy vznikla. Vše nasvědčuje tomu, že 
tehdejší ředitel Bojmír Hutta vyzval tři pražské malíře (vedle 
Doležala a Pokorného i Jaroslava Hudce), aby pro nově založe-
nou galerii vytvořili díla se zdejší tematikou. 

A  Jaroslav Pokorný, Nový Cheb, 1963.

B  Pohled z Jánského náměstí přes zbořený blok v Niklasgasse  
(Mikulášská ulice) ke kostelu sv. Bartoloměje.

C  Současný stav tří zobrazených domů, které dodnes mají stejnou  
barevnost jako na obraze. Kostel je zakryt zelení.

František Doležal

1910 Kostelec nad Orlicí – 1989 Praha

Umění studoval soukromě, v  letech 1928–32 malbu u Antonína 
Hudečka, později (1935–39) v Praze grafiku u Františka Tichého. 
Jeho pozdní tvorba má výrazně imaginativní charakter, kolem 
roku 1960 ale vytvářel obrazy na téma periferie podobné těm 
chebským. V  letech 1950–67 pracoval na výtvarném odboru 
ministerstva kultury jako referent a později i  jeho vedoucí. Pře-
devším je však znám jako osobnost stojící za Galerií Vincence 
Kramáře v  Dejvicích, která měla v  druhé polovině 60. let vyni-
kající výstavní program (mj. Kramářova sbírka, Marc Chagall, 
Georges Rouault, Odilon Redon, Le Corbusier, Giacomo Manzú, 
Emil Filla, Bohumil Kubišta…).

Jaroslav Pokorný

1903 Praha – 1969 Praha

Nepříliš známý malíř vystudoval ve dvacátých letech pražskou 
akademii v ateliérech Josefa Loukoty a Vratislava Nechleby. Ma-
loval v duchu expresivního modernismu silnými tahy štětce, jak 
to dokládá i chebský obraz. Od konce 40. let tvořil obrazy z velko-
lomů a staveb socialismu.

A

B

C

1  Jednoduchá konstrukce vyvinutá během války v Anglii umožňovala rychlé 
nahrazování mostů zničených během války. 
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Jiří Kovařík

Pohled na hrad

1979, olej, plátno, 145 × 161 cm, Město Cheb. 
Značeno vlevo dole: „Kova 79“.

Plzeňský malíř Jiří Kovařík byl jedním z mála umělců tehdejší-
ho Západočeského kraje, kteří se během normalizace ocitli na 
indexu. Dva obrazy s chebskými tématy pro interiéry radnice, 
jejíž rekonstrukce proběhla v 70. letech, byly ojedinělou zakáz-
kou, kterou získal díky osobnímu angažmá jednoho z tehdejších 
vedoucích pracovníků města. Nákup však nemohl být prove-
den oficiální cestou prostřednictvím Českého fondu výtvarných 
umělců a jeho uměleckého obchodu Dílo. Právě Fond byl totiž 
nástrojem k trestání nepohodlných umělců – pokud u něj umě-
lec nebyl registrován, nemohl pracovat v tzv. svobodném povo-
lání; registrace byla zase vázána na doporučení Svazu českých 
výtvarných umělců, který ho Kovaříkovi odmítal přes opako-
vané žádosti udělit. Obrazy proto musely být nakoupeny pro-
střednictvím starožitnictví v Rokycanech, jehož vedoucí byl do 
celé komplikované transakce zasvěcen. Nákup se táhl tři roky, 
což dokládá i datace obrazu s viaduktem 1979 až 1982. Přesto-
že obě plátna byla namalována už v roce 1979, Kovařík na něm 
i  později upravoval detaily. Při realizaci zakázky mu pomáhal 
jeho přítel fotograf Miroslav Hauner.1 Už v zimě spolu objeli asi 
čtyři vhodná místa v Chebu, kde Kovařík předtím nikdy nebyl. 
Zde si provedl skici a Hauner mu vybrané pohledy navíc nafotil. 
Atmosféru mrazivého zimního dne se pak malíři podařilo pře-
svědčivě vystihnout. Toto období si zvolil i proto, že později by 
se motivy ztrácely v zeleni. Všimněme si, že v popředí vždy po-
nechal změť holých větví, přestože je mohl s klidem pominout, 
neboť poněkud ruší pohled i reprezentativní charakter obou pa-
noramat. Malíř je však pojal jako zvláštní výtvarný prvek, který 
zajímavě oživuje kompozici. 
Je zajímavé, že zhruba ve stejných letech se ke stejným mo-
tivům obrátil i chebský Bojmír Hutta.2 Viadukt maloval někdy 
v 70. letech, řeku s hradem téměř ze stejného místa jako Kovařík  
v roce 1980. Blízký je zejména pohled přes řeku ze Špitálského 
vrchu, který i on vytvořil v zimě, takže lze detailně srovnávat, 
jak k řešení obrazů přistoupili. Zachytili tu motiv, který se před-
tím objevuje u několika německých malířů a grafiků – Schlin-
denbucha, Krafta či Wohlraba, přestože každý z nich volil jiné 
místo, ať už na Špitálském vrchu nebo přímo u  řeky. U  nich 
však ještě v popředí spatříme budovy několika mlýnů a dalších 

průmyslových objektů, které byly po roce 1947, kdy vyhořel 
mlýn u Písečné brány, postupně zbořeny. Zůstala po nich jen 
bezútěšná proluka zachycená na obou obrazech.

A  Bojmír Hutta, Pohled na hrad, 1980.

1  Právě Miroslavu Haunerovi vděčí autor za tyto informace.

2  Ten se v 70. letech ocitl v podobné pozici jako Kovařík, když nemohl z politic-
kých důvodů získat registraci u Fondu. V Západočeském kraji byla regist-
race dále odpírána plzeňské Aleně Koenigsmarkové díky kauze s obrazem, 
který byl poctou Janu Palachovi. V roce 1969 jej darovala tehdejší švédské 
velvyslankyni, která jej po soukromé osobě poslala do Švédska, na hranicích 
však byl obraz objeven a zadržen. A konečně i Huttovu příteli a stejně jako 
on zakladateli a prvnímu řediteli galerie na Klenové Vladimíru Levorovi. Za-
tímco Hutta a Levora registraci po několika letech obstrukcí nakonec získali, 
Koenigsmarková a Kovařík byli na indexu až do roku 1989.
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Jiří Kovařík

Viadukt

1979–1982, olej, plátno, 135 × 193 cm, Město Cheb. Značeno 
vlevo dole: „Kova 79–82“.

Chebský železniční viadukt přes údolí Ohře byl vybudován mezi 
srpnem 1863 a  říjnem 1865 pro trati z Chebu do bavorského 
Hofu a saského Plavna, uvedené do provozu současně 1. listo-
padu 1865. 378 metrů dlouhý a téměř 25 metrů vysoký most 
byl postaven ze žulových kvádrů z  nedalekého pohoří Smrči-
ny. Na konci války byl poškozen nálety spojenců; po prvním 
z 23. října 1944 byl ještě opraven, ovšem nálety z 8., a zejména 
10. dubna 1945 mu zasadily těžké rány. Dílo zkázy paradoxně 
dokonala chebská domobrana Volkssturm, která v rámci likvi-
dace všech mostů a lávek přes řeku vyhodila do vzduchu stojící 
pilíře.1 Opraven byl velmi rychle už během roku 1946 v původ-
ním tvaru, žulové zdivo však nahradil litý beton. Mimo vlastní 
objekt viaduktu byl později v náspu vpravo proražen ještě jeden 
oblouk pro výpadovku na Karlovy Vary, který je dobře patrný 
i na obraze Jiřího Kovaříka (zcela vlevo).2 
Přestože jde o jednu z dominant města a působivou industriální 
památku, jako malířský námět je jen obtížně uchopitelný, neboť 
se těžko hledá pohled, odkud by byl dobře vidět. Německým 
malířům Chebu se navíc příliš nehodil do konceptu starého ně-
meckého města, který razili svými zobrazeními středověkých 
památek. Proto nepřekvapí, že se s  ním předrokem 1945 ne-
setkáváme příliš často (k  tomu více viz s. 151). Bojmír Hutta 
si zvolil pohled z vyššího místa nad úrovní zeleně, přes kterou 
dnes už není vidět. Mohl tedy viadukt propojit s městem za ním 
a se Zelenou horou v pozadí. Na jejím vrcholku vidíme vysílač 
z roku 1973, kdežto Bismarckova rozhledna jen kousek od něj 
se tehdy zcela ztrácela mezi vzrostlými stromy. Kovařík na-
opak město téměř pominul a tušíme ho jen díky nezřetelné si-
luetě kostela sv. Mikuláše a v průhledech skrze mostní oblouky. 
Také Zelená hora se ztrácí v  dáli. Naopak v  popředí se nebál 
zachytit nemalebné průmyslové objekty. Aby však obrazu příliš 
nedominovaly, zakryl je jak stromovím, tak i sněhovou pokrýv-
kou, díky níž splývají se svým okolím. 

A  Bojmír Hutta, Chebská veduta v modrém, 70. léta.

Jiří Kovařík

1932 Plzeň – 1994 Plzeň

V  letech 1951 až 1958 vystudoval pražskou akademii u  prof. 
Jána Želibského (nástěnná malba) a  Vladimíra Sychry (figurál-
ní malba). Celý život působil v  Plzni, na konci 60. let se zapojil 
do aktivit reformovaného Svazu čs. výtvarných umělců, což mu 
na začátku 70. let vyneslo pomstu ze strany normalizovaného 
vedení Svazu. Nemohl získávat zakázky pro veřejný prostor, ani 

vystavovat a prodávat svá díla. Některé zakázky proto realizoval 
pod jmény svých přátel – výtvarníků. Po roce 1989 opět mohl 
vystavovat a několikrát byl zařazen do širšího kontextu českého 
umění, zejména výstav mapujících fenomén magického realis-
mu. V roce 2013 mu také vyšla velká monografie.

1 Chmelíková, Jitka: Osvobození. Liberation. Cheb 1945. Cheb 2005, s. 24.
2 Boháč, Jaromír: Cheb. Zmizelé Čechy. Praha – Litomyšl 2008, s. 59.
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Značeno vlevo dole: „Nach der Natur gezeichnet & lith. von Fl. Stütz.“, 
vpravo dole: „Druck von J. Kobrtsch & Gschihay in Eger.“, knižní 
ilustrace z: Prökl, Vinzenz: Eger und das Egerland I., 2. vydání, Loket 
1877, mezi s. 490–491.

 127 A  Josef Kritzler, Pavilon zvaný Věže Malachov, mladší originální titul: 
„Malakovthurm.“, 1864, tužka na papíru, 19,5 × 25,5 cm, SOkA Cheb, 
původní inv. č. 3859. Značeno vpravo dole: „Kritzler / 1864“.

 127 B  Josef Kritzler, Vila JUDr. Antona Julia Gschiera, mladší originální 
titul: „Dr. Gschiers Haus.“, 1869, tužka na papíru, 28,5 × 40 cm, SOkA 
Cheb, původní inv. č. 3887. Značeno vpravo dole: „Kritzler /  
16.–17. April 1869“.

 131 A  Konzole v podobě hlavy Turka, domovní znamení z domu U Turkovy 
hlavy, granit, Muzeum Cheb, RS 19.

 133 A  Josef Kritzler, Most u Mostní brány, mladší originální název: 
„Bruckthorbrücke.“, 70. léta 19. století, tužka na papíru, 19,5 × 26,5 cm, 
SOkA Cheb, fond č. 947, sbírka 38, Sbírka Kritzlerových kreseb, 
původní inv. č. 3867.

 135 A  Vinzenz Prökl, Vnější Horní brána adaptovaná na divadlo, přední 
a zadní pohled, originální titul: „Das Theater in Eger“; „Das Theater 
in Eger, ehedem Festungsthor beim / Oberthore in Eger. Aeusere 
Ansicht.“, kolorovaná perokresba, SOkA Cheb, fond č. 1, AM Chebu, 
Kronika města Chebu a Chebska IV., s. 265.
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 137 A  Josef Kritzler, Vnitřní Horní brána, pohled z náměstí do Březinovy 
ulice, mladší originální titul: „Oberthorthurm.“, 1869, tužka na papíře, 
31,5 × 24 cm, SOkA Cheb, fond č. 947, sbírka 38, Sbírka Kritzlerových 
kreseb, původní inv. č. 3884. Značeno vpravo dole: Kritzler 19/4 1869.

 137 B  Vinzenz Prökl, Vnitřní Horní brána se strážním domkem a empírovou 
bránou, před 1853, lavírovaná perokresba, SOkA Cheb, fond č. 1, AM 
Chebu, Kronika města Chebu a Chebska IV., fol. 277r.

 139 A  Josef Kritzler, Mlýnská ulice za Písečnou bránou. Pohled od západu, 
mladší originální titul: „Mühlthorplatz.“, 1871, tužka na papíru, 
26 × 37 cm, SOkA Cheb, fond č. 947, sbírka 38, Sbírka Kritzlerových 
kreseb, původní inv. č. 3883. Značeno vpravo dole: „Kritzler 15/6 1871“.

 141 A  Josef Kritzler, Zákoutí u Frankenthalu, mladší originální titul: 
„Frankenthurm.“, okolo 1863, tužka na papíru, 19,5 × 26 cm, SOkA 
Cheb, fond č. 947, sbírka 38, Sbírka Kritzlerových kreseb, původní inv. 
č. 3886.

 145 B  Josef Kritzler, Zákoutí starého Chebu u někdejší Grünerovy věže, 
mladší originální titul: „Grünerthurm.“, 1871, tužka na papíru, 
24,5 × 30,5 cm, SOkA Cheb, fond č. 947, sbírka 38, Sbírka Kritzlerových 
kreseb, původní inv. č. 3887. Vročeno vpravo dole: „am 26. Mai 1871“.

 147 B  Josef Kritzler, Zákoutí starého Chebu u Schäckovy věže, mladší 
originální titul: „Schäckenthurm.“, 1869, tužka na papíru, 24 × 32 cm, 
SOkA Cheb, fond č. 947, sbírka 38, Sbírka Kritzlerových kreseb, 
původní inv. č. 3885. Značeno vpravo dole: „20. April 1869 / Kritzler“.

 153 B  Fritz Pontini, Vlastní portrét, po 1900, olej, plátno, Městské muzeum 
Františkovy Lázně.

 155 A  T. Fischer, Vodní věž, kvaš na papíru, 366 × 212 mm, Muzeum Cheb. 
Značeno vpravo dole: „T. Fischer 1930“.

 155 B  Karel Votlučka, Cheb, 1934, kolorovaná kresba tužkou, 29 × 39 cm, 
Muzeum Cheb. Značeno vlevo dole: „Cheb“, vpravo: „K. Votlučka 1934 VII“.

 155 C  Martin Rössler, Cheb. Vodní věž, z alba Štaufské město Cheb, kol. 
1937, dřevořez, 302 × 237 mm (418 × 314 mm), Muzeum Cheb. 
Značeno vlevo dole v tisku: „MR“, pod tiskem vlevo: „Orig. Holzchnitt / 
Eger. Wasserturm“, vpravo: „Martin Rössler“.

 157 A  Fritz Pontini, Špalíček v Chebu, z alba Z Chebska, před 1909, lept 
a akvatinta na papíru, 268 × 245 mm (446 × 372 mm), Muzeum 
Cheb. Značeno v tisku vlevo dole: „PF“, pod tiskem vlevo: „Stöckl. 
Marktplatz. Eger“, vpravo: „Fritz Pontini. / Original Radierung“.

 157 B  Fritz Pontini, Rolandova kašna v Chebu, z alba Domy z Chebska, před 
1907, lept na papíru, 175 × 145 mm (500 × 343 mm), Muzeum Cheb. 
Značeno vlevo dole v tisku: „F. PONTINI“, pod tiskem vpravo: „Fritz 
Pontini“, dole vlevo: „Roland Brunnen in Eger“, vpravo: „ORIGINAL 
RADIERUNG“.

 157 C Fritz Pontini, Zřícenina starého císařského hradu v Chebu,  
z alba Domy z Chebska, před 1907, lept na papíru, 277 × 233 mm 
(500 × 347 mm), Muzeum Cheb. Značeno vlevo dole v tisku: 
„F. PONTINI“, pod tiskem vpravo: „Fritz Pontini“, dole vlevo: „Ruine der 
alten Kaiserburg in Eger“, vpravo: „ORIGINAL RADIERUNG“.

 159 A  Rudolf Herbert Schlindenbuch, Restaurace Ostrov Mlýnek, před 1924, 
lept, papír, Muzeum Cheb.

 161 A  Martin Rössler, Cheb. Koželužská ulice. Z alba Štaufské město Cheb, 
1937, dřevořez, 239 × 303 mm (314 × 418 mm), Muzeum Cheb. 
Značeno vlevo dole v tisku: „MR“, pod tiskem vlevo, zčásti nečit.: „Orig. 
Holzchnitt / Eger. Gerbergasse“, vpravo: „Martin Rössler“.

 165 A  Walther Klemm, Špalíček v Chebu, 1905, dřevořez, 228 × 205 mm, 
Národní galerie v Praze. Značeno pod tiskem vlevo: „Orig. Holzschnitt 
(Handdruck 5/30) / „Stöckl in Eger““, vpravo: „Walther Klemm / 
geschnitten 05“. 

 167 A  Maria Zickler, Náměstí v Chebu, tisk přes šablony, 288 × 237 mm, 
Městské muzeum Mariánské Lázně. Neznačeno.

 167 B  Maria Zickler, Koželužská ulice, tisk přes šablony, 325 × 284 mm, 
Městské muzeum Mariánské Lázně. Neznačeno.

 171 A  Eduard Pulz, Vánoční trh v Chebu, 1908, olej na plátně, Egerland-
Museum Marktredwitz. Značeno vlevo dole: „Pulz“.

 177 A  Franz Dietl, Špalíček. Motiv z chebského náměstí, 1918, kolorovaná 
kresba na papíře, 62 × 49 cm. Značeno vpravo dole: „FRANZ DIETL“, 
vzadu: „Franz Dietl: „Stöckl“ „Motiv v. Egerer Marktplatz“ 1918“.

 179 A  Bojmír Hutta, Jánské náměstí, 50. léta, 71 × 98 cm, Město Cheb. 
Značeno vpravo dole: „Hutta“. 

 181 A  Wilhelm Fischer, Františkánské náměstí, 30. léta, akvarel na papíru, 
výřez pasparty: 380 × 283 mm, Muzeum Cheb. Značeno vpravo dole: 
„Wilhelm Fischer“.

 183 B  Adam Kraft, Pohled na Cheb, 1941, olej na plátně, 55,5 × 75 cm, 
Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg. Značeno vpravo dole: 
„A. KRAFT 41“.

 185 B  Rudolf Herbert Schlindenbuch, U Černé věže, před 1923, mezzotinta, 
Národní galerie v Praze. Značeno vlevo v tisku: „RS“, vlevo pod tiskem: 
„Am Schwarzen Turm“, vpravo: „R. H. Schlindenbuch“. 

 185 C  Adam Kraft, U chebského hradu, 1923, dřevořez na papíru, 250 × 190 
mm (284 × 235 mm), Muzeum Cheb. Značeno vlevo v tisku: „AK 1923“, 
vlevo pod tiskem, zčásti nečitelně: „Orig. Holzschnitt Handruck No 2 / 
(…) bei der Burg“, vpravo: „A Kraft“.

 187 B  Martin Rössler, Cheb. Černá věž, z alba Štaufské město Cheb, kol. 
1937, dřevořez, 303 × 235 mm (418 × 314 mm), Muzeum Cheb. 
Značeno vlevo dole v tisku: „MR“, pod grafikou vlevo: „Orig. Holzchnitt 
/ Eger. Schwarzer Turm“, vpravo: „Martin Rössler“.

 187 C  Martin Rössler, Cheb. Teuflova věž, z alba Štaufské město Cheb, 
kol. 1937, dřevořez, 235 × 304 mm (314 × 418 mm), Muzeum Cheb. 
Značeno vlevo dole v tisku: „MR“, pod tiskem vlevo: „Orig. Holzchnitt / 
Eger. Teufelsturm“, vpravo: „Martin Rössler“.

 187 D  Martin Rössler, Cheb. Rytířský palác, z alba Štaufské město Cheb, 
kol. 1937, dřevořez, 238 × 304 mm (314 × 418 mm), Muzeum Cheb. 
Značeno vpravo dole v tisku: „MR“, pod tiskem vlevo, zčásti nečit.: 
„Orig. Holzchnitt / Eger. (…)“, vpravo: „Martin Rössler“.

 191 A  Martin Rössler, Cheb. Staré město, z alba Štaufské město Cheb, 
kol. 1937, dřevořez, 238 × 302 mm (314 × 418 mm), Muzeum 
Cheb. Značeno vpravo dole v tisku: „MR“, pod tiskem vlevo: „Orig. 
Holzchnitt / Eger. Altstadt“, vpravo: „Martin Rössler“.

 197 A  Viktor Stretti, Autoportrét, 1941, kresba tužkou, 20 × 15,5 cm, 
Muzeum a galerie severního Plzeňska, Mariánská Týnice.

 205 A  Jan Spáčil, Cheb – Věčné světlo, 1956, olej, plátno, 48 x 69 cm, 
Galerie umění Karlovy Vary.

 213 A  Václav Kadlec, Šlikova ulice v Chebu, 50. léta, olej, Město Cheb. 
Značeno vpravo dole: „V Kadlec“.

 217 A  František Doležal, Chebský hrad, 1963, olej, plátno, 46,5 × 77 cm, 
Galerie výtvarného umění v Chebu. Značeno vlevo dole: „F. Doležal 63“.

 219 B Václav Kadlec, Staré hradby v Chebu 1952, akvarel, pastel, papír, 
49,5 × 69,5 cm, soukromá sbírka. Značeno vpravo dole: „V Kadlec 
52“. Na zadní straně přípis: „Staré hradby v Chebu / V. Kadlec / 1952 / 
Studie“.

 229 A  Bojmír Hutta, Autoportrét, 50. léta, olej, plátno, 95 × 72 cm, soukromá 
sbírka.

 231 A  Jaroslav Pokorný, Nový Cheb, 1963, olej, plátno, 60 × 90 cm, Galerie 
výtvarného umění v Chebu. Značeno vpravo dole: „J. Pokorný 63“.

 233 A  Bojmír Hutta, Pohled na hrad, 1980, olej na plátně, soukromá sbírka. 
Značeno vpravo dole: „Hutta 80“.

 235 A  Bojmír Hutta, Chebská veduta v modrém, 70. léta, olej, sololit, 
107 × 146 cm, Pozemkový úřad Cheb.
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