
 

 

 

 

 



 

Základní údaje o fondu: 

Název:  Nadační fond Historický Cheb  

Sídlo:  náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb 

IČ:  26386984 

Založení: 5.dubna 2005 

Zřizovatel:  Město Cheb 

 

Grundangaben über den Fonds: 
Name:   Stiftungsfonds Historisches Eger 

Sitz:   náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb 

Identifikation Nr.: 26386984 

Gegründet:  5. April 2005 

Errichter:  Stadt Cheb 

 

Účel fondu: 
Nadační fond Historický Cheb vznikl na podporu ochrany a obnovy kulturních a historických 

památek v Chebu a na Chebsku. 

Zřizovatelem NF je město Cheb, prvotním impulsem k jeho zřízení byl finanční dar  

Ing. Antona Harta, zachránce poutního místa Maria Loreto a čestného občana města Chebu 

městu Cheb. Po smrti Ing. Harta zaujala místo ve správní radě jako nástupce jeho dcera, paní 

Ulrika Hart.  

 

Zweck des Fonds: 
Der Stiftungsfonds Historisches Eger entstand, um den Schutz und die Erneuerung von 

historischen und Kulturdenkmälern in Eger und Im Egerland zu unterstützen. 

Die Stadt Eger ist der Errichter des Fonds, der erste Impuls dazu war eine Stiftung, die der 

Retter des Wallfahrtsortes Maria Loreto und Ehrenbürger der Stadt Eger Ing. Anton Hart an 

die Stadt Eger machte. Nach seinem Tode nahm seine Stelle im Verwaltungsrat als Nachfolger 

seine Tochter Frau Ulrika Hart 

 

 

Členové správní rady (dále SR) Nadačního fondu Historický Cheb 

Ing Václav Jakl /Ing. Michal Pospíšil/člen 

Ing. Leopold Písek, člen 

Ulrika Hart, člen 

Mgr. Vladimír Hartmann, člen 

PhDr. Marcela Brabačová, tajemník fondu/ předseda 

 

Mitglieder des Verwaltungsrates des Stiftungsfonds Historisches Eger 

Ing. Václav Jakl/Ing. Michal Pospíšil (Mitglied) 

Ing. Leopold Písek (Mitglied) 

Ulrika Hart (Mitglied) 

Mgr. Vladimír Hartmann (Mitglied) 

PhDr. Marcela Brabačová (Sekretärin des Fonds/ Vorsitzende) 

 

 

 

 

 



Po volbách v říjnu 2018 došlo ke změně členů ve správní radě: novými členy se stali  

MUDr. Karel Tyrpekl, Mgr. Markéta Mašková a Mgr Lenka Šebová. Členkami zůstaly paní 

Ulrika Hart a PhDr. Marcela Brabačová. 

 

Nach der Wahl im Oktober 2018 kam es zur Abwechslung der Mitglieder des 

Verwaltungsrates: MUDr. Karel Tyrpekl, Mgr. Markéta Mašková und Mgr. Lenka Šebová 

wurden neue Mitglieder, von den alten Mitgliedern blieben Frau Ulrika Hart und PhDr. 

Marcela Brabačová. 

 

 

Revizor/Revisor 

Ing. Jana Krejsová 

 

 

 

K personálním změnám v nadačním fondu: 

Usnesením ZM č.28/40/2018 z  25.1.2018 byl z funkce člena správní rady odvolán Ing. 

Václav Jakl a nově delegován byl Ing. Michal Pospíšil. 

V srpnu 2018 zemřel Mgr. Vladimír Hartmann a jeho místo ve správní radě zůstalo 

neobsazeno. Usnesením ZM č. 47/3/2018 z 20.12.2018 byli z funkce členů správní rady 

odvoláni Ing. Michal Pospíšil, Ing Leopold Písek a nově delegováni do správní rady byli 
MUDr. Karel Tyrpekl, Mgr. Markéta Mašková a Mgr Lenka Šebová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přehled činnosti Nadačního fondu: 

V roce 2018 se konala čtyři zasedání správní rady. Hlavní činností fondu byly projekty 

obnovy sloupu božích muk na Švédském vrchu v Chebu a stálý projekt fondu Historické 

krovy - chebský fenomén. Ten byl oceněn v krajském kole soutěže Sdružení historických 

sídel a měst Čech, Moravy a Slezska Památka roku.  

Josef Hauer z Parksteinu daroval fondu dva modely krovů - Grünnerova domu a 

Františkánského kostela s nejstarším krovem v ČR. Tyto a jeho další modely byly 

představeny na výstavě ve františkánském kostele, zahájené 15.9.2018 slavnostním 

poděkováním za tento dar.  

Projekt Historické krovy byl dále oceněn v soutěži Národního památkového ústavu 

Patrimonium pro Futuro.  

Zástupce NFHCH PhDr. Marcela Brabačová se s Mgr. Panáčkem, stavebním historikem 

zúčastnili na pozvání vídeňského památkového úřadu Historického sympozia o krovech.  

Po celý rok byla připravována žádost o dotaci z programu Technologické agentury TA ČR 

ETA a RESTART, z organizačních důvodů bylo rozhodnuto podat žádost až v roce 2019. 

Byla zahájena příprava edukačních programů pro školy, vzdělávání o kulturním dědictví bude 

zahájeno také v roce 2019. 

Byly vytištěny dva vložené listy do původního propagačního materiálu fondu, na kterých je 

informace o nově dokončených projektech - 1. hrob Ferdinanda Dettera, 2. rekultivace parku 

v Podhradu, 3. Goethova lavička a 4. Historické krovy. 

NF splnil své závazky plynoucí z partnerství v projektu Chrám sv. Mikuláše v Chebu jako 

turistický cíl. 

 

 

Übersicht der Tätigkeit des Stiftungsfonds: 
2018 fanden vier Sitzungen des Verwaltungsrates. Zur Haupttätigkeit des Fonds wurden das 

Projekt der Erneuerung der Martersäule auf dem Schwedenhügel in Eger und das ständige 

Projekt Historische Dachstühle – das Egerer Phänomen. Dies wurde in der Bezirksrunde des 

Wettbewerbes des Verbandes historischer Siedlungen und Städte Böhmens, Mährens und 

Schlesiens als Denkmal des Jahres gewürdigt. 

Herr Josef Hauer aus Parkstein stiftete dem Fonds zwei Dachstuhlmodelle: das des 

Grünerhauses und das der Franziskanerkirche – mit dem ältesten Dachstuhl in Tschechien. 

Diese zwei und noch andere Modelle wurden in der Franziskanerkirche vorgestellt auf einer 

Austellung, die am 15. 9. 2018 mit einer feierlichen Bedankung für diese Stiftung eröffnet 

wurde. Das Projekt Historische Dachstühle wurde auch noch in Patrimonium pro futuro, 

einem Wettbewerb der Nationalen Anstalt für Denkmäler, gewürdigt. 

Als Mitglied des Stiftungsfonds nahm PhDr. Marcela Brabačová zusammen mit dem 

Bauhistoriker Mgr. Panáček an dem Historischen Symposium über Dachstühle teil, auf 

Einladung des Wiener Denkmalamtes. 

Das ganze Jahr lang wurde ein Antrag auf Dotation aus dem Programm der Technologischen 

Agentur TA ČR ETA und RESTART vorbereitet, aus organisatorischen Gründen wurde 

beschlossen den Antrag erst im Jahre 2019 zu stellen. 

Es begann die Vorbereitung von Bildungsprogrammen für Schulen, die Bildung über das 

Kulturerbe beginnt auch im Jahre 2019. 

Man hat zwei Blätter in das ursprüngliche Werbematerial des Fonds gedruckt, in denen man 

über neu beendete Projekte berichtet: 1. die Erneuerung des Grabs von Ferdinand Detter, 2. 

die Rekultivierung des Parks in Pograth, 3. Herstellung der Sitzbank Goethes und 4. 

Herstellung der historischen Dachstühle. 

Der Stiftungsfonds erfüllte seine Verpflichtungen, die aus der Partnerschaft im Projekt 

Niklaskirche in Eger als turistisches Ziel folgen. 



Projekty: 

 

1. Projekt obnovy sloupu božích muk na Švédském vrchu v Chebu 
 

Došlo k obnově další pozapomenuté historické památky. Jedná se o boží muka, která se 

nacházejí v sousedství cesty za kolejištěm na Švédský vrch.  Obnova historických božích muk 

přišla nadační fond přibližně na 70 tisíc korun. Byl očištěn a vyspraven kamenný podstavec, 

doplněny jeho chybějící části a obnoveno písmo. Práci ve vynikající kvalitě odvedla 

kamenická dílna pana Junka z Mariánských Lázní. 

 

Erneuerung der Martersäule am Schwedenhügel in Cheb 

 

Ein weiteres, in Vergessenheit geratenes, historisches Denkmal wurde restauriert. Es handelt 

sich um die Martersäule (sog. „Marterl“), die sich neben dem Pfad zum Schwedenhügel 

befindet. Die Restaurierung des religiösen Denkmals kostete dem 70.000 CZK. Der 

Steinsockel wurde gereinigt und repariert, die fehlenden Teile hinzugefügt und die Schrift 

restauriert. Die Arbeiten wurden von dem Marienbader Steinmetz Junek in hervorragender 

Qualität ausgeführt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Projekt Historické krovy - chebský fenomén 

 

 

Chebské krovy byly nominovány na Památku roku 

 

Na únorovém setkání členů Karlovarské sekce Sdružení historických sídel a měst Čech, 

Moravy a Slezska (dále SHSČMS) byl projekt města Cheb a Nadačního fondu Historický 

Cheb nominován za Karlovarský kraj do celorepublikové soutěže pořádané SHSČM na titul 

Památka roku. 

Cena se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy nemovité kulturní památky, budovy 

nebo souboru staveb, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické 

hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí. Soutěž má dvě kategorie, rozlišené 

dle výše investovaných prostředků, projekt krovů byl nominován v kategorii do 2 mil Kč bez 

DPH. Ve stejné kategorii zvítězila i obnova fasády měšťanského domu čp. 508 na náměstí v 

Chebu, dům byl Památkou roku jmenován v roce 2014. Je to další krok na cestě k tomu, aby 

chebské historické krovy byly fenoménem nejen chebským, ale i národním a v budoucnosti i 

evropským. 

Slavnostního vyhlášení na konferenci SHSČMS ve Valticích se zúčastnily pracovnice 

oddělení památkové péče města Chebu Slávka Snížková, Monika Šimečková, za odborníky - 

krovaře Michal Panáček a Jiří Bláha a pozvání Nadačního fondu přijala i Hana Lieblich 

z vídeňského památkového úřadu.  

 

 

 



 

 

Die Egerer Dachstühle wurden für die Auszeichnung zum „Denkmal des Jahres“ 

nominiert 

 

Auf der Februar-Tagung der Mitglieder der Karlsbader Sektion des Verbandes der 

historischen Orte und Städte Böhmens, Mährens und Schlesiens (im Folgenden als SHSČMS 

bezeichnet) wurde das Projekt der Stadt Cheb und des Stiftungsfonds Historisches Cheb für 

die Karlsbader Region im Rahmen des von der SHSČM organisierten landesweiten 

Wettbewerbs für den Titel „Denkmal des Jahres“ nominiert. 

Der Preis wird für das beste Projekt und die Realisierung der Restaurierung eines 

unbeweglichen Kulturdenkmals, Gebäudes oder eines Komplexes von Gebäuden vergeben, 

die ein bedeutendes kulturelles Erbe, architektonische oder städtische Werte aufweisen und 

den spezifischen Charakter ihres Umfeldes tragen. Der Wettbewerb besteht aus zwei 

Kategorien, die sich nach der Höhe der investierten Mittel unterscheiden. Das 

Dachstuhlprojekt wurde in der Kategorie bis zu 2 Mio. CZK (ohne Mehrwertsteuer) 

nominiert. In der gleichen Kategorie gewann bereits die Restaurierung der Fassade des 

Bürgerhauses Nr. 508 auf dem Egerer Markplatz, die im Jahre 2014 als Denkmal des Jahres 

ausgezeichnet wurde. 

Dies ist ein weiterer Schritt auf dem Weg, die historischen Dachstühle nicht nur in Cheb 

sondern im ganzen Lande – künftig sogar in ganz Europa als Besonderheit zu beachten.  

An der feierlichen Ankündigung auf der SHSČMS-Konferenz in Valtice nahmen die 

Mitarbeiter der Naturschutzabteilung der Stadt Slávka Snížková, Monika Šimečková, sowie 

die Fachleute Michal Panáček und Jiří Bláha und Hana Lieblich vom Wiener 

Bundesdenkmalamt teil. 

 

 

 

  



Historické sympozium ve Vídni 

 

Město Cheb sklízí mezinárodní uznání za aktivity, které umožnily nejen odborníkům, ale i 

veřejnosti seznámení s mimořádným komplexem historických krovů v měšťanských domech 

na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Ve čtvrtek 4. října se na pozvání Spolkového 

památkového ústavu Rakouska sešli odborníci ze tří zemí, aby si vzájemně představili 

výsledky svých projektů. Iniciátorem a organizátorem setkání se stalo vídeňské pracoviště, 

oddělení pro architekturu a stavební techniky, které v loňském roce dokončilo pasportizaci 

krovů historické části města. Mezi pozvanými byli pracovníci památkového ústavu z města 

Steyer,"krovaři"z oblasti Waldviertel, svoje zkušenosti přednesli historici, pracující ve 

vídeňském Hofburku. Jihočeské historické krovy prezentoval Jiří Bláha z Centra Excelence 

v Telči. Cheb byl nejprve prezentován prostřednictvím činnosti Nadačního fondu Historický 

Cheb, jehož aktivity v projektu Historické krovy - chebský fenomén představila Marcela 

Brabačová, předsedkyně správní rady fondu. Ve svém projevu shrnula všechny kroky 

projektu, které vedly v pouhých osmi měsících k vydání publikace, instalaci výstavy, vytištění 

českých a německých katalogů k výstavě, prezentaci chebských krovů na domácích i 

zahraničních veletrzích a vydání množství propagačních materiálů. Největší zájem v publiku 

vyvolala informace o zřízení prohlídkové trasy, která, jak lze z reakcí přítomných soudit, je 

počinem naprosto mimořádným. A to tím spíše, že si ji zřídilo samo město a také ji 

prostřednictvím svého infocentra samo provozuje. Komplex chebských historických krovů 

pak odborně představil a zhodnotil Michal Panáček, který s městem Cheb, resp. s oddělením 

památkové péče města spolupracuje více než tři roky a na aktivitách nadačního fondu má svůj 

významný podíl. Informace z Chebu, které včera zazněly ve Vídni, měly okamžitý ohlas, 

někteří z přítomných už si domluvili soukromou návštěvu a v plánu je také společné setkání 

evropských odborníků památkové péče v oblasti historických krovů v Chebu. 

 

 

Cheb am Historischen Symposium in Wien  

 

Die Stadt Cheb erntet internationale Anerkennung für Aktivitäten, die nicht nur Fachleuten, 

sondern auch der Öffentlichkeit es ermöglichten, den auβerordentlichen Komplex von 

historischen Dachstühlen in den Bürgerhäusern am König-Georg-Platz kennen zu lernen. Auf  

Einladung des Bundesdenkmalinstituts Österreichs trafen sich Fachleute aus drei Ländern, um 

sich gegenseitig die Ergebnisse ihrer Projekte vorzustellen Zum Iniziator und Organisator des 

Treffens wurde die Wiener Arbeitstätte, Abteilung für Architektur und Bautechnik, die im 

letzten Jahr die Pasportisierung  der Dachstühle im historischen Teil der Stadt beendete. Unter 

den Eingeladenen waren Mitarbeiter des Denkmalamtes der Stadt Steyer, die „Dachstühler“ 

aus dem Waldviertel, ihre Erfahrungen trugen Historiker vor, die in der Wiener Hofburg tätig 

sind. Südböhmische historische Dachstühle präsentierte Jiří Bláha vom Zentrum Exzellenz 

(Centrum Exelence) in Telč (Teltsch). 

Eger wurde präsentiert zuerst durch die Tätigkeit des Stiftungsfonds Historisches Eger, dessen  

Wirkung im Projekt Historische Dachstühle Marcela Brabačová, Vorsitzende des 

Verwaltungsrates des Fonds, vorstellte. In ihrer Rede fasste sie sämtliche Projektschritte 

zusammen, die in der Zeit von nur acht Monaten zur Herausgabe einer Publikation, zur 

Installierung einer Ausstellung, zur Präsentation Egerer Dachstühle auf in- und ausländischen 

Messen und zur Herausgabe von Propagationsmaterialien führten. Das gröβte Interesse galt 

der Information über Errichtung einer Besichtigungstrasse, die – wie man der Reaktion des 

Publikums entnehmen kann – eine absolut auβerordentliche Tat ist. Noch dazu weil die Stadt 

sie selbst errichtete und sie auch mit Hilfe ihres Infozentrums selbst betreibt. Den Komplex 

historischer Dachstühle Egers stellte dann Michal Panáček fächmännisch vor und bewertete, 



der mit der Stadt, konkret mit der Abteilung der städtischen Denkmalpflege, mehr als drei 

Jahre zusammenarbeitet und der an  Aktivitäten des Stiftungsfonds seinen wesentlichen Anteil 

hat. Die Informationen aus Eger, die gestern abend in Wien erklangen, hatten einen sofortigen 

Wiederhall, einige von den anwesenden Personen haben sofort einen Privatbesuch vereinbart 

und geplant wird auch ein Treffen europäischer Fachleute der Denkmaalpflege im Bereich der 

historischen Dachstühle in Cheb/Eger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Představení komplexu historických krovů v Norimberku 

 

V pódiové diskuzi k 100. letům samostatnosti republiky, která se konala 10. 10. 2018 ve 

vzdělávacím centru Norimberk, dostalo město Cheb znovu příležitost prezentovat svou 

mimořádně cennou památku. O komplexu historických krovů zde promluvila Marcela 

Brabačová, zastupující městský Nadační fond Historický Cheb. Za účasti generální konzulky 

z Mnichova, Kristiny Larischové diskutovali pozvaní hosté o svých životních zkušenostech, 

spojených s osudy republiky a také o své práci, která často překračuje česko-německou 

hranici. 

Mezi dalšími pozvanými byla herečka, pedagožka a režisérka Alexandra Myšková z Osla, 

narozená 4. 4. 1922, která se osobně setkala s naším prvním prezidentem, Daniel Nevařil 

z Úřadu pro mezinárodní vztahy v Norimberku, Alena Hrůšová, pedagožka a překladatelka 

z Plzně a operní zpěvák, barytonista Martin Bárta. Vynikající akci s bohatou účastí uspořádal 

Spolek přátel Praha-Norimberk, jehož zástupci, Dr. Iva Thiel a Christof Neidiger celé setkání 

také moderovali. 

 

 

Über den Komplex historischer Dachstühle sprach für den Stiftungsfonds Historisches 

Eger Marcela Brabačová. 

 

In der Podiumsdiskussion zum hundertjährigen Jubiläum der Republik, die am 10. 10. 2018 

im Bildungszentrum Nürnberg stattgefunden hatte, erhielt die Stadt Cheb wieder die 

Gelegenheit, ihr auβerordentlich wertvolles Denkmal zu präsentieren. Von dem Komplex 

historischer Dachstühle sprach hier Marcela Brabačová vertretend für den städtischen 

Stiftungsfonds Historisches Eger. 

Unter der Teilnahme der Generalkonsulin aus München, Frau Kristina Larišová, diskutierten 

eingeladene Gäste über ihre Lebenserfahrungen, verbunden mit dem Schicksal der Republik, 

und auch über ihre Arbeit, die oft die deutsch-tschechische Grenze überschreitet. 

Unter weiteren Eingeladenen war die Schauspielerin, Pädagogin und Regisseurin Alexandra 

Myšková aus Oslo, geboren am 4. 4. 1922, die unseren ersten Staatspräsidenten persönlich 

getroffen hatte, weiterhin Daniel Nevařil vom Amt für internationale Beziehungen in 

Nürnberg, Alena Hrůšová, Pädagogin und Übersetzerin aus Pilsen, und Opernsänger, 

Barytonist Martin Bárta. Das ausgezeichnete Treffen mit reicher Teilnahme veranstaltete der 

Freundesverein Prag-Nürnberg, dessen Vertreter  Dr. Iva Thiel und Christof Neidinger das 

ganze Treffen auch moderierten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cena PATRIMONIUM PRO FUTURO pro nadační fond 

 

S podtitulem společenské ocenění příkladů dobré praxe vyzdvihuje tato cena, udělovaná 

generální ředitelkou NPÚ pozitivní počiny a příběhy v oblasti památkové péče. Jejím cílem  je 

zhodnotit co se podařilo a ocenit ty, kteří se o to zasloužili. Ceny jsou udělovány ve čtyřech 

kategoriích: obnova památky - restaurování, objev - nález roku, prezentace hodnot a záchrana 

památky. Za rok 2017 byl v kategorii prezentace hodnot územním pracovištěm NPÚ v Lokti 

nominován Nadační fond historický Cheb s prohlídkovou trasou Pod střechami chebských 

domů  - cesta napříč staletími. Tato trasa byla zprovozněna díky úsilí městského nadačního 

fondu, jehož aktivitám ale předcházely dva roky spolupráce města Cheb s územním 

pracovištěm NPÚ v Lokti na systematickém průzkumu a dokumentaci historických krovů v 

centru Chebu. Díky týmu nadšených lidí z městského úřadu, který se postupně kolem 

vznikající prohlídkové trasy vytvořil, mohli včera jejich zástupci na zámku v Jindřichově 

Hradci převzít cenu za příkladnou prezentaci kulturního dědictví. Cena má podobu diplomu a 

pamětní plakety a za její udělení je třeba poděkovat všem, kteří ochotně a mnohdy nad rámec 

svých pracovních povinností pomáhali stvořit produkt, který je dnes nazýván chebským 

fenoménem. Jsou to lidé, kteří vnímají památky a jejich kulturní potenciál jako 

nezpochybnitelnou hodnotu, uvědomují si význam kulturního dědictví pro naši identitu a 

prostředí života a přistupují odpovědně k jeho zachování. 

Toto ocenění by nás, tedy město Cheb, které vlastníkem památky, mohlo a mělo inspirovat a 

podněcovat k dalším pozitivním krokům, směřujícím k využití hodnoty, kterou v sobě 

komplex historických krovů měšťanských domů na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad nese. 

 

 

 

Patrimonium Pro Futuro 

 

Mit dem Untertitel Gesellschaftliche Schätzung der 

Beispiele guter Praxis hebt dieser Preis, erteilt durch die 

Direktorin dieses Instituts, positives Schaffen im Bereich 

der Denkmalpflege hervor.Sein Ziel ist es, auszuwerten, 

was gelungen ist, und diejenigen abzuschätzen, die sich 

dafür verdient gemacht  haben. Der Preis wird in vier 

Kategorien erteilt: Denkmalerneuerung – Restaurierung, 

Entdeckung des Jahres, Vorstellung des Wertes und 

Rettung des Denkmals. Für das Jahr 2017 wurde in der 

Kategorie Präsentation der Werte von der 

Gebietsarbeitstelle des Nationalen Denkmalinstitutes in 

Loket (Elbogen) der Stiftungsfonds Historisches Eger 

mit der Besichtigungstrasse Unter den Dächern der 

Häuser Egers  -  ein Weg durch Jahrhunderte nominiert. 

Diese Trasse konnte in Betrieb genommen werden dank 

Bemühen des Städtischen Stiftungsfonds; seine Aktivitäten folgten zweijähriger 

Zusammenarbeit der Stadt Cheb mit dem Institut in  Loket in Bereich systematischer 

Erforschung und Dokumentation historischer Dachstühle im Zentrum Egers. Dank einem 

Team begeisterter Menschen vom Stadtamt, das sich allmählich um die entstehende 

Besichtigungstrasse bildete, konnten gestern dessen Vertreter im Schloβ von Jindřichův 

Hradec (Neuhaus) einen Preis für beispielhafte Präsentation des Kulturerbes übernehmen. Der 

Preis hat die Ähnlichkeit mit dem Diplom und der Gedenkplakette und für die Erteilung muss 



allen gedankt werden, die bereitwillig und über Rahmen ihrer Arbeitsverpflichtungen ein 

Produkt schufen, das heutzutage das Egerer Phänomen genannt wird. Es handelt sich um 

Menschen, die die Denkmäler und ihr Kulturpotenzial als einen unbezweifelhaften Wert 

verstehen und die sich der Bedeutung des Kulturerbes für unsere Identität und unser Leben 

bewusst sind und die sich zu dessen Erhaltung verantwortlich stellen. 

Diese Auszeichnung könnte und sollte uns, also die Stadt Cheb, die das Denkmal besitzt, zu 

weiteren Schritten inspirieren, die zur Nutzung des Wertes führen, den der Komplex von 

historischen Bürgerhäuser am König-Georg-Platz hat.  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prohlídková trasa „Pod střechami chebských domů“ 

 

Prohlídky organizuje turistické infocentrum, jeho pracovnice se zároveň starají o časovou 

koordinaci prohlídek a průvodců, spoluprací s odborem správy majetku při udržování pořádku 

a bezpečnosti trasy, domlouvají prohlídky pro skupiny a odpovídají na dotazy, které jsou 

zasílány prostřednictvím webových stránek nadačního fondu. 

Návštěva jedinečné památky s průvodcem a výkladem v českém jazyce stojí 150 Kč za osobu. 

Sraz je vždy před turistickým infocentrem v Chebu nejpozději 10 minut před termínem 

prohlídky. Prohlídka trvá zhruba hodinu a půl. Na jednu prohlídku se může vydat maximálně 

15, minimálně však 7 osob. V případě nedostatečného počtu zájemců dávají pracovnice 

infocentra dva dny předem objednaným zájemcům vědět a zároveň nabídnou nový termín. 

V turistickém infocentru lze také objednat prohlídku s odborným průvodcem nebo rezervovat 

pro skupiny s minimálním počtem 8 osob vlastní termín. Prohlídky mají svá omezení: účastnit 

se mohou děti až od šesti let, vždy však v doprovodu rodiče; prohlídka není bezbariérová; 

prohlídky jsou fyzicky náročnější. 

Od zahájení fungování trasy 1.6.2017 do 31.12.2018 navštívilo krovy 1450 zájemců. 

 

Die Besuchertrasse: „Unter den Dächern der Egerer Häuser“ 

 

Der Besuch dieser einzigartigen Denkmäler, mit Führung in deutscher Sprache, kostet 200 

CzK pro Person. Der Treffpunkt ist vor dem Touristen-Infozentrum in Cheb, mindestens 10 

Minuten vor dem Besichtigungstermin. Die Besichtigung dauert etwa eineinhalb Stunden. Es 

können maximal 15, mindestens aber 7 Personen teilnehmen. Bei unzureichender Anzahl von 

Interessenten werden wir Ihnen spätestens zwei Tage vorher andere Termine zur Auswahl 

vorschlagen. Die Gruppen mit mindestens 8 Personen können im touristischen Infozentrum 

eine Besichtigung im gewünschten Termin bestellen. Hinweise zu den Besichtigungen: 

Kinder bis zu sechs Jahren müssen immer von einem Elternteil begleitet werden. Die 

Teilnahme von Rollstuhlfahrern ist nicht möglich. Die Besichtigung erfordert gute körperliche 

Kondition.  
Seit den Eröffnung der Trasse am 1. Juni 2017 bis zum 31. Dezember 2018 haben 1.450 

Besucher an den Führungen unter den Dächern der Patrizierhäuser teilgenommen. 



Výstava modelů krovů, dar nadačnímu fondu  

  

V sobotu 15. 9. 2018 došlo k dlouho očekávanému předání modelů historických krovů 

Nadačnímu fondu Historický Cheb. Ty pro něj zhotovil pan Josef Hauer. Tento 80letý 

tesařský mistr z Parksteinu pracoval na obou modelech půl roku. V měřítku 1 : 15 vyrobil 

nejprve model krovu Gablerova domu z chebského náměstí a poté model krovu 

františkánského kostela, i s věží.  Slavnostního aktu předání se zúčastnilo mnoho hostů. 

Silnou skupinou byli Parksteinští, kteří svého rodáka přijeli podpořit i v čele s paní starostkou 

Tanjou Schiffmann. Pozvání přijali představitelé tesařského cechu, německé hospodářské 

komory a dalších spolků. Nechyběli pan Juba s manželkou Marií, kteří zde zastupovali 

chebsko - waldsassenský Stammtisch. Jako už mnohokrát, i v tomto případě byl pan Juba tím, 

kdo zprostředkoval první kontakt a po celou dobu výroby modelů zajišťoval předávání 

informací z obou stran. Dalšími hosty byli členové kulturní komise města, chebských 

politických stran a veřejnost. Nadační fond Historický Cheb a město zde zastupovali členové 

správní rady fondu, místostarosta Michal Pospíšil, Ulrika Hart a Marcela Brabačová. 

Hudebního úvodu se vzorně zhostili Třeboňští pištci, jejich písně za doprovodu fléten a kytary 

v kostele vyzněly velmi dobře. Poté předsedkyně nadačního fondu seznámila přítomné s 

historií projektu chebských krovů a s okolnostmi, za jakých došlo k domluvě s panem 

Hauerem. Báseň na počest řemesla tesařského a tesaře Hauera přednesl pan Karl Müller. K 

přítomným promluvil stavební historik Michal Panáček. Mimo jiné také popsal způsob, jakým 

tesařští tovaryši ve středověku skládali mistrovské zkoušky, a poznamenal, že tesař pan Hauer 

svými modely takovou zkoušku skládá opakovaně. Nakonec se ujal slova i dárce, a ve svém 

projevu stvrdil, že modely krovů Gablerova domu a kostela jsou jeho osobním darem 

městskému fondu. Pronesl přání, aby neskončily někde v archivu, a aby vždy měla veřejnost 

možnost si je prohlédnout. Správní rada fondu mu předala pamětní listinu, vyrobenou 

městským kronikářem Jindřichem Turkem a jeho i ostatní pozvané hosty pozvala k podpisu 

do Pamětní knihy města.  

 

Ein bewundernswertes Geschenk für die Stadt Cheb/Eger 
 

Vor einigen Monaten erhielt der Zimmerermeister aus Parkstein eine Einladung aus 

Cheb/Eger, das einzigartig gut erhaltene Ensemble an historischen Dachstühlen der 

Patrizierhäuser am Marktplatz zu besichtigen. Rainer Christoph, vom Förderverein Goldene 

Straße, hatte den deutsch-tschechischen Stammtisch auf den außergewöhnlichen Fachmann 

aus Parkstein aufmerksam gemacht und dieser war „Brückenbauer“ zu Frau Dr. Marcela 

Brabačová, Leiterin der Abteilung für Kultur und Fremdverkehr im Rathaus von Cheb. Bald 

folgte Josef Hauer der Einladung, und er ist begeistert von der neuen Besuchertrasse unter den 

Egerer Dächern und den seit Jahrhunderten unversehrt erhaltenen Dachstühlen. Er ist voll 

Bewunderung dafür, was die Zimmerleute im Mittelalter, in der Zeit der Renaissance, des 

Barock und zu späteren Zeiten geleistet haben: „Die jungen Handwerker können sich heute 

überhaupt nicht mehr vorstellen, wie diese Arbeit damals bewältigt wurde.“Dann möchte er 

wissen, ob es noch Pläne dieser historischen Dachstühle gibt. Für das Gablerhaus, eines der 

schönsten Patrizierhäuser, hat ein Statiker bereits einen Plan erstellt. Dieses spätgotische 

Gebäude (neben dem Schirndingerhaus) war fast vierzig Jahre lang im Besitz des 

Jesuitenordens und erhielt im Jahre 1773 eine prachtvolle Rokokofassade. „Wenn Sie mir 

diesen Plan schicken“, sagt Josef Hauer, „baue ich ein Modell davon.“ Auf die Frage nach 

den Kosten für diese sehr schwierige und umfangreiche Arbeit antwortet der Meister 

bescheiden: „Ich habe mein Auskommen, und mehr Geld brauche ich nicht.“ Er fügt hinzu: 

„Man muss für die Sache brennen.“ 



Etwa zwei Monate lang hat Josef Hauer an dem Modell des spätgotischen Dachstuhls des 

Gablerhauses gearbeitet. Er lädt Frau Brabačová ein, nach Parkstein zu kommen. Diese ist 

begeistert von dem Können des Zimmermanns aus Parkstein: "Das hat all meine Erwartungen 

weit übertroffen". Im Maßstab 1:15, liebevoll ausgearbeitet bis ins kleinste Detail, ohne 

Klebstoff oder Eisennägeln, sondern nur nach historischen Vorbild mit natürlichen 

Verbindungen zusammengebaut.  Herr Hauer schätzt, dass an diesem spätgotischen Dachstuhl 

20 Mann mindestens 17 Wochen lang (bei 50 Wochenstunden!) gearbeitet haben müssen. 

Wenn künftig Touristen und Fachleute auf der Besuchertrasse die historischen Dachstühle der 

Egerer Patrizierhäuser besichtigen, werden sie auch noch das Modell des Zimmerermeisters 

aus Parkstein bewundern können.   

 

 

Neues Projekt wartet bereits 

 

Josef Hauer hat  bereits ein weiteres Vorhaben: Die spätgotische Kirche „Mariä 

Verkündigung“ des Klosters der Franziskaner besitzt eines der ältesten Dächer von Eger. Er 

möchte wissen, wie seine Kollegen um die Mitte des 13. Jahrhunderts den Dachstuhl für 

diesen dreischiffigen Bau zu erstellen vermochten. Mit Hilfe eines Planes könnte er dann ein 

Modell davon nachbauen. Frau Dr. Brabačová ist von dem Angebot begeistert. Sie hat bereits 

den Bauhistoriker Michal Panáček aus Česká Lípa mit der Erstellung eines Plans beauftragt. 

Josef Hauer wartet schon auf die Fertigstellung der Zeichnungen, um mit dem Bau des 

Dachstuhlmodells – als ein weiteres bewundernswertes Geschenk für die Stadt Cheb/Eger – 

beginnen zu können. Die leerstehende Egerer Franziskanerkirche ist der ideale Ort für eine 

Dauerausstellung der beiden Meisterwerke aus Parkstein – und dann wird der Name ihres 

Erbauers auch in Tschechien bestens bekannt sein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hrad-cheb.cz/de/kostel-zvestovani-panny-marie-cheb
http://www.hrad-cheb.cz/de/kostel-zvestovani-panny-marie-cheb


Nadační fond Historický Cheb na mezinárodní konferenci 

 

Mezinárodní konferenci SACRUM 2018, která se konala v purkrabství na Vyšehradě v Praze 

ve dnech 8. – 9. listopadu 2018 se městský nadační fond prezentoval prostřednictvím své 

činnosti. K tématu konference Sakrální stavby v dnešním světě: záchrana - obnova - nové 

využití - opouštění - opuštění, bylo možné uvést sedm z jedenácti projektů, kterými se 

nadační fond zabýval v posledních dvanácti letech. Přítomným zástupcům různých 

organizací, institucí a spolků z Česka i Německa představila Marcela Brabačová například 

rekonstrukci věží kostela sv. Mikuláše, rekultivaci bývalého hřbitova v Krásné Lípě nebo 

letos dokončenou obnovu božích muk na Švédském vrchu. Zmíněn byl i stálý projekt fondu 

Historické krovy - chebský fenomén, v jehož rámci došlo k oživení prostoru františkánského 

kostela, a to díky výstavě historických modelů. 

Zajímavé informace s novým pohledem na způsoby financování záchrany církevních památek 

přednesli zástupci Bavorského státního úřadu pro ochranu památek a Sudetoněmeckého 

krajanského sdružení z Mnichova. Ve srovnání s dalšími příspěvky na konferenci je možné 

potvrdit, že nadační fond Historický Cheb odvádí dobrou práci - přístup města Chebu k 

památkám na jeho území byl přítomnými hodnocen s uznáním. 

 

Der Stiftungsfonds Historisches Cheb auf der internationalen Konferenz  

 

Der städtische Stiftungsfonds präsentierte seine Tätigkeit auf der internationalen Konferenz 

SACRUM 2018, die im Burggrafenhof Vyšehrad in Prag vom 8. - 9. November 2018 

stattfand. Zum Thema der Konferenz Sakrale Bauten in der heutigen Welt: Rettung - 

Erneuerung - neue Nutzung - Verlassen war es möglich, sieben von elf Projekten, mit denen 

sich der Stiftungsfonds in letzten zwölf Jahren beschäftigt hat, anzugeben. Den Vertretern 

verschiedener Organisationen, Institutionen und Vereine aus Tschechien und Deutschland 

wurde z.B. die Rekonstruktion der Kirchentürme der Niklaskirche, die Rekultivierung des 

ehemaligen Friedhofs in Schönlind oder dieses Jahr beendete Erneuerung der Martersäule auf 

dem Schwedenhügel vorgestellt. Erwähnt wurde auch das ständige Projekt des Fonds 

Historische Dachstühle - die Besonderheit der Stadt Cheb, in dessen Rahmen es zur Nutzung 

des Hauptschiffs der Franziskanerkirche kam, und zwar dank einer Ausstellung historischer 

Dachstuhlmodelle. 

Interessante Informationen mit einem neuen Blick auf Finanzierungweisen der Rettung von 

kirchlichen Denkmälern präsentierten Vertreter das Bayerischen Staatsamtes für 

Denkmalschutz und der Sudetendeutschen Landsmannschaft aus München. Im Vergleich mit 

anderen Beiträgen auf der Konferenz kann man sagen, das der Stiftungsfonds Historisches 

Cheb eine gute Arbeit leistet - alle Anwesenden schätzen mit Anerkennung, wie die Stadt 

Cheb/Eger die Denkmähler, die sich auf ihrem Gebiet habe befinden, behandelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poděkování všem, kteří nám pomáhají  
 

Poděkování všem spolupracovníkům fondu se konalo 28.11.2019 v jednací místnosti 

infocentra. Za jednotlivá pracoviště, která na projektu krovů spolupracují, promluvili jejich 

zástupci  

 

Wir danken allen, die uns helfen 

 

Am 28. November 2018 wurde allen Mitgliedern und Unterstützern des Stiftungsfonds im 

Besprechungsraum des Infozentrums für ihre Hilfe gedankt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. NPÚ, územní pracoviště Loket -  L. Riegrová 

2. Odbor stavební a životního prostředí, památkové oddělení - S. Snížková a M. Šimečková 

3. M. Panáček a výsledky pasportizace. 

4. Projekt NFHCH - prohlídková trasa, kniha, výstav, katalogy k výstavě, webové stránky 

                                 fondu, prospekty a propagace - M. Brabačová 

5. Nakladatelství TYP - grafika, kniha, katalogy, prospekty - J. Jabulka 

6. Odbor správy majetku - bezpečnost, osvětlení, příprava prohlídkové trasy - M. Plevný 

7. Průvodci - příprava na prohlídky, zkušenosti -  J. Šindelářová 

8. TIC - rezervace, organizace prohlídek, prezentace - TIC L. Beranková 

8. Přeshraniční spolupráce - G. Juba  

9. Prezentace krovů v zahraničí a výhled do budoucna - M. Panáček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavnostní dort, jak jinak než s krovem 

Die festliche Torte mit dem Dachstuhl

     

         

        

 

 

                                   Michal Panáček a Jiří Jabulka 

 

 

 

 



Příspěvek poskytnutý nadačním fondem  

 

Na základě usnesení správní rady č.47/2: Nadačního fondu historický Cheb ze dne 7.2.2018 

bylo schváleno poskytnutí finančního příspěvku panu Petru Jaškovi ve výši 30.000,-Kč na 

pořízení provizorního zastřešení tvrze Pomezná. Pan Jaška rekonstruuje v Pomezné na 

Chebsku zbytky středověké tvrze. Spolu s rodinou a přáteli se mu už podařilo částečně 

obnovit vnitřní podlahy a dozdít korunu věže. Cílem je vrátit stavbě, která je kulturní 

památkou, původní podobu a vytvořit v ní muzeum zaniklé obce. 

 

 

 

Ein vom Stiftungsfonds geleisteter Beitrag 

 

Aufgrund des Beschlusses des Verwaltungsrates Nr. 47/2 des Stiftungsfonds Historisches Eger 

vom 7. 2. 2018 wurde ein finanzieller Zuschuss in der Höhe von 30.000,- Kronen Herrn Petr 

Jaška gebilligt, und das für die provisorische Überdachung der mittelalterlichen Festung in 

Markhausen im Egerland. Herr Jaška rekonstruiert in Markhausen den Rest einer 

mittelalterlichen Festung. Mit seiner Familie und seinen Freunden gelang es ihm die inneren 

Böden zu erneuern und die Turmkrone zu mauern. Sein Ziel ist es, dem Bau, der ein 

Kulturdenkmal ist, sein ursprüngliches Aussehen zurückzugeben und dort ein Museum des 

eingegangenen Dorfes zu errichten. 

 

 

 

Sponzorské dary nadačnímu fondu 

 

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfsalz eG, pobočka Cheb 

Správní rada nadačního fondu děkuje bance Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfsalz eG 

za poskytnutý finanční dar ve výši 50tisíc korun. 

Dar určený na podporu činnosti předal nadačnímu fondu Ing. Pavel Rauscher, ředitel chebské 

pobočky banky.  

 

Správní rada nadačního fondu děkuje panu Vítu Lodrovi, členu chebské pobočky Klubu 

českých turistů, který pravidelně každý rok přispívá na činnost fondu částkou 2,5tisíc Kč. 

 

Správní rada děkuje Nadaci Chebský les, která v letošním roce podpořila fond částkou 

66tisíc Kč, která byla použita k výrobě nábytku. Ten bude sloužit ke vzdělávání dětí a 

posilování jejich vztahu k městu a kulturnímu dědictví. 

 



Stiftungen an den Stiftungsfonds 

 

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG, Zweigstelle Cheb 
Der Verwaltungsrat des Stiftungsfonds dankt der Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG  

für die geleistete Geldspende in der Höhe von 50 tausend Kronen. Die für die Tätigkeit des 

Fonds bestimmte Spende übergab dem Stiftungsfonds Ing. Pavel Rauscher, Direktor der 

Egerer Zweigstelle der Bank. 

 

Der Verwaltungsrat des Stiftungsfonds bedankt sich bei Herrn Vít Lodr, Mitglied der Egerer 

Zweigstelle des Klubs tschechischer Touristen, der alljährlich mit der Summe von 2,5 tausend 

Kronen zur Tätigkeit des Fonds beiträgt. 

 

Der Verwaltungsrat bedankt sich bei der Stiftung Egerer Wald, die den Fond heuer mit einer 

Summe von 66 tausend Kronen unterstützte, die zur Produktion von Möbeln benutzt wurde. 

Die Möbel dienen zur Erziehung von Kindern und zur Stärkung ihrer Beziehung zur Stadt und 

zum Kulturerbe. 

 

 

Vážíme si všech, kteří nám pomáhají chránit společné dědictví. 

Wir danken allen, die uns helfen, unser gemeinsames kulturelles Erbe zu schützen. 

 

 

 

Stolky na půdě Grünnerova domu jsou stavebnicí, díky které děti porozumí vytváření 

tradičních dřevěných spojů.  

Die Tische im Grünerhaus sind wie Bausteine, die den Kindern helfen, die traditionellen 

Holzverbindungen zu verstehen. 

 

 

 



 



Nadační fond při svém hospodaření dodržuje pravidlo stanovené pro omezení nákladů 

souvisejících s jejich správou. Dle zakládací listiny o zřízení Nadačního fondu Historický 

Cheb, čl. 6 v roce 2017 nepřekročily celkové roční náklady fondu souvisejícího se správou 

5% majetku nadačního fondu k 31.12.2017.  

 

Der Stiftungsfonds hält sich bei seinem Wirtschaften an der Regel, die Kosten für die 

Verwaltung so niedrig wie möglich zu halten. Nach der Gründungsurkunde des 

Stiftungsfonds Historisches Eger, Artikel 6, überstiegen die Jahreskosten des Fonds für 

Verwaltung nicht 5 % des Besitzes des Fonds zum 31. 12. 2017. 

 

 

 

PhDr. Marcela Brabačová 

předsedkyně správní rady 

 

 

 

Ing. Jana Krejsová 

revizor 

 

 

Schváleno revizorem a SR dne 16.5.2019 

Gebilligt durch den Revisor und den Verwaltungsrat am 16.Mai 2019 

 


