
Projekt, skládající se z výstavy a stejnojmenné knihy, představuje umění ve veřejném prostoru 
v Chebu (tj. pomníky, pamětní desky, díla dekorující architekturu nebo volné sochy) za období 
zhruba posledních sto padesáti let. Výstava samozřejmě nemůže prezentovat originální díla, re-
spektive pouze v těch případech, kdy byla odstraněna ze svého původního místa a zároveň nebyla 
zničena. A jen málo z nich je možno fyzicky vystavit v galerii, neboť jde o rozměrné práce, často 
nedělitelně spojené s architekturou. Je tudíž založena na historických i současných fotografiích 
a dalším materiálu (autorské odlitky, skici a studie). Podrobněji pak představuje dva chebské 
autory Karla Wilferta st. (1847–1916) a Johanna Adolfa Mayerla (1884–1954). 
Umění ve veřejném prostoru je oblastí, která je paradoxně veřejnosti nejméně známa, z pohledu 
historiků umění nejméně zpracována a z hlediska památkové péče nejvíce ohrožena. Díla však 
nejsou poškozována pouze vlivy počasí nebo vandaly. Mnohem častěji padají za oběť proměnám 
politických systémů, neboť veřejný prostor je platformou, na níž se vyjadřují politické, národnost-
ní a sociálně-kulturní zájmy, často zcela protichůdné. Ty se manifestují právě skrze umělecká díla, 
zejména pomníky – a to jak pozitivně, tedy jejich zřizováním, tak i negativně, jejich odstraňováním. 
Až do roku 1945 u nás existovala výrazná hranice mezi českou a německou kulturou. Cheb – 
podobně jako jiná města na území bývalých Sudet – samozřejmě spadal do sféry kultury německé, 
jejíž projevy ve veřejném prostoru byly po roce 1945 až na výjimky odstraněny a zničeny. Je skoro 
zázrak, že právě od Wilferta st. a Mayerla tu přesto zůstala zachována řada významných prací. Na-
pravování škod způsobených dvěma totalitami, nacistickou a komunistickou, má však především 
mentální rovinu a v podstatě znamená opětovnou integraci německé kultury do společných dějin 
umění na našem území. V letech 1945 až 1989 totiž byli němečtí autoři zcela ignorováni a teprve 
v průběhu posledních dvaceti let jsou znovu pracně objevováni. Chebská galerie se na tom zásad-
ně podílela jak cyklem monografických výstav, tak i vědeckým sympoziem na stejné téma. Stále 
však existují značné mezery, jak o tom svědčí i zmíněná jména Karla Wilferta st. a Johanna Adolfa 
Mayerla, které do odborného povědomí uvádí až tento projekt. Vedle nich v Chebu najdeme 
i práce dalších významných umělců severozápadních Čech, ať už je to Willibald Russ, Wilhelm Srb-
Schloßbauer či Franz Gruß. Ostatně národnostní hledisko hrálo při zadávání veřejných zakázek 
klíčovou roli a v sudetoněmecké oblasti se objevují prakticky výhradně umělci němečtí. V Chebu 
existují jen dvě výjimky z doby první republiky, kde však volba českého sochaře měla opět národ-
nostní kontext, pouze s opačným znaménkem – ať už v případě sousoší Matky s dětmi plzeňského 
Vojtěcha Šípa na tzv. české škole, určené pro zdejší českou menšinu, nebo legionářského pomníku 
Rudolfa Březy, který mohl existovat pouze ukrytý za kasárenskou zdí.
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Karl Wilfert st. byl ve své době nevýraznějším a nejvyhledávanějším sochařem Chebska. Po 
několik desetiletí realizoval v Chebu i širokém okolí prakticky všechny významnější zakázky. Jeho 
tvorba pokrývala široké spektrum sochařské práce od běžné kamenosochařské produkce přes 
figurativní náhrobní plastiku až po pomníky a portréty. Přestože po umělecké stránce byl jeho 
projev značně konzervativní, zároveň šlo o mimořádně silnou a pozoruhodnou osobnost. Z velice 
skromných poměrů se vypracoval mezi nejváženější měšťany Chebu. Pravidelně zasedal v místním 
zastupitelstvu a jeho prosperující kamenosochařský podnik neměl v regionu konkurenci. 
Narodil se 8. dubna 1847 v Krásnu (Schönfeld) u Horního Slavkova. Skromné poměry mu neumož-
nily umělecké vzdělání a do svých 26 let si na živobytí vydělával u tkalcovského stavu. Až v tomto 
pozdním věku se rozhodl pro ráznou životní změnu a začal se učit kamenosochařem. Roku 1876 
se oženil s Annou Barborou Dorschovou ze Skalné, kde si také zřídil dílnu. Už o rok později však 
přesídlil do Chebu (Žižkova 1), kde se nabízelo mnohem více příležitostí k uplatnění. 
V Chebu portrétoval zdejší starosty, předčasně zemřelého Josefa Carla Ertla a roku 1891 také 
Adolfa Tachezyho, jehož busta z bílého mramoru se nyní nachází v chebském muzeu. Do širšího 
povědomí se zapsal zejména svojí rozsáhlou pomníkovou tvorbou. První významnou veřejnou 
zakázku získal roku 1884, kdy pro Úšovice vyhotovil dnes nedochovaný pomník císaře Josefa II. 
v pískovci. Kompozičně shodné plastiky téhož panovníka pak dodal rovněž do Lub (1893), Nejdku 
a Bochova (1903). Mnohem velkoryseji byl pojednán bronzový pomník Josefa II. pro Cheb (1887), 
na dlouhá léta dominanta chebského náměstí. V mramoru ztvárnil dva typově shodné pomníky 
pojaté jako busty na soklu – nadživotní poprsí básníka Friedricha Schillera pro Cheb (1892) a léka-
ře dr. Bernarda Adlera pro Františkovy Lázně (1902). 
Karl Wilfert st. byl rovněž vyhledávaným restaurátorem. Podílel se například na restaurování sloupu 
Nejsvětější Trojice od Matyáše Bernarda Brauna v Teplicích či mariánského sloupu ve Stříbře. Během 
regotizace děkanského kostela sv. Mikuláše a sv. Alžběty v Chebu dodal vedle kamenných architek-
tonických prvků i sochy obou patronů v gotizujícím slohu pro západní průčelí. Do interiéru kostela 
věnoval roku 1899 mramorový oltář s vyobrazením Krista na hoře Olivetské. Doposud jen povrchně 
zůstává zmapována stěžejní oblast jeho tvorby, jíž byla sepulkrální plastika. Zejména lze pak litovat 
poválečného zpustošení chebského hřbitova, kde se zachovalo jen několik málo náhrobků. 
Karl Wilfert st. tvořil prakticky až do sklonku svého života. V posledních letech se zabýval také 
malířstvím. K zajímavým detailům, dokreslujícím jeho široké zájmy, patří skutečnost, že vlastnil 
sbírku starých i nových mistrů, v níž měla být zastoupena i mnohá vzácná díla. Zemřel 15. červen-
ce 1916 v Karlových Varech po těžké operaci trávicího traktu.

Otec Johanna Adolfa Mayerla provozoval v Chebu hrnčířské a kamnářské řemeslo. Mayerl v roce 
1901 vstoupil na pražskou Akademii., kde studoval u J. V. Myslbeka. V roce 1904 vypsala Spo-
lečnost pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách, která Mayerlovi od roku 1901 
poskytovala studijní stipendium, soutěž na náhrobek význačného germanisty prof. Ferdinanda 
Dettera na Olšanských hřbitovech. Jeho realizace byla svěřena mladičkému Mayerlovi, který přišel 
s originálním řešením v podobě zvětšených rukou sepjatých k modlitbě (1907). Po ukončení studií 
roku 1905 se Mayerl vrátil zpět do Chebu. Na podzim roku 1905 obdržel zakázku na pomník Franze 
Josefa I. v životní velikosti pro Meclov u Horšovského Týna a o pár let později následoval pomník 
tohoto monarchy v Jablonci nad Nisou. 
Pomník padlým chebského 73. pěšího pluku v prusko-rakouské válce, jehož realizace spadá do let 
1911–1912, je první sochou, v níž sochař formuluje svůj charakteristický výraz v duchu monumenta-
lizujícího heroismu, blízký německému sochaři původem z Čech Franzi Metznerovi. O rok později 
pracuje podle návrhu Friedricha Rudolfa Zenkera z Plavna na monumentálním pomníku Friedricha 
Ludwiga Jahna na Špitálském vrchu v Chebu, který vyjadřoval myšlenky velkoněmeckého nacio-
nalismu. Oba pomníky byly hned po skončení druhé světové války odstřeleny. Pro tzv. Jubilejní 
pomník bitvy u Chlumce, který v podobě válcovité věže navrhl pražský architekt Julius Schmiedl, 
vytvořil impozantní plastiku lva, umístěnou na jejím vrcholu.
Mayerl se také vrátil k řemeslu svého otce a zahájil výrobu chebské majoliky. Vyráběl zejména 
kachlová kamna, dekorovaná reliéfy s folklorními motivy. Jeho nejproslulejší keramickou plastikou je 
parková socha chlapce s rybou sedícího na kouli z roku 1924, která se pod lidovým názvem František 
stala symbolem Františkových Lázní. Významnou pozici v jeho tvorbě zaujímá dekorativní plastika 
pro architekturu. Během dvacátých let spolupracoval s předními architekty z řad pražských Němců. 
První větší objednávkou bylo jedenáct mramorových ženských plastik na téma tanec (1924–25) pro 
budovu Riunione Adriatica di Sicurta v Praze, kterou navrhl Josef Zasche spolu s Pavlem Janákem. 
Nejplodnější spolupráci navázal s architektem Fritzem Lehmannem. První společnou prací je výzdoba 
paláce pojišťovny Phönix v Sofii (1926), následoval pražský hotel Esplanade (1927) s reliéfním vlysem 
v duchu art deco a Atlant pro budovu České eskomptní banky v Chebu. Mayerl spolupracoval i s ar-
chitektem Arturem Payrem, pro nějž vytvořil dvojici soch Melpomene a Thalia na hlavní římsu Měst-
ského divadla ve Františkových Lázních (1928). Ve dvacátých letech vytvořil pro Cheb dvojici kašen 
Dudáckou a Cechovní, které dobře zapadly do historického prostředí města. Do povědomí sudetoně-
meckého obyvatelstva se zapsal zejména svou plastikou Kovář (1921–1926), formálně opět navazující 
na Metznera. Ve svém františkolázeňském ateliéru pracoval až do roku 1946, kdy byl odsunut. 

Dalším významným projektem, kterým se výstava podrobně zabývá, je Chebská pamětní síň 
(Egerländer Gedenkhalle), památník padlým v první světové válce z celého Chebska. Jeho 
iniciátorem byl Georg Kummerer, majitel továrny na výrobu keramických kamen. Pro tento účel 
byl zrenovován barokní kostel sv. Kláry. Předchozí majitelé vybudovali v areálu kláštera malý 
pivovar, kostel byl rozdělen příčkami na několik pater a místností. V chóru a oratoriu se nacházely 
byty pivovarských kočí, další části byly využívány jako sklady a lednice. Po odstranění příček 
a vybourání oken opětovně vystoupily kvality tohoto mimořádného prostoru. Práce, prováděné 
pod přísným dohledem úřadů památkové péče, byly zakončeny v roce 1927. Souběžně s nimi se 
připravovalo výtvarně-architektonické řešení interiéru. Z veřejné soutěže (1926) vyšel vítězně 
projekt malíře Franze Gruße (1891–1979) a architekta Heinricha Scherrera (1897–1970). Scherrer, 
přívrženec moderny, zvolil minimalistické řešení a do prostoru síně navrhl dva kamenné bloky 
evokující sarkofágy, na nichž pak byly uchyceny kovové desky se jmény padlých. Hlavním prvkem 
výzdoby měla být monumentální freska na oltářní stěně. Franz Gruß ve svém návrhu zobrazil mrt-
vého vojáka ležícího přes celou šíři výjevu, nad ním zdrcenou klesající manželku, k níž se tiskne 
asi tříletý hoch. V pozadí je naznačen tradiční chebský statek. Bylo rozhodnuto, že s realizací se 
započne ihned po dokončení stavebních prací v interiéru, veřejnost však začala proti Grußovu 
návrhu vznášet námitky. Námět se jevil jako posmutnělý a málo heroický a oslavný. Gruß ho byl 
nucen ustavičně obhajovat. Kvůli finančním problémům se práce navíc oddalovala a malíř byl stá-
le ochotnější přizpůsobit výjev představám kritiků i některých členů spolku. O deset let později, 
10. října 1936, předložil návrh nový. Jestliže první řešení ještě spadalo do standardní ikonografie 
pomníků obětí první světové války, v tom novém už se odráží poněkud bizarní synkretická mysti-
ka, s níž přišel nacismus. Šlo o velkolepou apoteózu padlých vojáků, v podstatě jejich nanebevzetí. 
Ve spodní části byla zobrazena skupina vojáků v momentě začínajícího útoku. Nad ní v dynamické 
kompozici vystupovala vzhůru těla mrtvých vojáků a prosvětlovala se v mlžném oparu, v centru 
fresky se zjevoval sluncem zalitý Vítězný Kristus atypických árijských rysů. 
Námět byl přijat s uspokojením a všeobecným souhlasem. Realizace fresky by však nepochybně 
opět ztroskotala na finančních prostředcích, kdyby se do celé záležitosti nevložil sudetoněmecký 
spisovatel Franz Höller, přítel a ctitel Franze Gruße. Höllerovi se podařilo sehnat dostatečně velký 
obnos, aby práce na fresce mohly začít. Vzápětí přispěl významnou částkou 40 000 Kč Konrad 
Henlein a definitivně tím umožnil její vznik. Slavnostní odhalení fresky se konalo 21. srpna 1937. 
Po roce 1945 byla malba zabílena a dnes je skryta pod nánosy barvy za novodobými varhanami.

Karl Wilfert st., pomník císaře Josefa II., 1887, bronz, syenit, žula. 
Dnes přemístěno do Františkových Lázní.

Johann Adolf Mayerl, atlant na budově České eskomptní banky 
a úvěrového ústavu, 1929, diorit. Třída Svobody 54.

Johann Adolf Mayerl, pomník padlým vojákům 73. chebské-
ho pěšího pluku v prusko-rakouské válce, 1912, žula. Dříve 
Městské sady, odstraněn v roce 1946.

Franz Gruß, ústřední freska Chebské pamětní síně, 1926 první 
návrh, 1936 pozměněný návrh, 1937 realizace. Barokní kostel sv. 
Kláry, Františkánské náměstí. Po 1945 zabíleno.
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Jaroslav Šajn, plastika na průčelí železničního nádraží, 1962, kov.

Karel Kuneš, pamětní deska na pobyt Jiřího z Poděbrad 
v Chebu, 1964, trachyt, v. 110 cm. Cheb, nám. Jiřího 
z Poděbrad 475/30.

Antonín Kašpar, pomník obětem železné opony, 2006, ocel. 
U silnice č. 214 směrem do SRN v místě křížení s obslužnou 
pohraniční cestou.

Jaroslav Róna, David a Goliáš, v rámci projektu Chebské niky, 2006 (osazeno 
2007), bronz, v. 120 cm. Špalíček, nám. Krále Jiřího z Poděbrad.

Titulní strana: Ladislav Švarc, keramický obklad čelní stěny OD PRIOR, 1984, bílý 
šamot, porcelánová glazura. Svobody 2094/6.

Jan Hána, Na stráži míru, 1955, pískovec. Původně Gottwaldovy 
(dnes Městské) sady, poté několikrát přemístěno, dnes v areálu 
kláštera františkánů.

V roce 2013 vydala Galerie výtvarného umění v Chebu. Grafika Kolář & Kutálek, tisk 
Dragon Press, s. r. o., náklad 800 ks.

Prvním příkladem toho, jak se změněné poměry po roce 1948 projevily v umělecké reprezentaci, je 
socha s dobovým názvem Na stráži míru Jana Hány (1927–1994). Jde o jeho první dílo po absoluto-
riu pražské akademie u Karla Pokorného; na rozdíl od liberálnější VŠUP se na akademii pěstovala 
modelérská macha, jejímž cílem bylo vychovat sochaře schopné naplňovat požadavky oficiální 
sochařské reprezentace v duchu socialistického realismu tak, jako tomu bylo v Chebu. Vlastním 
smyslem této sochy bylo demonstrovat nové mocenské poměry a také vytěsnit z kolektivní pa-
měti povědomí o tom, že západní část země byla osvobozena americkou armádou. Záminkou pro 
likvidaci chebského pomníku osvobození se stalo americké angažmá v Koreji, samotné odstranění 
však nestačilo. Aby procedura kolektivní amnézie byla účinná, bylo nutno jej na místě samém na-
hradit jiným, nejlépe s obdobným obsahem spojeným s vojenskou tematikou. Postava pohraniční-
ka se samopalem a se psem u jeho nohou patřila ke standardní ikonografii sorely. Hánova chebská 
redakce tohoto námětu v nadživotním měřítku a na monumentálním soklu doslova ztělesňuje 
tíži tehdejší doby. Nekompromisně vyhlížející pohraničník s napřaženým samopalem namířeným 
na diváka vyjadřuje odhodlání ubránit hranici za každou cenu – zdánlivě před útokem imperia-
listických agresorů, ve skutečnosti však poselství pomníku směřovalo především k těm občanům 
Československa, kteří by se neuváženě pokusili o její překročení opačným směrem.
Autorem všech zbývajících oficiálních pomníků a pamětních desek v Chebu po roce 1945 byl 
karlovarský sochař Vladimír Relich (1924), který tu od roku 1963 učil na nově zřízené Lidové škole 
umění. Dnes jsou tato díla bez výjimky odstraněna ze svých původních míst. Relich studoval 
pražskou akademii u Jana Laudy, pro kterého pak pracoval jako ateliérový pomocník i v dalších 
letech. Na jeho tvorbu navázal nejen ideově, ale i zcela konkrétně, když byl po Laudově smrti 
v roce 1959 pověřen dokončením jeho karlovarského pomníku V. I. Lenina. Pomník stejného určení 
později vytvořil i pro Cheb. Jeho první zdejší prací byla bronzová deska, vytvořená u příležitosti 
přejmenování tehdejší Městské knihovny na Knihovnu Ladislava Zápotockého (1960). Když byla 
v roce 1970 otevřena novostavba 6. základní školy, dostala do vínku jméno generála Svobody 
a Relich k té příležitosti dodal do vestibulu jeho nadživotní bronzovou bustu. Po roce 1989 byla 
odstraněna a dnes je nezvěstná. Posledním Relichovým chebským dílem je pamětní deska Klement 
Gottwaldai. Byla umístěna na dnešní 2. základní škole, které se dodnes říká „americká“, protože 
v ní v roce 1945 pobývali američtí vojáci. A právě pokus o vykořenění tohoto vžitého pojmenování 
byl hlavním důvodem, proč bylo do jejího názvu vloženo jméno Klementa Gottwalda. K této příle-
žitosti byla opět vytvořena i pamětní deska. Jak se dalo čekat, šlo o pokus neúspěšný... 

Budova nádraží je nejvýraznější chebskou architekturou druhé poloviny 20. století. Jde o jeden 
z posledních výhonků meziválečného funkcionalismu, který jeho architekt Josef Danda (1906–
1999) měl možnost poznat přímo u zdroje: po ukončení studií prošel praxí u několika významných 
architektů (Adolf Benš, Ladislav Machoň) a v roce 1931 získal roční stipendium do Paříže, kde mj. 
pracoval v ateliéru Le Corbusiera. Před válkou realizoval budovy podél trati Půchov – Hranice, 
inspirované zlínským funkcionalismem, a po válce pak získal pozici hlavního experta na železniční 
architekturu. V 50. letech se tak dostal k nejvýznamnějším projektům nádražních budov – šlo 
především o tři nádraží, zničená americkými nálety, tedy Pardubice (1958), Klatovy (1959) a Cheb 
(1962), která spojuje mnoho společných rysů. Příznačné jsou zejména obří ciferníky hodin, jež 
známe i z Chebu, které vnímal nejen jako dekorativní prvek, ale též jako zdálky viditelný atribut 
nádraží. Nejvýznamnější z této skupiny je nádraží v Pardubicích, kde byly projekční práce zahájeny 
už před rokem 1948. Právě ono nejspíš prorazilo cestu i tomu chebskému, ve výrazu takřka shod-
nému, na němž není vůbec poznat, že bylo projektováno hluboko v 50. letech. 22. prosince 1962 
bylo nádraží slavnostně otevřeno.
Výstavba odráží novou geopolitickou situaci, kdy se Cheb ocitl v těsné blízkosti železné opony, 
a nádraží tak mělo být nejen reprezentativní branou města, ale i výkladní skříní socialistické-
ho Československa. Význam, který mu tehdejší režim přikládal, se odráží v kvalitě materiálů 
i v bohaté výtvarné výzdobě. Jedná se o jeden z nejzachovalejších projevů tzv. bruselského stylu. 
V jeho duchu se nese pastelová barevnost interiérů, nyní bohužel zčásti překrytá, stejně jako 
sloupy kónického tvaru v hale i na průčelí. Interiéru původně dominovaly monumentální hodiny, 
dnes je však na jejich místě tabule odjezdů a při poslední rekonstrukci zmizela i celá řada dalších 
původních detailů. V duchu „bruselu“ jsou zejména dvě mozaiky v hale (Jaroslav Moravec), propo-
jující jeho typickou estetiku s kosmickou tematikou, která byla jedním z hlavních motivů výstavy 
EXPO 58. Charakteristické zahrocené křivky najdeme i v kovové plastice na průčelí (Jaroslav 
Šajn) se znakem města Chebu. (Původně s českým lvem a komunistickou hvězdou, po roce 1989 
v historicky správné verzi s císařskou orlicí.) Autorem kovové plastiky v atriu u celnice je slavný 
Hugo Demartini, který proslul abstraktní minimalistickou tvorbou. Své realizace pro architektu-
ru, byť vždy kvalitně provedené, však důsledně odděloval od své tvorby volné a platí to i pro tu 
chebskou, jež se dnes nachází ve velmi zuboženém stavu. V sousední budově nádražní pošty na 
eliptickém půdorysu (vyprojektoval ji ještě Danda, realizována však byla až v roce 1971) se až do 
renovace v 90. letech nacházela obří socha Vladimíra Preclíka z cyklu jeho imaginárních měst, 
kterou se nyní podařilo objevit a je jedním z nejpůsobivějších exponátů výstavy.

Z období 60. až 80. let v Chebu existují dvě kvalitní pamětní desky, jejichž autory jsou významní 
sochaři Karel Kuneš (1920–1997) a Milan Vácha (1944). První z nich z roku 1964 připomíná chebské 
pobyty českého krále Jiřího z Poděbrad. Je umístěna na náměstí, jež nese jeho jméno, a její vznik 
právě s přejmenováním náměstí souvisí. Pamětní desku ke sto letům od narození loutkáře Gustava 
Noska (1988), spolupracovníka Josefa Skupy a tvůrce Hurvínka, Máničky či Žeryka, inicioval zdejší 
loutkař, sběratel a publicista Václav Soukup. Původně se obrátil na sochaře zdejšího regionu, po 
jejich odmítnutí náhodou narazil na Milana Váchu. Ten vytvořil kvalitní sochařský portrét, zalo-
žený na pevné stavbě hlavy a živé modelaci tváře; celkové vyznění však poněkud snižuje absence 
architektonického a typografického řešení. 
Další umělecká díla souvisejí s novostavbami a rekonstrukcemi budov. Renovace radnice proběhla na 
počátku 70. let. Autoři sochařské výzdoby jsou manželé Jana (1929) a Luboš Moravcovi (1925–2010). 
Výzdoba se skládá ze čtveřice reliéfů v obřadní síni a z bronzového sousoší Rodina (původně za radnicí, 
v 90. letech přemístěno k ZŠ na sídlišti Zlatý vrch), v němž se projevuje ohlas sochařství Henryho Moo-
ra. Generačním vrstevníkem Moravcových je karlovarský Miroslav Strnad (1931), jehož dílem je bronzo-
vá Dívka s holubicí na sídlišti Skalka, ve výrazu však mnohem konvenčnější než Moravcova Rodina.
Mariánskolázeňský Vítězslav Eibl (1928–2009) je autorem celé řady prací velmi různorodého 
charakteru – počínaje velmi zajímavou, dnes odstraněnou prolézačkou, jež stála u věžáků neda-
leko nádraží, přes reliéfy se socialistickou tematikou v bývalém ONV až po Ležící akt z pískovce 
u Městských sadů, který vznikl až po revoluci. 
Sídlo okresního výboru strany je příkladem té nejpokleslejší normalizační architektury a co do 
úrovně si s ním nic nezadá ani monumentální pískovcové sousoší, které dodnes stojí před hlavním 
vstupem. Jeho autorem je dnes zapomenutý Jan Brož (1948–1997), který působil převážně na jižní 
Moravě. Dělný lid je tu oslaven dvojicí figur ženy s květy (Zemědělství) a muže s atributy ozube-
ných kol (Průmysl). Obvyklá statnost těchto alegorických typů, vyjadřující vitalitu pracujících, 
je zde dovedena ad absurdum, figury jsou navíc zahaleny do jakési nepravděpodobně působící 
zbytnělé draperie, takže se jeví ještě mohutnější.
U chebského PRIORu najdeme všechny kvality i nectnosti, kterými se vyznačovalo budování obchod-
ních domů v 70. a 80. letech. Většinou šlo o výrazné solitérní budovy pojaté moderním architektonic-
kým jazykem, ovšem s malou citlivostí vůči urbanistickému prostředí, do kterého často brutálně vstu-
povaly. V Chebu moderní výraz umocňuje i kvalitní výzdoba na fasádě v podobě keramického obkladu 
v decentním geometrickém tvarosloví, jehož autorem je Ladislav Švarc (1933), progresivní návrhář 
porcelánu patřící k české špičce. Bohužel po roce 1989 do něj byla necitlivě zasazena telefonní budka.

Jediný moderní pomník v Chebu po roce 1989, který má charakter výraznějšího uměleckého poči-
nu, připomíná ty, kteří zemřeli na hranici při pokusu emigrovat z tehdejšího Československa. An-
tonín Kašpar (1954) jej vytvořil ve svém hlavním sochařském materiálu – svařované oceli pokryté 
ušlechtilou rzí. Symbolický jazyk památníku je založen na materiálu, který se tu pojí s metaforou 
„železné opony“, stejně jako na motivu přerušeného řetězu, který představuje „roztržená pouta“.
Součástí rekonstrukce třídy Svobody podle návrhu ateliéru A69 byla i monumentální socha v jejím 
vyústění do náměstí. Byla vybrána v soutěži, v níž zvítězil sochař a sklářský výtvarník Marian 
Karel (1944). Devět metrů vysoký hranol z cortenu se během dne otáčí kolem svislé osy a svým 
natočením „zavírá“ (o půlnoci) nebo naopak „otevírá“ (v poledne) náměstí. 
V roce 2006 se v Chebu konala Krajinná výstava, jejíž součástí byly i výstavy dvou generačních 
vrstevníků – Jaroslava Róny (1957) na Chebském hradě a v kostele sv. Bartoloměje a Václava Fialy 
(1955) v areálu výstavy při řece Ohři. Od prvně jmenovaného město při této příležitosti zakoupilo 
monumentální bronzovou sochu Sépie v autorově charakteristickém tvarosloví. Zobrazuje jaké-
hosi fantaskního tvora, složeného ze dvou symbiotických částí, které zároveň zastupují mužský 
a ženský princip, jejich svár i těsné spojení.
Václav Fiala se do Chebu vrátil v roce 2013, kdy pro kruhový objezd vytvořil „typografickou“ so-
chu Kryptogram. Tvoří ji čtyři monumentální písmena C, H, E a B různé výšky, natočená vůči sobě 
o 90 stupňů. Kompozici nelze uchopit jedním pohledem, naopak musí být teprve postupně čtena 
– v tomto případě doslova – při jejím obcházení, respektive objíždění. Tím jako by už svou formou 
tematizovala funkci, k níž byla určena, tj. dekorovat kruhový objezd. Nápis je zároveň zvolen tak, 
že socha je jakýmsi vývěsním štítem města Chebu.
Další významné realizace jsou spojené s akcí Chebské niky, za níž stála Galerie G4. Ve třech vlnách 
projektu v letech 2007, 2008 a 2011 vzniklo sedmnáct novodobých výplní prázdných nik a kartuší na do-
mech v centru města. Mezi výtvarníky najdeme jak známá jména českého umění (Jaroslav Róna, Jindra 
Viková, Jaroslav Valečka), tak i autory karlovarského regionu. Druhý projekt je naopak spojen s budo-
vami na okraji města. Od roku 2009 pořádá GAVU Cheb festival Graffiti Boom a v jehož rámci do dnešní 
doby vytvořili Point, Masker, Tron a Pasta Oner čtyři velkoformátové malby na stěnách většinou školních 
budov. S touto čtveřicí autorů se setkáváme hned u několika kolektivních projektů, jako je výzdoba 
fasády Centra současného umění DOX nebo malba v proluce na Národní třídě k výstavě Městem posedlí 
v GHMP. Nikoliv náhodou jde o autory, kteří svá murals začali realizovat ve stejné době, kdy se začali 
etablovat i jako výtvarníci v rámci běžného provozu. A to nejen v „domácí“ galerii Trafačka, ale třeba 
i v Chebu, kde realizace nástěnné malby byla od druhého ročníku spojena s výstavou v Malé galerii.


