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Th e Cheb Museum
Th e Cheb Museum was established 
by a decision of Cheb’s Municipal 
Council in January 1873. It was ope-
ned to the public in mid May 1874, 
thus becoming one of the oldest re-
gional museums in Bohemia. Initi-
ally, the museum occupied humble 
premises in a part of Pachelbel’s 
House; i.e. in a building where the 
General of Imperial Forces Albrecht 
of Wallenstein was murdered in 
February 1634 and which is one of 
the oldest yet best preserved medieval structures in Cheb’s main 
square. From the very start the museum functioned as a specia-
lized historical museum that was inseparably associated with the 
tragic death of the Duke of Frýdlant. At present, the Cheb Regional 
Museum with its approximately 100 000 collection items, plentiful 
documentation funds on the history of the Cheb Region and a vast 
study library ranks amongst the most important museum institu-
tions in Bohemia. Its permanent museum expositions are annually 
enriched with several collection and art exhibitions. Th e muse-
um’s expert activities also involve cooperation with the Conserved 
Landscape Areas Český les and Slavkovský les. Th ese organisations 
are concerned in arrangement of regular professional excursions to 
remarkable natural locations in our region, as well as in realization 
of a cycle of travel lectures „From Cheb in all directions“.
Branches and contacts:
Th e Cheb Museum, allowance organization 
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb
Tel: (+420) 354 400 620, Fax: (+420) 354 422 292
E-mail: sekretariat@muzeumcheb.cz
www.muzeumcheb.cz
Cheb Castle 
Dobrovského 21, 350 02 Cheb
Tel: (+420) 354 422 942, www.chebskyhrad.cz
Timbered Farmhouse No. 18 in Milíkov
A notable monument documenting folk architecture 
in the Cheb region. 
350 02 Milíkov

Cheb Castle 
From the standpoint of castle ar-
chitecture, Cheb Castle is the only 
representative of the ostentatious 
imperial Pfalz period in our coun-
try. At the end of the 12th century 
the original building was rebuilt 
in the representative Pfalz style 
by Roman Emperor Friedrich I. 
Barbarossa of the Štauf House. 
Aft er 1652 the castle underwent 
grandiose reconstruction and was 
changed into a Baroque citadel. 
Besides the palace, the protecti-
ve Black Tower and the Baroque 
casemates, visitors are keen on 
seeing the Romanesque-Gothic 
Chapel of St. Erhard and Ursula. 
Th e inner premises of the castle 
include the so-called Kuchelhaus, 
the former farm building that became the scene – aft er February 
25, 1634 – of a bloody feast during which the last offi  cers who 
remained loyal to Imperial Generalissimo Albrecht of Wallenstein 
were murdered. Th e casemates feature an archeological exposition 
covering the early history of the town. Th e exposition of stove 
making exhibits the impressive „Cheb Stove“ created by academic 
sculptor Willy Russ in the years 1941-1942.
Contact details:
Chebský hrad, Dobrovského 21, 350 02 Cheb
Tel: (+420) 354 422 942, www.chebskyhrad.cz

Hurvínek, autor Augustin Nosek / Hurví-
nek, von Augustin Nosek / Th e Hurvínek 

puppet by Augustin Nosek

Císař Rudolf II. / Kaiser Rudolph II. / 
Emperor Rudolph II.

Spejbl, autor Augustin Nosek / Spejbl, von 
Augustin Nosek / 

Th e Spejbl puppet by
 Augustin Nosek 

Dřevěné půlkruhové křeslo s fi gurální balustrádou / Halbkreissessel aus Holz mit Figuralbalustra-
de / A wooden semicircle armchair with a fi gural balustrade 

Sv. Barbora / Hl. Barbara / St. Barbara

Korpus Krista / Korpus Christi / Corpus Christi 

Chebský talíř, hrnčina / Egerer Teller, Töpferware / A Cheb plate, pottery

Zavraždění Albrechta z Valdštejna, olej na plátně / Ermordung von Albrecht von Waldstein (Wal-
lenstein), Öl auf Leinwand / Th e Murder of Albrecht of Wallenstein, oil on canvas Regionální operační program regionu soudružnosti Severozápad

podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

E VROPSK Á UNIE

Neprodejné

Cechovní znak chebských tesařů / Zunft wappen der Egerer Zimmerleute / 
Th e coat-of-arms of the carpenter guild of Cheb 



Chebská kamna, autor Willy Russ / Egerer Ofen, von Willy Russ / Th e Cheb Stove by Willy Russ

Muzeum Cheb
Chebské muzeum bylo založeno rozhodnutím městského zastupi-
telstva v lednu 1873, zpřístupnění veřejnosti se dočkalo v polovině 
května roku následujícího, čímž se řadí mezi vůbec nejstarší regi-
onální muzea v Čechách. Své zprvu skromné útočiště nalezlo v 
části Pachelbelova domu, tedy v objektu, v němž byl v únoru 1634 
zavražděn generalissimus císařských vojsk Albrecht z Valdštejna 
a který patří k nejlépe dochovaným středověkým budovám na 
hlavním chebském náměstí. Od svého otevření se profi lovalo jako 
muzeum historické, které bylo neodmyslitelně spojováno právě s 
tragickým koncem vévody frýdlantského. V současné době patří 
Muzeum Cheb se svými přibližně 100 000 sbírkovými předměty, 
bohatými dokumentačními fondy k dějinám Chebska a obsáhlou 
studijní knihovnou k důležitým muzejním zařízením v ČR. Stálé 
muzejní expozice jsou každoročně doplňovány několika sbírko-
vými a výtvarnými výstavami. V rámci své odborné činnosti spo-
lupracuje muzeum také s CHKO Český les a CHKO Slavkovský 
les. Tyto organizace se podílí na pořádání pravidelných odbor-
ných exkurzí na významné a zajímavé přírodovědné lokality v na-
šem regionu a také na realizaci cyklu cestovatelských přednášek 
„Z Chebu křížem krážem“.
Pobočky a kontakty:
Muzeum Cheb, p.o.
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb
Tel.: +420 354 400 620, fax.: +420 354 422 292
E-mail: sekretariat@muzeumcheb.cz
www.muzeumcheb.cz
Chebský hrad
Dobrovského 21, 350 02 Cheb
Tel.: +420 354 422 942, www.chebskyhrad.cz
Hrázděný statek čp. 18 v Milíkově
Významná památka lidové architektury na Chebsku
350 02 Milíkov

Chebský hrad
Z hlediska hradní architektury je chebský hrad jediným reprezen-
tantem honosné císařské falce na našem území. Původní objekt 
nechal v závěru 12. století přebudovat v reprezentativní falc římský 
císař Friedrich I. Barbarossa z rodu Štaufů. Po roce 1652 se hrad do-
čkal velkorysé přestavby v barokní citadelu. Vedle paláce, obranné 
Černé věže a barokních kasemat se největšímu zájmu návštěvníků 
právem těší románsko-gotická kaple sv. Erharda a Uršuly. Do vnitř-
ního areálu hradu patří rovněž tzv. Kuchelhaus, původně hospodář-
ská budova, která se 25. února 1634 stala dějištěm krvavé hostiny, 
během níž byli povražděni poslední věrní důstojníci sesazeného 
císařského generalissima Albrechta z Valdštejna. V prostorách ka-
semat se nachází archeologická expozice věnovaná raným dějinám 
města. V expozici kamnářství si lze prohlédnout impozantní „Cheb-
ská kamna“ akademického sochaře Willyho Russe z let 1941-1942.
Kontaktní údaje:
Chebský hrad, Dobrovského 21, 350 02 Cheb, 
tel.: +420 354 422 942, www.chebskyhrad.cz

Egerer Burg
Aus der Sicht der Burgarchitektur stellt die Egerer Burg den einzi-
gen Repräsentanten der prachtvollen Kaiserpfalz auf unserem Gebi-
et dar. Das ursprüngliche Objekt ließ der römische Kaiser Friedrich 
I. Barbarossa aus dem Haus der Staufer am Ende des 12. Jahrhun-
derts zu einer repräsentativen Pfalz umbauen. Nach 1652 erfolgte 
ein großzügiger Umbau der Burg zur barocken Zitadelle. Neben 
dem Palast, des Schwarzen Abwehrturm und der barocken Kase-
matten steht die romanisch-gotische Kapelle St. Erhard und Ursula 
mit Recht in der größten Gunst der Besucher. Zu den Innenräumen 
der Burg gehört ebenfalls das sog. Kuchelhaus – ursprünglich ein 
Wirtschaft sgebäude, welches am 25. Februar 1634 zum Schauplatz 
des blutigen Festmahls wurde, während der die letzten treuen Offi  -
ziere des degradierten Kaisergeneralissimus Albrecht von Wallen-
stein ermordet wurden. In den Räumen der Kasematten befi ndet 
sich eine archäologische Exposition über die frühe Geschichte der 
Stadt. In der Exposition zum Ofenbau kann man sich den imposan-
ten „Egerer Ofen“ vom akademischen Bildhauer Willy Russ aus den 
Jahren 1941-1942 ansehen.
Kontaktangaben:
Egerer Burg, Dobrovského 21, 350 02 Cheb
Tel.: +420 354 422 942, www.chebskyhrad.cz

Museum Cheb (Eger)
Das Museum Cheb (Eger) wurde aufgrund der Entscheidung 
der Egerer Stadtverwaltung im Januar 1873 gegründet; für die 
Öff entlich keit wurde es Mitte Mai des folgenden Jahres zugäng-
lich gemacht, wodurch es zu den überhaupt ältesten regionalen 
Museen Tschechiens zählt. Sein vorerst bescheidenes Asyl fand es 
in einem Teil des so genannten Pachelbels Hauses – also in einem 
Objekt, in dem im Februar 1634 Wallenstein, eigentlich Albrecht 
Wenzel Eusebius von Waldstein – Generalissimus der Kaisertrup-
pen – ermordet wurde und welches zu den am besten erhaltenen 
mittelalterlichen Gebäuden auf dem Egerer Hauptplatz gehört. Seit 
der Eröff nung hat es sich als ein historisches Museum profi liert, 
welches nicht wegdenkbar gerade mit dem tragischen Ende des 
Herzogs Friedland verbunden wurde. Zurzeit gehört das Museum 
Cheb mit seinen ca. 100 000 Sammlungsgegenständen und reichen 
Dokumentationsgrundlagen zur Geschichte des Egerlandes und 
der umfangreichen Studienbibliothek zu den wichtigen Museum-
seinrichtungen in Tschechien. Die ständigen Museumsexpositio-
nen werden alljährlich um einige Ausstellungen von Sammlungen 
und bildender Kunst ergänzt. Im Rahmen seiner Fachtätigkeit ar-
beitet das Museum auch mit dem Landschaft sschutzgebiet Český 
les (Böhmerwald) und dem Landschaft sschutzgebiet Slavkovský 
les (Kaiserwald). Diese Organisationen haben Anteil an der Ve-
ranstaltung der regelmässigen und fachlichen Exkursionen an die 
bedeutenden und interessanten naturwissenschaft lichen Lokalitä-
ten in unserer Region und zugleich auch an der Realisation der 
Vortragsreihe „Kreuz und quer aus Eger“.
Niederlassungen und Kontakte:
Museum Cheb, Beitragsorganisation
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb
Tel.: +420 354 400 620, Fax.: +420 354 422 292
E-Mail: sekretariat@muzeumcheb.cz
www.muzeumcheb.cz
Egerer Burg
Dobrovského 21, 350 02 Cheb
Tel.: +420 354 422 942, www.chebskyhrad.cz
Fachwerkhof Nr. 18 in Milíkov (Miltigau)
Bedeutende Sehenswürdigkeit der Volksarchitektur im Egerland
350 02 Milíkov

Kabinet chebské reliéfní intarzie - alegorie Jitřenky, Poledne, Večera a Noci / Kabinett der Egerer 
Reliefi ntarsie - Allegorie von Morgenstern, Mittag, Abend und Nacht / Th e room of the Cheb 
relieve intarsia – the allegories of the Morning, the Noon, the Evening and the Night

Sv. Markéta a Sv. Dorota /
Hl. Margarete und Hl. 

Dorothea / St. Margareth 
and St. Dorothy

Sv. Mikuláš
Hl. Nikolaus
St. Nicholas

Baletka, autor Willy Russ /
Balletttänzerin, von Willy 
Russ / Th e Ballet Dancer
by Willy Russ /

Kameninový džbán s cínovou montáží a plastickým dekorem / Steingutkrug mit Montage aus 
Zinn und Plastiken-Verzierung / A stoneware jug with tin components and relief decorations 

Prodání Josefa do otroctví / Verkauf von Joseph in die Sklaverei / Joseph Is Being Sold into Slavery

Křídlový oltář - oplakávání ze Seebergu / Flügelaltar - Beweinung aus Seeberg / A wing altar – 
Mourning in Seeberg

Sigmund Wann, zakladatel špitálu ve Wunsiedlu / Sigmund Wann, Gründer des Spitals in Wunsi-
edel / Sigmund Wann, the founder of the Wunsiedel Hospital

Lovecká kulovnice s vnějším kolečkovým zámkem / Jagdbüchse mit Außen-Radschloss / A hunting 
shotgun with an external wheellock


