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Historické jádro Chebu bylo v pov-
álečných letech výrazně ovlivněno odsu-
nem původního německého obyvatelst-
va. Dosídlenci z vnitrozemí se většinou 
stěhovali do novějších čtvrtí města. 
Poloprázdné centrum postupně chátralo 
a na počátku šedesátých let bylo dra-
sticky asanováno. Zmizely celé bloky a 
ulice, zdemolována byla také prakticky 
veškerá zástavba ve vnitroblocích, které 
se tak staly vyprázdněné. Některé domy 
byly následně nahrazeny novostavbami, 
které se ale často nedokázaly vyrovnat 
svému okolí.  Po skončení asanace se na 
volných parcelách prakticky nestavělo. 

Dnes se historické jádro Chebu potýká 
s nízkou rezidenční hustotou, chybějící 
městskou strukturou i nejasnými hran-
icemi veřejných prostor. Navíc je na mno-
ha úsecích po svém obvodu izolováno od 
sousedících  městských čtvrtí. Nebytové 
prostory v parteru jsou často prázdné, 
protože obchody se stěhují do lépe dos-
tupných lokalit. Centrum ve skutečnosti 
není geometrickým středem a i z hle-
diska rozložení obyvatel je v organismu 
města výrazně vychýleno směrem na 
sever. 

CHEB revitalizace historického jádra

severovýchodní okraj

V posledních letech zároveň v Chebu 
roste poptávka po bydlení, které se 
pomalu stává téměř nedostupným. 
Veškerá nedávná i plánovaná výstavba 
se však soustředí mimo širší centrum 
města, a tak je role historického jádra 
ještě více oslabována.

Navrhovaná strategie revitalizace 
historického jádra Chebu spočívá ve 
třech bodech. Prvním je jeho vymezení 
zeleným pásem, který kontinuálně obíhá 
hradební okruh a mění svůj charak-
ter podle svého kontextu. Druhým je 
propojení jádra s okolní městskou 
strukturou, definice dvou os procháze-
jících přes hlavní náměstí a průchody 
v rámci samotného středověkých ulic 
a vnitrobloků. Třetím je zintenzivnění 
zástavby, rezidenční hustoty i samotných 
veřejných prostranství, které budou lépe 
definovány.

Tyto tři body aplikuji na z mého pohledu 
nejproblematičtější lokalitu, a to sever-
ovýchodní okraj historického jádra, které 
je poznamenáno především asanací 
celé Školní ulice. Zároveň je výrazně 
ovlivněno morfologií, neboť je opro-

ti navavazujícímu městu vně hradeb 
položeno o deset až dvanáct metrů výše. 
V celém úseku se však vyskytuje pouze 
jedno schodiště zprostředkovávající 
vztah mezi těmito dvěma částmi.

Svým návrhem napojuji historické jádro 
na nově definovanou městskou osu a v 
řešené lokalitě vytvářím vstup do centra 
spojující Schillerovy sady s Kostelním 
náměstím. Široké schodiště, sevřené 
mezi budovy muzea, překonává výškový 
rozdíl mezi starým a novým městem. Do-
plňuji zástavbu radničního bloku, čímž 
znovu definuji západní hranu Školní 
ulice a rozšiřuji budovu radnice. Rozlehlý 
vnitroblok dále člením dvorními křídly 
na menší prostory. Hranu města posiluji 
zástavbou na úrovni někdejších hradeb. 
Opětovně odděluji zástavbou Kostelní 
a Kasární náměstí, na kterém navrhují 
městskou tržnici. Mateřskou školu v 
jižním cípu Schillerových sadů přemisťu-
ji tak, aby se stejně jako ostatní budovy v 
parku stala solitérem a umožnila lepší a 
všesměrnou prostupnost parku. Ten dále 
rozšiřuji za Smetanovu ulici a napojuji 
ho tak na nábřeží řeky Ohře a další části 
zeleného pásu.
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