
STRUČNÉ INFORMACE K PŘÍBĚHU GOETHOVA 

PODSTAVCE 

Johann Wolfgang von Goethe navštívil Karlovy Vary třináctkrát. V upomínku 

jeho pobytů a jako dík za pozitivní vnímání města („Na světě jsou jen tři 

místa, kde bych chtěl žít: Výmar, Řím a Karlovy Vary“), inicioval na konci 19. 

století dr. Mathias Foerster, ředitel Nemocnice svatého Bernarda pro chudé, 

stavbu Goethova pomníku pro město Karlovy Vary.  

1883 – Odhalení pomníku z dílny stuttgartského sochaře prof. Adolfa von 

Donndorfa před budovou Grandhotelu Pupp. Projev držel mj. německý 

spisovatel a dramatik Heinrich Laube.  

1944-1945 – Trojnásobné bombardování Karlových Varů. Obě vlaková nádraží 

byla silně poškozena, podobně jako jejich blízké okolí.  

1945 – Počátek odsunu sudetských Němců. Goethův pomník je zabedněn. 

Mnohé další historické památky jsou okamžitě odstraňovány. 

1946, 28.01. – Městem jmenovaná „Místní osvětová rada“ požaduje odstranění 

Goethova pomníku.   

1946, 16.04. – Usensení o odstranění pomníku. Goethova busta je deponována v 

Městském muzeu, mramorový podstavec je použit jako výplň do jednoho z 

kráterů způsobených bombardováním. Následně je na tuto část pomníku zcela 

zapomenuto. 

1952 – Goethova busta je opět instalována, nyní již na méně prominentním 

místě (Puškinova, dnes Goethova stezka). Busta je umístěna na novou, 

umělecky nepříliš hodnotnou podestu. 

Zima 2014/2015 – bagrista Marek Kokš nachází při stavbě parkoviště v městské 

části Tuhnice velké části profilovaného mramoru, které jsou identifikovány jako 

zbytky Goethova podstavce z roku 1883. Příběh se dostává do médií a na 

veřejnost. 

Léto 2015 – Goethe-Institut získává artefakt jako zápůjčku od města Karlovy 

Vary a plánuje jeho dočasné umístění před svou budovou na Masarykově 

nábřeží 32, jako memento česko-německých vztahů s výraznou symbolickou 

hodnotou. Podstavec získává dočasnou uměleckou intervenci českého 

výtvarníka Jiřího Davida.  

2015, 02.10., 18:45 – Torzo karlovarského pomníku je odhaleno v rámci oslav 

25. výročí založení české pobočky Goethe-Institutu. Přítomní hosté: primátorka 

města paní Adriana Krnáčová, velvyslanec Německé republiky v ČR jeho 

excelence Anrdt Ludwig Freiherr Freytag von Loringhoven, starosta Berlína pan 

Michael Müller a další.  
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Kontakt a bližší informace:  

Tomáš Moravec | Goethe-Institut | 721 434 624 | 
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