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UMĚNÍ A KULTURA

ČERVENÁ STEZKA
PROCHÁZKA MĚSTEM PORCELÁNU SELB



MĚSTO PORCELÁNU 
SELB
Velké okresní město Selb je hornofrancké město s 16.000 obyvateli, vykazující široké 
spektrum zajímavostí, které by nikdo nepředpokládal ve městě srovnatelné velikosti: i přes 
poměrně vysokou průmyslovou hustotu je ve městě mnoho zeleně. Umělecké předměty 
známých umělců dotváří obraz města, kulturní zařízení, sportoviště aj. Světoznámé podniky 
zde vyvíjejí a vyrábí světoznámé značky špičkové kvality. Ale i mnoho místních malých 
a středních podniků proslavilo svými inovativními nápady a výrobky město daleko 
za hranicemi.  

Město Selb leží uprostřed nádherné krajiny Srmčinského pohoří a obzvláště milovníci 
přírody si zde přijdou na své – během procházek po nesčetných lesních a turistických 
cestách, během cyklovýletu do romantického Wellertalu a Egertalu (údolí Weller a Ohře). 
Selb je  město k zamilování a k životu, nejen vzhledem k vysokému podílu volnočasových a 
odpočinkových příležitostí, ale i díky hospodářské struktuře orientované do budoucnosti.  



Známé značky jako Rosenthal, Hutschenreuther nebo Villeroy&Boch  určovaly  
historii našeho města a i dnes objevíte  stopy z porcelánu na mnoha  místech.  
Podél Červené stezky je objevíte sousta zajímavých objektů, jako například 
Porcelánová ulička, Porcelánová kašna nebo největší porcelánová konvička na 
kávu na světě. 

V současnosti bylo do brožurky zahrnuto i mnoho nových pamětihodností 
a uměleckých děl. Vrcholem architektury je zcela jistě kancelářská budova  firmy 
André GmbH, postavena ve stylu Gaudis.  Novinkou je Park skulptur, kde se 
prezentují  podniky a firmy ze Selbu a okolí.  Mezi další skvosty patří Park umění 
v blízkosti Sparkasse, který zdobí šest  soch, vytvořených u příležitosti sympózia 
česko-německých umělců, ze žulového kamene blízkého vrchu Kösseine. 
 
Rád bych Vás nyní pozval a procházku podél Červené stezky. Vychutnejte si 
porcelánový svět města Selb.

Váš

Ulrich Pötzsch
starosta města

Vážení hosté porcelánového
města Selb,
srdečně Vás vítáme ve světě 
porcelánu města Selbu!

...MĚSTO PŘITAHUJE!
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Größte 
Kaffeekanne 
der Welt
Stadtauswärts Richtung A93

1 Porzellantafel „Wandern“ am   
 Rosenthal-Theater
2  Rosenthal-Theater Selb
3  Städtische Musikschule und 
 Figur „Andante“
4  Porzellan-Stadtplan
5  Granitsäule 
 „1989: Das Jahr des Volkes“
6  Gedenkstein “Trennung und 
 Wiedervereinigung Deutschlands” 
7  Gedenktafel „Ascher Ländchen“ 
8  Stadtgeschichte auf Porzellan
 am Welzel-Haus
9  Stadtkirche St. Andreas
10  Porzellanbrunnen auf dem 
 Martin-Luther-Platz
11  „Lebensbrunnen“ auf dem Gerberplatz
12  Das Porzellangässchen
13  Der Brunnen am Otto-Keitel-Platz
14  Die „Symbiose“
15  Der Gewerbeskulpturenpark
16  „Tatort Granit“
17  Kunstobjekt auf dem 
 „Place de Beaucouzé“
18  Büroturm des Marketing-
 unternehmens André
19  Mariensäule an der Heilig Geist Kirche
20  Bürgerpark
21  Porzellanbeschilderung in Selb. 
       Das Straßenschild „Poststraße“
22  Brunnen an der Poststraße
23  Glockenspiel der VR-Bank 
 in der Schillerstraße 
24  Kunst bei und in der Sparkasse 
 Hochfranken
25  Rathaus der Großen Kreisstadt Selb
26  Porzellanwandbild an der alten
 Apotheke in der Ludwigstraße
27  Brücke über den Selbbach und 
 die Skulptur „Der Sinnende“
28  Durchgang an der ehemaligen 
 Burgapotheke
29  Buberlbrunnen
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Projděte se podél „červené stezky“ a objevte umění 
a kulturu ve městě porcelánu Selb.



 1    Porcelánová tabule „Turistické 
putování“ u divadla Rosenthal
Výchozím bodem trasy „Červená niť“ napříč 
městem Selb je velká porcelánová tabule na 
parkovišti u divadla Rosenthal. Tabule ukazuje 
početné turistické stezky v Selbu a okolí. 

 2    Divadlo Rosenthal v Selbu 
V roce 1927 postavený biograf byl dne 15. 
října 1982 znovu otevřen pod novým jménem 
„Divadlo Rosenthal“ V kompletně dřevem 
obloženém hledišti se může usadit až 620 
diváků, čímž se divadlo Rosenthal stává 
kulturním centrem města. Nabídka divadla je 
velmi rozmanitá, počínaje známými operními 
díly, oblíbenými operetami a muzikály, přes 
vynikající divadelní vystoupení, střídající 
se symfonické koncerty renomovaných 
orchestrů s komorními koncerty, jazzové 
koncerty, umělecké prezentace a vystoupení 
místních divadelních spolků, až po vystoupení 
pěveckých, zábavných a hudebních spolků. 
Celoročním vyvrcholením je prezentace 
místního porcelánového průmyslu na téma 
„Týdny bílého zlata“ v divadle Rosenthal v 
Selbu. 

 3     Městská hudební škola a socha  
„Andante“
Po velkolepých přestavbách získala Městská 
umělecká škola v roce 2007 své vlastní 
prostory v Hohenbergské ulici. V rámci 
otevření školy byla též odhalena a vysvěcena 
socha „Andante“ slavného francouzského 
umělce Gilbert Portainer. Socha se dnes 
nachází ve skleněné vitríně před budovou 
školy. 

 4     Porcelánová mapa města
V roce 2000 vytvořila žákyně Kirsten Reinhardt 
svou porcelánovou mapou města nový skvost 
pro město. Ze sádry a porcelánu vytvořila 
základní obrysy města a zaznamenala 
nejvýraznější pamětihodnosti. 

 5     Žulový sloup „1989 - Rok národa“
Trochu schovaný žulový sloup tvaru obelisku 
byl nazván “1989 - Rok národa”. Připomínají 
se tím země Čile, Indie, Pákistán, Argentina, 
Německá demokratická republika, ČSSR, 
Polsko a Rumunsko, ve kterých došlo v roce 
1989 k podstatnému politickému obratu ve 
prospěch tamějšího obyvatelstva. 

 6     Pamětní kámen “Rozdělení a 
znovusjednocení Německa”
Pamětní kámen “Rozdělení a znovusjednocení 
Německa” byl vyroben selbským umělcem 
Wolfgangem Stefanem u příležitosti 
sjednocení Německa. Zatímco hladce 
zbroušené spodní kameny oddělené 
meziprostorem, vytvářejí obraz rozdělení 
Německa, má tvarově nepravidelný horní 
kámen zobrazující Evropu a spojující oba 
spodní kameny být symbolem opětovného 
sjednocení. 
Nápis na kameni zní: 
“Vést válku - obsadit země - oddělit bloky - 
vytvářet obraz nepřítele - rozdělit Evropu -
postavit zdi - platit reparace - bát se 
atomové smrti - obdržet pomoc - podporovat 
hospodářství - chránit životní prostředí - 
odbourávat obraz nepřítele - otevřít hranice -
sjednotit Německo - překonat nacionalismus - 
sjednotit Evropu - zachovat mír”



 7    Pamětní deska města a obcí 
sousedního „Ašského výběžku“
Centrálním obrazem pamětní desky, kterou 

v roce 1984 sponzoroval Domovský spolek 

Aš, je rozhledna Háj u Aše. Okolo věže jsou 

seskupena jména měst a obcí „Ašského 

výběžku“. 

 8    Historie města na porcelánu, 
Welzelův dům
Jedním z největších vytvořených uměleckých 

děl z porcelánu v Selbu je na porcelánovém 

podkladu zobrazená historie města na 

Welzelově domě. Porcelánové desky 

zobrazující historii Selbu věnovala v roce 1988 

fi rma Hutschenreuther AG u příležitosti 125. 

výročí fi rmy. Vyobrazení historie Selbu začíná 

první písemnou zmínkou města v roce 1281. 

Po velkém požáru v Selbu v roce 1856 

začala opětovná výstavba města, včetně 

stavby první továrny na porcelán v roce 1857, 

panem Lorenzem Hutschenreutherem. Město 

porcelánu se zrodilo. Je možné si prohlédnout 

i erby šlechty, pod jejímž panstvím se Selb 

v průběhu let nacházel, jako i erb města 

Selb, jehož barvy a symbolika jsou taktéž 

neodlučně spojeny s městskou historií: levá, 

modrobílá část erbu poukazuje na příslušnost 

města Selb k Bavorsku - od roku 1810; 

pravá, modročervená část, symbolizuje barvy 

města a vyobrazená paroží jelena desateráka 

poukazují na první pány Selbu a jejich hvozd. 

 9     Městský kostel Sv. Andreas
Selbský městský kostel Sv. Andreas byl 

postaven v roce 1856 po ničivém požáru na 

místě předchozího kostela. Pozoruhodné na 

kostele v novogotickém stylu jsou krom jiného 

varhany, sestávající z 2711 píšťal, z nichž je 

554 ještě původních z dílny Heinricha Kellera 

a dále pak barokní kříže z 18. století. 



10     Porcelánová kašna na náměstí 
Martina Luthera
Obzvlášť hrdí jsou občané Selbu na náměstí 
Martina Luthera. Vaši pozornost zde upoutá 
nově vytvořená kašna z porcelánu, která 
byla vyrobena v roce 2003 v manufaktuře 
na porcelán „Barbara Flügel“. Svěží modro-
tyrkysové tóny kašny doplňují barvy bílá a 
zlatá. Přes 45.000 porcelánových dlaždiček 
bylo zpracováno při úpravě kašny. Přes den 
kašna zaujme květinovou výzdobou a v noci 
dodatečným osvětlením.

11      „Kašna života“ na náměstí Gerbera
Známý selbský sochař Wolfgang Stefan 
vytvořil na náměstí Gerbera „Kašnu života“, 
která symbolizuje koloběh života a plasticky 
ukazuje vývoj člověka od dítěte ke starci. 

12     Porcelánová ulička
Jedinečným symbolem města je Porcelánová 
ulička, která vyzývá návštěvníky i místní 
obyvatele nechat se okouzlit pohádkovými 
barvami a formami.  Během několikatýdenní 
výroby bylo připraveno 55.000 barevných 
porcelánových dlaždiček, které byly poté s 
detailní precizností a zaujetím, kousek po 
kousku, poskládány k sobě. V této uličce se 
vskutku procházíte po drahé dlažbě.  

13     Kašna na náměstí Otty Keitela
Jako trvalou vzpomínku ke 100 výročí bytí 

Trinkwasserversorgung  (zásobování pitnou 

vodou) věnovala fi rma Energieversorgung 

Selb-Marktredwitz GmbH občanům a 

návštěvníkům v roce 1996 kašnu s pitnou 

vodou. Od té doby kašna nejen zdobí náměstí 

Otty Keitela, ale i žíznivým návštěvníkům 

města Selb nabízí nejlepší pitnou vodu.   

14      „Symbióza“
Na pohled je viditelný enormní kontrast mezi 

hrubou skalní stěnou a jemnou estetikou 

uměleckých fi gur z porcelánu. Na druhý 

pohled je zřejmá symbióza mezi kamenem 

a porcelánem.  Přírodní materiály porcelánu 

jsou žula, živec a kaolín. Kaolín je zvětralý 

produkt z kamene. Žula a živec jsou minerály 

v kameni. Tyto tři suroviny spolu při vysokých 

teplotách splynou a lidskou rukou tak vznikne 

„kámen“, který nelze předčit v kráse, eleganci 

a půvabu. 

15     Park hospodářských skulptur
Park hospodářských skulptur, otevřený v 

červnu 2006, zve k odpočinku a zhlédnutí 

kreativních výtvorů vlastní prezentace různých 

podniků regionu. Autory návrhů uměleckých 

děl jsou žáci Odborné školy porcelánu a 

průmyslového ztvárnění. S nápadem vytvořit 

„Park hospodářských skulptur“ přišel Thomas 

Rucker, majitel galerie Rucker v Selbu. 



16     Místo činu žula
V rámci německo-českého uměleckého 

projektu Spolku umění Horní Franky Selb 

spolu se svým partnerem, Galerií umění 

Karlovy Vary, vzniklo v roce 2008 během 

sympózia „Místo činu žula“ šest žulových 

skulptur, vytvořených šesti různými umělci z 

Německa a Česka.   

17     Umělecké dílo na  „Place de 
Beaucouzé“
Při slavnostním pojmenování místa „Place de 

Beaucouzé“, partnerským městem z Francie, 

bylo v červnu 2011 instalováno umělecké dílo 

umělce Wolfganga Stefana. Nad kubistickým 

podstavcem se tyčí do výše sloupce nesoucí 

jména obou měst „Selb“ a „Beaucouzé“ a jejich 

spojení ve výši symbolizuje partnerství obou 

měst. 

18     Administrativní budova marketingové 
fi rmy André
Krom jiných architektonických zajímavostí, 

jako například „Spiegelhaus“ od Marandiniho, 

patří i administrativní budova marketingové 

fi rmy André, postavené ve stylu Gaudis, k 

mimořádně vrcholným bodům procházky. 

19     Mariánský sloup u kostela Herz Jesu 
Mariánský sloup byl nainstalován u příležitosti 

70. narozenin faráře Romana Jobsta, 

dne  07. 09. 2004,  za kostelem Herz Jesu. 

Umělkyně: Barbara Flügel

20     Park měšťanů
Poté, co nebyl pro ladem ležící pozemek 

bývalého pivovaru Rauh&Ploss nalezen 

žádný vhodný investiční koncept, byla v rámci 

celoměstského procesu přestavby vyhlášena 

občanská soutěž k možnému využití pozemku 

jako městského parku občanů.  Z došlých 

příspěvků jich bylo několik vybráno a oceněno 

a s pomocí obyvatel vytvořen „Park měšťanů“. 

Nalezneme zde umělecký výtvor „Phoenix ze 
střepů“. Tento vznikl při Slavnosti porcelánu, 

dne 04. 08. 2003. Za nepatrný sponzorský 

dar se mohli návštěvníci slavnosti zvěčnit tím, 

že stávající kouli ozdobili střepem. Vybraná 

částka byla předána spolku Zukunft Kinder. 

Organizátorem byla Manufaktura porcelánu 

Flügel a spolek Zukunft Kinder e.V. 

V „Parku měšťanů“ naleznete i porcelánovou 

šachovnici. Nápad k tomu vyšel z občanské 

soutěže.  Občané Selbu převzali za jednotlivá 

políčka šachovnice patronát. Návrh a tvorba: 

Barbara Flügel. Stejně pozoruhodná je 

lavička, vysvěcená 26. 08. 2006. Vše začalo 

láskou ke Španělsku: když Christian Rudolph 

navštívil své přátele v Andalusii, povšiml 

si při večerní procházce Marbellou lavičky, 

vytvořené z porcelánových kachliček. Tento 

nápad převzala Barbara Flügel a ve spolupráci 

s fi rmou Hutschenreuther AG zrealizovala 

možná největší cibulový dekor na světě. 

Světoznámý dekor zdobí nádhernou lavičku 

opravdu ze všech stran. 



21     Porcelánové značení v Selbu.  
Štít ulice „Poststraße“
Jedinečná označení ulic na porcelánových 
cedulích jsou markantními body, značí a zdobí 
významná místa, instituce a ulice města. Tyto 
štíty vytváří žáci sami a individuálně, stejně 
jako všude ve městě pestře pomalované 
rozvodové skříňky. 

22     Kašna v Poststraße (Poštovní ulice)
Voda, která vyvěrá z tohoto pramene, dříve 
zásobovala okolní statky rolníků pitnou vodou.   
Během rozrůstání města statky ustoupily ve 
prospěch prostých obytných domů a kolem 
roku 1920 byla postavena dnešní kamenná 
kašna. Na domě pod kašnou zůstal dveřní 
rám datovaný do roku 1804 a nástěnná tabule 
ze žuly. 

23      Zvonkohra u VR- banky v Schillerově 
ulici
Ve 12.00 hodin, v 16.00 hodin a v 18 
hodin zazní zvonkohra před budovou 
VR banky. Zvonkohra je na pravé straně 
ozdobena vydlaždičkovaným ornamentem, 
znázorňujícím Selbský potok, jehož pramen je 
v Račím potoce na území Aše.  

24     Umění u a ve Sparkasse Horní Franky 
Ve vstupní hale je k vidění neobvyklá práce. 

Duha, stoupající z rozříznuté čedičové 

koule, symbolizující nitro zeměkoule, má 

rozpětí 10m a pokračuje vstupní halou banky, 

přičemž prolamuje její prosklené čelo. Na 

druhém konci, kde duha dopadá na zem, 

se rozvíjí barevný květ z porcelánu. Teplý 
déšť u zadního vchodu banky, je neobvyklá 

kašna. Bronzová lidská postava sedí 

uprostřed mělké vodní nádrže na místním 

bludném žulovém kameni a spokojeně si 

vychutnává dvojsmyslný teplý déšť, který 

padá z peněžního nebe. Před hlavní budovou 

banky padne do oka další porcelánová 
kašna, navržená umělci Hansem Achtzigerem 

a  Erichem Höferem. V malém parku vedle 

budovy nabízí Sparkasse Hochfranken a 

Spolek umění Horní Franky Selb občanům 

nový Park umění k dispozici. Součástí je šest 

skulptur a modré žuly z Kösseine, vytvořené 

německými a českými umělci během 

sympózia „Padající kamení“ v roce 2010 v 

Porzellanikonu. Za provedení zodpovídají Jan 

Samec z Galerie umění Karlovy Vary a Hans-

Joachim Goller ze Spolku umění Selb Horní 

Franky. 

25     Radnice okresního města Selb
Za poslech rozhodně stojí jedinečná 

zvonkohra na radnici, sestávající ze 22 

zvonků. Zvonkohru vytvořili v roce 1994 žáci 

Státní odborné školy pro keramiku.  Vhodně k 

ročnímu období zazní různé melodie - v 11.00 

hodin,  ve 13.00 hodin, v 15.00 hodin a v 17.00 

hodin. Mezi pravou a levou částí zvonkohry, 

na balkoně radnice, se nachází znak města, 

taktéž vyhotovený z porcelánu. Nad hlavním 

vchodem zaujme na fasádě především 

nápis „radnice“, který nechal na dlaždičky 

vypálit italský umělec Marcello Morandini.  

Pozoruhodná je i podlaha ve vstupní hale, 

neboť i ta je částečně z porcelánu. 



A navštívíte-li matriční úřad, prohlédněte si 

podlahu, vytvořenou pouze z porcelánových 
dlaždiček. Za zmínku stojí  jistě i tabule cti 

města Selb, na které naleznete jména nejen 

těch, kteří obdrželi titul Čestný občan města 

a to  počínaje rokem 1865, ale i nositelé Zlaté 

občanské medaile a Zlatého snubního prstenu. 

Na protější straně visí porcelánové obrazy 

od Helmuta Drexlera. Při jejich tvorbě využil 

selbský umělec zlato ve všech jeho variacích. 

Porcelánem je vyzdoben i Velký sál radnice. 

Autorem nádherného reliéfu „Matka a dítě“ 

je Státní manufaktura na porcelán v Berlíně, 

která v letech 1944/50 nalezla dočasný azyl v 

Selbu. A v neposlední řadě jsou jak nástěnné 

lampy, tak  i lustry v zasedací síni z porcelánu. 

26     Nástěnný obraz z porcelánu na staré 
lékárně v Ludwigstraße
Ve vstupních prostorách staré lékárny v 

selbské Ludwigstraße se nachází další 

nástěnný obraz z porcelánu. Text a zobrazení 

poukazují na velký požár v Selbu, který vznikl 

18.března 1856 nepozorností jedné služky v 

zadní budově staré lékárny. Během několika 

málo hodin se požár rozšířil na celé město. 

Ale z doutnajících trosek vyrostlo nové 

město. Jen o rok později založil Lorenz 

Hutschenreuther díky velkým nalezištím 

potřebných surovin v Selbu první továrnu na 

výrobu porcelánu a zaměstnal tak tkalce, kteří 

požárem přišli o práci. 

27     Most přes Selbský potok a skulptura 
„Myslitel“
Přejdete-li Ludwigstraße a odbočíte 
do Burgstraße, jako první si všimnete 
porcelánového štítku „Burgstraße“. O několik 
kroků dále stojíte přímo na mostě přes 
Selbský potok a vidíte sochu, vytesanou s 
wunsiedelského mramoru - „Myslitel“, který 
přemítá nad tokem času. Tvar zábradlí z 
eprechsteinské žuly s rozmanitě zatočenými 
konci a kovářským železným zábradlím 
zobrazují živost vody.  

28     Průchod u bývalé Burgapotheke 
(lékárny)
V Burgstraße se pod bývalou Burgapotheke 
(lékárnou) nachází průchod, který po několika 
metrech končí v Talstraße. Jedna ze stěn byla 
panem Otto Kochem pomalována neobvyklou 
kresbou: znaky všech bavorských okresků a i 
všemi dvanácti zvěrokruhy.

29     Buberlbrunnen (Chlapecká kašna)
Na konci naší prohlídky městem Selb 
naleznete Buberlbrunnen (Chlapeckou 
kašnu). Krom všudypřítomného porcelánu 
je i symbolem města.  Stojí zde skromně již 
od roku 1921, od dob, kdy si nikdo ani ještě 
nepohrával s myšlenkou, vyzdobit město 
uměleckými díly. 
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Hans Achtziger se narodil se dne 08.03.1918 a po ukončení školní docházky 
na gymnáziu v Selbu, v dubnu 1934, se začal učit modelářem u fi rmy 
Hutschenreuther v Selbu. Od dubna 1937 do března 1939 je studentem 
Státní odborné školy na porcelán. V roce 1939 je povolán na vojnu a v roce 
1946 se vrací ze zajetí. V letech 1946-48 studuje na Stavební a umělecké 
škole v Mnichově. Zpátky do oddělení umění v Hutschenreuther Selb se 
vrací v roce 1948 a v roce 1953 navrhuje svou první jídelní soupravu. Tomu 
následuje 35 vyvedených souprav stolního nádobí a cca. 150 porcelánových 
fi gurek, mnoho mezinárodních výstav a ocenění. Od roku 1972 je členem v  
Německém Werkbundu. Od roku  1972 je ředitelem oddělení umění. V roce 
1980 je zvolen vedoucím výrobního managementu formování a dekorování 
ve fi rmě Hutschenreuther.  V roce 1981 ukončuje svůj aktivní pracovní život, 
ale nadále si zachovává smluvně vázanou funkci poradce. 

Erich Höfer – malíř porcelánu, návrhář dekorů
Erich Höfer, narozen 23.12.1917,  začal svou porcelánovou kariéru učením 
malby na porcelán u fi rmy Krautheim & Adelberg /Selb, v letech 1932 až 
1934. Od roku 1934 navštěvoval Státní školu porcelánu v Selbu, kde učili 
prominentní učitelé jako Adolf Gebhard a Otto Keitel. Od roku 1937 pracoval 
u fi rmy Hutschenreuther v Selbu. Povolávací rozkaz přišel v roce 1938 a 
i on setrval až do roku 1945 ve válečném zajetí. Od roku 1946 pracuje u 
fi rmy Hutschenreuther jako malíř porcelánu, v letech  1948 až 1980 vede 
oddělení umělecké malby, jehož úkolem je především barevné ladění vrchní 
s spodní glazury, malba květin a od roku 1968 i tvorba série ptáčků Biskuit 
(neglazurované porcelánové fi gurky). Dne 31.12.1980 se stává učitelem 
výtvarné výchovy na Státní odborné škole pro porcelán v Selbu.



Wolfgang Stefan - sochař
Dne 12. ledna 1961 v hornopfalckém Vohenstrauß narozený Wolfgang 
Stefan studuje po vyučení na keramického modeláře ve fi rmě 
Hutschenreuther, sochařství u profesora Uhliga na Akademii  vzdělávacích 
umění v Norimberku (1983-1989) a obdrží i několik akademických ocenění.  
Po obdržení akademického diplomu v roce 1989 se stává, krom své činnosti 
jako učitel na Kamenické škole ve Wunsiedlu, svobodným sochařem, mimo 
jiné i v Norimberku, Ulmu, Hofu, Regnitzlosau, Röslau, Fichtelbergu a v 
Selbu. Zároveň pracuje od roku 1989 jako exklusivní designér pro fi rmu 
Hutschenreuther a navrhuje cca. 70 fi gurek pro oddělení umění, domácí 
jídelní soupravu a jídelní soupravu pro hotely. V roce 1990 je vyznamenán 
cenou Friedricha Bauera. Od roku 1990 navrhl několikero sérií sklenic, 
dárkových předmětů pro Theresienthalskou manufakturu křišťálového skla a 
od roku 1998 pracuje i jako designér pro další fi rmy v oblasti zpracování skla 
a porcelánu. 

Barbara Flügel - umělkyně
V hornofranckém Naila narozená umělkyně Barbara Flügel pokračovala 
po maturitě (Naila) studiem na Státní odborné škole pro porcelán v Selbu. 
Od roku 1986 provozuje svůj vlastní ateliér, který se během let přeměnil na 
malou manufakturu. Barbara Flügel má svůj vlastní styl a své vlastní chápání 
porcelánového umění. Známé designy jako „Dračí servis“ nebo také „Aladin“ 
nacházejí své uznání po celém světě. Pro svou práci používá výhradně 
tvrdý porcelán a je specializovaná na různé podglazurové malby a dekorace 
ze vzácných kovů. Od roku  2001 pracuje především jako svobodná 
designérka, např. série kolekcí „Christmas around the world“. Vystavuje 
v Singapuru, Dubaji, Paříži, Curychu, Madridu, Washingtonu, New York, 
Jingdezehen (Čína).K
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Během roku se v Selbu koná velké množství zajímavých akcí, 
návštěva města se tedy vždy vyplatí. 

MĚŠŤANSKÁ SLAVNOST  
Slavnosti v celém centru města, doprovázené hudbou; 
vždy poslední víkend v květnu

LUČNÍ SLAVNOST
Tradiční slavnosti doprovázené pestrým průvodem žáků a  hudebních kapel, 
pochodujících středem města až na Goldberg; vždy druhý víkend v červenci

PORCELÁNOVÉ SLAVNOSTI 
Největší bleší trh s porcelánem v Evropě, slavnosti v centru města s hudbou až 
do pozdních večerních hodin; vždy první víkend v srpnu

VÁNOČNÍ TRH
Malebné městečko z boudiček na náměstí Martina Luthera s jedinečným 
vánočním stromkem - zdobeným porcelánovými ozdobami

Aktuální přehled akcí naleznete na 

www.selb.de
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