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panu PhDr. Jiřímu Úlovci
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Osek /?/ (ČS Mnichovo Hradiště)

Vesnička Petrovice u Rakovníka (ČS Rakovník)

Hrad Nístějka nad řekou Jizerou u Vysokého n. J. (ČS Turnov)

Rybník u Dolních Počernic v Praze (ČS Praha 9, Verneřická)

Vesnička Zvíkovec (ČS Rakovník)

Městečko Radnice u Rokycan (ČS Tachov)
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Městečko Senomaty u Rakovníka (ČS Rakovník)

Všeruby u Kdyně (ČS Domažlice)
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Karl Liebscher
* Praha 24. 2. 1851, † Praha 20. 4. 1906

Vystudoval pražskou techniku, ale ke kresbě se dostal náhodou. Kvůli 
nervovému onemocnění nemohl vykonávat svoji profesi a z dlouhé chvíle se 
vrátil ke kreslení, své chlapecké zálibě.  Teprve poté studoval malbu ve Vídni  
u prof. Lichtenfelse a své vzdělání tam zakončil získáním zlaté medaile. Miloval 
krajinu a její různá zákoutí s historickými stavbami. Nakreslil řadu pohledů na 
města a vsi, hrady, ruiny, zámky a tvrze, kaple a kostely a zachytil nám pro věčné 
časy českou krajinu druhé poloviny 19. a počátku 20. století. Z dnešního pohledu 
krajinu idylickou, klidnou a civilizací nerušenou. 

Karl Liebscher byl velmi zručný kreslíř, který dokázal vystihnout ducha 
zachycené lokality. Byl oblíbeným ilustrátorem historických topografických knih, 
jež v jeho době často vycházely. Za tím účelem procestoval téměř celé Čechy, ale 
i Bosnu a Hercegovinu a pobřeží Středozemního moře. Je také autorem malby 
několika krajinných výseků, jež se uplatnily ve výzdobě budovy Muzea hlavního 
města Prahy.

Od r. 1882 vystavoval své práce na výstavách. V r. 1887 si zřídil soukromou 
malířskou školu a věnoval se i výuce krajinomalby.

PhDr. Duňa Panenková

Karl Liebscher
b. February 24, 1851, Prague – d. April 20, 1906, Prague

Serendipity brought this alumnus of the Czech Technical University in 
Prague to art. As his neurological illness prevented him from working in his field, 
he embraced his childhood passion for drawing and in time studied painting in 
Vienna with Professor Lichtenfels, graduating with a gold medal. His great love for 
the countryside and its tranquil corners with historical structures led him to depict 
towns, villages, castles, ruins, manors, chateaus, basilicas and temples. In this way he 
immortalized the Czech landscape of the late 19th and early 20th centuries, which, 
compared to modern times looked idyllic, peaceful and pristine.   

A skilful draftsman, Karl Liebscher had a gift for capturing the special 
atmosphere of a place. He gained a reputation as an illustrator of historical 
topographical books that were popular in his time. With this in mind, he roamed all 
over Bohemia, journeying also to Bosnia and Herzegovina, and the Mediterranean 
region. Several of his landscape scenes were used in the decor of the Prague City 
Museum. 

Nymburk (ČS Nymburk)

Since 1882, his work appeared at 
exhibits. In 1887 he opened his 
own painting school, where he also 
taught landscape painting.     

Duňa Panenková, PhD 
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