VÝSTAVY
Výstavy poøádané Regionálním muzeem v Teplicích, p.o. (dále jen RMT) ve dvou výstavních místnostech a v Jízdárnì teplického
zámku navštívilo v roce 2008 celkem 12 732 platících návštìvníkù (z toho 5 654 dìtí). Je tøeba podotknout, že uvedený poèet
návštìvníkù udává pouze poèet platících osob, každou výstavu v rámci vernisáže a dalších doprovodných akcí RMT shlédne nemalé
množství návštìvníkù zdarma.

Následující øádky pøinášejí krátkou charakteristiku jednotlivých výstav uspoøádaných v RMT v roce 2008:
Do zaèátku roku 2008 pokraèovala výstava perníkù, perníkových forem a dalších pøedmìtù z muzejních
sbírek, které tradiènì patøí k Vánocùm, pod názvem Vánoce s vùní perníku. Estetický prožitek z výstavy byl
umocnìn vùní èerstvého perníku rùzných výrobcù. Souèástí výstavy byla prezentace teplické hotelové školy,
která výstavu doplnila expozicí „Historické Vánoce“. Výstavu perníkù mezi 6. prosincem 2007 a 5. lednem
2008 navštívilo 975 návštìvníkù, z toho 419 dìtí.
Od 24. ledna probíhala výstava Mozart ve Vídni uspoøádaná ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem
v Praze, která informovala o soukromém i veøejném životì geniálního hudebníka v císaøském hlavním mìstì
Vídni, o jeho pøátelích a mecenáších, ale také o místech jeho pobytu a pùsobení. Do 4. února výstavu vidìlo
76 návštìvníkù, z toho 9 dìtí.
Pracovníci muzea se letos pøi poøádání velikonoèní výstavy rozhodli dát prostor široké veøejnosti a hlavnì
dìtem. Od 12. bøezna uspoøádali Velkou velikonoèní soutìž o nejkrásnìjší velikonoèní výrobek. Soutìžní
výrobky byly do 30. bøezna vystaveny ve výstavních místnostech muzea, kde je shlédlo 1 279 lidí, z toho
708 dìtí.
Znaènou pozornost veøejnosti zaznamenala výstava Po stopách èeskoslovenských legií, která
dokumentovala úlohu našich legií v 1. svìtové válce a pøi vzniku Èeskoslovenské republiky. Výstavu
pøipravenou PhDr. Zlatou Foøtovou navštívilo od 14. bøezna do 13. dubna 266 lidí, z toho 51 dìtí.
11. dubna byla zahájena výstava o jedineèné tváøi moderní architektury Ústeckého kraje v obrazech,
fotografiích, plánech, modelech a pøíbìzích o architektech, stavebnících a stavitelích, která nesla název
Slavné vily Ústeckého kraje. Výstavu do 18. kvìtna vidìlo 506 lidí, z toho 45 dìtí.
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Tak jako každý rok i v roce 2008 se v Jízdárnì teplického zámku konala výstava výtvarného oboru
Základní umìlecké školy v Teplicích. Vystaveny byly výtvory pøedškolákù až po maturanty. Jejich práce
kresebné, malíøské, grafické i prostorové shlédlo od 18. dubna do 5.kvìtna 242 návštìvníkù, z toho 32 dìtí.
Od 12. kvìtna se v Jízdárnì teplického zámku na výstavì Jsme s vámi - buïte s námi prezentovalo
Obèanské sdružení Nová Ves a mateøské centrum Vìtrník. Výstava uspoøádaná k 10. výroèí vzniku o. s.
pøiblížila možnosti setkávání, dobrovolnictví a dárcovství, a pøedstavila další neziskové organizace a jejich
partnery. Výstavu doplnìnou dìtskou hernou a výtvarnými a divadelními dílnami si do 25. kvìtna prohlédlo
199 lidí, z toho 80 dìtí.
Ve výstavních místnostech zámku se od 24. kvìtna do 31. kvìtna konala výstava Ekoprojekt 2007/2008,
která pøedstavila výsledky projektového vyuèování environmentální výchovy na ZŠ Plynárenská
v Teplicích. Projekt netradièního uèení se ekologii byl uskuteènìn ve spolupráci s EKOKLUBEM v Teplicích
a v nìmeckém pøíhranièí a jeho prezentaci na výstavì shlédlo 266 lidí, z toho 73 dìtí.
Od 27. kvìtna byla ve foyeru zámku k vidìní výstava Natura 2000 v èeském a nìmeckém Krušnohoøí.
Nìmecko - èeská putovní výstava ukazovala vybraná chránìná území v nìmeckém a èeském Krušnohoøí '
a pøedstavila životní prostory evropského významu s jejich zvíøenou a rostlinstvem. Do 10. èervna výstavu
shlédlo pøibližnì 190 lidí.
Jednou z nejnavštìvovanìjších výstav roku 2008 se stala scénografická výstava loutek a celkových
inscenací, výtvarných prací, návrhù a dokumentace realizací výtvarníkù loutkových divadel Františka
Watzla, Karla Vostárka, Jaroslava Chmelíka a Karla Jedlického. Výstava Loutky, pimprlata a komedianti
pøedstavila zejména dìtem všechny druhy loutek, marionety, maòásky, manekýny a plošné loutky. Od
6. èervna do 31. èervence výstavu navštívilo 566 lidí, z toho 60 dìtí.
V létì mìli návštìvníci teplického zámku možnost shlédnout výsledky tradièního sympozia v malbì
kobaltem pod glazuru tentokrát s názvem Tradice a možnosti (26. 6. - 27. 7.). Neobyèejné výtvory navržené
výtvarníky z celého svìta shlédlo 218 návštìvníkù, z toho 74 dìtí.
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Výstava nazvaná Mám RS...no a co prezentovala od 6. srpna do 31. srpna nová umìlecká díla lidí
s roztroušenou sklerózou, zároveò informovala širokou veøejnost o roztroušené skleróze, možnostech
pacientù a organizacích, které jim pomáhají. Vystavená díla shlédlo 119 návštìvníkù.
Z knižních sbírek knihovny muzea byla od 8. srpna do 28. srpna uspoøádána výstava s názvem Zámecké
divadlo v Teplicích ve svìtle divadelních cedulí. Výstavu pøipomínající výroèí výstavby divadelní budovy
v západním køídle teplického zámku v roce 1787 knížetem Janem Nepomukem Clary- Aldringenem shlédlo
69 návštìvníkù.
3. záøí byla zahájena fotografická výstava Andrej Barla - zátiší. Fotografie známého kameramana
hraných i dokumentárních filmù si do výstavních místností teplického zámku pøišlo prohlédnout do
30. záøí 210 návštìvníkù.
V rámci dnù Evropského kulturního dìdictví byla ve foyer teplického zámku 26. záøí instalována výstava
Kristùv kostel, zvaný Zelený / Teplice - Trnovany (+ záøí 1899 - † záøí 1973). „Zelený kostel“ postavený
podle plánù slavného drážïanského ateliéru Schilling&Graebner, který byl dominantou teplické církevní
architektury, byl znièen právì pøed tøiceti pìtilety. Výstavu k pøipomenutí tohoto neslavného výroèí, na které
si návštìvníci mohli prohlédnout nejen model kostela, ale také unikátní fotografie z odstøelu kostela, shlédlo
do 28. øíjna 250 lidí.
Tvorbu studentù estetického semináøe Gymnázia Duchcov pod vedením MgA. Radky Müllerové
pøedstavila výstava reKLAMa. Plakáty, fotografie, objekty a texty reflektující souèasný svìt reklamy, umìní
a designu navštívilo v Jízdárnì teplického zámku od 11. záøí do 12. øíjna 144 lidí.
8. øíjna byla zahájena výstava z pøírodovìdných sbírek muzea pod názvem Lovecké a myslivecké trofeje.
Do 17. listopadu mìlo možnost obdivovat tuzemské a exotické lovecké trofeje spolu se zbranìmi a grafikami
s loveckou tématikou 471 návštìvníkù, z toho 119 dìtí.
30. øíjna byla zahájená výstava III. odboj v Èeskoslovensku, kterou v Jízdárnì teplického zámku
uspoøádala Konfederace politických vìzòù ÈR. Výstava byla zakonèena vzpomínkovou akcí k výroèí
17. listopadu a v Jízdárnì teplického zámku si ji prohlédlo 1 102 návštìvníkù, zejména z øad studentù
støedních škol..
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Konec roku 2008 byl v teplickém muzeu vìnován žijící legendì, kterou je stavebnice Merkur. Výstava
doplnìná o dìtskou hernu pøedstavila známou a svou koncepcí nadèasovou stavebnici Merkur, která je
dodnes nezapomenutelným pojmem pro dìtské konstruktéry. Modely pocházející ze sbírky Jiøího Mládka,
nejvìtšího èeského sbìratele této stavebnice u nás, shlédlo do ledna 2009 1 106 návštìvníkù, z toho 458 dìtí.
Výstavní èinnost byla v roce 2008 završena vánoèní výstavou Pojïte s námi do Betléma, která
návštìvníkùm pøedstavila nejrùznìjší historické betlémy i díla souèasných betlémáøù ze sbírek nìkolika
èeských a moravských muzeí a od jednotlivých tvùrcù betlémáøù. Výstavu doplnìnou pøedmìty z muzejních
sbírek do ledna 2009 navštívilo 2 453 lidí, z toho 1 235 dìtí.
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POJÏTE S NÁMI DO BETLÉMA
Jízdárna teplického zámku
28. 11. 2008 - 1. 2. 2009
Co je to „Betlém“, jak lze vymezit tento pojem? Z hlediska
zemìpisného je to mìsto nedaleko Jeruzaléma v dnešním Jordánsku,
z náboženského a kulturního hlediska je to zobrazení události, která je
s tímto mìstem pøímo spjata a ovlivnila dìjiny lidstva ve všech smìrech nazývá se tak vypodobnìní pøíbìhu narození Krista, pøípadnì dalších
událostí z Kristova života. O narození Krista nás informuje evangelium
sv. Lukáše a sv. Matouše, scénu narození obohatily pak legendy
a apokryfy. Zvyk slavit narození Ježíše Krista v dobì zimního slunovratu
25. prosince prosadil v Øímì v roce 336 papež Liberius. Nejprve byl
Ježíšek zpodobován pouze s volem a oslem, pozdìji pøibyla Marie, poté
Josef, mudrci a pastýøi.
Pùvod tradice stavìní jeslièek vychází z události v roce 1223, kdy sv. František z Assisi, po svém návratu z cesty do Betléma,
uspoøádal pro úèastníky pùlnoèní mše v jeskyni u vsi Greccio u Assissi v Itálii jesle se živými zvíøaty - oslem a volem. Na
shromáždìné tento výjev silnì zapùsobil. Františkáni a poté pøedevším jezuité šíøili zvyk stavìní jeslièek po celé Evropì. Variantou
pøedstavování betlémské události lidem byly vánoèní divadelní hry a výtvarná díla s touto tematikou - freskové malby, skøíòové
oltáøe, obrazy.
Vystavování betlémù v kostelích je u nás od poloviny 16. století spjato s pùsobením jezuitù a jejich šíøením rekatolizace, pøi které
mìlo pøedvádìní betlémské události velký význam a mìlo zvýšit zájem lidu o kázání vìrouky. První jeslièky na území Království
èeského byly vystaveny v roce 1560 v kostele sv. Klimenta na Starém Mìstì pražském. Zvyk stavìt betlémy se šíøil poté i do
venkovských kostelíkù, zámeckých kaplí i šlechtických a bohatých mìšanských rodin. V dobì baroka nastal rozkvìt chrámových
jeslièek - figury byly èasto v životní velikosti, malované na plochých døevìných deskách nebo vyøezávané a oblékané.
Dùležitým mezníkem ve vývoji betlémù byla doba josefinských reforem koncem 18. století. V roce 1782 vydal císaø Josef II.
zákaz vystavování betlémù v kostelích jako dìtinský a církve nedùstojný zpùsob pøipomenutí Kristova narození. Umìleètí
øemeslníci a malíøi tím pøišli o zakázky v církevních kruzích a zaèali nabízet své služby mìšanùm - zhotovovali pro nì obrazy
s náboženskou tematikou a také betlémy. Každý však nemìl prostøedky na zaplacení umìlce a tak se objevovali øemeslníci, kteøí
využili poptávky po poøízení jeslièek do domácností a zaèali zkoušet vyøezávat podle kostelních vzorù s vkládáním vlastních 11

invencí. Po získání øemeslné zruènosti vyøezávali figurky na prodej. Tak zaèal rozvoj lidového betlémáøství. Prosadila se lidová
pøedstava betlémské události zpodobením chudoby Svaté rodiny. Betlémové figurky bývaly k dostání pøedevším na mikulášských
a vánoèních trzích.
Lidové betlémy se od kostelních liší zesvìtštìním své podoby, zmenšováním figur, rozšíøením základního obrazu Narození pánì
o další postavy, které s biblickým pøíbìhem pøímo nesouvisejí a vycházejí z prostøedí dobøe známého autorovi - ti èasto umísují dìj
betlémské události do svého blízkého okolí, do domovské krajiny; zobrazují skuteènost, kterou vidí kolem sebe, ale také pøedvádìjí
své vize o exotických krajinách. Scéna narození Krista se obohatila množstvím žánrových výjevù.
O 19. století lze hovoøit jako o zlatém vìku betlémù. Betlémy se zaèínají vracet také do kostelù a u lidí roste poptávka po
jeslièkách, které mohou mít doma jako pøipomenutí Ježíšova narození. Lidé o Vánocích navštìvovali sousedy, kteøí již betlém
vlastnili nebo koledníci obcházeli vesnici s pøenosnými jeslièkami, pøípadnì naložili velký betlém na vozík a putovali od vesnice
k vesnici a pøedvádìli jej za mírný poplatek tøeba v hostincích.
K pøerušení tradice betlémáøství došlo u nás po druhé svìtové válce, jednak odsunem obyvatel nìmecké národnosti, kteøí se na
výrobì betlémù a rozvíjení této tradice významnì podíleli, a pak politickou situací po komunistickém pøevratu v roce 1948, kdy
došlo k ideologizaci této problematiky a ochromení a pøetnutí tradice. Renesance betlémáøství nastala po roce 1989.
Tøídìní betlémù
Betlémy lze tøídit podle materiálu, podle oblasti vzniku, na chrámové èi lidové, podle pùvodce na díla profesionálních umìlcù
a díla laikù, na stálé nebo pøenosné, statické nebo pohyblivé, stavìcí èi skøíòkové.
K pøenosným betlémùm patøí vìtšinou skládací papírové, ale i jeslièky z jiných materiálù, umístìné v døevìných bedýnkách nebo
skøíòkách. Chodilo se s nimi po koledì. Skøíòkové betlémy s oblékanými figurami se nacházely ve šlechtickýchn a mìšanských
rodinách. Oblíbené byly betlémové sestavy z drobných figur v prosklených skøíòkách. Èásteènì jejich vývoj souvisí
s ceroplastikami, které se od poèátku 18. století šíøily z klášterù. Byly to voskové plastiky, které bylo tøeba chránit nìkterou
sklenìnou schránkou - skøíní èi poklopem. Ve druhé polovinì 18. století se ve skøíòkových betlémech objevují i figury z jiných
materiálù - ze døeva, sádry, porcelánu a tragantu. Stálé, pevné neboli stavìcí betlémy se stavìly v domech na pevnou konstrukci
a byly vìtšinou velkých rozmìrù, prùbìžnì se mohly doplòovat novými figurami. Betlémy, vyøezané z jednoho døevìného bloku
nebo jako jeden objekt i z jiných materiálù, s postavami vystupujícími jen poloplasticky, reliéfnì, se nazývají blokové.
Betlémy, které nejsou napevno uzavøeny ve skøíòce, umožòují obmìny scény v závislosti na kalendáøním datu. Podle toho je lze
následovnì rozlišit:
Adventní - pøed Štìdrým dnem se v nìm objevuje pouze scéna hledání noclehu pro Marii a Josefa
Klasický vánoèní - v noci z 24. 12. na 25. 12. mizí výjev hledání noclehu a odvíjí se již scéna narození Ježíše s andìlem a pastýøi
a
se
zástupy darovníkù a muzikantù.
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Tøíkrálový - k 6. lednu mizí ze scény pastýøi, pøípadnì ustupují na okraj levé strany od jeslièek a z pravé strany pøicházejí Tøi
králové, nìkdy s doprovodem. Z betlému se odstraní Zvìstování a místo andìla s nápisem Gloria se umístí tøíkrálová hvìzda kometa ukazující cestu k zázraènému místu. Sedící Panna Marie má Jezulátko na klínì.
Hromnièní - po svátku Hromnic se místo betlémské jeskynì postaví chrám s výjevem „Obìtování Pánì“.
Pašijový (postní) - po Hromnicích 2. února pøedstavuje celé utrpení Pánì, od poslední veèeøe pøes Getsemanské zahrady
s modlícím se Kristem a zrazujícím Pilátem, Køížovou cestu až po ukøižování, snìtí z køíže, Pietu, zmrtvýchvstání a nanebevstoupení. Mìsto se zmìní na Jeruzalém. Scénu doplòují spící apoštolové a figury øímských vojákù.
Roèní - zobrazuje biblické pøíbìhy od Adama a Evy, vyhnání z ráje, líèí Kristovo pùsobení, Mariino nanebevzetí.
Ikonografie betlémù
Betlém se èlení do nìkolika èástí podle postavení figur.
Centrální èást
Sestává ze Svaté rodiny (novorozenì Ježíška, Marie, Josef), andìla zvìstovatele a zvíøat kolem jeslí - osla a volka.
Ježíšek po narození leží v jeslích nahý nebo zahalený rouškou. Po pøíchodu pastýøù k nim mùže jako batole vztahovat ruce a po
pøíchodu Tøí králù sedí nìkdy na matèinì klínì již obleèený, v levé ruce mùže mít øíšské jablko jako symbol královské moci.
Marie - Bohem vyvolená Ježíšova matka mùže mít mnoho podob. V betlému zaujímá místo evangelijní, tedy vlevo od støedu
z pohledu diváka. Z této strany k jeslièkám hledí i osel. Vìtšinou je odìna do barev bílé, modré a èervené .
Josef - tesaø a pìstoun Marie bývá zpodoben jako starší muž stojící u jeslièek a opírající se o hùl, která pøedstavuje prodloužené
královské žezlo (Josef pocházel z rodu Davidova).
Svatá rodina je umístìna v chlévì spolu s oslem (symbol pohanství) a volkem (symbol židovstva). Existuje i varianta zboøeniny
Davidova hradu místo chléva. Nad prùèelím chléva se vznáší andìl jako posel pøedávající radostnou zprávu o Ježíšovì narození
s vlající stuhou s nápisem „Gloria in excelsis Deo“ nebo „Sláva na výsostech Bohu“.
Rozšíøená scéna
Levou stranu betlému (z pohledu diváka) zabírají pastýøi s oveèkami, kteøí se sebìhli k narozenému Ježíškovi, aby se mu
poklonili. Byli to židovští nomádi, kteøí pásli ovce v okolí Betléma a nocující je probudilo svìtlo hvìzdy a hlas andìla. Nìkterý nese
beránka, jiní kleèí nebo se diví narození Ježíška, nìkteøí hrají na hudební nástroje, vìtšinou na antický syrinx.
Pravou stranu betlému vyplòují Tøi králové s doprovodem. Jejich pùvod byl dlouho pøedmìtem sporu - snad se jednalo o arabské
astronomy, královské veleknìze babylonské øíše, mudrce èi vládce ze tøí krajin na východ od židovské zemì. Melichar bývá
zpodobòován jako starší muž s šedivými vlasy v purpurovém plášti s hermelínovým límcem, jak pokleká pøed Ježíškem a k nohám
mu pokládá korunu a zlatou truhlici. Baltazar je støedního vìku, bezvousý v zeleném plášti s hermelínovým límcem a s turbanem na
hlavì. V ruce drží žezlo a Ježíškovi podává konvici se smìsí vonného koøení - s kadidlem. Kašpar je nejmladší, tmavé pleti, 13

v pestrém odìvu s turbanem na hlavì a podává nádobku s myrhou. Nìkdy se zobrazují okázalé královské doprovody s pážaty,
koèími, štolby, podkoními, muzikanty, zbrojnoši, vojáky, vlajkonoši a s královskými velbloudy, slony a koòmi.
Otevøená scéna
Základní scéna se mohla dále rozvíjet do otevøené scény, kterou vyplòovaly další postavy podle pøedstavy autora, ovlivnìného
svým prostøedím a životem širokých vrstev obyvatel. Sem patøili zvìdaví vesnièané, darovníci pøinášející rùznorodé dárky - jídlo,
øemeslné výrobky, zvíøata apod.; hudebníci hrající na rozmanité nástroje, dudák a zpìváci. Mohl se tu objevit i poustevník, porodní
báby, kominík, osoby nesoucí obrovský hrozen vína, Jan Køtitel, v hornických oblastech horníci, v pašijových betlémech Pilát,
Herodes, Poslední veèeøe. Do otevøené scény náležejí rùzná zvíøata, ptáci, stromy, horniny, mechy a kulisy - mìsto a krajina.
Pozadí betlému tvoøí dálina - obraz krajiny vytvoøený podle fantazie, obraz biblické krajiny, scenérie podle pøedlohy nebo podle
autorova domácího prostøedí.
Betlémáøské oblasti
V momentì zlidovìní èeských betlémù, ke kterému docházelo poèátkem 19. století po josefinských zákazech vystavovat
betlémy v kostelích a následném rozkvìtu aktivity laických tvùrcù betlémù se zaèaly vyhraòovat urèité oblasti v Èechách, na
Moravì a Slezsku, které byly v urèitém aspektu z hlediska betlémáøství specifické. V podobì betlémù se mohl odrážet zpùsob
života a práce v daném regionu a surovina typická pro urèitou oblast.
Nìkteré oblasti èeských zemí byly na produkci betlémù bohatší, v nìkterých se vyrábìly velice poskrovnu - to byly napøíklad
kraje zemìdìlské a úrodné, kde mìli obyvatelé zajištìno živobytí témìø celý rok. Ale v krajích chudších, podhorských a horských
nebo hornických si lidé byli nuceni pøivydìlávat ke svému malému živobytí a proto po své hlavní práci podomácku zhotovovali
betlémové figurky, které pak prodávali. Výrobci betlémù a betlémových figurek byli také soustøedìni kolem poutních míst
a kostelù, kde mìli zajištìn odbyt.
K typickým betlémáøským oblastem patøily severní Èechy, Krušnohoøí, Chebsko, Šluknovsko, Pøíbramsko, Chodsko,
Kašperskohorsko, Krkonoše, Králíky v Orlických horách, Ústeckoorlicko, Tøeš, Tøebíèsko, Slezsko a Valašsko.
Toto tradièní vyèlenìní betlémáøských oblastí mìlo svou platnost po celé 19. století a ještì poèátkem 20. století. Dnes se však již
rozdíly stírají, což je samozøejmì dáno zcela odlišným zpùsobem života, proto dnes již nelze hovoøit o rùznorodých betlémáøských
oblastech.
Tištìné jeslièkové archy
Velká poptávka po betlémech mezi prostými lidmi podnítila vznik myšlenky vydávat levné betlémové figurky v podobì
tištìných vystøihovacích archù. Archy si doma lidé podlepili kartonem a poté z nich vyøezávali v obryse kresby jednotlivé figury.
Takové jeslièky byly dostupné široké vrstvì obyvatel. První archy vznikly v Nìmecku, a to v tiskárnì Neu Ruppin. V Èechách tiskl
jako první Josef Kopetzký v první polovinì 19. století v Praze. K dalším firmám kolem poloviny 19. století patøily firmy Bohmann,
14 Hoffmann, Morack, které tiskly archy èernobíle a zamìstnávaly velký poèet lidí k ruènímu kolorování figurek. První z tištìných

archù byly ruènì kolorované ocelorytiny, v 19. století litografie. Zpoèátku pøevládal nazarénský styl postav, jehož pøedstavitelem
byl napøíklad malíø Josef Führich.
V první polovinì 20. století patøil k nejvýraznìjším autorùm kreslených jeslièkových archù pøedevším Mikoláš Aleš, který se od
nazarénského stylu odklonil a figury zasazoval do prostøedí Èech, Moravy a Slezska. V roce 1902 - 1904 vydal ètyøi jeslièkové
archy s darovníky v lidových krojích ze všech koutù Èech a Moravy. K dalším se øadili Josef Wenig, Marie Fischerová - Kvìchová
s figurkami v lidových krojích, Josef Lada a Pavel Körber.
Figurky z tištìných archù sloužily èasto jako pøedloha pro laické tvùrce jeslièek.
Zvláštní místo mezi tištìnými jeslièkovými
archy zaujímají betlémy reklamní, které slogany
a znaèkami na figurkách propagovaly urèité
výrobky. K firmám, které si takovéto reklamní
betlémy objednávaly v dobì první republiky
u výtvarníkù, patøily pøedevším Otta Rakovník,
J. Pilnáèek z Hradce Králové, Schicht z Ústí nad
Labem, propagovala se náhražka kávy firmy
Perola, zrnková káva od Kulíka, odìvy od Nehery
a další.
Také redakce èasopisù a deníkù otiskovaly
v dobì pøedvánoèní kresby betlémských figurek
k dalšímu domácímu dotvoøení.
Od poèátku 20. století byly k dostání i betlémy
rozkládací z tlaèeného kartonu. Staly se oblíbenými, protože byly skladné a na vystavení jim staèil
pouze malý prostor.
Od devadesátých let 20. století se vydává velké
množství tištìných jeslièkových archù i papírových
rozkládacích betlémù, jsou to reedice oblíbených
starších betlémù nebo nová vydání.
Mgr. Pavlína Boušková (kurátorka výstavy)
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EXPONÁT MÌSÍCE
Mezi výstavami poøádanými Regionálním muzeem v Teplicích je nutno zmínit i výstavu nazývanou Exponát mìsíce, která
probíhá již od února roku 1998. Každý mìsíc je ve vstupních prostorách muzea zdarma pøedstavena kolekce nebo samostatný
zajímavý pøedmìt z muzejních sbírek. K vystavenému exponátu je pøipojen krátký text, který populární formou seznamuje
návštìvníky s charakteristikou a historií pøedmìtu a jeho pozicí ve sbírkách RMT. Tyto informace doplnìné fotografiemi jsou
zveøejòovány na internetových stránkách RMT.

Jednotlivé exponáty mìsíce si prohlédnou v podstatì všichni pøíchozí, takže pokud bychom chtìli uvádìt
hypotetický poèet návštìvníkù, tak by exponáty mìsíce shlédl v souhrnu za celý rok vìtší poèet osob, než je
celková roèní návštìvnost výstav a expozic RMT.
Pøehled exponátù mìsíce prezentovaných v roce 2008
leden
únor
bøezen
duben
kvìten
èerven
èervenec
srpen
záøí
øíjen
listopad
prosinec
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Podmalby na skle - Mgr. P. Boušková
Autoportrét A. R. Mengse (1728 - 1779) - PhDr. B. Chleborádová
Divadelní plakát zámeckého divadla z roku 1808 - PhDr. J. Michlová
Faksimile zakládací listiny Karlovy univerzity - Mgr. J. Budinská
Exotika v muzejních sbírkách II - Ing. B. Boèek
Neolitická zoomorfní nádoba z Rybòan (?), okr. Louny - Bc. L. Rypka
Lahvièky na šòupavý tabák - Hana Vilímová
Cedule s názvy teplických ulic – srpen 1968 - Mgr. V. Keller
EXPO Brusel 58 - inspirace v keramice - Jaroslava Dvoøáková
Teplice v období „Mnichova“ – svìdectví fotografií - Mgr. V. Keller
Tøetihorní flóra z Jenišova Újezdu z roku 1908 - Miroslav Radoò
Výroèí Milady Lejskové - Matyášové - PhDr. J. Michlová

UKÁZKY TEXTÙ K EXPONÁTÙM MÌSÍCE ROKU 2008
ÈÍNSKÉ LUCERNY
divadelní plakát teplického Zámeckého divadla z roku 1808
Bøezen tradiènì bývá nazýván mìsícem knihy, proto každým rokem muzeum
v tomto èase vyhrazuje prostor pro exponát mìsíce ze sbírek své muzejní knihovny.
Pracovnice knihovny však letos nevybraly knihu, ale zvolily netradièní exponát divadelní plakát z roku 1808. Tato tzv.divadelní cedule vytištìná pøed dvìmi sty
lety nám upomíná „život“ zámeckého divadla v Teplicích.
Tisk zve tehdejší lázeòské hosty i obyvatele Teplic na jedno pøedstavení z poèetné
øady her letní sezóny roku 1808. Skromný list plakátu oznamuje vystoupení
divadelní spoleènosti øeditele Johanna Carla Liebicha (1773 - 1816) z Prahy.
V pondìlí 4. èervence 1808 byla hrána komická opera o 3 jednáních podle libreta
vídeòského autora Kringsteinera Èínské lucerny (Die chinesischen Laternen)
znojemského rodáka, skladatele, známého kapelníka vídeòských divadel
Ferdinanda Kauera (1751-1831). Byl autorem øady oper a zpìvoher, mezi nimi
vynikla opera Dunajská žínka (Das Donauweibchen) nebo Bastien a Bastienka.
Kauerova hudba ve své dobì vynikala v melodické nápaditosti jednoduchých árií
a písní. Jeho díla byla od 90. let 18. století uvádìna pravidelnì v èeských zemích
i v èeském pøekladu pražským Vlasteneckým divadlem. Titul Èínské lampy není
v dostupných pramenech uvádìn, mùže se jednat o dílo dnes neznámé. Kauer
v bøeznu roku 1830 pøišel pøi velké povodni ve Vídni o veškerý majetek a o mnoho
rukopisù svých dìl.
Plakát uvádí jméno J. C. Liebicha jako øeditele obou divadel v Praze. Liebich
získal smlouvou roku 1806, kdy náhle zemøel øeditel Stavovského divadla
D. Guardosoni, vedení Stavovského divadla a tzv. Malostranského, obì spojil
v jeden podnik. Malostranská èást divadla hrála v letních mìsících pravidelnì
v Teplicích, exponát je však jediným dokladem o jeho teplickém pùsobení
ve sbírkách muzea. Liebich prosazoval v Praze opìtovné rozšíøení repertoáru
v èeském jazyce, zvl. odpoledních pøedstavení, podporoval èeské ochotníky.
Zasloužil se o založení jednoho z prvních penzijních fondù pro herce roku 1805.
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Jeho samotného jako divadelníka silnì ovlivnilo pøedstavení hry Emilie Galotti významného evropského filosofa, kritika
a spisovatele G. E. Lessinga (1729 - 1781). Byl vzdìlaným a oblíbeným mužem spoleèenského života Prahy na pøelomu
18. a 19. století. Pøátelil se s Goethem, Brentanem, Tieckem a mnoha dalšími, kteøí patøili také mezi èasté hosty teplických lázní.
PhDr. Jana Michlová
TEPLICE V OBDOBÍ „MNICHOVA“ - SVÌDECTVÍ FOTOGRAFIÍ
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Události roku 1938 ve støední Evropì, které vedly k podepsání mnichovské dohody, konci první èeskoslovenské republiky,
posílení hitlerovského Nìmecka, rozpadu zbytkù našeho státu o pùl roku pozdìji a v koneèném dùsledku i k vypuknutí 2. svìtové
války v roce 1939 patøí k nejèastìji diskutovaným problémùm našich dìjin. Zrada spojencù, pøedevším pak Francie, potupný
odchod dobøe vyzbrojené a k obranì vlasti pøipravené èeskoslovenské armády z pohranièí, odstoupení rozsáhlého území Nìmecku
a dalším státùm jsou dodnes citlivì vnímány - i vzhledem k tomu, jaký mají vliv na naši souèasnost. Otázka „Mìli jsme se tehdy
bránit?“ je dodnes vnímána velmi
palèivì.
Teplice patøily k území, které bylo
obýváno pøedevším èeskými Nìmci.
Byly tedy svìdkem poèáteèní nechuti
k ès. státu, pozdìjšího smíøení se se
skuteèností a urèitých forem koexistence,
a pozdìji bohužel i stále se prohlubující
hradby nepøátelství, která vinou následkù
hospodáøské krize, agresivní politiky
hitlerovského Nìmecka a ochoty vìtší
èásti èeskoslovenských Nìmcù angažovat se ve prospìch nacistické øíše vedla až
ke smutným podzimním dnùm roku 1938
(a ve svých dùsledcích i k èasto
diskutované odplatì za zradu státu po
r. 1945).
Na vystavených fotografiích mùžete
sledovat rostoucí aktivitu pronacistické
Sudetonìmecké strany a snahu ès. úøadù

udržet v pohranièí alespoò elementární poøádek. Známé snímky signatáøù neblahé mnichovské dohody zámìrnì nevystavujeme
a soustøedíme se na dopad událostí v našem mìstì. Zábìr na ès. vojáky, kteøí se svìšenými hlavami opouštìjí Teplice, vyvolává
dodnes pocity hoøkosti. Krátce po jejich odchodu, 9. øíjna 1938, pøijíždí do ulic mìsta wehrmacht, nadšenì vítaný zfanatizovanými
davy v ulicích vyzdobených kvìtinami, hesly a nesèetnými vlajkami s hákovým køížem. Vrací se i oddíly freikorpsu ès. Nìmci,
kteøí na podzim uprchli do nacistického Nìmecka, aby se zde pøipravovali na ozbrojený boj proti republice. Teplice navštívili
i významní pøedstavitelé nacistické hierarchie, na dobových snímcích mùžeme vidìt K. H. Franka èi dokonce Hitlerovu pravou
ruku, Rudolfa Hesse. Série formálních hlasování v již ztotalitarizovaném pohranièí potvrdily doèasné vítìzství nacistického
Nìmecka v našem prostoru.
Události roku 1938, pøipomínané i v našem teplickém muzeu, zùstávají i pøes relativní èasovou vzdálenost závažným mementem.
Mají varovat pøed nespravedlností, pøed ustupováním zlu, pøed bezzásadovostí, zbabìlostí a pøedevším pøed hoøkými plody
jakéhokoli fanatismu.
Mgr. Viktor Keller
TØETIHORNÍ FLÓRA Z JENIŠOVA ÚJEZDU Z ROKU 1908
Pro mìsíc listopad byla exponátem mìsíce zvolena tøetihorní flóra z bývalé tìžebny
keramických jílù u zaniklé obce Jenišùv Újezd, která byla do sbírek muzea zakoupena pøed
100 lety, v prùbìhu roku 1908. Fosilní flóra i fauna z této lokality bývá oznaèována za
bøešanskou, nebo byla nacházena v jílech tìžených v prostoru jižnì od obcí Bøešany,
Bøežánky a Jenišùv Újezd. Všechny tøi obce ležely severozápadnì od mìsta Bíliny, ale
koncem 20. století musely ustoupit povrchovému hnìdouhelnému velkolomu.
Jižnì od uvedených obcí byly zachovány tøetihorní jíly patøící k tzv. libkovickým vrstvám
z období spodního miocénu a nazývané bìžnì jako bøešanské jíly. Geologické stáøí tìchto
jílù a fosilní flóry v nich zachované je tedy pøibližnì 20 miliónù let. Bøešanské jíly se staly
pøedmìtem tìžby za úèelem výroby keramiky již na zaèátku 19. století. Dìlávaly se z nich
džbánky na minerální vody. Již kolem roku 1880 zde probíhala tìžba v šachticích a štolách.
K rozmachu tìžby došlo v roce 1893 a s tím zároveò ke zmìnì výrobního sortimentu na
støešní tašky a stavební keramiku. Jíly se tìžily pøevážnì ruènì, pozdìji zèásti též
koreèkovým bagrem. Další následující ruèní práce v sušárnì, drtírnì a pøi nakládce
umožòovaly hojné nálezy zkamenìlin, na nìž byly tyto keramické jíly pomìrnì bohaté.
Kromì otiskù rostlin zde bylo nalezeno množství ostatkù fauny, jako napøíklad ryb, želv,
krokodýla, bobra, mloka, vzácnì èástí ptákù a také hmyzu. Tìžba jílù a provoz keramièky
zde probíhal do roku 1974. Poslední nálezy zkamenìlin zde uèinili geologové Dolù Bílina
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v letech 1981 až 1988.

Dlouholeté sbìry paleontologického materiálu z bøešanských jílù daly za vznik pìkným kolekcím flóry i fauny, uloženým
v nìkolika muzeích u nás i v zahranièí. K nim náleží také Regionální muzeum v Teplicích. Nejstarší zde uložené nálezy zkamenìlin
z bøešanských jílù pocházejí z doby pøed rokem 1892 a byly shromáždìny teplickým sbìratelem A. H. Fasslem, pozdìjším
kustodem muzea. Další velkou èástí vzorkù jsou náhodné dary èi nákupy od soukromých osob èi majitelù tìžeben jílù a pocházejí
z prvního desetiletí 20. století. K nim patøí také 9 nákupù do sbírek z lokality Jenišùv Újezd uskuteènìných bìhem roku 1908.
Zakoupeno bylo tehdy více než 300 kusù otiskù zejména flóry, ale i fauny, rùzné kvality za celkových 95,50 korun rakouskouherské mìny. Ve skladbì tøetihorní flóry bøešanských jílù dominují hlavnì vìtvièky a listy patisovcù, sekvojí, borovic, tisovcù,
postopèákù, olší, skoøicovníkù a vavøínovcù. Mezi nálezy vynikají zejména pìkné exempláøe celých borovicových šišek. Všechny
tyto rostlinné rody jsou zastoupeny ukázkami zkamenìlin ve vitrínì ve vstupní hale muzea.
Miroslav Radoò

EXPO BRUSEL 58 - INSPIRACE V KERAMICE
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Letos uplyne již pùlstoletí od mezinárodního úspìchu, kterým se Èeskoslovensko mùže pyšnit na první pováleèné Svìtové
výstavì v Bruselu 1958. S veškerou podporou státu byl realizován nároèný projekt v nejvyšší kvalitì s mnoha unikátními svìtovými
novinkami. Èeskoslovenský pavilon byl mezinárodní porotou vyhodnocen jako nejlepší a naše úèast získala ve všech oborech
nejvíce ocenìní. Svìtu se mìla ukázat moderní socialistická republika, jediné zøízení umožòující plné rozvinutí osobnosti, kde se
v absolutním souladu snoubí vìda s kulturou a technika s umìním.
Zlatokopecká doba pováleèné obnovy èeskoslovenského prùmyslu byla minulostí a rozporuplné
pomìry po znárodnìní v roce 1948 byly konsolidovány. Podniky po odsunu Nìmcù stále zápasily
s nedostatkem kvalifikovaných odborníkù i kvalitních pracovníkù a produkce èerpající z podstaty
pøedváleèné výroby nebyla konkurenceschopná na svìtovém trhu. Jedním z øešení ke kterému
pøikroèil totalitní stát v padesátých letech bylo nucené rozdìlování absolventù vysokých škol do
výrobních závodù na tzv. umístìnky. Nové síly byly pøidìleny i do výroben keramiky a porcelánu.
Z lidského hlediska znaènì negativní rozhodnutí pøineslo ve svém efektu urèitý výsledek
a prùmyslovým designem se zaèala zabývat pøímo ve výrobì nová generace vysokoškolsky
vzdìlaných výtvarníkù. Kolem roku 1955, s urèitým zpoždìním za západní Evropou, se zaèíná
i v keramice a porcelánu ujímat nové tvarosloví a dekorace, charakterizované jednoduchými
dynamickými tvary. Po velmi úspìšné prezentaci na EXPU 58 se vžil pro tyto výrobky název „styl
bruselský“. S pøedstavou úspìšného vývozu do ciziny byly do výrobních programù témìø každé
keramické továrny zaøazeny více èi ménì zdaøilé modely v novém stylu. Hospodáøsky nosnou byla
však pouze kvalitní produkce jídelních a nápojových souprav porcelánek v severozápadních
Èechách a figurální tvorba závodu v Duchovì u Teplic. Jedním z hlavních pøedstavitelù generace
výtvarníkù v keramickém prùmyslu té doby byl Jaroslav Ježek, ocenìný v Bruselu Velkou cenou.
Jaroslava Dvoøáková

EXPOZICE
Stávající expozice v teplickém zámku v roce 2008 navštívilo celkem 7 273 platících návštìvníkù, expozice v muzeu v Krupce
v roce 2008 navštívilo celkem 2 031 platících návštìvníkù.
V roce 2008 byly v RMT vytvoøeny 2 nové stálé expozice Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích v novì zrekonstruovaném
tzv. románském køídle a první èást tzv. Parohové chodby ve II. patøe hlavního traktu teplického zámku.

PO STOPÁCH ZANIKLÉHO KLÁŠTERA V TEPLICÍCH
14. øíjna byla za úèasti hejtmana Ústeckého kraje v teplickém zámku pro veøejnost otevøena nová stálá
expozice Regionálního muzea v Teplicích, p.o. Na vybudování expozice nazvané Po stopách zaniklého
kláštera v Teplicích se podíleli Mgr. M. Soukup (autor scénáøe), Mgr. J. Budinská, PhDr. A. Rusó,
PhDr. B. Chleborádová, J. Kašpar, Bc. M. Nováèek a další zamìstnanci RMT. Expozice realizovaná firmou
SGL projekt, s. r. o. pod vedením ing. arch. Silvie Bednaøíkové a ak. arch. Jiøího Javùrka je situována
v pøízemí tzv. románského køídla teplického zámku. Toto nejstarší køídlo zámku bylo souèástí kláštera
benediktinek založeného okolo roku 1160 èeskou královnou Juditou, manželkou krále Vladislava, která zde
byla zøejmì také pohøbena.
Nejdøíve byla plánována pouze rekonstrukce románského køídla zámku, ale bìhem ní archeologové
zjistili, že i pøes množství pøestaveb je pùvodní pozdnì románská stavba zachována témìø v nedotèené
podobì až do prvního patra. Následnì bylo rozhodnuto, že tento unikátnì dochovaný objekt musí být
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zpøístupnìn veøejnosti. Díky podpoøe Ústeckého kraje vznikla v pøízemí novì rekonstruované budovy
jedineèná multimediální muzejní expozice.
Souèástí expozice, která prezentuje historii kláštera v celoevropském kontextu, jsou kromì ukázek dochovaných románských
architektonických prvkù také artefakty, písemnosti a grafiky, které
byly získány bìhem archeologických, stavebnì - historických
a archivních prùzkumù.
Expozice je koncipována tak, aby se její návštìvníci po zaklapnutí
vstupních dveøí pøenesli na pøelom 12. a 13. století a pocítili genia loci
unikátnì dochovaných sakrálních prostor. Pùvodní odhalené zdivo je
prezentováno in natura, v podlahách prostøednictvím zasklených
a nasvícených prùhledù. Denní svìtlo prosvítá do expozice jen
nìkolika pùvodními románskými okny rùzných tvarù. Do dochované
kapitulní sínì kláštera návštìvník vstupuje monumentálním
rekonstruovaným portálem. V jedné z osmi místností expozice jsou
vystaveny také dva modely, jeden pro románskou, druhý pro gotickou
fázi vývoje kláštera. První znázoròuje jeho podobu v 1. polovinì
13. století, druhý pøedstavuje objekt tìsnì pøed zánikem, na poèátku
15. století.
Multimediální expozice je doplnìna dotykovými obrazovkami s programy napø. o historii
benediktinského øádu a projektory, které na
románské zdi promítají dokumentární filmy
o archeologickém výzkumu na vnitøním nádvoøí zámku, který probíhal v 50. letech 20.
století. Právì bìhem tohoto výzkumu byly v prostoru klášterní baziliky objeveny kosterní
ostatky ženy, které v roce 2004 antropolog Emanuel Vlèek ztotožnil s velkou pravdìlogo expozice
22 podobností právì s královnou Juditou, zakladatelkou kláštera v Teplicích.

DOPROVODNÉ AKCE
Prostory Regionálního muzea v Teplicích, respektive teplického zámku, nejsou využívány pouze pro stálé expozice a krátkodobé
výstavy muzea, ale jsou místem konaní nejrùznìjších kulturních a spoleèenských akcí.
Z bývalého foyeru zámeckého divadélka v západním køídle teplického zámku vznikla Obøadní síò, kterou Magistrát mìsta Teplice
i v roce 2008 využíval pro svatby a k vítání teplických obèánkù.
V roce 2008 se v Regionálního muzea v Teplicích uskuteènilo v rámci služeb muzea odborné i laické veøejnosti celkem
14 doprovodných akcí, které navštívilo celkem 1 023 osob.

Následující øádky pøinášejí krátkou charakteristiku nìkolika doprovodných akcí uspoøádaných v RMT
v roce 2008:
13. bøezna se v Zámeckém klubu konala beseda Obèanského sdružení Pro arte beuronensis (Spoleènosti pro
obnovu kaple Gymnázia Teplice) Proè se Teplice vyhýbají evropským dotacím a jak jim to prospívá/
škodí, do které se zapojilo cca 50 lidí.
Další úspìšnou doprovodnou akcí bylo 28. bøezna setkání s fotografem, dokumentaristou, žurnalistou
a studentem FAMU Štìpánem Honem. Zajímavé vyprávìní mladého èeského fotografa o zakázce na
výzdobu nového hotelu v Moskvì, práci osobního fotografa prezidenta Václava Klause a lásce k Zakarpatské
Rusi si pøišlo do Zámeckého klubu poslechnout cca 80 lidí.
Všechny vernisáže výstav RMT jsou každoroènì spojeny s doprovodným programem. Tak tomu bylo
i v roce 2008, kdy se v rámci zahájení výstavy Slavné vily Ústeckého kraje konal 10. dubna køest stejnojmenné
publikace, kterého se zúèastnilo cca 60 lidí.
Již poètvrté v pøedveèer Zahájení lázeòské sezóny v Teplicích probìhla tzv. MUZEJNÍ NOC, pøi které
byly veøejnosti od veèera do pùlnoci zpøístupnìny stálé expozice teplického zámku s prùvodci v dobových
kostýmech a doprovodným programem. V rámci této akce navštívilo RMT 23. kvìtna v prùbìhu pìti hodin
více než 450 osob.
Velmi úspìšné byly doprovodné akce k výstavì Loutky, komedianti a pimprlata, které mìly podobu
loutkových pøedstavení divadelníka Františka Watzla. Kromì pøestavení pro školy a školky byla uskuteènìna
dvì veøejná vystoupení, a to 17. èervna Pohádka o Honzovi a 24. èervence Finfárum, obì pohádky shlédlo
cca 100 lidí.
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Zaèátkem záøí se již tradiènì na vnitøním nádvoøí teplickém zámku konala akce s názvem Divadlo na zámku
- bìhem tøí dnù se prostøednictvím návštìvy koncertu nebo divadelního pøedstavení seznámilo s prostory
teplického zámku více než 200 lidí.
Dne 14. øíjna byla hejtmanem Ústeckého kraje slavnostnì otevøena nová stálá expozice teplického muzea
s názvem Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích. Prezentace nové expozice pro veøejnost se uskuteènila
23. øíjna spolu s odhalením pamìtní desky historika a publicisty Dušana Tøeštíka na budovì Gymnázia
Teplice. Obou akcí se zúèastnilo cca 300 lidí.
K navození vánoèní atmosféry uspoøádal 7. prosince DK Teplice na Zámeckém námìstí Adventní
odpoledne s trhy a poulièním divadlem, v rámci kterého probìhly v podveèer v Jízdárnì teplického zámku
komentované prohlídky výstavy Pojïte s námi do Betléma pro cca 80 lidí.
IV. TEPLICKÁ MUZEJNÍ NOC - pátek 23.5.2008
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„Drahý Casanovo, moje srdce vás má rádo, ale moje oèi vás nenávidí, v oèekávání, že moje uši budou uspokojeny
Vaším pøíchodem. Pošlete mi, mùj drahý pøíteli, urychlenì oba díly. Ukonèíme to dnes a zítra. Umírám netrpìlivostí,
abych vás spatøil…,“ vzkazuje kníže de Ligne roku 1795 z Teplic na duchcovský zámek.
A pøece se doèkal. V podveèer zahájení již 854. lázeòské
sezóny v Teplicích byli návštìvníci IV. teplické muzejní noci
svìdky pøátelského rozhovoru tìchto dvou znamenitých
mužù své doby. Teplický zámek ožil i jinými zajímavými
postavami ze své historie, v salónu dùvìrnì hovoøila Dolly
Ficquelmontová se svou dcerou Elisalex Ficquelmontovou
provdanou za majitele teplického panství Edmunda ClaryAldringena, v hudebním salónku se dvì komtesy bavily hrou
na klavír, v jídelnì právì služebné se smíchem sklízely po
bohaté veèeøi ze stolu a v Rokokovém sále hrála zámecká
kapela všem, kdo pøišli.
Vrcholem IV. teplické noci se stala noèní velká ohnivá
„šou“ na vnitøním nádvoøí zámku. V rámci muzejní noci
bylo mimo jiné pøipomenuto neslavné 35. výroèí zbourání
tzv. Zeleného kostela v Teplicích - Trnovanech.

PØEDNÁŠKY
Odborní pracovníci Regionálního muzea v Teplicích uskuteènili v roce 2008 v rámci služeb muzea odborné i laické veøejnosti
celkem 12 pøednášek v zámeckém klubu, které navštívilo celkem 712 osob. Mimoto bylo v rámci programù pro školy uskuteènìno
20 pøednášek v uèebnì muzea s komentovanou prohlídkou expozic, kterých se zúèastnilo 708 žákù a studentù.

21. února se konala pøenáška ing. Vladimíry Schreiberové Irisdiagnostika o diagnostice z oèní duhovky,
které se zúèastnilo 48 lidí.
Pøibližnì 40 návštìvníkù si 6. bøezna pøišlo vyslechnout pøednášku Jaroslava Tyšera o Obojživelnících
a plazech Èeské republiky.
26. bøezna probìhla pøednáška Po stopách èeskoslovenských legií s literárními a historickými ukázkami
a videoprojekcí, po které 2. dubna následovala pøenáška Za hlasem zvonù s doprovodným programem. Obì
pøednášky, které si pøipravila PhDr. Zlata Foøtová, navštívilo cca 80 lidí.
Pro cca 60 èlenù Spoleènosti pøátel Itálie uskuteènila PhDr. Jana Michlová 26. bøezna a 30. dubna
pøednášky o hrabìti Ficquelmontovi, jeho knihovnì a pobytech v Itálii, kterými navázala na loòskou
velice zajímavou sérii pøednášek PhDr. Bohuslavy Chleborádové. Zmínìná kunsthistorièka v rámci
vernisáže výstavy Kristùv kostel, zvaný Zelený / Teplice - Trnovany ( + záøí 1899 - † záøí 1973), pøednesla
25. záøí referát o zbouraném kostele v Trnovanech pøed více než 70 lidmi.
29. øíjna Ing. Bohuslav Boèek a Miroslav Radoò realizovali pøednášku Ptáci a savci biotopù
severozápadních Èech pro 24 dìtí z dobrovolnického centra v Ústí nad Labem.
Mgr. Michal Soukup 14. øíjna zahájil slavnostní otevøení nové stálé expozice Po stopách zaniklého
kláštera v Teplicích pøednáškou o nové románské expozici a královnì Juditì v Rokokovém sále teplického
zámku a 24. øíjna tamtéž pøednášku opakoval pøi pøíležitosti odhalení pamìtní desky historika a publicisty
Dušana Tøeštíka na budovì Gymnázia Teplice.
V prùbìhu roku 2008 PhDr. J. Michlová provedla s odborným výkladem 3 zahranièní exkurze (cca 90 osob)
v klášterní knihovnì v Oseku.
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EDIÈNÍ ÈINNOST
V roce 2008 byla sestavena a vydána Výroèní zpráva Regionálního muzea v Teplicích za rok 2007
a vyšly Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích 27/2008.
Z obsahu:
Miroslav Radoò: Fritz Seemann - geolog a nejnadanìjší žák profesora J. E. Hibsche, Franz Wolf von Wolfinau - geolog
a støedoškolský profesor z Litomìøic, Anton Seidel - pedagog, botanik a mineralog z Jílového u Dìèína, Egidius Leopold
Hanke - poštmistr a sbìratel minerálù Èeského støedohoøí, Fritz Leitenberger - obchodník s minerály z Litomìøic, Josef
Schubert - sbìratel a obchodník s minerály z Ústí nad Labem - 7 studií pøipomínajících významné geology, pedagogy, botaniky,
mineralogy, sbìratele minerálù a vlastivìdné badatele z regionu severozápadních Èech
Miroslav Radoò: Ottomar Rotter ze Skalice - dodatek – pøíspìvek odkrývá tajemství podoby Ottomara Rottera, jehož pamìtní
deska s vytesaným nápisem „1925-XXXX, ROTTERSTEIN“ se nachází na skalní stìnì v lese nedaleko od obce Skalice
u Litomìøic
Jarolav Valeèka, Pøemysl Zelenka: Stratigrafie, litologie a tektonika køídových sedimentù na Bílinsku - studie pøináší
výsledky dokumentace a mapování sedimentù køídové pánve v širším okolí Bíliny, které probíhalo v letech 2004 - 2006
Karel Vilím: Tepliètí hasièi a jejich pøedchùdci od 16. století do roku 1945 - pøíspìvek k dìjinám teplických hasièských sborù
a jejich pøedchùdcù
Jiøí Wolf: Charles Samaran – èlánek je vìnován francouzskému historikovi, jednomu ze zajímavých pøedstavitelù evropského
dìjepisectví XX. století
Jiøí Wolf: Duchcovská spoleènost v dobì barokní - studie o mìstu Duchcov a jeho obyvatelích v období od konce tøicetileté
války do poloviny 18. století
Pavel Koblasa: Pøíspìvek k dìjinám fideikomisního panství Duchcov - studie zkoumá osudy mìsta Duchcova v období, kdy ho
vlastnil hrabìcí rod Valdštejnù
Antonín Smrèek: Øíjen 1918 v Teplicích - obsáhlý referát o prùbìhu øíjnového pøevratu v roce 1918 v Teplicích
Miroslav Radoò: Nejsevernìjší výskyt èolka horského v Èeské republice - krátká zpráva o výskytu èolka horského na
Bukové hoøe
Bohuslav Boèek, Vladimír Èeøovský: Nìkolik netypických hnízdiš bøehule øíèní (Riparia riparia) v Ústeckém kraji pøehled dat s fotodokumentací o hnízdištích bøehule øíèní v Ústí nad Labem a v obci Malé Žernoseky
Vladimír Èeøovský: Pøíspìvek k hypsometrickému rozšíøení strnada luèního (Miliaria calandra) v Krušných horách zpráva o pozorování strnada luèního v Krušných horách v roce 2008
Dana Filipek: Teplický divadelní svìt v letech 1874-1919 - studie o historii kamenného divadla v Teplicích od jeho postavení až
26 do roku 1919, kdy lehlo popelem

Barbora Mouèková: Gotická knižní vazba a typologie gotických vazeb cisterciáckého klášteru v Oseku - studie vìnovaná
gotické knižní vazbì
Jaroslava Dvoøáková: Keramický prùmysl v Teplicích - pøetisk dosud neuveøejnìného textu z roku 1998
Bohuslava Chleborádová: Kristùv kostel zvaný Zelený - upravený doprovodný text k výstavì o vzniku a zániku
architektonicky výjimeèného trnovanského evangelického kostela, který byl zbourán v roce 1973

Dále byly vydány skládaèky k nové expozici Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích a k výstavì
Pojïte s námi do Betléma (text skládaèky najdete na str. 11 - 15).
Na sklonku roku 2008 vydalo Regionální muzeum v Teplicích katalog k výstavì Zámecké divadlo
v Teplicích - Divadelní cedule ve sbírce knihovny muzea.
Posledním edièním poèinem roku 2008 bylo vydání upomínkového pøedmìtu k výstavì Pojïte s námi do
Betléma. Pøi pøíležitosti této výstavy RMT vydalo s finanèní pomocí Magistrátu mìsta Teplice a ve
spolupráci s místní keramièkou Alenou Kartákovou skládací papírový Teplický betlém.
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PORADNÍ SBOR PRO SBÍRKOTVORNOU ÈINNOST
je poradním orgánem øeditele Regionálního muzea v Teplicích,
obvykle se schází dvakrát do roka a skládá se z odborníkù z pøíbuzných institucí
Poradní sbor pro sbírkotvornou èinnost RMT se v roce 2008 sešel tøikrát (2. dubna, 25. èervna a 3. prosince) a pøi svých
jednáních vydal písemné protokoly, ve kterých zaznamenal své stanovisko k novým pøírùstkùm a k odpisùm ze sbírek RMT.

Èlenové Poradního sboru pro sbírkotvornou èinnost
Mgr. Václav Houfek - pøedseda komise, vìdecký tajemník Muzea mìsta Ústí nad Labem
PhDr. Kvìtoslava Kocourková - øeditelka Státního okresního archivu v Teplicích
RNDr. Norbert Krutský - pøírodovìdec, Teplice
PhDr. Bedøich Štauber - øeditel Oblastního muzea v Lounech, p.o.
Vladimír Mjalovský - pøedseda poboèky Èeské numismatické spoleènosti v Teplicích
Jarmila Trägrová - soukromá sbìratelka
ZAJÍMAVÉ AKVIZICE roku 2008
Starý tisk, Jan Kop z Raumenthalu, o lékaøství, 1536, nákupní cena 10.000,- Kè
Sedící stará žena se srpem a klasy, keramika,výrobce Amphora Trnovany, nákupní cena 4.000,- Kè
Soubor textilu se sokolskou tématikou, nákupní cena 5.000, - Kè
Oplatnice se 2 rameny, 2 kruhové èelisti, konec 19. stol., nákupní cena 6.000,- Kè
Obývací stìna ze 4 kusù skøínìk, výrobce Trizon Teplice, nákupní cena 1.000,- Kè
Zásobník na kuøivo ve tvaru kachlových kamen, vyrobené firmou Bloch Dubí, nákupní cena 3.500,- Kè
Èajová souprava Bohemia white - kobalt, porcelán, cibulový dekor, výrobce Èeský porcelán Dubí, 2008, nák. cena 1.980,- Kè
Kávová souprava Bohemia white - kobalt, porcelán, cibulový dekor, výrobce Èeský porcelán Dubí, 2008, nák. cena 3.575,- Kè
Vitráž s malbou na skle, ženská postava, v rohu s výjevem Judity a Holoferna, 19. stol., nákupní cena 4.000,- Kè
Mechanické kukaèkové hodiny, odnímatelné kyvadlo, døevo, poè. 20. stol., nákupní cena 3.000,- Kè
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VÌDECKÁ RADA
je poradním orgánem muzea a svolává ji minimálnì jednou roènì øeditel RMT

Zasedání rady se konalo 14. øíjna 2008 a jejím èlenùm na nìm byly pøedloženy k posouzení závažné úkoly
týkající se èinnosti a rozvoje RMT.
Èlenové Vìdecké rady Regionálního muzea v Teplicích
PhDr. Anežka Baïurová - knihovna Akademie vìd ÈR v Praze
Doc. PhDr. Ludomír Kocourek, CSc. - Vysoká škola finanèní a správní v Mostì
Vladimír Mjalovský - pøedseda poboèky Èeské numismatické spoleènosti v Teplicích
PhDr. Helga Turková - knihovna Národního muzea v Praze
Mgr. Olga Tušicová - šéfredaktorka Teplického deníku
PhDr. Karel Vilím - archiváø Státního okresního archivu v Teplicích
JUDr. Antonín Kallista - soudce, Chomutov
PhDr. Miroslav Dobeš - Archeologický ústav Akademie vìd ÈR v Praze
PhDr. Petr Novák, CSc. - vedoucí odboru kultury a památkové péèe Krajského úøadu Ústeckého kraje
SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIÈÍM
V oblasti zahranièní spolupráce byla v roce 2008 uspoøádána výstava s názvem Reisesplitter
v Historische Sammlungen v saském mìsteèku Bad Gottleuba. Výstavu fotografií z cest shlédlo
pøibližnì 500 návštìvníkù.
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KONTAKTNÍ ADRESY
Regionální muzeum v Teplicích, pøíspìvková organizace
Zámecké námìstí 14
415 01 Teplice
tel.: 417 537 869, 417 537 226 (s provolbou), fax: 417 572 300
info@muzeum-teplice.cz
www.muzeum-teplice.cz

Archeologický depozitáø
a specializovaná muzejní pracovištì
(detašované pracovištì RMT)
Srbická 479
415 10 Teplice - Sobìdruhy
tel.: 417 553 130
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Muzeum Krupka
Husitská 21
417 41 Krupka
tel.: 417 862 042

ÈINNOST SBÍRKOVÝCH ODDÌLENÍ
PØÍRODOVÌDNÉ ODDÌLENÍ
Tvorba sbírek
M. Radoò realizoval 33 výzkumných cest z èásti za úèelem systematického terénního prùzkumu a vlastní
akvizièní èinnosti formou sbìru dokumentaèního a sbírkového materiálu. Ostatní pracovní cesty byly
realizovány z dùvodu excerpce literárních archivních fondù. V rámci terénní èinnosti byly navštíveny napø.
tyto lokality: Matrý u Sebuzína, Oparenské údolí - vrch Dobrý, Vìtruše v Ústí nad Labem, kamenolom
Mariánská hora v Ústí nad Labem, kamenolom Dobkovièky, kamenolom Soutìsky, Doly Nástup Tušimice,
Mìdìnec, kamenolom Mìrunice, TU Freiberg. Sbìrem bylo získáno 40 ks dokumentaèních vzorkù fosilií,
minerálù èi hornin.
Ing. B. Boèek realizoval 23 pracovních cest v rámci vlastní vìdeckovýzkumné a dokumentaèní èinnosti.
Cesty byly podniknuty na pøíslušné lokality, které jsou pøedmìtem systematického výzkumu, vèetnì
Zámecké zahrady v Teplicích a navazujících destinací.
Evidence, digitalizace a dokumentace sbírek
M. Radoò provedl systematickou evidenci vzorkù terciérní flóry z vlastních sbìrù v Èeském støedohoøí
v celkovém poètu 87 paleontologických vzorkù (PA 1388 - 1458).
Ing. B. Boèek zpracoval do II. stupnì evidence 50 zoologických vzorkù ze staré muzejní sbírky a darù.
Ing. V. Èeøovský a J. Vlasáková provedli èást digitalizace sbírek dle Plánu digitalizace na rok 2008
v celkovém poètu 1 645 inventárních èísel (835 inv. è. ze zoologických sbírek a 810 inv. è. z mineralogických
sbírek). Uvedení pracovníci rovnìž vytváøeli v rámci systému DEMUS databázi bezobratlých živoèichù.
Pracovníci pøírodovìdného oddìlení prùbìžnì provádìli èinnosti související s vlastními dlouhodobými
systematickými vìdeckovýzkumnými úkoly. Fotodokumentace pøírodních objektù byla provedena na
32 sledovaných i pøíležitostných lokalitách.
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Inventarizace a revize sbírek
Ing. B. Boèek provedl inventarizaci 896 inv. è. ze zoologické sbírky, které reprezentují 7,8 % sbírky.
M. Radoò provedl revizi alikvotní èásti mineralogické sbírky po jejím pøestìhování do Archeologického
depozitáøe v Sobìdruhách, celkem bylo zrevidováno 1 000 inv. è., tj. cca 10 % sbírky. Inventarizace
paleontologické sbírky byla provedena v rozsahu 1 008 inv. è., tj. cca 70 % sbírky.
Konzervace a restaurování sbírek
Ing. B. Boèek a M. Radoò provedli periodické ošetøení zoologických sbírek v depozitáøích a expozicích,
vèetnì sbírkových pøedmìtù zapùjèených za úèelem doèasné expozice v budovì Správy CHKO
v Litomìøicích. Dále byla provedena postupná preparace a konzervace geologického materiálu novì
nasbíraného v rámci doplòování sbírek.
Budování depozitáøù a manipulace se sbírkami
M. Radoò pokraèoval v zakládání pøestìhovaných sbírkových fondù do zásuvkových blokù v novém
depozitáøi v Sobìdruhách.
Pracovníci pøírodovìdného oddìlení ve spolupráci s oddìlením služeb zrealizovali první èást nové
expozice tzv. Parohové chodby ve II. patøe hlavního traktu teplického zámku.
Služby veøejnosti
M. Radoò (49) a ing. B. Boèek (33) poskytli badatelùm 82 odborných konzultací a uskuteènili 9 odborných
pøednášek.
Vìdeckovýzkumná èinnost
Ing. B. Boèek vypracoval pro vlastní vìdeckovýzkumný úkol Zámecká zahrada podrobnou koncepci jeho
øešení, vèetnì jejího zapojení do projektu Jednotné sledování ptákù ÈR.
M. Radoò publikoval 22 odborných vlastivìdných, biografických a mineralogických prací (4 ve spolupráci
s jinými autory), 1 odborný pøíspìvek o geologii a 1 práci zoologickou.
Ing. B. Boèek (2) a ing. V. Èeøovský (2) pøipravili pro tisk 4 odborné zoologické pøíspìvky.
M.
Radoò pokraèoval v dlouhodobé spolupráci s Geologickým ústavem AV ÈR na øešení grantového
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projektu Kombinovaný magnetostratigrafický výzkum kenozoických vulkanitù Èeského masivu.

ARCHEOLOGICKÉ ODDÌLENÍ
Tvorba sbírek
PhDr. A. Rusó (2), Mgr. M. Soukup (37), Mgr. J. Hudec (8), Bc. M. Nováèek (47) a Bc. L. Rypka (30)
provedli 124 odborných vyjádøení ke stavebním zámìrùm.
PhDr. A. Rusó (5), Mgr. M. Soukup (34), Mgr. J. Hudec (1) a Bc. L. Rypka (4) vyhotovili 44 expertních listù
pøi archeologických dohledech.
PhDr. A. Rusó (7), Mgr. M. Soukup (39), Mgr. J. Hudec (1) a Bc. L. Rypka (34) zajistili 81 archeologických
dohledù pøi stavebních akcích.
Bc. L. Rypka provedl povrchové prùzkumy 15 lokalit, z toho 3 ve spolupráci s Mgr. M. Soukupem, ten
prozkoumal 6 lokalit, z toho 3 ve spolupráci s Bc. L. Rypkou.
Pracovníci archeologického oddìlení dále uskuteènili terénní archeologické záchranné výzkumy na
6 lokalitách: Lahoš, Mìrunice, Teplice - zámek, Krupka u sv. Prokopa, Krupka - hrad a Nebovazy.
Evidence, digitalizace a dokumentace sbírek
PhDr. P. Budinský ve spolupráci s J. Batelkou provedl chronologickou evidenci 2 souborù sbírkových
pøedmìtù a 24 jednotlivin (pøír. è. S 1 až 10/2008). Systematicky bylo evidováno 12 pøírùstkových èísel
z terénních archeologických výzkumù: Hrobèice/2006, Teplice - zámek/2003, 2006, Radovesice/1975 ad.
PhDr. P. Budinský vypracoval zprávu o stavu archeologické sbírky k 31.12.2007.
K. Vernerová dokonèila digitalizaci cca 300 záznamù o provádìných archeologických dohledech od 80. let
do souèasnosti a poøídila soupis 117 nových aktuálních záznamù provedených investory staveb.
Mgr. M. Soukup digitalizoval ve spolupráci s J. Kašparem 400 stran písemných pramenù.
Pracovníci archeologického oddìlení pokraèovaly v práci na kartotéce nálezù a objektù z období
støedovìku a novovìku.
PhDr. A. Rusó vypracovala další èást nálezové zprávy k terénnímu archeologickému výzkumu Duchcov zámek/1991a zahájila popis nálezové situace v sondì.
M. Cestrová digitalizovala 3 295 negativù v rámci záchrany negativù fotodokumntace terénních zábìrù
z výzkumù a fotodokumentace sbírkových pøedmìtù.
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Mimo plán byla zajištìna webová aplikace systematické evidence archeologické sbírky.

Inventarizace sbírek
PhDr. P. Budinský ve spolupráci s J. Batelkou, M. Cestrovou a K. Šimkovou provedl inventarizaci
archeologické sbírky dle dlouhodobého harmonogramu v etapì E/2008 - revize 2. èásti fondu Teplice S,
nálezy z lokalit na území okresù Ústí n. Labem, Dìèín, Most, Chomutov, Louny a Litomìøice a z okresù mimo
Ústecký kraj i ÈR. Provìøeno bylo celkem 31 490 ks a souborù sbírkových pøedmìtù, tj. cca 70 % sbírky.
Konzervace a restaurování sbírek
K. Šimková konzervovala 29 celých a 25 èástí nádob z depozitáøe I. Dále ve spolupráci s Bc. L. Rypkou
a Mgr. M. Soukupem zkonzervovala 21 673 nekovových archeologických sbírkových pøedmìtù z fondu
Teplice a terénních výzkumù: Krupka - hrad/2008, Nebovazy/2008, Bílina/2008, Lahoš/2008
a Hrobèice/2006.
Ve spolupráci s V. Geševem bylo rekonzervováno 250 a konzervováno 51 kovových pøedmìtù.
Budování depozitáøù a manipulace se sbírkami
J. Batelka provádìl pravidelné kontroly teploty a vlhkosti v depozitáøích archeologického oddìlení se
záznamy v digitální podobì.
Archeologické oddìlení bylo dovybaveno nìkolika katastrálními mapami a pøístrojem GPS pro práci
v terénu a archeologické depozitáøe byly doplnìny potøebnými žebøíky, stoly a regály.
Služby veøejnosti
K výstavním a studijním úèelùm bylo z archeologických sbírek zapùjèeno 40 souborù a jednotlivin.
Sbírkové pøedmìty byly poskytnuty ke studiu ve studovnì archeologického oddìlení 5 badatelùm.
Bylo poskytnuto 30 odborných konzultací: PhDr. A. Rusó (4), PhDr. P. Budinský (3) a Mgr. M. Soukup
(23) a realizováno 9 lektorovaných prohlídek expozic: PhDr. P. Budinský (1) a Mgr. M. Soukup (8).
Vìdeckovýzkumná èinnost
Mgr. M. Soukup pokraèoval v práci na projektu Hrady a tvrze na Teplicku provedením povrchového
prùzkumu hradu Riesenburg.
PhDr. A. Rusó pokraèovala v práci na projektu Slovanské osídlení na Teplicku vypracováním další èásti
34 nálezové zprávy k archeologickému výzkumu Duchcov - zámek 1992.

HISTORICKÉ ODDÌLENÍ
Tvorba sbírek
Kurátorkami jednotlivých historických podsbírek byla provádìna akvizice sbírkových pøedmìtù
a dokumentù dle akvizièních plánù. Bezúplatnì byly historické podsbírky národopisu, historické fotografie,
skla, nových dìjin a fotografie doplnìny o 358 ks sbírkových pøedmìtù. Darem bylo získáno 16 ks
sbírkových pøedmìtù do podsbírek porcelán a keramika a nové dìjiny. Nákupem 185 ks sbírkových pøedmìtù
byly obohaceny podsbírky porcelán a keramika, staré a nové dìjiny, sklo a etnografie.
Dále byla provádìna dokumentace jednotlivých podsbírek v oblastech národnostních a sociálních vztahù,
tradièních lidových øemesel a folklóru, zvykù a obyèejù v Ústeckém kraji s dùrazem na terénní výzkum,
architektury a umìleckých památek v obcích Krušných hor, vytypovaných urbanistických
a architektonických zmìn, umìlecké tvorby po roce 1950, spoleèensko-politického vývoje Ústeckého
regionu, zejména vztahující se k srpnu 1968 a listopadu 1989, politických, spoleèenských a kulturních
událostí na Teplicku, zmìn v oblasti dopravy a dopravní obslužnosti, skláøské výroby a výroby porcelánu
v regionu a další.
Prùbìžnì kurátorky jednotlivých sbírek uskuteèòovaly v roce 2008 prohlídky v prodejnách starožitností
a sledovaly starožitný trh na internetu.
Odborná správa sbírek
Pracovnice historického oddìlení provedly chronologickou evidenci 178 pø.è./452 ks a systematickou
evidenci 1 731 inv.è./1 766 ks sbírkových pøedmìtù a jejich souborù. Dále aktualizovaly klíèová slova
a návody ke zpracování podsbírek starých a nových dìjin a fotografií. Mgr. P. Boušková provedla
rekatalogizaci 39 betlémù z etnografické podsbírky a N. Holánová rekatalogizovala 100 pohlednic.
PhDr. B. Chleborádová opravila údaje v 500 záznamech øady CA.
Ve spolupráci s J. Kašparem byla prùbìžnì vytváøena obrazová dokumentace u vybraných sbírkových
fondù v celkovém poètu 595 sbírkových pøedmìtù a jejich souborù, z toho 108 fotografií bylo prezentováno
35 v rámci databáze CES na webových stránkách MK ÈR. Obrazová digitalizaci byla dále doplnìna dle Plánu

digitalizace na rok 2008 u 75 historických fotografií, 500 pohlednic, 300 sbírkových pøedmìtù z podsbírky
porcelán a keramika, z toho u 83 pøedmìtù ze souboru orientální keramiky, 200 pøedmìtù z etnografické
sbírky, 479 exlibris, 83 lahví, 20 dokumentù o Hertì Lindnerové a 500 grafik z fondu „Tepliciana“.
V rámci evidence historických podsbírek bylo zaøazeno 446 evidenèních karet grafických listù a kreseb
z podsbírky umìlecká sbírka Clary-Aldringen. Mgr. V. Keller novì roztøídil kartotéku historické
dokumentace a ve spolupráci s Bc. K. Suchou sepsal pøedmìty oznaèené pouze pøírùstkovým èíslem.
E. Pánková zhotovila pøehled chronologické evidence podsbírky sklo dokumentace.
Inventarizace sbírek
Mgr. V. Keller, Mgr. P. Boušková a Bc. K. Suchá inventarizovali 131 inv.è./707 sbírkových pøedmìtù
a jejich souborù z podsbírky historická dokumentace, tj. 9,8 % sbírky. N. Holánová, Mgr. P. Boušková
a Mgr. V. Keller pokraèovali v inventarizaci a pøedávání systematické evidence 1 012 sbírkových pøedmìtù
a jejich souborù z podsbírky fotografie, tj. 11 % sbírky. J. Dvoøáková a M. Pekárková provedli inventarizaci
všech sbírkových pøedmìtù a jejich souborù z podsbírek Mìstské muzeum v Krupce a v Bílinì, tj. 426 inv.
è./590. H. Vilímová a M. Pekárková uskuteènili inventarizaci systematické evidence podsbírky umìlecká
sbírka Clary - Aldringen v poètu 1 655 pø.è., tj. 77 % sbírky. Bc. K. Suchá a V. Mjalovský pokraèovali
v II. etapì inventarizace numismatické podsbírky (3 513 inv. è./6 151 ks, tj. 70 % sbírky). N. Holánová,
E. Pánková a Mgr. J. Budinská dokonèily III. etapu inventarizace podsbírky historická fotografie (4 893
inv.è./6 305 ks, tj. 60 % sbírky). H. Vilímová, E. Pánková a Mgr. E. Mžourková zahájily inventarizaci
chronologické evidence podsbírky sklo dokumentace (6 256 ks, tj. 87,7 % sbírky). Dále byla zahájena
pøíprava inventarizace podsbírky porcelánu a keramiky, v rámci které bylo pro urychlení revize pøepsáno cca
4 500 položek.
Konzervace a restaurování sbírek
Mimo konzervátorské dílny RMT bylo v projektu ISO MK ÈR na rok 2008 zrestaurováno 7 støeleckých
terèù. Žádost vypracovala a restaurování zadala Mgr. P. Boušková. Mimo projekt ISO bylo zadáno
k restaurování 18 historických fotografií a 1 obraz od C. R. Crolla.
V konzervátorských dílnách RMT bylo zrestaurováno 10 pøedmìtù z etnografické podsbírky, 18 map, 36

70 kusù keramiky, 132 pøedmìtù z podsbírky nové dìjiny a 1 109 mincí.
Budování depozitáøù a manipulace se sbírkami
Správkynì jednotlivých depozitáøù historického oddìlení øádnì ukládaly pøedmìty v depozitáøích
a pravidelnì kontrolovaly teplotu a vlhkost v depozitáøích a expozicích RMT, vèetnì kontrol klimatických
podmínek v náhradním depozitáøi v Jimlínì u Loun.
N. Holánová postupnì zakládala historické fotografie pøevzaté z podsbírky nové dìjiny do jednotné
depozitární øady spolu se zpracováním lokaèního seznamu a pokraèovala v zakládání historických fotografií
do nekyselých obalù. J. Dvoøáková a H. Vilímová si pøedaly správu depozitáøe obrazù a plastik.
Služby veøejnosti
Ke studiu bylo v badatelnì historického oddìlení pøedloženo 16 badatelùm cca 500 sbírkových pøedmìtù.
Odbornými pracovníky historického oddìlení bylo poskytnuto 13 odborných konzultací a zodpovìzeno
12 dotazù. Mgr. V. Keller uskuteènil 7 pøednášek o historii mìsta Teplice v rámci programù pro školy.
Vìdeckovýzkumná èinnost
PhDr. B. Chleborádová a Mgr. J. Budinská pokraèovaly v dlouhodobém výzkumu historie teplického
zámku a zámecké zahrady. Mgr. P. Boušková splnila další èást úkolù dlouhodobého národopisného výzkumu
v ústeckém regionu v rámci grantu Koncepce úèinnìjší péèe o tradièní lidovou kulturu.
PhDr. B. Chleborádová pokraèovala ve studiu vedut z 18. - 20. století Teplic a okolí. Mgr. V. Keller navázal
v rámci výzkumu èesko - nìmeckých vztahù spolupráci s Collegiem Bohemicum a pokraèoval v projektu Rok
1989 v Teplicích a na Teplicku.
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KNIHOVNA
Tvorba sbírek
Sbírkové fondy knihovny byly rozšíøeny nákupem, dary a bezplatnými pøevody o 41 svazkù.
Odborná správa sbírek
Odbornými pracovnicemi knihovny byla provedena evidence 97 svazkù a katalogizace 68 evid.è.
z knihovních sbírek.
Inventarizace sbírek
Pod vedením PhDr. J. Michlové byla provedena dle dlouhodobého plánu inventarizací revize 3 200 svazkù
z knižních sbírek zámecké knihovny v Teplicích, tj. 30 % sbírky.
Konzervování a restaurování sbírek
V konzervátorských dílnách RMT bylo zrestaurováno 700 svazkù z knižních sbírek zámecké knihovny
v Teplicích.
Budování depozitáøù a manipulace se sbírkami
Pracovnice knihovny pravidelnì kontrolovaly stav, uložení, fyzikální podmínky a zabezpeèení knihovních
sbírek v depozitáøích knihovny.
PhDr. J. Michlová, D. Marholdová a R. Svobodová uspoøádaly 900 svazkù novì evidovaných sbírek
a poøídily 320 kopií vybraných svazkù regionální literatury pro badatele.
Vìdeckovýzkumná èinnost
PhDr. J. Michlová pokraèovala v pøípravných pracích k zpracování historické knihovny v klášteøe v Oseku.
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PhDr. J. Michlová pokraèovala v práci v pracovní skupinì pro staré tisky 16. - 1. pol. 19. stol. pøi NK ÈR
a v rámci odborného semináøe sekce knihoven pøi AMG ÈR pøednesla odborný pøíspìvek Sbírka bibliofilií
Knihovny RMT.
Odborná knihovna
Odborné pracovnice knihovny v souladu s Výpùjèním øádem knihovny RMT zapùjèily 3 026 knih
a èasopisù, poskytly 59 mimovýpùjèních služeb, poøídily 239 kopií a zodpovìdìly 440 dotazù jako souèást
bibliograficko-informaèní služby.
R. Svobodová a D. Marholdová provedly evidenci 1 300 záznamù odborné literatury a periodického tisku
(z toho 560 pøírùstkù), jmennou katalogizaci 1 326 svazkù (z toho rekatalogizace 766 svazkù)
a systematickou katalogizaci 1 673 záznamù (z toho rekatalogizace 1 132 svazkù).
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ODDÌLENÍ MUZEJNÍCH SLUŽEB
Oddìlení muzejních služeb Regionálního muzea v Teplicích tvoøí pracovnice pro styk s veøejností, fotograf J. Kašpar, pracovnice
výtvarné a propagaèní dílny H. Soumarová a pracovníci konzervátorské a restaurátorské dílny.

Pracovnice pro styk s veøejností Z. Vlèková zajišovala komunikaci muzea s veøejností, koordinovala
všechny akce, které RMT uspoøádalo v roce 2008 pro veøejnost a ve spolupráci s Mgr. E. Klášterkovou
aktualizovala prezentaci muzea na internetu (www.muzeum- teplice.cz).
Vedoucí oddìlení muzejních služeb M. Pecka spolupracoval se správci depozitáøù pøi vhodném ukládání
sbírkových pøedmìtù v depozitáøích a provádìl pravidelné kontroly klimatických podmínek jejich uložení.
Konzervátoøi oèistili, zkonzervovali a zrestaurovali celkem 1 648 sbírkových pøedmìtù dle potøeb
jednotlivých oddìlení.
M. Pecka a ostatní konzervátoøi provedli oèistu a konzervaci exponátù do nové expozice Po stopách
zaniklého kláštera v Teplicích a aktivnì se podíleli na její realizaci.
V. Gešev zajistil revizi, rekonzervaci, konzervaci a restaurování 1 810 archeologických kovù.
Z knižních sbírek L. Faigl zrestauroval 1 200 svazkù v rámci pokraèování v zapoèatém konzervátorském
zásahu na èásti fondu Teplice.
Mimo plán L. Faigl vyrobil poutaèe pro velikonoèní výstavu, výstavu o slavných vilách a stojan zobrazující
jeptišku pro novou expozici v tzv. Románském køídle teplického zámku.
Pracovnice výtvarné a propagaèní dílny H. Soumarová kromì aranžování všech muzejních výstav, vèetnì
Exponátu mìsíce, ve spolupráci s PhDr. B. Chleborádovou a J. Dvoøákovou provedla novou paspartizaci
1 136 ks grafických listù a kreseb.
Fotograf J. Kašpar provádìl systematickou fotodokumentaci dle požadavkù odborných pracovníkù,
fotodokumentaci vytypovaných staveb èi kulturnì-politických událostí v rámci celého Ústeckého kraje
a fotograficky dokumentoval výstavy a další akce poøádané v RMT v roce 2008.
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PROVOZNÍ ODDÌLENÍ
Bìžný provoz Regionálního muzea v Teplicích je zajišován provozními pracovníky muzea, mezi které patøí elektrikáø, zedník,
uklízeèky, pracovníci truhláøské a zámeènické dílny, denní a noèní dozor, prùvodci expozicemi, kustodi výstav a domovníci. Vedoucí
provozního oddìlení zodpovídá za správu všech budov, ve kterých RMT vyvíjí svou èinnost a øídí veškeré stavební úpravy a další
èinnosti, které jsou v RMT provádìny.

Pracovníci provozního oddìlení se v roce 2008 podíleli na stìhování pøedmìtù a zaøízení do
rekonstruovaných kanceláøí v tzv. Románském køídle teplického zámku. Vypomáhali pøi instalaci
a demontáži výstav. Zajišovali zednické a zámeènické práce a opravy v budovách teplického zámku, Muzea
v Krupce, depozitáøe ve Fojtovicích a Archeologického depozitáøe v Sobìdruhách, vèetnì výroby regálù,
stolù, møíží, poklopù apod.
Údržba objektù
V roce 2008 byla provedena plánovaná oprava podlahy v místnosti prùvodcù a èást podlahy vrátnice. Dále
probìhla oprava fasád na vnitøním nádvoøí zámku a byla renovována støecha nad schodištìm do správní
budovy RMT.
Akce provádìné dodavatelsky
Nìkteré úpravy a opravy v budovách zámku v Teplicích, Muzea v Krupce, depozitáøe ve Fojtovicích
a Archeologického depozitáøe v Sobìdruhách nelze zajistit pracovníky provozního oddìlení, takové akce
jsou provádìny dodavatelsky vytypovanou firmou.
V roce 2008 byly zajištìny dodavatelskými firmami následující plánované akce:
- oprava omítky a vymalování schodištì v hlavní budovì teplického zámku
- provedení oprav okapù, úžlabí, svodù a drobné opravy støech na teplickém zámku
- instalace 9 ks venkovních rolet na oknech v budovì Archeologického depozitáøe v Sobìdruhách
- oprava další èást elektrických rozvodù a výmìna svítidel v Muzeu v Krupce
- zateplení stropu kanceláøí východního køídla teplického zámku
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MALÁ STATISTIKA ROKU 2008
Poèet zamìstnancù celkem (fyzický stav)
poèet zamìstnancù (pøepoètený stav)

72
55,78

Poèet evidenèních èísel sbírkových pøedmìtù
a jejich souborù k 31.12.2008
1 571 982
z toho digitalizovaných
7 085

Poèet výpùjèek sbírkových pøedmìtù celkem
Poèet uspoøádaných výstav v RMT celkem
výstavy z vlastních sbírek
výstavy ve spolupráci
výstavy v pronájmu
výstavy zahranièní

24
6
7
8
1

Poèet evidenèních èísel pøírùstkù
zapsaných za rok 2008
352
poèet knihovních jednotek k 31.12.2008
81 114
poèet pøírùstek v roce 2008 v knih. jednotkách 41
poèet ev. è. pøír. v arch. sbírkách v roce 2008 26

Poèet doprovod. akcí konaných v RMT celkem 26
návštìvníci doprovodných akcí celekm
1 735

Výdaje na nákup sbírkových pøedmìtù 75.977,- Kè

Za vstupné vybráno celkem

Exponát mìsíce

2

Poèet inventarizovaných ev. è. sbírkových pøedmìtù
nebo jejich souborù za sledovaný rok
56 045
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158

Poèet m vlastní výstavní plochy

12x

266.075,- Kè
2 340 m2

Poèet zkonzervovaných a zrestaurovaných
sbírkových pøedmìtù za sledovaný rok
25 985
z toho archeologických nálezù
21 673

Návštìvníci RMT v roce 2008 celkem
24 036
platící návštìvníci expozic
9 304
platící návštìvníci výstav
11 137
neplatící návštìvníci (vernisáže, exponát mìsíce,
doprovodné akce apod.)
3 595

Poèet zpracovávaných vìdeckovýzkumných úkolù
za sledovaný rok
9

Poèet vydaných publikací

Poèet badatelských návštìv (v osobách)
za sledovaný rok

680

Poèet zápùjèek sbírkových pøedmìtù celkem

240

3

PRACOVNÍCI RMT
Pøírodovìdné oddìlení
Øeditel
PhDr. Dušan Špièka

Ing. Bohuslav Boèek
vedoucí oddìlení, správce depozitáøe

Statutární zástupce

Miroslav Radoò
kurátor

Ludmila Buryšková

Ing. Gabriela Rusó
správkynì depozitáøe (t. è. rodièovská dovolená)

Útvar øeditele

Jitka Vlasáková
dokumentátorka (od 15.5.2008)

Hana Tschunková
personalistka, asistentka

Ing. Vladimír Èeøovský
dokumentátor (od 1.3.2008)

Mgr. Eva Klášterková
dokumentátorka

Knihovna

Bc. Kateøina Suchá
dokumentátorka, centrální evidence

PhDr. Jana Michlová
vedoucí oddìlení, kurátorka

Irena Šillerová
kontrolorka

Giliola Šašková
knihovnice

Jan Kašpar
bezpeènostní referent

Renata Svobodová
knihovnice
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Dana Marholdová
knihovnice
Miroslava Kraflová
knihovnice

Archeologické oddìlení
PhDr. Alexandra Rusó
archeoložka, vedoucí oddìlení
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Kvìtoslava Šimková
konzervátorka
Mgr. Kateøina Viktorová
archeoložka (t. è. rodièovská dovolená)
Kateøina Vernerová
dokumentátorka (do 30.11.2008)
Mgr. Jaroslav Hudec
archeolog (od 18.11.2008)

PhDr. Peter Budinský
kurátor archeologické sbírky (do 30.9.2008)

Historické oddìlení

Jiøí Batelka
správce depozitáøe

PhDr. Bohuslava Chleborádová
vedoucí oddìlení, kurátorka

Blanka Linhartová
dokumentátorka

Nina Holánová
správkynì depozitáøe

Mgr. Michal Soukup
archeolog

Hana Vilímová
správkynì depozitáøù

Bc. Luboš Rypka
archeolog

Jaroslava Dvoøáková
kurátorka

Bc. Miroslav Nováèek
archeolog (od 2.7.2008)

Mgr. Eva Mžourková
dokumentátorka (od 17.7.2008)

Mgr. Pavlína Boušková
kurátorka, správkynì depozitáøe

Zdeòka Vlèková
výstaváøka

Mgr. Viktor Keller
kurátor

BcA. Jitka Bažantová
výstaváøka (t. è. rodièovská dovolená)

Marie Pekárková
dokumentátorka

Jan Kašpar
fotograf, dokumentátor

Václav Tobek
dokumentátor

Vasil Gešev
konzervátor

Eva Pánková
dokumentátorka

Martina Svobodová
konzervátorka (t. è. rodièovská dovolená)

Mgr. Jitka Budinská
kurátorka (do 30.9.2008)

Vladislava Majerová
konzervátorka

Bc. Kateøina Suchá
kurátorka (od 1.7.2008)

Hana Soumarová
propagaèní referentka

Oddìlení muzejních služeb

Ekonomické oddìlení

Miloš Pecka
vedoucí oddìlení, konzervátor

Ludmila Buryšková
vedoucí oddìlení, finanèní referentka

Ladislav Faigl
konzervátor

Jitka Vlasáková
úèetní
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Alena Veselá
mzdová úèetní
Jana Stehlíková
úèetní
Ing. Bohuslav Matouš
správce výpoèetní techniky
Vladimír Tymich
øidiè

Provozní oddìlení
Milan Kotek
vedoucí oddìlení, referent majetkové správy
Jan Hirschkorn
zedník
Jaroslav Soukup
truhláø
Martin Herbst
zámeèník
Petr Pufler
elektrikáø (do 31.10.2008)

Petr Èerný
elektrikáø (od 1.10.2008)
Helga Ullrichová
uklízeèka
Michaela Kelišová
uklízeèka
Jaroslava Faiglová
uklízeèka
Jana Šeremetová
prùvodkynì (t. è. rodièovská dovolená)
Renata Kollárová
prùvodkynì
Kateøina Vernerová
prùvodkynì (do 30.11.2008)
Klaus Thuma
prùvodce
Ing. Jan Svoboda
prùvodce (od 1.7.2008)
Dana Svítilová
zøízenkynì v kulturním zaøízení
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Erika Bálková
zøízenkynì v kulturním zaøízení
Hana Èmejrková
zøízenkynì v kulturním zaøízení
Marie Šuchová
zøízenkynì v kulturním zaøízení (od 13.3.2008)
Hana Jonášová
zøízenkynì v kulturním zaøízení (od 12.5.2008)
Anna Nováková
zøízenkynì v kulturním zaøízení (od 1.12.2008)
Šárka Kajabová
zøízenkynì v kulturním zaøízení (od 13.3.2008)
Jitka Jiránková
zøízenkynì v kulturním zaøízení (od 15.4.2008)
Miroslava Bláhová
domovnice (do 31.3.2008)
Jarmila Sajdlová
domovnice (do 31.3.2008)

Josef Kubù
domovník
Marie Kratochvílová
domovnice
Petr Höhnel
noèní vrátný
Václav Vlasák
domovník
Václav Kronïák
noèní vrátný
Josef Kryštùfek
noèní vrátný
Miloslav Hájek
noèní vrátný (do 30.6.2008)
Vladimír Tymich
technický pracovník

Vìra Melzerová
zástup za prùvodkynì
Uvedení pracovníci byli v roce 2008 zamìstnáni v RMT na plný nebo èásteèný úvazek.
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HOSPODAØENÍ
PØÍJMY
Pøíjmy celkem
Pøíjmy z hlavní èinnosti
z toho pøíjmy ze vstupného
Pøíspìvek na provoz od zøizovatele
Ústeckého kraje
Pøíspìvky jiných subjektù
Dary a sponzoring
Investièní dotace z rozpoètu Ústeckého kraje

23 905 711,- Kè
1 618 811,- Kè
266 075,- Kè
21 404 000,- Kè
160 000,- Kè
50 000,- Kè
7 070 000,- Kè

VÝDAJE
Výdaje celkem
Mzdové náklady
Výdaje na nákup sbírkových pøedmìtù
Ostatní náklady
Investièní výdaje

22 983826,- Kè
11 726 000,- Kè
75 977,- Kè
11 181 849,- Kè
7 070 000,- Kè
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HLAVNÍ ÚKOLY ROKU 2009
·

rozšíøení prezentace nové multimediální expozice Po stopách zaniklého kláštera
v Teplicích a její zaøazení do programù pro školy RMT

·

realizace V. teplické muzejní noci

·

uspoøádání výstavy Knìhoznaèky Josefa Váchala, vèetnì vydání katalogu
a pohlednic k výstavì

·

vytvoøení nových koncepcí RMT v hlavních oblastech jeho èinnosti

·

modernizace webových stránek RMT

PODÌKOVÁNÍ SPONZORÙM
Regionální muzeum v Teplicích, pøíspìvková organizace,
dìkuje níže jmenovaným za pomoc a podporu v roce 2008
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