VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018

Teplice za 1. republiky
PhDr. Bohuslava Chleborádová a Mgr. Pavlína Boušková
Dvacetiletí 1. republiky proměnilo Teplice v moderní město 20. století. Byla to také léta naplněná politickými, sociálními
a ekonomickými problémy. Složení obyvatelstva, kde občané německé národnosti tvořili absolutní většinu, s sebou neslo
národnostní rozpory, rozepře a půtky. Jak se žilo v Teplicích v prvních dvou desetiletích existence samostatného, demokratického
československého státu?
Osamostatnění českých zemí a vznik Československa nevítalo většinové německé obyvatelstvo města s nadšením. Naopak se
připojilo k snahám o zřízení provincie Deutschböhmen, usilující o odtržení od československého státu. Teplice byly jedním ze
zakládajících měst provincie. Pokus o její ustanovení byl zmařen rozhodnutím československé vlády obsadit pohraniční území
vojskem. Teplická radnice byla zabrána českými vojáky počátkem listopadu 1918, kdy město převzal 28. pěší pluk. Vojáky radostně
vítalo české obyvatelstvo, a přes řadu protestů a manifestací německých obyvatel se situace pomalu uklidňovala. Následující léta
přinesla českému obyvatelstvu Teplic mnohá zklamání nad tím, jak málo se změnilo jejich postavení, a německé většině nutnost
vyrovnat se se životem v Československu. Na všechny bez rozdílu těžce doléhaly sociální problémy, nedostatek všech životních
potřeb, zvyšování cen a zavádění nových městských daní a poplatků.
Dvacátá léta byla ale také dobou rozvoje Teplic, město bylo elektrifikováno, přibývaly nové obchody, restaurace a hotely, a stavěly
se moderní domy i celé vilové čtvrti. Vznikaly nové české obecní a měšťanské školy, houstl automobilový provoz a rozšiřovala se síť
autobusového spojení s městy v okolí i se sousedním Německem. Činnost obnovil nesčetný počet kulturních, vzdělávacích,
charitativních, uměleckých nebo sportovních spolků a nové vznikaly. Rozkvět prožívaly české spolky. Činnost zahájily například dva
české fotbalové kluby, Hvězda Trnovany a Slavoj Řetenice. Divadelní představení, koncerty, výstavy, přednášky, oslavy nejrůznějších
výročí nebo vystoupení významných umělců činily z Teplic kulturní město s živým společenským životem. V roce 1924 bylo
slavnostně otevřeno nové divadlo s repertoárem oper, operet a činoher, provedené českými i německými soubory. Městská kina
promítala němé filmy s doprovodem orchestru až do roku 1930, kdy uvedla prvý zvukový americký film. V zimních měsících se tančilo
na nesčetném množství plesů a tanečních zábav, od jara do podzimu se konaly nejrůznější slavnosti pořádané spolky nebo
politickými stranami. Oblibě diváků se těšila také sportovní utkání a turnaje s mezinárodní účastí. Své příznivce našly nové sporty automobilismus a letectví.
Poklidnou atmosféru dvacátých let ukončila světová hospodářská krize. Desítky teplických podniků, firem a živností byly nuceny
omezit nebo zastavit práci, stoupala nezaměstnanost. Krize posílila demagogické argumenty nacionálních stran, svalující vinu za

katastrofální hospodářskou situaci na československý stát. Znovu ožila slova o právu Němců na sebeurčení a autonomii pohraničí.
Proti nastupujícímu nebezpečí nacionalismu a fašismu svorně protestovali čeští i němečtí sociální demokraté. Přes všechny politické
a hospodářské problémy žilo město svým běžným životem. Konaly se oslavy státních svátků, které demonstrovaly víru českých
obyvatel města v pevnost Československa.
I přes tyto nálady zůstávaly Teplice lázeňským městem s klientelou složenou především z českých a německých hostů. Upravené
lázeňské parky lákaly k procházkám. Restaurace, kavárny, vinárny a bary zvaly k posezení.
Poslední měsíce 1. republiky byly marným bojem všech demokratických sil za její zachování. K hranicím se stahovalo německé
vojsko. Republiku byly připraveny bránit s československými vojáky a četníky i jednotky Stráže obrany státu a Rote Wehr německé
sociální demokracie. Teplice začali opouštět židé, čeští a němečtí antifašisté a rodiny českých státních úředníků. Mnichovskou
dohodou připadlo pohraničí republiky Německu a dne 9. října 1938 vstoupila do města německá armáda. Teplice se staly součástí
Nacistického Německa.

Snímky ze souboru amatérských fotografií z muzejních sbírek, které pořídili dlouholetí majitelé teplického panství,
členové rodiny Clary-Aldringen na teplickém zámku ve 30. letech 20. století
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VÝSTAVY
V roce 2018 uspořádalo Regionální muzeum v Teplicích, p.o. (dále jen RMT) ve třech výstavních místnostech, ve foyer
a v Jízdárně teplického zámku celkem 14 výstav - 4 výstavy z vlastních sbírek, 9 výstav ve spolupráci a 1 výstavu v pronájmu. Výstavy na
teplickém zámku v roce 2018 navštívilo celkem 18 197 návštěvníků, z toho 814 v rámci komentovaných prohlídek.
Následující řádky přinášejí krátkou charakteristiku jednotlivých výstav uspořádaných v RMT v roce 2018 (první tři z nich pokračovaly
z roku 2017):
do 8. 4. / Jízdárna / 1819 návštěvníků (rok 2018) / výstava z vlastních sbírek
VÝSTAVA XXL
V roce 2017 si RMT připomnělo 120. výročí svého otevření a 70 let působení na teplickém zámku. Za tu dobu v depozitářích
shromáždilo přes milión sbírkových předmětů. Na výstavě XXL bylo možné obdivovat to NEJ z depozitářů archeologického,
historického a přírodovědného oddělení a knihovny teplického muzea, včetně ukázek práce oddělení konzervátorského. K výstavě
byl v roce 2017 vydán katalog.
do 28. 1. / III. výstavní místnost / 467 návštěvníků (rok 2018) / výstava ve spolupráci
HORNÍ MĚSTA KRUŠNÝCH HOR
Koncem roku 2017 doputovala na teplický zámek panelová putovní výstava, kterou Ústecký kraj společně s krajskými muzei
podpořil nominaci Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge na Seznam světového dědictví UNESCO. Výstava představila
důležité hornické lokality, které vznikly díky těžbě nerostného bohatství na české
straně Krušných hor a měly významný vliv na osídlení, hospodářství a kulturu
území dnešního Ústeckého a Karlovarského kraje.
do 11. 3. / I. a II. výstavní místnost / 4837 návštěvníků (rok 2018) / výstava ve spolupráci
SVĚT KOSTIČEK LEGO
Výstava pestrobarevných exponátů poskládaná z téměř 250 tisíc dílků
stavebnice Lego. Náplní výstavy byla tematická expozice modelové řady vozidel
edic Creator exclusive a Model Team, vesmírných brouků a UFO z edice Space, dále
část rozsáhlé sbírky dnes již nevyráběných kostiček, kousátek a chrastítek pro
batolata, která byla známa pod pojmem Lego Baby Primo, nebo např. vybrané
edice z kolekcí Lego City, Bionicle, Elves a BrickHeadz.

6
30. 3. - 29. 4. / III. výstavní místnost / 490 návštěvníků / výstava ve spolupráci
Petr Fejfar - OLEJOMALBY
Výstava snových olejomaleb v impresionistickém stylu teplického umělce.
30. 3. - 8. 6. / I. a II. výstavní místnost / 2206 návštěvníků / výstava ve spolupráci
SVĚT KOSTIČEK LEGO II.
Druhá výstava pestrobarevných kostiček ze stavebnice LEGO. Tentokrát byly vystaveny hrady
a středověk, edice z 90. let, novinky let 2015-2017, Baby Primo a město s letištěm a kolejištěm. Pro
nejmenší děti byl opět připraven dětský koutek a znovu se soutěžilo o stavebnice Lego.
3. 5. - 10. 6. / Jízdárna / 2377 návštěvníků / výstava v pronájmu
VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ TEPLICE
Petr Fejfar
I. STUPEŇ: 3. 5. - 20. 5., ABSOLVENTI A II. STUPEŇ: 22. 5. - 10. 6.
Tradiční výstavy výtvarného oboru Základní umělecké školy v Teplicích. Slavnostní předávání absolventských listů proběhlo v rámci
celorepublikového happeningu ZUŠ Open na vernisáži druhé výstavy ve čtvrtek 24. 5. v 17:30.
5. 5. - 1. 7. / III. výstavní
místnost / 848 návštěvníků /
výstava ve spolupráci
100 LET REPUBLIKY (1918-2018)
Výstava nápadité umělecké
tvorby, plakátů a prvorepublikových šatů k 100. výročí založení
Československé republiky, kterou
připravili se svými učiteli studenti
Střední školy obchodu a služeb
Teplice.
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22. 6. - 9. 9. / I. a II. výstavní místnost / 514 návštěvníků / výstava z vlastních sbírek
RUDOLF JAKUBEK (1902-1968) - grafiky a kresby
Grafik, kreslíř a pedagog Rudolf Jakubek je osobnost německočeské grafiky 20. a 30. let
20. století, jehož tvorba nebyla doposud patřičně doceněna. Absolvent grafického ateliéru
Augusta Brömseho (1873-1925) patří k expresivním realistům, který nutkavá obsahová
sdělení umocňoval dokonalým zvládnutím grafického řemesla, jež se opíralo nejen o práce
svého učitele, ale také o manýru rembrantovského ladění. Výběr grafik a kreseb z velkého
souboru teplického muzea představila první větší prezentaci Jakubkovy tvorby. Do teplických
muzejních sbírek se jeho grafické listy a kresby dostaly již po roce 1934. Tehdy zahájil
v Teplicích pedagogickou činnost a působení ve výtvarné sekci teplické Muzejní společnosti.
Kromě portrétů představila výstava Jakubkova „životní“ témata, k nimž se opakovaně vracel.
Vybíral si biblické, mytologické a pohádkové příběhy i literární a divadelní díla většinou
popisující existenciální souboj jedince s traumatickou skutečností. Obraz děje stavěl Jakubek
na teatrální scéně nabité dynamikou a neklidem vyvolanými dominantními postavami
s excelentně zvládnutou anatomií a pitvořivými obličeji. Kromě grafiky obsahovala výstava
také soubor Jakubkových kreseb věnovaných živočišným erotickým hrátkám Satyrů, který
zapadá do jeho obliby vyhledávání kontraverzních námětů. (Více na str. 9)
Ředitel teplického muzea Mgr. Radek Spála a kurátorka
Jakubkovy výstavy PhDr. Bohuslava Chleborádová
3. 7. - 24. 7. / III. výstavní místnost / 247 návštěvníků / výstava ve spolupráci
ČESKOSLOVENSKÉ LEGIE I. (1914-1920)
Putovní výstava věnovaná československým legiím, kterou v rámci projektu „Legie 100“ připravila Československá obec
legionářská ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR, Vojenským historickým ústavem Praha, Vojenským historickým archivem
Praha a dalšími institucemi ke 100. výročí založení Československé republiky.

12. 7. - 23. 9. / Jízdárna / 559 návštěvníků / výstava ve spolupráci
NOMÁDI EVROPY - příběh slovenských dráteníků
Putovní výstava Považského muzea v Žilině představila více než 200 exponátů, které zachytily příběh slovenského drátenictví od
počátků vzniku tohoto tradičního lidového řemesla až po současná díla drátenických mistrů z celého Slovenska. Výstava vznikla ve
spolupráci Žilinského samosprávného kraje a Ústeckého kraje. (Více na str. 11)
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1. 8. - 28. 8. / III. výstavní místnost / 215 návštěvníků / výstava ve spolupráci
OLEJOMALBY REGIONÁLNÍCH VÝTVARNÍKŮ
Výstava obrazů skupiny Artime, na které osm regionálních výtvarnic a výtvarníků seniorů představilo svá díla, pro něž náměty
hledají především v přírodě.
13. 9. - 18. 11. / III. výstavní místnost / 626 návštěvníků / výstava ve spolupráci
STROM A ČLOVĚK V KRAJINĚ ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ
Výstava výtvarných děl vysokoškolských studentů a žáků základní školy, vytvořených v krajině Českého středohoří, byla věnována
nedávno zesnulému Janu Koblasovi, který studoval na teplickém gymnáziu a pro Teplice vytvořil svou poslední sochu. Výstavu
uspořádaly Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, Spolek přátel Českého středohoří v Bílce pod Milešovkou a Základní škola
a Mateřská škola Žalany. (Více na str. 13)
14. 9. - 29. 9. / II. výstavní místnost, Malovaný sál / 354 návštěvníků / výstava ve spolupráci
SEJF NA TEPLICKÉM ZÁMKU
Výstava v rámci studentského festivalu SEJF (z anglického SAFE - akronym pro Student Arts Festival čili Festival studentských
umění), který se v Teplicích uskutečnil 28. a 29. 9. 2018 na nejrůznějších místech města Teplice.
V Malovaném sále teplického zámku byly vystaveny fotografie Anny Kopkové z cyklu NAHO-VAR, ve
II. výstavní místnosti vystavili své práce k festivalu studenti teplického gymnázia.
28. 9. - 31. 12. / I. a II. výstavní místnost / 915 návštěvníků / výstava z vlastních sbírek
OSUDY KNIH - OSUDY LIDÍ
Výstava knih a osudů lidí, kteří ve válečném roce 1938 již nestihli vrátit zpět do knihovny
vypůjčené knihy nebo jsou jejich příběhy spojeny s osmičkovými výročími roku 2018. (Více na str. 15)
18. 10. - 25. 2. 2019 / Jízdárna / 1723 návštěvníků (rok 2018) / výstava z vlastních sbírek
TEPLICE ZA 1. REPUBLIKY (1918-1938)
Prostřednictvím tematických celků výstava seznámila návštěvníky s každodenním životem
obyvatel Teplic mezi lety 1918-38. Výstava představila přes 200 unikátních sbírkových předmětů,
které byly doplněné o krátký dobový film, videoprezentací dokumentů, které se na výstavu nevešly
a časovými osami. Výstava se uskutečnila za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a byla součástí
oslav, kterýé připomínaly významná výročí roku 2018 spojená s naší státností. (Více na str. 17)
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RUDOLF JAKUBEK (1902-1968) - Grafiky a kresby, výběr z díla
22. 6. - 9. 9. / I. a II. výstavní místnost
„Grafika stojí mezi obrazovým uměním a poesií a každý jeden její kus je básní[…]“, sám autor těmito slovy naznačil celoživotní
inspiraci literárním a dramatickým uměním a nejlépe vyjádřil vztah k výtvarné technice, v níž vytvořil nejlepší díla.
S literárními předlohami je spojena nejen tvorba, ale i život grafika, ilustrátora, pedagoga a „kulturního pracovníka“ Rudolfa
Jakubka, jež by mohl být námětem na román. Měl by dvě stěžejní kapitoly a jednu nechtěnou válečnou vsuvku. První kapitola by byla
spojena s životem a grafickou tvorbou v předválečném Československu a druhá s životem a kreslířským dílem v Německu.
Výstava je věnována kapitole první, grafické tvorbě z let 1925-1937, kdy Jakubek žil i tvořil v Praze a v Teplicích a dílo prezentoval
v rámci kolektivních výstav spolku Metzner-Bund, Svazu německých grafiků ČSR nebo teplické Sekce pro výtvarné umění. Současný
výběr grafik a několika kreseb ze sbírek Oblastní galerie v Liberci a souboru Regionálního muzea v Teplicích představuje tedy první
samostatnou prezentaci Jakubkovy tvorby v Čechách.
Rudolfa Jakubka, „malíře s grafickou jehlou v ruce“ a brilantní technickou výbavou, nelze označit jen za pouhého ilustrátora.
Absolvent grafického ateliéru Augusta Brömseho vytvářel expresivní obrazy plné mystické religiozity i fantazie
a obskurního humoru, jež se opíraly nejen o práce svého učitele, ale také o manýru starých, pozdně gotických a barokních mistrů.
Nacházíme v nich také odezvy dobových realismů.
Vybrané práce představují Jakubkova životní témata, k nimž se opakovaně vracel, většinou biblické, mytologické i pohádkové
příběhy a literární a dramatické náměty. Vystavená díla jsou také vybrána z dobově úspěšných grafických cyklů, které jsou spojeny
s jeho vrcholným tvůrčím obdobím konce 20. a první poloviny
30. let 20. století. Ilustrace k románu Čtení o Ulenspiegelovi,
pohádkám bratří Grimmů nebo nedokončený grafický cyklus
k románu Simplicius Simplicissimus zachycují Jakubkova oblíbená
„těžká“ témata soubojů jedince s traumatickou skutečností.
Excelentní zvládnutí kreslířského i grafického řemesla
s osobitou invencí vytvořilo jasně rozpoznatelné dílo srovnatelné
s tvorbou nejen Augusta Brömseho, ale také např. s Alfredem
Kubinem nebo Emilem Orlikem.
Dobová kritika Jakubkovi přisuzovala vlastní, tehdejší
současnosti uzavřený svět. S odstupem času se však Jakubkovo
grafické dílo jeví jako nadčasově provokující a bez ohledu na
prostor a jazyk stále aktuální.
PhDr. Bohuslava Chleborádová
K výstavě byl vydán katalog a uspořádána komentovaná prohlídka
s kurátorkou PhDr. Bohuslavbou Chleborádovou
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Rudolf Jakubek (1902-1968) - Život a dílo v datech
5. 10. 1902
narozen v Kynšperku nad Ohří
1918-1922
studium na gymnáziu v Chebu
1922-1923
studium divadelní vědy u Artura Kutschera a dějin umění u Hanse Wölfflina
1923-1927
studium na Akademii výtvarných umění v Praze u Karla Krattnera,
Adolfa Brömseho a Franze Thieleho
1925-1937
kolektivní výstavy v Brně , Praze, Liberci, Teplicích, Vídni
1927-1933
Praha, volná tvorba, pedagogická činnost
1925-1927
litografický cyklus portrétů, biblických a literárních námětů
1927-1929
přechod k technice suché jehly, biblické náměty, symbolistní témata
1930
cyklus ilustrací k románu Charlese de Costera Čtení o Ulenspiegelovi
1934-1938
Teplice, volná tvorba, pedagogická činnost, členství v kuratoriu Sekce
pro výtvarné umění v Teplicích, kurátor sekčních výstav
1934
cyklus ilustrací k pohádkám bratří Grimmů
1935-1937
mytologické náměty, kresebná příprava ilustrací k románu Hanse
Jakoba Christoffela von Grimmelshausena Dobrodružný Simplicius Simplicissimus,
převod části kreseb do grafické podoby
1939-1946
vojenská služba, Východní fronta, zajetí, návrat
1948
vysídlení
1948-1953
tábor Bindlach u Bayreuthu
1953-1968
Laineck u Bayreuthu
1951
jeden ze zakladatelů umělecké skupiny „Freie Gruppe“ Bayreuth
1953
první samostatná výstava ve Stuttgartu
1953-1968
kolektivní výstavy v Německu, Rakousku, Španělsku, Jižní Americe,
Egyptě a na Blízkém Východě
21. 11. 1968
umírá v Lainecku
Autoportrét I., 1925, křídová a pérová litografie, japan.
Démonický, malířsky podaný portrét stojí na počátku expresivní tvorby „grafického malíře“ Rudolfa Jakubka.
Ukrývá již v sobě základní znaky Jakubkova díla. Dokonalou techniku a útočící výraz, sahající až k otázkám lidské podstaty.
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NOMÁDI EVROPY - příběh slovenského drátenictví
13. 7. - 23. 9. / Jízdárna
Ve čtvrtek 12. července 2018 byla slavnostně zahájena v Jízdárně teplického zámku výstava Považského muzea v Žilině s názvem
Nomádi Evropy - příběh slovenského drátenictví. O postavení drátenictví v dějinách Slovenska kurátorka výstavy Katarína Hallonová
řekla: „Představuje jeden z nejvlastnějších projevů národní materiální kultury a předměty zhotovené z drátu patří nejen
k nejtypičtějším slovenským řemeslným či uměleckým produktům, ale řadí se mezi unikátní artefakty i ve světovém měřítku. Slovenští
dráteníci objevili zajímavé vlastnosti drátu pro výrobu praktických užitkových předmětů. Vyvinuli unikátní technologii založenou na
ručním tvarování, vázání a proplétání kovových vláken bez svařování či pájení. Práci s drátem povýšili na řemeslo
a rozvinuli ho do takových forem a materiálních projevů, jaké neměly ve světě obdoby.“
Nomády Evropy tedy nejsou míněni migranti, ale nositelé kočovného řemesla, které vzniklo v 18. století na Slovensku a odtud se
šířilo zejména do českých zemí. Sestávalo z oprav nádob pomocí drátu a později z výroby drátěných a plechových výrobků, a přestože
v polovině 20. století ve své původní podobě definitivně zaniklo, zůstalo trvalým inspiračním zdrojem pro současné umělecké
řemeslníky, designéry a výtvarníky.
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Výstava byla rozdělena na dvě části. První prezentovala historické exponáty ze sbírek Považského muzea v Žilině, jediné instituce na
světě, která se drátenictví věnuje, a obsahovala například první výrobky vandrovních dráteníků - pasti na myši, podložky pod žehličky,
poličky, koše a mísy, šparáky do dýmek ad., ale i pracovní nástroje a tradiční oděv dráteníků a ukázky drátenických oprav poškozených
nádob. Ve druhé polovině výstavy byla zastoupena díla současných výtvarníků, kteří tvoří z drátu nejen užitkové předměty, ale
i interiérové doplňky, šperky, plastiky, reliéfy či malby, a v komorních uměleckých dílech často kombinují drát se sklem, keramikou
nebo kamenem.
K výstavě byla vydána také malá brožura, která byla k dipozici všem návštěvníkům. Málokoho by před návštěvou výstavy Nomádi
Evropy - příběh slovenského drátenictví napadlo, že z drátu lze vymodelovat parník, dámské šaty, boty, letadlo, krokodýla, lokomotivu
nebo zdařilé modely nejrůznějších druhů ptáků, mořských živočichů a hmyzu, ale i skutečná umělecká díla, která by řada z nás ráda
vlastnila.
Výstava byla příspěvkem k oslavám 100. výročí založení Československé republiky, vznikla ve spolupráci Ústeckého kraje
a Žilinského samosprávného kraje a v Jízdárně teplického zámku ji společně nainstalovali pracovníci Regionálního muzea v Teplicích
a Považského muzea v Žilině. Přestože před 25 lety došlo k rozdělení Československé republiky na dva samostatné státy, dále
intenzivně spolupracují nejen kraje, ale i pracovníci příbuzných institucí z obou rozdělených zemí a vzájemně si rozumějí.
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STROM A ČLOVĚK V KRAJINĚ ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ
13. 7. - 23. 9. / Jízdárna
Česká krajina je různorodá a jedinečná. Místo v srdci Evropy,
kolem dokola obklopené horami, stále nese stopy barokních
i starších zásahů - nejrůznější cesty, remízky, meze, rybníky,
památné stromy, kapličky, boží muka atd. jsou toho dokladem.
Jednotlivé krajinné prvky však byly likvidovány během
intenzivního scelování pozemků za dob nucené kolektivizace,
drobné i významné sakrální památky byly devastovány velmi
podobně jako krajina sama, a po staletí daný a zcela zásadní vztah
lidí ke konkrétnímu místu byl spolu se vzrůstající sekularizací
společnosti narušen. „Výsledkem vývoje krajiny v pohraničí je celá
řada zanikajících vesnic a opuštěných území. Některá místa jsou
využívána znova, ale přetržení vývoje je vnímatelné. Krajina totiž
vzniká každodenním dotykem svého majitele, a to po dobu mnoha
let. Když tento majitel najednou odejde, ten, co přijde po něm, si
vybere pouze to, co ho osloví či co potřebuje. Zbytek předmětů,
míst, domů, stromů zůstává v zapomenutí, zaniká, zarůstá, mizí...“
Od 90. let minulého století se objevují iniciativy a projekty, které
se snaží zpřetrhaná pouta obnovit. Mezi ně patří i Občanské
sdružení přátel Českého středohoří v Bílce pod Milešovkou
(s význačnými osobnostmi umělce Jana Koblasy a architekta Ivana
Noska), které usiluje o kultivaci krajiny i společnosti. Významnou
roli v této kultivaci hraje kultura, výchova a vzdělávání. Výstava
Strom a člověk v krajině Českého středohoří představila vedle
výtvarných prací dětí ze Základní a mateřské školy v Žalanech díla
studentů a pedagogů ateliéru Přírodní materiály Fakulty umění
a designu UJEP, která ve většině případů vznikla na srpnovém
sympóziu STROM v Žalanech. Díla byla průřezem různých
autorských přístupů k tématu krajiny. Jana Šulcová (objekt)
představila lapidární lineární kresbu krajiny vyrytou do kapoty
a dveří auta. Lucie Medřická (video a objekty) se pokoušela vylézt
co nejvýš do korun stromů, provázky měřila jejich výšku a natáčela
průhledy skrze větve do krajiny. Martina Pomeislová (kresba)
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využívala malé formáty pro klasické kresebné záznamy krajiny. Josefína Vávrová (instalace a tisky) hledala zvláštní kombinace
ovocných stromů rostoucích vedle sebe, jejich plody sbírala a zavařovala. Plody stromů využila také jako matrice pro několik grafik.
Stella Hrádková (akvarel) vytvořila sérii pohledů na Milešovku, kde však tato dominanta chybí, je z obrazu vyříznuta. Jakub Nitsche
(frotáž) zaznamenal touto kresebnou technikou strukturu kmene stromu na plátno. Markéta Oplištilová (velkoformátová fotografie)
fotografovala řez kmenem stromu, do jehož letokruhů vepsala „kronikářské“ poznámky konkrétních období. Robert Vlasák
(velkoformátový tisk) nasnímal technikou fotogrammetrie kmen živého stromu, který následně zobrazil v řezu a vytiskl na velký
formát. Jakási počítačová tomografie stromu ukazuje pohled, který za života stromu nelze spatřit. Jan Krtička (audiovizuální projekce)
prezentoval prostřednictvím videosmyčky digitální kresby pořízené v krajině, které byly přehrávány ve virtuálním ANS syntezátoru
(hudební nástroj, jež je schopen přehrát obraz jako zvuk). Kresby tak fungují jako jakési partitury, které syntezátor převádí do zvuků.
Výstava Strom a člověk v krajině Českého středohoří byla nejen inspirována zdejší jedinečnou krajinou, ale současně také příležitostí
připomenout nedávno zesnulého umělce Jana Koblasu (1932-2017).
Mgr. Vendula Fremlová, Ph.D.
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OSUDY KNIH - OSUDY LIDÍ
28. 9. - 30. 12. / I. výstavní místnost
Výstava vyprávěla příběhy knih a knihovních sbírek Teplicka dvacátého století, jež korespondovaly a předznamenávaly osudy
jejich autorů či majitelů nebo které byly napsány v důsledku událostí oné doby. Teplicko, které se každoročně postaralo o tisíce hostů,
jejich léčení, ubytování, klid a rozptýlení, se od 19. století měnilo také na významnou průmyslovou oblast s přílivem obyvatel
z vnitrozemí. Stavěly se gymnázia a obecné a odborné školy. Vycházely noviny a odborné časopisy. Mimo Městského divadla byla
hojně navštěvována kina a knihovny, čtenářské kluby pořádaly přednášky. V redakcích novin začínali budoucí spisovatelé - Ludwig
Winder, Leo Perutz a Max Brod, kterého atmosféra města podnítila k tvorbě.
Jedním zdrojem inspirace k uspořádání této výstavy byl nalezený archivní dokument „Soupis nevrácených knih z teplické Městské
knihovny“. Po připojení pohraničí Československa k Německé říši odcházelo mnoho českých rodáků, ale i židovské obyvatelstvo
orientované na německé kulturní zázemí, do vnitrozemí. Tuto dobu, kdy lidé přicházeli o své domovy a chránili se útěkem z pohraničí
obsazeného nacisty, dokládá sedmistránkový soupis nevrácených knih pořízený koncem roku 1938. Nepřekvapí, že jména mnohých
teplických rodáků ze seznamu čtenářů nevrácených knih, nacházíme v soupisu obětí tzv. „rasových zákonů“ a „konečného řešení“.
Seznam nám do jisté míry dokládá skladbu knižního fondu německé Městské knihovny a zároveň vyspělou úroveň zájmů jejích
čtenářů. Jsou zastoupena jména mnoha soudobých autorů, jejichž díla byla v Německu od roku 1933 veřejně pálena na hranicích
(Thomas Mann, Erich Kästner, Leo Perutz, Egon Ervin Kisch ad.). Proroctví slov básníka Heinricha Heineho (1797-1856) v Almansoru:
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„Kde pálí knihy, tam lidi pálí nakonec...“ se začalo neúprosně
naplňovat.
Výstava připomínala osudy knižních sbírek České veřejné
knihovny Jiráskovy, jejíž fond Městská rada po 1938 nevydala, ani
nepředložila říšským orgánům ke kontrole a knihy uschovala.
A historie německé Městské knihovny v Teplicích je připomenuta
především rolí ředitele dr. Oskara Dreyhausena, který do jisté míry
odolával snahám o získání vlivu hlasatelů „nových pořádků“.
Latinské rčení HABENT SUA FATA LIBELLI (Knihy mají své osudy)
nám přiblížilo dílo tří spisovatelů - teplických rodáků - Antona
Dietzenschmidta, Melchiora Vischera a Michala Mareše. Zatímco
první z nich se v důsledku vývoje na sklonku třicátých let odmlčel
„jako puklý zvon“, druhý dokončil a vydal roku 1940 dvousvazkové
dílo „Jan Hus. Jeho život a doba“, které však bylo vbrzku zakázáno
a distribuce ustala. Ale i mnohé knihy, které získala knihovna muzea
řadu let po válce, sdílely osudy svých majitelů oné doby. Výstava
prezentovala i osudy několika rodáků či lidí, kteří zde působili po
mnoho let, např. sociálního demokrata Františka Cajthamla,
českého učitele a spisovatele Jaroslava Františka Urbana ad.
PhDr. Jana Perutz Michlová

K výstavě byly uskutečněny dvě komentované prohlídky s kurátorkou výstavy
PhDr. Janou Perutz Michlovou. Portréty osobností, o jejichž osudech výstava
vypovídala, vyzdobila výstavní místnost MgA. Aneta Bendáková.
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TEPLICE ZA 1. REPUBLIKY (1918-38)
18. 10. - 25. 2. 2019 / Jízdárna
Výstava Teplice za 1. republiky 1918-38 byla součástí projektu
teplického muzea, který připomínal významná výročí roku 2018
spojená s naší státností. Výstava byla uskutečněna díky podpoře
Ministerstva kultury ČR a představila přes 200 dochovaných
trojrozměrných sbírkových předmětů, reklamní cedule, inzeráty,
plakáty, obrazy, pohlednice a fotografie, doplněné časovými osami, dobovým filmem a interaktivní laboratoří. Cílem unikátní výstavy
bylo ukázat co nejširší veřejnosti, jak se žilo v Teplicích v prvních dvou desetiletích československého státu.
První řada exponátů a dokumentů připomněla situaci v Teplicích těsně po roce 1918, kdy zde vznik Československa nevítalo
většinové německé obyvatelstvo s nadšením. Následující léta totiž přinesla českému obyvatelstvu Teplic mnohá zklamání nad tím,
jak málo se změnilo jejich postavení, a německé většině nutnost vyrovnat se se životem v Československu. Další vystavené artefakty
z této doby ale přibližují návštěvníkům výstavy dvacátá a třicátá léta 20. století jako dobu rozvoje a prosperity. Přispívá k tomu
i dobový film z roku 1929, zapůjčený z Národního filmového archivu, ve kterém vidíme lázeňské město Teplice plné usměvavých lidí,
kteří korzují v lázeňských parcích, tančí při koncertech lázeňského orchestru a baví se houstnoucím automobilovým provozem.
Nespočet exponátů seznámilo návštěvníky s tehdy nově vzniklými obchody, restauracemi a hotely, výstavbou moderních domů
i celých vilových čtvrtí, zřízení nové české obecní a měšťanské školy a rozšiřováním sítě autobusového spojení s městy v okolí i se
sousedním Německem. Velmi vděčnými exponáty výstavy byly fotografie a předměty, které se dochovaly z činnosti kulturních,
vzdělávacích, charitativních, uměleckých nebo sportovních spolků té doby. Stejně tak jako připomínky divadelních představení,
koncertů, výstav, přednášek, oslav nejrůznějších výročí nebo vystoupení významných umělců. Výstava neopomněla ani doklady
o sportovních utkáních a turnajích s mezinárodní účastí.
Závěrem výstava prostřednictvím dochovaných dokumentů připomněla, jak poklidnou atmosféru dvacátých let ukončila světová
hospodářská krize, kdy znovu ožila slova o právu Němců na sebeurčení a autonomii pohraničí. Nedílnou součástí výstavy byla tak
i připomínka posledních měsíců 1. republiky, kdy Teplice před hrozbou z Německa začali opouštět židé, čeští a němečtí antifašisté
a rodiny českých státních úředníkù. Mnichovskou dohodou připadlo pohraničí republiky Německu a dne 9. října 1938 vstoupila do
města německá armáda. Teplice se staly součástí nacistického Německa a v historii města Teplice se začala psát nová kapitola.
Výstava byla doplněna interaktivní laboratoří s meotarem a řadou komentovaných prohlídek, přednášek a programů pro školy.
Kurátorky výstavy: Mgr. Pavlína Boušková, PhDr. Bohuslava Chleborádová a Mgr. Jana Strnadová
Architektonické řešení a grafický vizuál: Ing. arch.Tomáš Petermann a BcA. David Janošek
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EXPONÁT MĚSÍCE
Mezi výstavami pořádanými Regionálním muzeem v Teplicích je nutno zmínit i výstavu nazývanou Exponát měsíce, která probíhá již
od února 1998. Každý měsíc je ve vstupních prostorách muzea zdarma představena kolekce nebo samostatný zajímavý předmět
z muzejních sbírek s krátkým textem, který seznamuje návštěvníky s jeho charakteristikou, historií a pozicí ve sbírkách.
Jednotlivé exponáty měsíce si prohlédnou všichni příchozí, takže pokud chceme uvádět hypotetický počet návštěvníků, tak je
v roce 2018 shlédl v souhrnu větší počet osob, než je celková roční návštěvnost RMT. Pro statistiku tvoří počet návštěvníků exponátu
měsíce 2018 10% z celkové roční návštěvnosti RMT, tj. 4425 osob.
LEDEN PhDr. J. Šteffl: Rakousko-Uherská šavle z uniformy báňského úředníka
ÚNOR Bc. J. Strnadová: Gramofonové desky s proslovy Klementem Gottwalda
BŘEZEN PhDr. J. Perutz Michlová: 220. výročí dokončení rukopisu „Pamětí“ Giacoma Casanovy
DUBEN M. Žemlička: Klíněnka jírovcová
KVĚTEN PhDr. L. Kursová: Výzdoba na pravěkých nádobách
ČERVEN M. Žemlička: Bourec morušový
ČERVENEC Bc. K. Suchá: Přírodní hedvábí
SRPEN Mgr. J. Strnadová: Havárie sovětského vrtulníku v srpnu 1968 v Kostomlatech pod Milešovkou
ZÁŘÍ Mgr. P. Boušková: 160. výročí založení Ústecko – teplické dráhy
ŘÍJEN PhDr. J. Perutz Michlová: Plakáty Vojtěcha Preissiga (1873 Světec - 1944 Dachau)
LISTOPAD N. Holánová: Pohlednice ve skládačkách a prospektech z období 1. republiky
PROSINEC MgA. J. Bažantová: Prvorepublikové toaletní sklo ve stylu Art Deco
Archiv exponátů měsíce roku 2018 najdete na adrese http://www.muzeum-teplice.cz/exponaty-mesice-2018/.
Ukázky exponátů měsíce roku 2018:
Exponát měsíce ledna
RAKOUSKO-UHERSKÁ ŠAVLE Z UNIFORMY BÁŇSKÉHO ÚŘEDNÍKA
Vystavená šavle byla součástí nálezu zbraní objeveného 6. dubna 2014 pomocí detektoru kovů v okolí Mlýnské ulice v Teplicích.
Nález se skládal z mečíku, polského bodáku, nacistické díky (s věnováním) a hornické šavle. Šavle z uniformy báňského úředníka,
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pochází z Rakouska-Uherska, lze ji datovat
do poloviny 19. až počátku 20. století. Čepel
se z důvodu silné koroze nedochovala. Po
dohodě s nálezci byly archeologům z teplického
muzea předány a následně restaurovány
v muzejních konzervátorských dílnách šavle
a mečík.
PhDr. Jindřich Šteffl
Exponát měsíce února
GRAMOFONOVÉ DESKY S PROJEVY
KLEMENTA GOTTWALDA
V únoru 2018 jsme si připomněli 70 let od komunistického převratu
v Československu, který se nesmazatelně zapsal do našich dějin jako
začátek komunistické diktatury, polických procesů, nucené emigrace,
cenzury a podřízení se zájmům Sovětského svazu. V dobové
historiografii byl označován jako Vítězný únor. V současné době existuje
několik odlišných názorů na únorové události. Obecně je přijímán názor,
že se jednalo o dlouhodobě plánovanou akci, pod záštitou Sovětského
svazu. Komunisté provedli několik kádrových změn, vůči čemuž se
vymezili nekomunističtí představitelé státu. Situace přerostla ve vládní
krizi, která trvala od 17. do 25. února. Během této doby se komunisté
připravili na možnost ozbrojeného konfliktu (lidové milice). Vládní krize
vyvrcholila 25. února manifestací na Václavském náměstí v Praze.
Nákladní vůz zde posloužil jako improvizovaná tribuna. Společně
s Klementem Gottwaldem byli na tribuně Rudolf Slánský, Václav
Kopecký, Zdeněk Nejedlý, Viliam Široký, Marie Švermová, Václav Nosek a
Vladimír Clemenstis. Klement Gottwald oznámil davu, že prezident
Eduard Beneš přijal jeho řešení vládní krize a podepsal dekrety, které mu
předložil. Manifestace proběhla pod dohledem bezpečnostních složek.
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Tehdejší Gottwaldovy projevy jsou zachyceny na gramofonových deskách značky SUPRAPHON. Gottwald a jeho proslovy se staly
symbolem převratu a v průběhu let byly neustále vydávány za účelem upevňování režimu. Pořizování kopií desek, veřejné
provozování a rozhlasové šíření bylo zakázáno, všechna práva byla vyhrazena výrobci desek. Součástí exponátu měsíce února 2018 byl
také kufříkový gramofon z druhé poloviny 20. století, na kterém se vystavené desky gramofonové tehdy přehrávaly.
Bc. Jana Strnadová
Exponát měsíce března
220. VÝROČÍ DOKONČENÍ RUKOPISU „PAMĚTÍ“ GIACOMA CASANOVY
V roce 2018 uplynulo 220 let, kdy zde v kraji mezi hradbou Krušných hor
a kopci Českého středohoří na duchcovském zámku skončila životní pouť
Giacoma Casanovy (1735-1798). Nabídku do služby společníka a knihovníka
hraběte Karla Josefa Valdštejna, se kterým se seznámil Casanova jako
sekretář benátského vyslance Foscariniho ve Vídni, zprvu odmítl, ale po
náhlém úmrtí vyslance v dubnu 1784 byl nucen hledat si nové zaměstnání. Na
cestě do Drážďan a Berlína na teplickém zámku u knížete Clary-Aldringena
mu Valdštejn znovu nabídl místo správce zámecké knihovny a Casanova ho
v srpnu 1785 přijal.
Vzdělaný muž, doktor práv a dobrodruh, který pocházel z rodiny
benátských herců, hledal uplatnění v centrech moci tehdejší Evropy od
Benátek, Říma, Neapole, Korfu, Cařihradu, Lyonu, Paříže, Petrohradu,
Holandska, Španělska, Stuttgartu, Curychu, Ženevy až po Vídeň. Mnohde
našel dobré uplatnění i velmi slušný příjem, jinde mu štěstí nepřálo, musel
putovat dále, občas skončil i ve vězení pro dlužníky. Znal vzdělance doby
osvícenství, ale znali bychom ho dodnes?
Svět by ho neznal, kdyby se posledních čtrnáct let života v knihovně
duchcovského zámku plně nevěnoval sepsání spisů, např. utopického pětidílného románu „Icosameron“ (1787), proslulého popisu
jeho útěku z benátského vězení: „Histoire de ma fuite des Prisons de la republique de Venise“(1788) a zejména pak pamětem svého
života: „Histoire de ma vie“ (první verze rukopisu roku 1792, druhá 1798). Jako knihovník duchcovského hraběte Valdštejna měl klid
pro psaní a jako návštěvník salónů teplického zámku nacházel vděčné posluchače svých pamětí.
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V Teplicích na zámku viděl Casanovu rád především kníže Charles de Ligne (1735-1814), který byl otcem Marie Kristiny, manželky
knížete Jana Nepomuka Clary- Aldringena. Jejich literárně nadaný syn Karel (Lolo) zaznamenal v devadesátých letech 18. století
takřka všechny jeho návštěvy, rozhovory s dědečkem de Ligne, názory na revoluční Francii, filosofii, divadlo, literaturu nebo magii.
I další lidé uchovali v korespondenci či záznamech svých deníků mozaiku každodennosti jeho života u nás v Čechách.
PhDr. Jana Perutz Michlová
Exponát měsíce dubna
KLÍNĚNKA JÍROVCOVÁ
Řada z nás se setkala se stromy jírovce maďalu - kaštanu, které již v létě
vypadají jako by přišel podzim. Příčinou toho všeho je klíněnka jírovcová
z čeledi vzpřímenkovitých. Tento malý motýlek byl pro vědu objeven
v Makedonii v roce 1986 a krátce nato došlo k jeho rychlému šíření
severozápadním směrem. V roce 1993 pronikla klíněnka i na naše území
a stala se zde nevítaným hostem.
Jírovec maďal je u nás dlouhodobě pěstován a dnes je již zdomácnělou
dřevinou. Na jeho listy klade klíněnka vajíčko, z kterého se líhne housenka. Ta
se prokouše do listu a pokračuje žírem uvnitř. Vznikají tak plošné chodby
viditelné zvenčí listu. Nakonec se uvnitř listu i kuklí. Přibližně po dvou týdnech
se líhnou motýli, kteří mají rozpětí křídel kolem 8 mm. Tento cyklus se
v průběhu roku a v závislosti na počasí několikrát opakuje. Poslední generace
zůstává přes zimu v kukle a motýli se líhnou na jaře s probouzejícím se jírovcem.
Napadení stromu je při první generaci sotva znatelné. I přesto se z ní líhne
velký počet motýlů. Po spáření klade samička 20 - 40 vajíček a počet napadených listů několikanásobně vzroste. Tam kde byla
přezimující generace silná, kde nebylo shrabáno listí, je počet napadených listů značný. Na podzim již nenajdeme nepoškozený list.
I přes značné oslabení není strom nijak v růstu ohrožen. Shrabáním a odstraněním spadaných listů z okolí částečně předejdeme
většímu počátečnímu napadení klíněnkou.
V našem okolí se můžeme setkat i s klíněnkami jiných druhů. Celkem jich v Čechách žije přes 60 druhů. Všechny mají velmi
podobný způsob života. Ten se liší hlavně ve druhu přijímané potravy skládající se převážně z listů stromů a umístění plošné chodby
(na rubu nebo líci listu). Mnoho druhů klíněnek se specializuje na jeden druh potravy. Příkladem mohou být tři různé druhy klíněnek
na třech různých druzích javorů, nebo dva druhy klíněnek na lísce, kde jeden druh má plošné chodby z rubu listu a druhý z líce.
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Nemalé množství housenek a kukel zahubí hmyzožravé ptactvo. Hlavními nepřáteli klíněnek jsou však drobní zástupci
blanokřídlého hmyzu, kteří na nich parazitují. Řada z nich se přímo specializuje na určitý okruh hostitelů. Míra napadení je mnohdy
nad 50 % a úspěšně tak decimuje své hostitele na přijatelný počet.
Klíněnka jírovcová bohužel dosud v přírodě tyto přirozené nepřátele nemá. Jedinou pomocí tak zůstává pravidelné hrabání
spadaného listí na podzim. Strom tak nevyléčíme, ale minimálně oslabíme první generaci klíněnek na jaře.
Miroslav Žemlička
Děkujeme Markovi Vojtíškovi, který nám poskytl fotografie Klíněnky jírovcové ze svého webu Koláčkova galerie motýlů (www.kolas.cz).

Exponát měsíce července
PŘÍRODNÍ HEDVÁBÍ
Techniku zpracování hedvábného vlákna bource morušového objevili v Číně již ve
3. tisíciletí před Kristem a byla přísně střeženým státním tajemstvím. Pokus
o vývoz vajíček, housenek nebo kokonů se trestal smrtí. Legenda o objevení praví, že
manželka čínského císaře odpočívala pod morušovým stromem, do šálku s čajem jí ze
stromu spadl kokon bource morušového a v teplé vodě se začal rozmotávat.
Největší poptávka po hedvábné tkanině byla z Říma, kde jemnou tkaninu milovali
a byli schopni za ni platit obrovské sumy. Hedvábí se doslova vyvažovalo zlatem, ceny
byly tak vysoké a hedvábí tak málo, že senát nařídil zákaz prodeje hedvábí. Bohatí
Římané ovšem tak protestovali, že byl zákaz zrušen.
Čína držela monopol na výrobu hedvábí až do 6. století po Kristu. Podle pověsti se
technika výroby dostala do Evropy díky dvěma mnichům, které vyslal císař Justinián
roku 552 po Kristu. Těm se podařilo vynést z Číny vajíčka bource a semena moruše
v dutých holích. Obchod se v 7. století rozvíjel hlavně v Byzanci. Za křížových výprav
křižáci za pomoci Benátčanů přivezli chov bource do Evropy ve velkém.
Hedvábí je přírodní vlákno produkované bourcem morušovým. Bílý motýl
z jihovýchodní Asie ztratil domestikací schopnost létat a je zcela závislý na lidské péči.
Nepřijímá potravu, žije jen několik dní a jeho jediným úkolem je naklást vajíčka.
Housenky se živí výhradně listy stromu moruše bílé, nakonec se zakuklí do kokonu
z hedvábného vlákna, které produkují jejich slinné žlázy. Při líhnutí se motýl prokousává
ven, a proto se pro zachování hedvábí musí usmrtit ještě dřív, než poškodí vlákno.
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Kokony se sbírají 8 - 10 dní po zakuklení, pro usmrcení se suší vzduchem při 80 - 85°C. Následně se máčí v horké vodě, aby se
rozpustil sericin, jež vlákno spojuje. Z jednoho kokonu může být odmotáno vlákno v délce až 4000 metrů. Nejdřív se odmotá 500 –
1000 metrů méněcenného vlákna, které se zpracovává na buretovou přízi, prostřední část vlákna cca 1000 m je nejkvalitnější
tzv. gréž, ta obsahuje i po odmočení ještě 30% sericinu. Z vnitřku kokonu zbyde ještě asi 2000 m útržků dlouhých 20 - 40 cm, tyto
jemné nitky se spřádají v hedvábnou nit, čím více celistvých dlouhých nití je použito, tím je kvalita hedvábí vyšší. Po odmotání se nit
vyvařuje a bělí v roztoku popela, kdy dojde k odstranění zbytků lepidla, zvláčnění vláken, která získají správný lesk, bílou barvu,
měkkost a ohebnost. Poté se spřádají a tkají do textilií. Hedvábí se snadno barví.
Hedvábné vlákno je neuvěřitelně tenké, jemné a vzdušné, proto je ho potřeba velké množství - na 12 kg hedvábné tkaniny je
potřeba 100 kg kokonů, což je 70 tisíc housenek, které snědí dvě tuny morušového listí.
Kromě bource morušového existují ještě dva motýli, kteří také tvoří hedvábné vlákno. Říká se mu plané hedvábí (tussah), má
kratší nepřetržitou délku vlákna, je téměř bez lesku, má hnědou barvu a je hrubší.
Bc. Kateřina Suchá
Exponát měsíce srpna
HAVÁRIE SOVĚTSKÉHO VRTULNÍKU V SRPNU 1968 V KOSTOMLATECH POD MILEŠOVKOU
Vrtulník Mi-4 havaroval krátce po osmé hodině ranní
24. srpna 1968 v lese nedaleko obce Kostomlaty pod
Milešovkou. Od události uběhlo již téměř padesát let, ale stále
jsou kolem této příhody otazníky. Sovětský vrtulník údajně
letěl z Drážďan do Prahy s propagačním materiálem obhajující
srpnovou invazi. U vrtulníku došlo k závadě na motorech,
přičemž svou roli podle svědků mohla sehrát i mlha. Krátce po
havárii se na místo nehody dostavilo několik místních
obyvatel. Jeden z prvních byl pan Jiří Vaněk, který zhotovil
fotografie ještě hořícího vrtulníku.
Na palubě bylo pět osob - pilot K. I. Batisčev, letovod
L. L. Šulajev, palubní mechanik V. M. Pavlovskij, Karel Jefimovič
Něpomňaščij a Alexandr Alexandrovič Zvorykin. Poslední dva
zmiňovaní pasažéři, kteří pád nepřežili, se přepravovali
v nákladovém prostoru společně s propagandistickými letáky
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a plakáty. Podle svědectví pana Vaňka pilot oznámil: „Mašina otkazalas rabotať.“ Tato věta byla v následujících dnech několikrát
použita jako titulek řady novinových zpráv. Hasičská jednotka, která dorazila na místo nehody, měla v rámci zásahu udělat několik ran
sekyrou do neohořelého trupu. Právě tyto rány se pak staly předmětem obvinění ze strany sovětských vyšetřovatelů, kteří tvrdili, že je
to prokazatelný důkaz o sestřelení stroje. V době, kdy tam dorazili čeští vyšetřovatelé, byla již ohořelá těla odvezena sovětskými
vyšetřovateli společně s částí vraku, čímž se zkomplikovalo vyšetřování. V rámci vyšetřování provedli sovětští vyšetřovatelé kontrolu
české posádky spojařů na Milešovce, na kterou padlo podezření ohledně sestřelení stroje. Sovětská strana měla rozkaz posádku
zlikvidovat, ale po vysvětlení, že z tohoto místa k útoku dojít nemohlo, ke splnění rozkazu nedošlo. V polovině září 1968 byl policií
případ uzavřen jako nehoda. Sovětská strana ale s tímto rozhodnutím nesouhlasila, proto v únoru 1969 pověřila zvláštní komisi
k opětovnému vyšetření celé události. Vyšetřování se nedobralo konce a tak v květnu 1969 rozhodl generální inspektor Ministerstva
vnitra Československé republiky, že případ bude odložen. Tuto událost připomínaly dva pomníky, které byly věnovány zemřelým
pasažérům. Jeden z nich se nacházel přímo na místě havárie a pravděpodobně vznikl krátce po ní. Další stál na náměstí
v Kostomlatech a byl odhalen 24. srpna 1978. Oba pomníky byly zlikvidovány po roce 1989.
Důvodem, proč si tuto událost připomínáme, je souvislost s politickou situací v té době, která výrazně ovlivnila průběh
vyšetřování havárie. Po zahájení invaze vojsk Varšavské smlouvy v noci z 20. na 21. srpna 1968 byla situace v zemi velmi vyhrocená.
Obyvatelé v prvním týdnu invaze otevřeně bojkotovali příjezd vojsk. Protestovalo se nejen v Československu, ale také v zahraničí.
Mgr. Jana Strnadová
Exponát měsíce září
160. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ÚSTECKO – TEPLICKÉ DRÁHY
V letošním roce si připomínáme 160. výročí založení Ústecko –
teplické dráhy. Exponát měsíce září představuje několik předmětů
s přímým vztahem k Ústecko - teplické dráze, které se nacházejí
v historické sbírce teplického muzea. Soukromá železniční společnost
Ústecko – teplická dráha (k. k. privilegierte Ausig – Teplitzer Eisenbahn
– Gesellschaft neboli A. T. E.) vznikla z podnětu těžařů a průmyslníků
v teplické pánvi, kteří měli zájem o vývoz uhlí do Německa. Její vznik
znamenal zásadní průlom v oblasti dopravy zboží a osob v teplickém
regionu. V květnu 1858 těsně před zahájením lázeňské sezóny
v Teplicích byla Ústecko - teplická železnice slavnostně otevřena, hlavní
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sídlem společnosti byly Teplice. Umožnila tak hromadnou osobní a nákladní dopravu a zlepšila možnosti přepravy lázeňských hostů.
V roce 1923 byla zestátněna a její tratě převzaly Československé státní dráhy. Všechny tratě, vybudované A. T. E., jsou i nadále
v provozu, hlavní trať funguje jako nejdůležitější železnice, spojující města mezi Ústím nad Labem a Chomutovem.
Mgr. Pavlína Boušková
Exponát měsíce října
PLAKÁTY VOJTĚCHA PREISSIGA (1873 SVĚTEC – 1944 DACHAU)
Na měsíc říjen 2018 jsme vybrali, vzhledem k stoletému výročí vzniku
samostatné republiky Čechů a Slováků – Československa, tisky na podporu
„Českého národního sdružení“ v USA a tisky z let 1939 a 1940. Jejich
autorem je Vojtěch Preissig, rodák z nedalekého Světce, absolvent pražské
Umělecko-průmyslové školy, který působil také v Paříži, kde spolupracoval
s Alfonsem Muchou. Byl členem Spolku českých výtvarných umělců Mánes
a spolku grafiků Hollar a vydavatelem časopisu „Česká grafika“. Po roce 1910
odešel do Ameriky, kde se po počátečních obtížích velmi dobře uplatnil jako
grafik, učitel na umělecké škole a od roku 1916 působil jako ředitel školy
grafického umění v Bostonu. Velmi podporoval snahy T. G. Masaryka
o obnovení českého státu ve spojení se slovenským územím. Pro podporu
tohoto úkolu vytvořil v roce 1918 Vojtěch Preissig řadu plakátů: Za českou
samostatnost; Za svobodné spojení československých barev; Už Slovensko
vstává, pouta strhává; Kdo za pravdu hoří; Buď – anebo; Československá
revue. Oficielní orgán Americko-československého výboru a plakát zvoucí na
bazar ve prospěch československé armády, který se konal 11. - 13. 10. 1918.
Preissig se vrátil z USA do Československa až roku 1931. Měl vlastní dílnu
a pokračoval v práci grafika, malíře a tvůrce písma. Jeho práce v době
ohrožení samostatnosti se podobá heslu na bankovkách „Bankovky jsou
kryté zlatem“, podobně Vojtěch Preissig, jak cítil, tak jednal, okamžitě po
březnu 1939 se zapojil k odboji proti hitlerovskému Německu, jak dokládá plakát ČS republika trvá! Takový teď má znak! 28. října
1939. Od roku 1940 vydával, tiskl a kolportoval ilegální časopis „V BOJ“, byl zatčen, souzen spolu s dcerou Irenou, která byla
popravena a on byl odvezen do koncentračního tábora Dachau, kde zahynul 11. června 1944.
PhDr. Jana Perutz Michlová
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Exponát měsíce listopadu
POHLEDNICE VE SKLÁDAČKÁCH A PROSPEKTECH Z OBDOBÍ 1. REPUBLIKY
Rok 1870 lze považovat za rok vzniku pohlednice, což je běžně a poněkud
nepřesně používaný výraz pro všechny druhy obrázkových dopisnic, tedy pro
poštovní lístky s obrázkem a plochou určenou pro písemné sdělení, adresu
a známku. Adresní strana měla označení Correspondenz-Karte. Tato strana se
směla používat jen k psaní adresy. Úředně byl stanoven rozměr na 14 x 9 cm. Od
roku 1906 přijaly všechny země světové poštovní unie úpravu, kde je zadní strana
rozdělena na dvě části – pro adresu a text, čímž se uvolnil prostor pro uspořádání
obrazové strany.
Zprvu byly na pohlednicích tištěny hlavně reklamní náměty, ale v 90. letech
19. století, kdy nastala jejich masová produkce, na nich začaly převládat pohledy na
města, důležité budovy a pamětihodnosti, lázně, krajiny, přírodní scenérie a další
místopisné zajímavosti. Další velkou skupinu tvoří tzv. pohlednice žánrové, kam
řadíme reprodukce uměleckých děl, blahopřání ke kalendářním cyklům,
pohlednice k osobním a rodinným událostem a pohlednice s různými žánrovými
výjevy - hospodskými či komickými, milostnými a erotickými. Postupně se rozšířila
i tématika historická, národopisná, vlastenecká, náboženská, politická, technická
a sportovní. Nechybělo ani zachycení přírodních pohrom, důlních katastrof a požárů.
Ale vraťme se zpět k původnímu zaměření pohlednice, a to k pohlednici
reklamní. Ta byla využívána jak ve sféře výrobní, obchodní a pohostinské, tak její
obliba rostla i v oblasti turistického ruchu, neboť návštěvníci měst, lázní, zámků,
hradů a jiných pamětihodností či významných míst si rádi odnesli na památku
připomínku na zajímavé místo, kde strávili příjemný čas. Odtud je již jen krok ke
vzniku tzv. „skládaček“ v 80. letech 20. století, které představily najednou více
záběrů - reprodukcí jednotlivých pohlednic, převážně topografického charakteru. Ty se skládaly jednotlivě jako harmonika do
pohlednicové nebo jiné velikosti, někdy i velmi titěrné. Více informací přinášely reklamní prospekty, které vedle doplňujících
pohlednic a fotografií, informovaly o vzniku a zajímavostech daného místa nebo o lázeňských procedurách, které vydávaly jednotlivé
lázeňské domy a těší se dodnes nejen sběratelskému zájmu.
Nina Holánová
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Exponát měsíce prosince
PRVOREPUBLIKOVÉ TOALETNÍ SKLO VE STYLU ART DECO
20. – 30. léta 20. století byla v užitém umění a v architektuře spojena s uměleckým stylem zvaným Art Deco, který získal své
označení podle názvu Mezinárodní výstavy dekorativního umění konané v Paříži v roce 1925. Tento dekorativní styl nesl rysy hned
několika směrů, doznívající secese a pak především znaky nastupujícího kubismu a futurismu. V užitém umění a řemesle převládaly
zjednodušené linie a čisté barvy. Z námětů převažovaly geometricky pojaté rostlinné i figurální motivy. Charakteristickým dekorem
byl stylizovaný východ slunce a sluneční paprsky nebo fontána s tryskající vodou. Umělci často používali kontrasty průhledných
a neprůhledných ploch, kterých docilovali použitím dekorativních technik jako je matování a lept. Ve figurálních motivech došlo
k posunu od dlouhovlasých, rozevlátých secesních dívek k štíhlým,
sportovním a sebejistým ženám. V českém prostředí se setkáváme ve stylu
Art Deco s prvky národního ornamentu – stylizované lípové ratolesti, pro něž
se vžilo označení „kubizující dekorativismus“, který se projevil zejména
v produkci pražského uměleckého sdružení ARTĚL. Vynikající úrovně
dosahovaly též práce studentů sklářských škol v Novém Boru a Kamenickém
Šenově spolupracujícími s firmou Lobmeyr a vídeňskou Wiener Werkstätte.
Jako Exponát měsíce prosince jsme z muzejního depozitáře vybrali
skleněnou ručně broušenou a matovanou dózu od firmy Bratři
Rachmannové z Nového Boru, která je typickou ukázkou stylu Art Deco
a doplnili ji o dózu a toaletní soupravu z růžového lisovaného skla ze stejného
období, která se skládá z flakonu se zátkou a flakonu s pumpičkou, dózy
a misky na hřeben. Nejrozšířenějším typem toaletního skla je FLAKON
různých velikostí, buď se zátkou nebo s rozprašovačem. Od konce 19. století
byl obvyklým typem rozprašovač s kovovou mechanikou a balónkem.
Toaletní souprava byla nejčastěji třídílná – větší flakón, menší flakón a dóza
(na pudr nebo krém). Sada mohla být doplněna o další díly, jako jsou miska na
hřeben, prstýnky či na drobnosti (vlásenky, sponky ad.); kazeta na šperky
nebo na vatu, bonboniéra, dekorativní příruční zrcátko nebo číška na vodu.
Nedílnou součástí bývaly i vázičky nebo svícny. Soupravy se zpravidla skládaly
z lichého počtu kusů a byly dodávány ve zdobených dárkových pouzdrech.
MgA. Jitka Bažantová
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EXPOZICE
Stávající expozice na teplickém zámku v roce 2018 navštívilo 5101 návštěvníků
(z toho 1811 lidí románskou expozici Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích). Expozice
v pobočce Regionálního muzea v Teplicích (dále jen RMT) v Muzeu Krupka byla v únoru
2018 z důvodu rekonstrukce budovy muzea a realizaci nového moderního Hornického
muzea Krupka uzavřena pro veřejnost.
Realizace projektu bude trvat tři roky a předběžné náklady se odhadují na 50 miliónů
korun. Do konce roku 2021 zde vzniknou nové moderní expozice hornického muzea,
jejichž součástí bude i původní expozice Krupka a cín. Expozice Příroda severozápadních
Čech bude v budoucnosti instalována na teplickém zámku. Změna expozic souvisí
s česko-saskou nominací Krupky na Seznam světového dědictví UNESCO.
(Pozn. Krušnohorská hornická krajina byla zapsána na seznam UNESCO v červenci 2019.)

EXPOZICE HUB V NC FONTÁNA
V dubnu 2018 byla ve II. patře Nákupního centra Fontána Teplice otevřena expozice
hub severozápadních Čech, která byla dočasně přemístěna z Muzea Krupka do
depozitáře v Sobědruhách. Expozice byla veřejnosti přístupná zdarma každý den od 9 do
21 hodin a prezentovala 190 modelů celých skupinek hub velmi dobře zpracovaných
podle originálů z přírody. Houby byly zhotoveny z umělé hmoty - moduritu a posléze
polychromovány. V průběhu let 1973 až 1998 je zhotovil pan Stanislav Lánský z Náchoda,
který bohužel zemřel již v roce 1999. Podle našich specialistů - mykologů i podle
zahraničních odborníků se jedná o zcela unikátní sbírku.
TROJROZMĚRNÁ PODOBA KRÁLOVNY JUDITY
V roce 2018 odborníci vytvořili vizualizaci obličeje české královny Judity Durynské,
která ve druhé polovině 12. století založila klášter v Teplicích. Podobu zrekonstruoval
brazilský 3D designér Cícero André da Costa Moraes na základě lebečních kostí a 14. září
2018 ji představil v Muzeu Karlova mostu v Praze.
Ostatky královny Judity objevily archeologové teplického muzea v 50. letech 20. století
při archeologickém výzkumu románské baziliky a kláštera v Teplicích. Antropologické
expertizy ukázaly, že měřila kolem 160 cm a zemřela na tehdejší dobu ve vysokém věku
75 až 80 let ve skvělém zdravotním stavu, o čemž svědčí i to, že měla všechny zuby bez
jediného kazu. Replika Juditiny lebky je vystavena na teplickém zámku v románské
expozici, originál je uložen v depozitáři Národního muzea.

Foto Milan Malíček, Právo
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EDIČNÍ ČINNOST
V roce 2018 byla sestavena a vytištěna Výroční zpráva Regionálního muzea v Teplicích za rok 2017, pro velký zájem dotištěna
publikace HRADIŠTĚ HRÁDEK U LIBOCHOVAN - Výsledky archeologického nedestruktivního výzkumu (2013-2016) editorů Jindřicha
Šteffla a Radky Hentschové a vydán sborník Zprávy a studie RMT 32/2018.
NOVÉ PUBLIKACE
Sborník zpráv a studií Regionálního muzea v Teplicích (dále jen RMT) vychází každý druhý rok už od roku 1965 a slouží
k zveřejňování výsledků přírodovědných, historických a společenskovědných výzkumů, které probíhaly v průběhu dvou let od vydání
předchozího sborníku. Ve sborníku publikují odborní pracovníci RMT a další autoři, kteří své výzkumy věnují regionu
severozápadních Čech. V roce 2018 přinášejí dvě přírodovědné a pět historických studií a čtyři zprávy k životním výročím.
Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích 32/2018
OBSAH
Miroslav Radoň: Vzpomínka na pana RNDr. Norberta Krutského (1932-2018), str. 5
Vít Joza: Příspěvek ke květeně Teplicka III., str. 53
Jiří Wolf: K význačnému životnímu jubileu PhDr. Jany Perutz Michlové, str. 65
Jiří Wolf: Corrigenda k nápisům teplického okresu, str. 67
Jiří Wolf: Rodinné zápisky Jana Václavovic Bílského souseda teplického a jeho dětí z let 15901630 (heuristická poznámka k neznámému rukopisu), str. 71
Jiří Wolf: Prvotisky knihovny Regionálního muzea v Teplicích jako kulturněhistorický pramen
(předběžná poznámka k možnostem jejich budoucího studia), str. 81
Lucie Kursová: Životní výročí PhDr. Petra Budinského, str. 93
Lucie Kursová: Životní jubileum PhDr. Milana Zápotockého, CSc., str. 95
Jana Perutz Michlová: Pěvecký spolek Slavík Lidumil a jeho ženský sbor v letech 1934-38,
str. 97
Milan Černý: Hudební aktivity při kostele svatého Jana Křtitele ve Flájích během první poloviny
18. století, str. 101
Radim Neuvirt: Psí známky okresu Teplice II. - Okresy Duchcov a Bílina, str. 123
Dr. Krutský v RMT v roce 2006, foto M. Radoň
Vladimír Mjalovský: Sudetoněmecká numismatická společnost, str. 169
Zprávy a studie RMT, sv. 32. Teplice : Regionální muzeum v Teplicích, 2018. 214 s. ISBN 978-80-85321-80-7, cena 200,- Kč
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DOPROVODNÉ AKCE
Prostory Regionálního muzea v Teplicích (dále jen RMT), respektive teplického zámku, nejsou využívány pouze pro stálé expozice
a krátkodobé výstavy muzea, ale jsou místem konání nejrůznějších kulturních a společenských akcí. V nově zařízené Místnosti pro
návštěvníky teplického zámku se od roku 2016 konají nejen přednášky pro veřejnost, ale také pravidelné schůzky České numismatické
společnosti, pobočky Teplice.
V roce 2018 pracovníci RMT zajistili pro 1710 žáků a studentů 68 programů pro školy a upořádali 11 přednášek,
12 komentovaných prohlídek a 42 dalších doprovodných akcí, které navštívilo celkem 5881 lidí.
Přednášky
18. 1. Mgr. Jiří Šlajsna: HISTORIE HORNÍCH MĚST V KRUŠNÝCH HORÁCH. VÝCHODNÍ KRUŠNOHOŘÍ
10. 2. Ing. Petr Šimr: LEGO PROMOTION
15. 2. Irina Elistratova: PIJAVICE LÉKAŘSKÁ
12. 4. PhDr. Jiří Wolf: SVĚT BAROKNÍ FANTASIE
26. 4. Jiří Dušek: ALL FOR JAN - diskusní pořad Jaroslava Spurného a Marka Wollnera
9. 5. Doc. PhDr. Jana Kiliána, Ph.D.: ROK 1618 NA TEPLICKU
23. 10. Přednáška a promítání filmu ULTRA v rámci KineDoku
7. 11. PhDr. Jan Rokoský: TEPLICE 1948-68
21. 11. PhDr. Jana Peruz Michlová: OSUDY KNIH OSUDY LIDÍ - v rámci Cimesu 2018
27. 11. Mgr. Michal Soukup: PRVNÍ SOCHA JUDITY ZAKLADATELKY v Teplicích
6. 12. PhDr. Bohuslava Chleborádová: KULTURNÍ TEPLICE 1918-38
Další vybrané doprovodné akce
8. 4. Dětská velikonoční dílna
12. 5. Opera buffa Vepřové schizma
25. 5. Dětské muzejní odpoledne
25. 5. XIV. muzejní noc v Teplicích
25. 5. Noc kostelů
26. 5. - 27. 5. FLER JARMARK
3. 8. - 18. 8. Letní kino na zámku
25. 8. KONCERT AMICOM

31. 8. - 2. 9. Divadlo na zámku
7. - 8. 9. TEPLICKÝ PIVNÍ RYNEK
14. 9. Mezinárodní den archeologie
27. - 29. 10. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (více na str. 31)
9. 11. Ochutnávka fa JELÍNEK v rámci Cimesu 2018
15. 12. Oživlý duch Vánoc s Divadlem v Pytli
16. - 17. 12. Dětská vánoční dílna

20. 9. 2018 navštívil teplický zámek s rodinou
hrabě Francesco Kinský dal Borgo
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OSLAVY VZNIKU REPUBLIKY NA TEPLICKÉM ZÁMKU
Volným vstupem do všech zřizovaných kulturních institucí si Ústecký kraj ve dnech 26. - 28. 10. 2018 připomněl 100. výročí
založení samostatné Československé republiky. Regionální muzeum v Teplicích otevřelo v průběhu těchto tří dnů zdarma své výstavy
a expozice s prodlouženou otevírací dobou do 18 hodin a zaznamenalo nebývalý zájem návštěvníků. V pátek 26. 10. tvořily většinu
neplatících příchozích zejména školy. Expozice a výstavy navštívilo během pátku 252 žáků a studentů nejen teplických škol, ale i školní
mládež například z Bíliny a Chlumce. O víkendu 27. a 28. 10. zpestřily návštěvu teplického muzea dvě komentované prohlídky právě
probíhajících výstav. V sobotu k výstavě Osudy knih - osudy lidí promluvila kurátorka výstavy PhDr. Jana Perutz Michlová. V neděli
komentovanou prohlídku výstavy Teplice za 1. republiky 1918-1938 uskutečnily spoluautorky výstavy PhDr. Bohuslava Chleborádová
a Mgr. Pavlína Boušková. Obě prohlídky se těšily vysoké návštěvnosti a byly velmi poutavé. Otázky návštěvníků padaly jedna za
druhou a lidé odcházeli nadmíru spokojeni. Výstavy během pátku a víkendu navštívilo celkem 862 lidí. Velkou pozornost vyvolal také
volný vstup do zámeckých expozic a románské expozice Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích. Přestože počet průvodců byl
o víkendu dvojnásobný, průvody zájemců o prohlídku nebraly konce. Celkem průvodci po expozicích v průběhu celkem
43 hodinových prohlídek provedli 447 lidí, celkem teplické muzeum v rámci DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ navštívilo 1309 návštěvníků.

XIV. MUZEJNÍ NOC V TEPLICÍCH * pátek 25. 5. 2018 * 19 - 24 hodin
Program XIV. teplické muzejní noci měl téma První republika a byl připraven ve spolupráci s Panoptikem Maxe Fische Martina
Ryby, Divadlem Orry Jaroslava Hunky a Divadlem v Pytli Petra Stolaře. Součástí programu byla také ohňová šou skupiny Pantha rhei
pro všechny ve 22 hodin a módní přehlídkou studentů Střední školy obchodu a služeb Teplice.
Večernímu programu tradičně předcházela dětská muzejní noc (resp. odpoledne) tentokrát s prvorepublikovým programem
a zábavnými aktivitami v expozicích teplického zámku.
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MUZEJNÍ PEDAGOGIKA
V roce 2018 nastoupila na nově vytvořené místo muzejního pedagoga Mgr. Vendula
Fremlová, PhD., jejíž pracovní náplní je zpřístupnění sbírkových předmětů a expozic
nejširší veřejnosti dynamickou a aktivní formou. Erudovaná pedagožka a kurátorka se
rychle zapojila do muzejní práce i kolektivu, aby z teplického muzea udělala živé místo,
centrum neformálního vzdělávání, které rozšiřuje obzory dětem i dospělým.
Nová muzejní pedagožka vedle tradičních komentovaných prohlídek expozic
a programů k výstavám připravila nové edukativní programy Regionálního muzea
v Teplicích ve stálých expozicích, jejichž prostřednictvím jsou rozvíjeny nejrůznější
kompetence žáků a studentů, tedy dovednosti, schopnosti, vědomosti, a to v souladu
s rámcovými vzdělávacími programy (RVP).
BÁSNÍK A JEHO MÚZA
Výprava na prohlídku expozice tzv. Puškinových přátel z Teplic, dokládající propojení
Teplic a rodiny Clary-Aldringen s význačným ruským básníkem Alexandrem Sergejevičem
Puškinem. Komentovaná prohlídka pracuje prostřednictvím dramatické etudy s četbou
úryvků z Eugena Oněgina a s poslechem části opery P. I. Čajkovského Evžen Oněgin.
KDYŽ SE ŘEKNE GOTIKA
Program prostřednictvím interaktivní komentované prohlídky představuje hlavní rysy
gotického umění, které jsou demonstrovány přímo v Expozici malířství a plastiky
14. - 18. století. Program využívá pracovního listu k seznámení s tímto uměleckým slohem.
O MĚŘENÍ ČASU
V předsálí tzv. Rokového sálu teplického zámku je umístěna expozice historických
hodin, kde se žáci a studenti pomocí metody hands on a muzejního kufříku dozvědí vše
o měření času. Program zahrnuje též experimentální úkoly a práci s pracovním listem.
O MODRÉM PTÁČKU
Objevná cesta do zámeckých komnat, kde lze v Modrém salonku zahlédnout modrého
ptáčka, v následující výtvarné dílně si pak vytvořit vlastní modrý vzor připomínající dekor
míšeňského porcelánu a pár malých ptáčků do něj ukrýt.
Bližší informace, zejména pro koho je edukativní program vhodný a jeho zařazení do
RVP, jsou zveřejněny na webových stránkách muzea.
www.muzeum-teplice.cz
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SLUŽBY BADATELŮM A VEŘEJNOSTI
Pracovnice a pracovníci odborných oddělení Regionálního muzea v Teplicích (dále jen RMT) v roce 2018 zajistili 1852 badatelských
návštěv a dotazů (z toho 1372 v knihovně).
Přírodovědné oddělení: 4 výpůjčky (331 předmětů), 85 odborných dotazů, 4 komentované prohlídky pro školy (97 studentů), 14 článků;
Archeologické oddělení: 4 výpůjčky (49 předmětů a souborů), 5 analýz (170 předmětů), 5 badatelů, 150 dotazů, 15 dokladů o předání
nálezu, 16 komentovaných prohlídek pro školy (290 žáků) a 2 pro MŠ (45 dětí), 4 přednášky, spolupráce na externí výstavě, 1 dotisk publikace,
5 článků;
Historické oddělení: 15 badatelů, 49 odborných dotazů, 3 články, 5 přednášek, 3 komentované prohlídky, 2 komentované procházky,
3 příspěvky do TV a 1 pro rozhlas, účast na 5 konferencích;
Knihovna: 1372 badatelů, 811 odborných dotazů, 99 uživatelů knihovny, 8000 dotazů v online katalogu, 6382 výpůjček (z toho
2006 ze sbírkových fondů), 1 rozhovor pro rozhlas, 3 informativní výklady, 6 komentovaných prohlídek, 6 přednášek, 2 příspěvky na
konferenci a 5 článků.
Ze sbírkových fondů RMT bylo v roce 2018 zapůjčeno 616 předmětů v rámci 20 zápůjček a Bc. Kateřinou Suchou vypracováno
35 smluv o užití věci. Na vlastní výstavy si RMT zapůjčilo 5 předmětů v rámci 3 zápůjček.
Pracovnice služeb veřejnosti Vlasta Tichá zajistila v roce 2018 39 pronájmů: 9x Místnost pro návštěvníky, 6x nádvoří teplického
zámku, 2x tzv. Ptačí schody, 13x Rokokový sál a 9 svateb v prostorách zámku.
Archeologické oddělení v roce 2018 vypracovalo 153 odborných stanovisek na požádání institucí a investorů, prozkoumalo
96 lokalit a provedlo 1 záchranný archeologický výzkum.
GDPR (OBECNÉ NAŘÍZENÍ NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ)
V návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů) informoval v roce 2018 ředitel RMT Mgr. Radek Spála návštěvníky teplického muzea, že v prostorách stálých
expozic, výstav a na chodbách k nim je pořizován videozáznam prostřednictvím uzavřeného kamerového okruhu - v souladu
s výše citovaným Nařízením - a to s ohledem na bezpečnost vystavených exponátů i návštěvníků pohybujících se v prostorách muzea.
Účastníci konkrétních muzejních akcí (např. prohlídky stálých expozic, vernisáže výstav, programy pro školy, komentované
prohlídky, přednášky a další doprovodné akce) byli informováni, že je pracovníci muzea při těchto příležitostech v souladu s výše
citovaným Nařízením pořizován fotografický a videozáznam pro účely dokumentační, archivační a tiskových zpráv (tj. pro ůčely
mediální propagace činnosti muzea jako veřejné instituce, konané ve veřejném zájmu).
Nová legislativa se výrazně dotkla provozu knihovny, ale i činnosti pracovnice styku s veřejností a všech dalších muzejních aktivit
souvisejících s prací s osobními daty a odbornou i laickou veřejností. Vedoucími jednotlivých oddělení byly zpracovány podklady - tzv.
data maping, které byly předloženy pověřenci ve věcech GDPR, kterým se pro RMT a další příspěvkové organizace Ústeckého kraje
stal Mgr. Jiří Kalach ( jiri.kalach@gdpr-platforma.cz, +420 608 958 090, Národní platforma pro GDPR z.s., Revoluční 1082/8, 110 00
Praha 1). Na jeho doporučení byla přijata náležitá opatření k řádnému dodržování GDPR.
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PORADNÍ SBOR PRO SBÍRKOTVORNOU ČINNOST
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Regionálního muzea v Teplicích (dále jen RMT) svolává pracovnice centrální evidence
RMT Bc. Kateřina Suchá, aby se vyjádřil k novým akvizicím a odpisům ze sbírek RMT. V roce 2018 se sešel dvakrát: 20. června
a 21. listopadu, aby vydal stanovisko k novým akvizicím a k odpisům ze sbírek RMT.
Členové Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost RMT
Jarmila Trägrová - soukromá sběratelka
Ing. Vladimír Mjalovský - předseda teplické pobočky České numismatické společnosti
PhDr. Ivana Slunéčková - ředitelka Regionální knihovny Teplice
RNDr. Petr Chvátal - geolog, přírodovědec
Mgr. František Mlnařík - odborný pracovník Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje
Vybrané akvizice roku 2018:
* Desky s kresbami motýlů a housenek, autor J. Altman, nákupní cena 5.000,- Kč
* Soubor fotografií, čb, papír, 13. 11. 1989, demonstrace v Teplicích, 12 ks, nákupní cena 1.200,- Kč
* Závěsná plaketa, kov se stužkou, 60 kg, Klub S. K. Slovan 1920, nákupní cena 300,- Kč
* Kniha J. Beneš: 6 let v exilu a druhé světové války, 1947, nákupní cena 800,- Kč
* Lustr trojramenný, kov, skleněná miskovitá svítidla, nákupní cena 2.500,- Kč
* Soubor pohlednic k roku 1918, 10 ks, nákupní cena 1.400,- Kč
* Soubor pohlednic ke konci války v roce 1918, 10 ks, nákupní cena 1.200,- Kč
* Vzorník skel s původními etiketami, 1920, Rudolfova huť, 24 ks, nákupní cena 3.000,- Kč
* Elektrická pokojová kamínka, bílý porcelán, Epiag Carlsbad, nákupní cena 300,- Kč
* Třídílná pamětní medaile, kov, S. K. Bivoj Hostomice 1922, nákupní cena 600,- Kč
* Minerály z regionu Severní Čechy, 37 ks, nákupní cena 8.000,- Kč
* Hornická uniforma, sako a kalhoty, vlna, 80. léta 20. století, nákupní cena 600,- Kč
* Promítačka diapozitivů v dřevěné bedně, 40. léta 20. století, nákupní cena 500,- Kč
AKVIZICE DO SBÍRKY HISTORIE
V roce 2018 zakoupilo teplické muzeum díky dotaci MK ČR ISO-c na výkup předmětů kulturní
hodnoty mimořádného významu Pamětní spis, věnovaný sborem úředníků správní radě
teplické železnice u příležitosti oslav 25. výročí zahájení provozu Ústecko - teplické dráhy, který
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je datován 20. 5. 1883. Ke spisu, který je uložen v deskách, potažených zeleným sametem
a zdobených ústředními propletenými písmeny A. T. E (Aussig-Teplitzer Eisenbahn), v rozích
ozdobených kovovými tepanými ornamenty s označením měst, které byly součástí Ústecko teplické dráhy (Teplice, Duchcov, Chomutov a Bílina), je připojeno 145 vlastnoručních podpisů
členů sboru úředníků na pěti listech.
Pamětní spis je jedinečným dokumentem, který se váže k historii soukromé železniční
společnosti Ústecko - teplické dráhy (k. k. privilegierte Ausig - Teplitzer Eisenbahn - Gesellschaft
neboli A. T. E.). Při příležitosti oslav 25. výročí zahájení provozu teplické železnice se sbor úředníků
rozhodl nechat zhotovit tento pamětní spis a věnovat jej správní radě společnosti.
Vznik Ústecko - teplické dráhy znamenal zásadní průlom v oblasti dopravy zboží a osob
v teplickém regionu. Podnět k založení této společnosti vzešel z okruhu těžařů a průmyslníků
v teplické pánvi, kteří měli zájem o vývoz uhlí do Německa. Od počátku 50. let 19. století proto
vyzývali státní autority k stavbě železnice a tím k jejímu napojení na již existující železnici z Prahy
přes Ústí nad Labem do Drážďan a na síť německých železničních cest. Nakonec si v roce 1856
založili vlastní akciovou společnost a získali koncesi na stavbu železnice. Hlavním sídlem
společnosti byly Teplice, sídlo firmy se nacházelo v budově teplického nádraží. V květnu 1858,
těsně před zahájením lázeňské sezóny v Teplicích, byla Ústecko - teplická železnice slavnostně
otevřena. Umožnila tak hromadnou osobní a nákladní dopravu, zlepšila možnosti přepravy
lázeňských hostů. Po úseku Ústí nad Labem - Teplice byla trať v roce 1867 prodloužena do
Duchcova a v roce 1870 přes Bílinu a Most až do Chomutova. V roce 1874 byla dokončena nová
trať z Trmic přes Úpořiny do Bíliny. Později provozovala společnost rozsáhlou síť drah
a navazujících vleček v Podkrušnohoří, především pro přepravu uhlí. V 90. letech 19. století
zrealizovala nejdelší místní dráhu v českých zemích, tzv. Severočeskou transverzálku o délce
143 km (z Řetenic u Teplic do Liberce). Stala se nejvýnosnější železniční společností v Rakousku Uhersku a díky svému štědrému sociálnímu programu pro zaměstnance, patřila k nejprestižnějším zaměstnavatelům v regionu. Po 1. světové válce došlo k omezení dopravy a poklesu
obratu společnosti. V roce 1923 byla zestátněna a její tratě převzaly Československé státní dráhy.
Všechny tratě, vybudované A. T. E, jsou i nadále v provozu, hlavní trať funguje jako nejdůležitější
železnice spojující města mezi Ústím nad Labem a Chomutovem.
O tomto pamětním spisu, jako čestném daru správní radě a řediteli A. T. E., informoval místní
tisk Teplitz - Schönauer Anzeiger č. 39 dne 22. 5. 1883. V rodině majitele, který spis teplickému
muzeu prodal, se pamětní spis uchovával po několik generací. Úředník správy A. T. E., vrchní
revident Viktor Hammer (jeden z podepsaných) byl zasnoubený s dívkou z rodiny, z níž pochází
původní majitel spisu. Nešťastnou náhodou zahynul při práci na trati a z piety byl poté tento spis
údajně věnován jeho snoubence.
Mgr. Pavlína Boušková, kurátorka sbírek historie a historické fotografie RMT
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AKVIZICE DO ZOOLOGICKÉ SBÍRKY
V 60. letech 20. století byla z pozůstalosti Josefa
Altmanna do zoologické sbírky tehdy Oblastního
vlastivědného muzea v Teplicích zakoupena
soukromá entomologická sbírka čítající bezmála
16 tisíc exemplářů motýlů (40 krabic, 5678 kusů)
a brouků (76 krabic, 9996 kusů). Josef Altmann
(1887, Běšiny u Klatov - 1967, Teplice v Čechách)
pracoval jako kovodělník ve Škodových závodech
v Plzni a ve volném čase prováděl faunistický
průzkum a sběry brouků a motýlů na Plzeňsku,
zvláště v okolí Plzně, Šlovic u Plzně, Vejprnic a Žihle,
a v severních Čechách. Amatérský entomolog koleopterolog, lepidopterolog se po roce 1945 stal
členem entomologické sekce Vlastivědného
kroužku při teplickém muzeu, kde zastával funkci
jednatele. V roce 2018 nabídla Altmannova vnučka
Regionálnímu muzeu v Teplicích ke koupi
52 dědečkových ručně malovaných tabulí motýlů,
housenek a brouků. Kresby vznikaly ve 30. letech
20. století a jsou namalovány na kartónech
o velikosti 34 x 25 cm, na nichž je zobrazeno
20 kreseb denních a 19 nočních tropických motýlů,
4 kresby brouků a 9 kreseb motýlích housenek se
živnou rostlinou. Tabule byly zařazeny do pomocné
dokumentace zoologické sbírky a společně
s Altmannovou sbírkou motýlů a brouků budou
prezentovány na připravované výstavě.
Miroslav Žemlička, kurátor zoologických sbírek
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PÉČE O SBÍRKU
V roce 2018 byla v Regionálním muzeu v Tepliích (dále jen RMT) zřízena nová funkce muzejního registrátora specialisty, kterým se
stala pracovnice centrální evidence Bc. Kateřina Suchá, jenž vede přírůstkovou knihu, dohlíží na průběh zákonných inventarizací
a evidence sbírky RMT zapsané na Ministerstvu kultury České republiky (dále jen MK ČR) pod číslem RMT/001-09-27/030001. Dále
zajišťuje výpůjční smlouvy, svolává jednání Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost a pořizuje z nich zápisy, zajišťuje aktualizace
zápisu v Centrální evidenci sbírek (CES) na MK ČR dle zákona č. 122/2000 Sb. a Vyhlášky č. 275/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní
povahy MK ČR: a) o nové přírůstky a b) o sbírkové předměty zpracované během stanoveného období do II. stupně evidence a odpisy.
V neposlední řadě shromažďuje a uchovává veškeré doprovodné dokumenty ke sbírkám, jako jsou evidenční karty a knihy,
restaurátorské zprávy, posudky, korespondence ohledně nákupů atd.
Bc. Kateřina Suchá byla též pověřena koordinací zavádění nového počítačového evidenčního systému MUSEION nejen v RMT, ale
v rámci celého Ústeckého kraje. MUSEION byl zakoupen v roce 2018 Ústeckým krajem, aby byl sjednocen postup digitalizace
sbírkových fondů jím spravovaných příspěvkových organizací, které jsou postupně povinny nový evidenční systém používat.
Podmínkou je převod stávající evidence do nového systému, který postupně provádí externí dodavatelská firma.
TVORBA SBÍREK
V rámci akviziční činnosti byla v roce 2018 do geologické sbírky zakoupena kolekce 37 minerálů z lokalit severních Čech. Zoologická
sbírka byla nákupy doplněna o 52 barevných originálů kreseb motýlů, brouků a housenek. Sběrem bylo získáno 626 dokumentačních
vzorků zkamenělin terciérní flóry, hornin a minerálů. Do přírodovědných sbírek bylo dále zapsáno 525 dokumentačních
entomologických vzorků. Do archeologických sbírek nově přibylo 9 přírůstkových čísel (19 souborů a 49 jednotlivin)
a prostřednictvím nákupů (77 ks) a darů (24 ks) byly historické sbírky doplněny o 101 přírůstkových čísel (402 sbírkových předmětů
a jejich souborů). Sbírkové fondy knihovny byly nákupem, dary a bezplatnými převody doplněny o 302 svazků knih.
Celkem bylo do Centrální evidence sbírek (CES) na MK ČR v roce 2018 nahlášeno 395 nových přírůstkových čísel.
EVIDENCE, DIGITALIZACE A INVENTARIZACE SBÍREK
V roce 2018 byla provedena systematická evidence 7 627 sbírkových předmětů a jejich souborů do programů DEMUS a Sbírka. Dle
plánu digitalizace na rok 2018 bylo do databází uloženo 8 690 digitálních fotografií a „skenů“ sbírkových předmětů. Začátkem roku
2018 byla protokolárně dokončena první patnáctiletá etapa inventarizace celé sbírky RMT, tj. byla dokončena revize
463 536 sbírkových předmětů a jejich souborů. Poté byla zahájena další etapa (2018-2032) inventarizace celé sbírky a do konce roku
2018 byly ve všech podsbírkách splněny povinnosti dané zákonem ohledně inventarizace sbírky (každoročně nutně podrobit
inventarizaci nejméně 7% fondu).
Digitalizace seznamů lázeňských hostů z programu VISK 6 na rok 2018
V roce 2018 byl s podporou dotace z programu VISK 6 Mk ČR externě digitalizován soubor dvaceti rukopisů z 18. století - seznamy
lázeňských hostů v Teplicích (signatury MS 73-MS 91) a v Karlových Varech (signatura MS 92), které byly zpřístupněny v evropské
digitální knihovně Manuscriptorium. Teplické soupisy zaznamenávají lázeňské hosty v letech 1709, 1746, 1769, 1783 a poté tvoří
souvislou řadu pro léta 1789-1800, karlovarský seznam se vztahuje k roku 1797 a 1798.
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Komplexní záchovná digitalizace historických
dokumentů dle Definice digitálního dokumentu pro
potřeby zpřístupnění a trvalého uložení v programu
VISK 6 byla provedena v digitalizačním centru AiP
Beroun s.r.o.
Manuscriptorium je volně dostupná digitální
knihovna, která pomocí propracovaných rešeršních
nástrojů umožňuje snadný přístup k soustředěným
informacím o historických fondech. Cílem projektu je
zpřístupnit existující digitální obsah pomocí jednotných
nástrojů tak, aby byl co nejlépe dostupný, a proto
digitální knihovna agreguje dokumenty mnoha
významných institucí nejen ze zemí Evropské Unie.
www.manuscriptorium.com
DOKUMENTACE SBÍREK
V rámci 17 pracovních cest pracovníci přírodovědného oddělení prováděli dokumentační činnost
a systematický terénní průzkum na vybraných
lokalitách Teplicka a severozápadních Čech a doplňovali
fotodokumentační archiv.
Pracovníci archeologického oddělení uskutečnili
celkem 96 archeologických dohledů s negativním
zjištěním (stavby rodinných domů, rekonstrukce nízkého napětí, kanalizace, vody a plynu, ojediněle výkopy pro odvodnění či
hydroizolace). Jediný záchranný archeologický výzkum proběhl od dubna do konce října v Bílině na náměstí - rekonstrukce povrchů a
celková revitalizace veřejného prostoru. Vedoucí archeologického oddělení prováděla s kolegy studium a dokumentaci na hradě
Krupka (základy berkfridu a zpráva o stavu zdiva) a Zámeckém náměstí v Teplicích (vyhodnocení zdiva z archeologického výzkumu).
Historické oddělení provádělo dokumentaci tradičních lidových řemesel (TLK), současného společensko-politického vývoje
regionu, urbanistických a architektonických změn na Teplicku (bourání hotelu Imperial v Trnovanech, stavba nákupního
a sportovního centra na místě bývalého zimního stadionu ad.).
Bourání hotelu Imperátor v Trnovanech
V březnu 2018 byla zbourána někdejší ozdoba teplické městské části Trnovany – tzv. Imperátor, kde se kdysi kromě hotelu,
restaurace a kavárny nacházelo také kino, taneční sál, fotografické ateliéry a byty. Ve své době luxusní hotel Imperátor byl postaven
trnovanskou obcí v roce 1912 a tvořil dominantu celé Lípové ulice (dnes ulice U Červeného kostela).
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Trnovany byly jmenovány na město v roce 1910 a ve dvacátých a třicátých
letech 20. století, zde bydleli bohatí měštané, kteří žili pestrým společenským
životem. V pozdější době po druhé světové válce, kdy byl provoz hotelu
Imperátor i s kinem zrušen, byla v budově umístěna základní škola Karla
Aksamita se školní družinou a jídelnou. Do konce osmdesátých let 20. století,
kdy budovu opustili poslední žáci, už okolní zástavba dávno ustoupila výstavbě
rozlehlého trnovanského panelového sídliště. Dominantní budova, která měla
svoji majitelku z Rumunska, tak přečkala až do roku 2018, kdy se město Teplice
rozhodlo již nebezpečný objekt zbořit. Zmizela tak významná secesní stavba,
která vznikla nedlouho po jmenování Trnovan městem a vydržela v Teplicích
stát dlouhých 106 let.
Hotel Imperátor (1912-2018)
RESTAUROVÁNÍ SBÍREK MIMO RMT
Z přidělených prostředků z programu ISO-d MK ČR na rok 2018 na náročné
restaurování sbírkových předmětů byly zrestaurovány 2 staré tisky. Dále byly
zpracovány 2 návrhy na restaurování z programu ISO-d MK ČR pro rok 2019
a mimo restaurátorské dílny RMT zrestaurováno 8 obrazů, 2 rukopisy a 1 šátek.
KONZERVOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ SBÍREK V RMT
V konzervátorské dílně archeologického oddělení bylo v roce 2018
rekonzervováno 18 nekovových sbírkových předmětů, 16 245 kusů keramiky
z terénních výzkumů a sběrů prováděných v roce 2018 a vypracováno
5 konzervátorských zpráv včetně fotodokumentace. Dále doplněno
11 záznamů o provedené rekonzervaci nekeramických sbírkových předmětů,
včetně fotodokumentace konzervátorských postupů, a provedena konzervace
219 kovových předmětů získaných terénními aktivitami archeologického
oddělení v roce 2018, rekonzervace 46 kovových předmětů z fondu Teplice
a pořízeno 32 rentgenových snímků.
Pracovníci konzervátorského oddělení RMT v roce 2018 očistili,
restaurovali a konzervovali 927 sbírkových předmětů (1 uniforma, 5 zlacených
rámů, 28 ks skla, 261 kombinovaných předmětů, 31 ks porcelánu a keramiky,
1 plastika, 1 promítačka, 3 ks preparátů, 1 kabelka, 1 dřevěný rám, 114 jehlic
do klobouků a 480 předmětů z papíru). 1x uskutečnili insekticidní ošetření
zábradlí v knihovně v Oseku. Očistili cca 50 předmětů na výstavu Teplice za
1. republiky 1918-38 a provedli drobné opravy 197 knih a starých tisků ze
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sbírkových fondů knihovny. 100 svazků knih bylo převezeno na dezinfekci z knihovny v Oseku a náročně opraveno 9 knižních svazků,
2 svazky restaurovány a vyrobeno 10 obalů.
Konzervátorské oddělení v roce 2018 vypomáhalo se stěhováním a očistou předmětů z rušené expozice v Muzeu Krupka
a z depozitáře ve Fojtovicích (více viz str. 42) a přesunech sbírkových předmětů před opravou podlah a stropů v historických
depozitářích na teplickém zámku. Dále spolupracovali při rekonstrukci konzervátorských dílen a kanceláří archeologického oddělení
v Archeologickém depozitáři v Sobědruhách v rámci příprav realizace nové rentgenologické laboratoře ke konzervaci kovů
a archeologizovaného skla. (Pozn. Laboratoř byla slavnostně otevřena 3. června 2019.)
Celkem bylo v roce 2018 zkonzervováno 2471 a zrestaurováno 29 sbírkových předmětů a jejich souborů (z toho 13 mimo RMT)
tj. dohromady 2500 sbírkových předmětů a jejich souborů.
SPRÁVA DEPOZITÁŘŮ A MANIPULACE SE SBÍRKAMI
Dle plánu na rok 2018 realizovali správci depozitářů pravidelné kontroly klimatických podmínek v depozitářích a expozicích a své
postřehy zapisovali do zpráv, které byli čtvrtletně vyhodnocovány a předkládány řediteli muzea ke konzultaci a případnému řešení závad.
Pracovníci přírodovědného oddělení se v roce 2018 aktivně podíleli na přesunu přírodovědných expozic z rekonstruovaného Muzea
Krupka do provizorních prostor v depozitáři v Sobědruhách a jejich částečném vystavení v Nákupním centru Fontána v Teplicích.
Archeologické oddělení bylo v roce 2018 nuceno částečně uvolnit své depozitární prostory pro dočasné uložení historických
sbírkových předmětů z rušeného depozitáře ve Fojtovicích. Dále celé oddělení spolupracovalo při přípravách na vytvoření nové
rentgenologické laboratoře ke konzervaci kovů a archeologizovaného skla v Archeologickém depozitáři v Sobědruhách.
Pracovníci historického oddělení dokončili uspořádávání depozitáře lidového nábytku v Krupce a přestěhovali 916 inventárních
čísel (1228 ks) ze zrušené historické expozice v Muzeu Krupka, z toho 118 inventárních čísel (141 ks) zapůjčili do Infocentra v Krupce.
Dále zabalili a přemístili 1468 inventárních čísel (2453 ks) sbírkových předmětů z depozitářů ve II. patře z důvodu plánované opravy
střechy na hlavní budově zámku a všechny sbírkové předměty ze zrušeného depozitáře ve Fojtovicích.
Knihovna provedla 160 kontrol stavu, uložení, zabezpečení a fyzikálních podmínek knihovních sbírek na teplickém zámku
a 16 kontrol v klášteře v Oseku. V roce 2018 bylo uspořádáno 2800 svazků knih z důvodu uvolnění místa v depozitáři.
Koncepce rozvoje depozitárních prostor RMT
Sbírka RMT jako celek v současnosti obsahuje zhruba 1 500 000 sbírkových předmětů dokumentujících všechny obory lidské
činnosti i vývoje přírody. Jedná se o největší muzejní sbírku Ústeckého kraje a svým rozsahem a kompletností se řadí mezi unikátní
sbírky celorepublikového významu. Sbírka zapsaná do Centrální evidence sbírek MK ČR podle zákona 122/2000 Sb., zahrnuje též
rozsáhlý knižní fond čítající více než 90 000 knih, z nich dva soubory jsou evidovány jako Kulturní památka ČR. Péče o sbírku takového
rozsahu, včetně jejího kvalitního uložení, zpracovávání a naplňování zákonných ustavení je proto velice náročnou a též nákladnou
činností. V současné době je tento složitý úkol umocněn přípravou rekonstrukce střechy a podlah hlavní budovy RMT, která si v roce
2018 vyžádala vystěhování veškerých depozitářů z hlavní budovy zámku, přípravu a dovybavení provizorních depozitářů a všechny
další úkony, které se stěhováním souvisejí.
V roce 2018 navíc RMT vyklidilo budovu externího depozitáře ve Fojtovicích u Krupky, odkud byly sbírkové předměty dočasně
uloženy do Archeologického depozitáře v Sobědruhách (dále jen AD), kam se přestěhovaly také předměty ze zrušené expozice
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z Muzea Krupka, před rekonstrukcí budovy a realizací nového Hornického muzea Krupka. Přemísťování sbírkových předmětů do AD
je nekoncepční a nevýhodné, AD by měl nadále sloužit výhradně k ukládání archeologických sbírek.
V této souvislosti začaly práce na nové koncepci rozvoje depozitárních prostor RMT, které ale doposud nebyly ukončeny. Kromě
výše uvedeného rozhodnutí o ukládání sbírkových předmětů v AD je základním východiskem nové koncepce rozhodnutí, že hlavní
budova RMT by měla maximálně fungovat pro nejširší veřejnost, tedy depozitáře by měly být minimalizovány, a co největší prostor
by měl být věnován expozicím, výstavám a práci s návštěvníkem. Vzhledem k této skutečnosti je jedním ze strategických cílů RMT
vybudování nového depozitáře pro uložení sbírek.
V roce 2018 započala rekonstrukce bývalé budovy školy v nedaleké Jateční ulici, která je v majetku Ústeckého kraje. Objekt je
v nevyhovujícím stavu jak z hlediska bezpečnosti, tak klimatických podmínek, pokud ale dojde ke kompletní rekonstrukci budovy na
depozitář, dle požadavků odborných pracovníků RMT, byly by vyřešeny základní depozitární potřeby RMT nejen na dobu
rekonstrukce střechy a podlah, ale na cca 20 let dopředu. Součástí řešení otázky nového depozitáře je také logistické řešení systému
dopravy sbírkových předmětů a pracovníků mezi jednotlivými objekty. Dopracování koncepce depozitárních prostor RMT tedy
zůstává jedním z hlavních úkolů roku 2019, přičemž její závěry by měly být realizovány v co nejkratší době.
Depozitář ve Fojtovicích (1999-2018)
V závěru roku 1999 získalo teplické muzeum velmi výhodně od města Krupky objekt bývalé celní správy, dům č. p. 115, ve
Fojtovicích u Krupky. V průběhu několika let probíhala adaptace tohoto objektu, z části hrazená z prostředků ISO MK ČR, na depozitář
historických a národopisných sbírek a lázeňství. Přes snahu o průběžnou rekonstrukci budovy, byl její stav pro depozitární účely
dlouhodobě nevyhovující a v roce 2018 byl Ústeckých krajem dům prodán do soukromého vlastnictví. Sbírkové předměty byly
z depozitáře ve Fojtovicích očištěny a dočasně přemístěny do Archeologického depozitáře v Sobědruhách. Zajištění místa pro jejich
dlouhodobé uložení je součástí komplexních řešení, která přináší nová koncepce rozvoje depozitárních prostor RMT.
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ODBORNÁ KNIHOVNA
V roce 2018 bylo zaevidováno 486 svazků odborné literatury a periodického tisku a provedena katalogizace 1900 svazků knih. Do
Souborného katalogu NK ČR bylo zadáno 407 záznamů. Dále bylo pracovnicemi odborné knihovny zajištěno 6382 výpůjček pro
badatele, poskytovány bibliograficko-informační služby, 2x pořízen informativní soupis přírůstků knihovny a aktualizován soupis
regionálního periodického tisku v knihovnách muzeí a galerií severních Čech.
VĚDECKOVÝZKUMNÁ A DOKUMENTAČNÍ ČINNOST
Grant MK ČR
V roce 2018 pokračovaly práce na grantu MK ČR „Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu (TLK)“ dokumentací
tradičního lidového řemesla v okresech Teplice a Louny, administrativní a metodickou prací spojenou s návrhy na nemateriální statek
TLK Ústeckého kraje, prací s návrhy na Ocenění TLK Ústeckého kraje Zlatý džbánek a terénní dokumentací projevů tradiční
nemateriální lidové kultury v rámci Ústeckého kraje slovní a fotografickou metodou.
Regionální centrum pro tradiční lidovou kulturu Ústeckého kraje
Centrum je specializovaným pracovištěm historického oddělení Regionálního muzea v Teplicích (dále jen RMT). Úkoly
Regionálního centra pro tradiční lidovou kulturu při RMT vycházejí ze schválené Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu
v ČR, kterou v 2003 roce schválila vláda ČR.
Od roku 2004 spolupracuje RMT s Ústavem lidové kultury ve Strážníci a s odborem Národnostní a regionální kultury Ministerstva
kultury České republiky (dále jen MK ČR). V letech 2006 - 2010 probíhal v Ústeckém kraji velký dotazníkový výzkum v rámci
vědeckovýzkumného grantu MK ČR „Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu“, jehož řešitelem bylo RMT. Každý rok
vyhlásilo MK ČR jiné dotazníkové téma, např. v roce 2006 to byl Folklór a tradiční způsob obživy, v roce 2007 Lidová religiozita a Sídlo,
dům a bydlení, v roce 2008 Obyčejové tradice. Dotazníkový výzkum probíhal v jednotlivých obcích Ústeckého kraje a byl většinou
prováděn vyškolenými terénními dokumentátory. Vyhodnocování a kontrolu všech zdokumentovaných obcí mělo v kompetenci
RMT. Z 354 obcích Ústeckého kraje se dotazníkového výzkumu zúčastnilo přibližně 70 % obcí.
Od roku 2011 začala nová etapa ve výzkumu a odborné činnosti v oblasti Tradiční lidové kultury (dále jen TLK). V Ústeckém kraji se
dokumentuje nehmotná lidová kultura v regionech: Ústeckém, Děčínském, Litoměřickém, Teplickém, Mosteckém, Chomutovském
a Lounském. Předmětem dokumentace jsou projevy svébytné lidové nehmotné kultury v těchto regionech. Dokumentace je
zaměřena na lidové slavnosti, lidové zvyky a obyčeje, folklorní vystoupení a náboženské slavnosti a svátky. Po navrácení
a vyhodnocení zdokumentovaných nehmotných lidových statků budou vybrány ty nejhodnotnější, které budou dále doporučeny
pro zapsání na krajský seznam nemateriálních statků Ústeckého kraje.
Výzkum nehmotné i hmotné lidové kultury v Ústeckém kraji bude probíhat i do budoucna. K hlavním úkolům v tomto projektu
patří shromažďování informací o regionálních akcích zacílených na projevy Tradiční lidové kultury. Ze shromážděných výzkumů
vyhledat a zpracovat informace, které by se využily pro školní výchovu. Mezi další úkoly v projektu TLK patří vytvoření studie, která
bude zaměřena na určitý tématický okruh z dokumentačního výzkumu. K dalších významným prioritám ve výzkumu TLK v Ústeckém
kraji patří vyhledávání řemeslníků, kteří se věnují lidovým řemeslům. Do této kategorie spadají řemesla zabývající se zpracováním
dřeva (hračkářství, výroba nástrojů a kuchyňského náčiní, tesařská a sekernická výroba), textilní (zpracovávání vlny, lnu, příze,
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vyšívání, pletení, šití), keramická výroba (výroba hrnčiny a kameniny), výtvarná umělecká řemesla (malby a podmalby svatých),
košíkářství, malířsky kraslic, kovářství, pletení z kukuřičného šustí, pletení z orobince a další.
Kontaktní osoby Regionálního centra TLK v RMT:
Bc. Markéta Kašparová (na MD), tel.: 412359040, kasparova@muzeum-teplice.cz
Mgr. Monika Novotná (zástup za MD), tel.: 412359040, novotna@muzeum-teplice.cz
Ocenění Zlatý džbánek za rok 2018
Již druhým rokem oceňuje Ústecký kraj ve spolupráci s Regionálním muzeem
v Teplicích, jako centrem pro tradiční lidovou kulturu Ústeckého kraje, lidové
řemeslníky, kteří pokračují v dlouholeté tradici řemesel typické pro oblast
Krušnohoří. Laureáti obdrží čestný diplom, ZLATÝ DŽBÁNEK v podobě keramického
džbánku a finanční dar v hodnotě 10.000 Kč. V roce 2018 získala Ocenění Zlatý
džbánek paní Sonja Vydrová (majitelka firmy NBW s.r.o.) a Asociace malířek
a malířů kraslic České republiky. Slavnostní předávání proběhlo dne 8. 12. 2018
v Zubrnicích, v kostele sv. Máří Magdalény při příležitosti akce „Vánoce ve Skanzenu“.
Zástupci Ústeckého kraje s oceněnými řemeslnými umělkyněmi

VLASTNÍ VĚDECKOVÝZKUMNÉ ÚKOLY
Vedoucí přírodovědného oddělení M. Radoň v roce 2018 v rámci výzkumu paleontologických a mineralogických lokalit Českého
středohoří a Krušných hor na Teplicku realizoval 17 pracovních cest, z toho 10 cest za účelem systematického terénního průzkumu.
Ostatních 7 pracovních cest bylo realizováno za účelem excerpce literárních archivních fondů, prohlídky sbírek jiných muzeí
a konzultací s odborníky.
M. Žemlička prováděl monitoring migrujících druhů motýlů v oblasti Zámecké zahrady v Teplicích.
Archeolog PhDr. J. Šteffl pokračoval v nedestruktivním výzkumu lokalit Štěpánská hora a Hradišťany (okr. TP), který bude ukončen
na konci roku 2019 vydáním monografie.
Archeoložka Mgr. K. Viktorová průběžně prováděla výzkum polykulturní lokality Hrobčice.
Vedoucí historického oddělení PhDr. B. Chleborádová prováděla rešerše k výstavě o meziválečné kulturní činnosti v Teplicích,
která bude uskutečněna na podzim 2019.
Mgr. P. Boušková pracovala na přípravě knihy o Reginalda Czermacka a výstavě fotografií Františka Fridricha a připravovala rešerše
k historii rodiny Stradalů a židovských průmyslníků.
MgA. J. Bažantová pokračovala ve výzkumu zaniklých skláren na Teplicku a připravovala knihu o sklu ze Mstišova, která bude
vydána na konci roku 2019.
Vedoucí muzejní knihovny PhDr. J. Perutz Michlová pokračovala ve zpracovávání historické knihovny rodiny Clary - Aldringenů
redakcí 580 záznamů a prováděla průzkum, porovnání a zhodnocení soupisů hostů teplických lázní z 18. - 20. století.
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Provoz
Provozní oddělení RMT v roce 2018 provádělo běžnou údržbu na zámku v Teplicích a v Archeologickém depozitáři v Sobědruhách
a podílelo se na rušení expozic v Muzeu Krupka a vyklízení depozitáře ve Fojtovicích.
Vedoucí provozního oddělení Miloslav Černý zodpovídal za koordinaci a řízení realizace servisu a oprav a zajišťoval správu budov a
servis technického zařízení i za pomoci dodavatelských služeb.
V roce 2018 byly podle plánu dodavatelsky zajištěny tyto činnosti:
ZÁMEK TEPLICE
Montáž historických dveří u knihovny - náklady: cca 30 tis. Kč.
Ošetření a úprava platanů na vnitřním nádvoří zámku - náklady: cca 30 tis. Kč.
Oprava pískovcových prvků balustrády tzv. Ptačích schodů - náklady: cca 40 tis. Kč.
Nátěr kovového oplocení u Ptačích schodů a krypty - náklady: cca 75 tis. Kč.
Nátěr a oprava pergoly u Ptačích schodů - náklady: cca 20 tis. Kč.
Dále bylo zakoupeno a uvedeno do provozu 10 akumulačních kamen a opravena střecha, okapy a vyčištěny dešťové svody.
Mimo plán bylo na zámku v Teplicích dodavatelsky zhotoveno obložení III. výstavní místnosti, vyměněna klimatizační jednotka
v depozitáři textilu, vymalovány dvě kanceláře a recepce muzea včetně výměny podlahových krytin, a opravena fasáda na objektu
zvn. Šárka.
ARCHEOLOGICKÝ DEPOZITÁŘ V SOBĚDRUHÁCH
Výměna kování oken a dveří - náklady: cca 90 tis. Kč.
Oprava zadních dveří do budovy - náklady: cca 10 tis. Kč.
Tlaková izolace proti vodě - vodoměrná šachta - náklady: cca 65 tis. Kč.
Oprava a údržba kotelny - náklady: cca 30 tis. Kč.
Do rekonstrukce a údržby objektů RMT bylo v roce 2018 investováno 727 tis. Kč.

Hospodaření
Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace Ústeckého kraje hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní
činností a s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele, tj. Ústeckého kraje. Dále hospodaří s prostředky svých fondů
a s peněžitými dary. Závazné ukazatele stanovené zřizovatelem nelze překročit. RMT nemá ve zřizovací listině uvedenou doplňkovou
činnost a ani ji neprovádí.
Rozpočet Reginálního muzea v Teplicích, p. o. na rok 2018 byl schválen Radou Ústeckého kraje dne 22.11.2017 usnesením číslo
025/28R/2017.
Kontrolu v účetnictví provádí auditorská firma. Nedostatky v účetnictví v roce 2018 nebyly zjištěny.
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HOSPODAŘENÍ V ROCE 2018
PŘÍJMY
Příjmy celkem

36 212 483 Kč

Příspěvek na provoz od zřizovatele Ústeckého kraje
Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu
Příjmy z vlastní činnosti
z toho příjmy ze vstupného
z toho příjmy z prodeje upomínkových předmětů, publikací apod.
Ostatní výnosy výše neuvedené

34 213 240 Kč
466 000 Kč
857 108 Kč
324 330 Kč
77 998 Kč
263 285 Kč

VÝDAJE
Výdaje celkem

35 438 642 Kč

Mzdové náklady
Sociální a zdravotní pojištění
Ostatní osobní náklady
Ostatní sociální náklady
Výdaje na nákup sbírkových předmětů
Náklady na restaurování a konzervování
Spotřeba materiálu, energie, zboží a služeb
Náklady na rekonstrukci a údržbu objektů
Ostatní náklady výše neuvedené

18 505 990 Kč
6 260 535 Kč
363 015 Kč
769 723 Kč
150 000 Kč
497 710 Kč
3 800 529 Kč
726 921 Kč
4 514 219 Kč

ÚČELOVÉ PŘÍSPĚVKY
Restaurování barokní výmalby prostor původní knihovny v zámecké věži (Usnesení Rady ÚK č. 063/42R/2018)
400 00 Kč
Pořízení úložného systému pro ukládání sbírkových předmětů (Usnesení Zastupitelstva ÚK č. 11/12Z/2018)
500 000 Kč
Rekonstrukce objektu čp. 518 zvaného Šárka
cca 5 500 000 Kč
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MALÁ STATISTIKA ROKU 2018
Počet zaměstnanců celkem (fyzický stav/přepočtený stav)
Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů a jejich souborů k 31.12. 2018

65 (56)
463 536

z toho digitalizovaných
z toho počet knihovních jednotek k 31.12. 2018

123 031
46 789

Počet evidenčních čísel přírůstků zapsaných za rok 2018
Výdaje na nákup sbírkových předmětů v roce 2018
Náklady na rekonstrukci a údržbu objektů RMT v roce 2018
Počet inventarizovaných evid. čísel sbírkových předmětů nebo jejich souborů v roce 2018
Počet evid. čísel sbírkových předmětů nebo jejich souborů vyřazených ze sbírky v roce 2018
Počet zkonzervovaných a zrestaurovaných sbírkových předmětů v roce 2018
Počet zpracovávaných vědeckovýzkumných úkolů v roce 2018
Počet zápůjček sbírkových předmětů celkem za rok 2018
Počet výpůjček sbírkových předmětů celkem za rok 2018
Počet vydaných publikací
Počet uspořádaných výstav v RMT v roce 2018
výstavy z vlastních sbírek
výstavy ve spolupráci
výstavy v pronájmu

Počet exponátů měsíce
Počet doprovodných akcí konaných v RMT v roce 2018
Počet programů pro školy konaných v RMT v roce 2018
Za vstupné v roce 2018 vybráno celkem
Návštěvníci RMT v roce 2018 celkem
expozice
5101
výstavy
18197
programy pro školy
1710
exponát měsíce 4425
komentované prohlídky 814
pronájmy
6297

395
150 000,- Kč
727 921,- Kč
185 851
5
2 500
10
3 (5 předmětů)
20 (616 předmětů)
2
14
4
9
1

12
42 (5881 osob)
68 (1710 žáků)
224 330,- Kč
44 250
doprovodné akce 5881
badatelé
1825
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SEZNAM PRACOVNÍKŮ RMT V ROCE 2018
Ředitel

Oddělení organizační a vnějších vztahů

Ekonomické oddělení

Mgr. Radek Spála

Mgr. Eva Klášterková
vedoucí oddělení, organizační poradkyně

Ludmila Buryšková
vedoucí oddělení, finanční referentka

Vlasta Tichá
pracovnice vztahů k veřejnosti

Anna Nováková
pokladní

Hana Soumarová
propagační referentka (do 31. 12.)

Alena Veselá
mzdová účetní

Mgr. Vendula Fremlová, Ph.D.
muzejní pedagožka (od 1. 6.)

Jana Stehlíková
účetní

Konzervátorské oddělení

Ing. Bohuslav Matouš
správce výpočetní techniky

Statutární zástupkyně
Ludmila Buryšková

Útvar ředitele
Zdenka Vlčková
asistentka ředitele, personalistka
Ing. Bohuslav Boček
poradce (do 30. 6.)
Bc. Kateřina Suchá
registrátor specialista
Marie Machová
kontrolorka
Jan Kašpar
fotograf, bezpečnostní referent

Miloš Pecka
vedoucí oddělení, konzervátor, preparátor
Jiří Malina
konzervátor (do 31. 3.)

Vladimír Tymich
řidič

Archeologické oddělení

Františka Svobodová, Vlasta Soorová,
Hana Jonášová a Jitka Jiránková
zřízenkyně v kulturním zařízení

Vladislava Majerová
konzervátorka, restaurátorka, pověřena vedením

PhDr. Lucie Kursová
vedoucí oddělení, archeoložka

Kateřina Dlabačová
konzervátorka, restaurátorka

Blanka Linhartová
dokumentátorka

Jiří Batelka
průvodce

Monika Fricová
konzervátorka (od 1. 8.)

Milena Cestrová
fotografka

Eva Beranová
průvodkyně

Kamila Kováčová Zítová
konzervátorka (od 1. 7.)

PhDr. Jindřich Šteffl
archeolog
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Martina Svobodová
konzervátorka (do 31. 12.)

Mgr. Monika Novotná
kurátorka (zástup za MD)

Radek Vorel
truhlář (od 1. 11.)

Mgr. Kateřina Viktorová
archeoložka

Mgr. Jana Strnadová
kurátorka (do 31. 10.)

Mgr. Jaroslav Hudec
archeolog

Knihovna

Jaroslava Faiglová
Slávka Koliandrová
uklízečky

Mgr. Kateřina Laufová
kurátorka (na MD)

PhDr. Jana Michlová
vedoucí oddělení, kurátorka

Bc. Radka Procházková
kurátorka (zástup za MD)

PhDr. Jiří Wolf
knihovník

Historické oddělení
PhDr. Bohuslava Chleborádová
vedoucí oddělení, kurátorka
Nina Holánová
dokumentátorka, správkyně depozitáře

Giliola Šašková
Dana Marholdová
Miroslava Kraflová
Mgr. Monika Novotná
knihovnice

Provozní oddělení

Klaus Thuma
průvodce
Erika Bálková
Markéta Koblihová
Ing. Petruška Herciková (od 3. 2.)
Jitka Jiránková
zřízenkyně v kulturním zařízení
Petr Höhnel
Milan Chovančík
Dalibor Stehlík
noční vrátní

Mgr. Pavlína Boušková, MgA. Jitka Bažantová Miloslav Černý
kurátorky
vedoucí oddělení, referent majetkové správy Přírodovědné oddělení
Petra Pazderníková, Marcela Jurenková
Miroslav Radoň
Jan Hirschkorn
správkyně depozitáře
vedoucí oddělení, kurátor, správce
zedník
depozitáře
Bc. Kateřina Suchá
Jaroslav Soukup
kurátorka, správkyně depozitáře (do 31. 3.)

truhlář

Bc. Markéta Valtrová Kašparová
kurátorka (na MD)

Martin Herbst
zámečník

Marie Pekárková
dokumentátorka

Petr Černý
elektrikář

Jitka Vlasáková
dokumentátorka, správkyně depozitáře
Miroslav Žemlička
kurátor, správce depozitáře
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HLAVNÍ ÚKOLY ROKU 2019
* uspořádání XV. teplické muzejní noci a výstav k výročím roku 2019 včetně doprovodných akcí;
* realizace česko-německé výstavy Umění v nouzi!? a vydání katalogu sbírky skla ze Mstišova;
* zavedení programu MUSEION do muzejní evidence vybraných sbírek RMT;
* zprovoznění Centra pro konzervaci kovů a archeologizovaného skla v AD v Sobědruhách;
* zahájení rekonstrukce střechy na hlavní budově zámku v Teplicích;
* zajištění nových moderně vybavených depozitárních prostor pro sbírkové fondy.
KONTAKTNÍ ADRESY

Muzeum Krupka
Regionální muzeum v Teplicích, p. o.
Husitská
21,
Zámecké náměstí 14
417
41
Krupka
415 01 Teplice
tel.: 417 862 042
tel.: 412 359 000
DOČASNĚ
UZAVŘENO (od 1. 2. 2018)
info@muzeum-teplice.cz
www.muzeum-teplice.cz
https://www.facebook.com/muzeum.teplice

Archeologický depozitář
a specializovaná muzejní pracoviště
Srbická 479, 415 10 Teplice - Sobědruhy
tel.: 417 553 130 - 139
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