
VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018



Úvodní slovo

Rok 2018 byl pro Regionální muzeum v Teplicích rokem významným. A to nejen podle oèekávání a daných 

historických, kulturních a spoleèenských souvislostí. Vìøím také, že nezùstal pøíliš za oèekáváním, by� ne 

všechny plánované úkoly a èinnosti se podaøilo bezezbytku realizovat.

Byl rokem, který pøevzal štafetu po úspìšném završení 120 let kontinuální èinnosti teplického muzea v roce 

2017; rokem, který je poèátkem nového vedení muzea po pøedešlém pìtiletém období; a také rokem, ve kterém 

se plánovala realizace velkého poètu celkem šesti zásadních investièních a rozvojových projektù, které budou 

mít podstatný vliv na èinnost a provoz instituce. Nìkteré se podaøilo realizovat, nìkteré, bohužel, jen zapoèít 

nebo pøipravit k provedení. Jejich dokonèení tak na sebe nechá èekat až do následujícího období. Pevnì 

doufám, že se nám jej podaøí zkrátit na minimum.

Byl také rokem pøipomenutí význaèných výroèí - ukonèení nièivého konfliktu svìtové války, vzniku 

samostatného èeskoslovenského státu, ztráty plné suverenity tohoto mladého demokratického státu a výroèí 

okupace sovìtskými vojsky, vydávané za bratrskou pomoc. Všechny tyto události muzeum svou èinností pro 

návštìvníky a veøejnost pøipomnìlo. A zhostilo se toho se ctí a úspìšnì - zejména v pøípadì událostí spojených 

se vznikem a existencí první republiky. Zde byla výstava Teplice za 1. republiky nejen s povdìkem pøijata, ale 

zároveò otevírá celý cyklus pøipravovaných výstav, které pøinesou odhalení význaèných a zajímavých okamžikù 

a smìrù daného období.

Následující stránky však pøinášejí pøehled toho, co všechno se událo v èinnosti teplického muzea v roce 2018  

a já si dovolím popøát jen poutavé zážitky.

Mgr. Radek Spála, øeditel Regionálního muzea v Teplicích, p.o.



Teplice za 1. republiky

PhDr. Bohuslava Chleborádová a Mgr. Pavlína Boušková

Dvacetiletí 1. republiky promìnilo Teplice v moderní mìsto 20. století. Byla to také léta naplnìná politickými, sociálními 
a ekonomickými problémy. Složení obyvatelstva, kde obèané nìmecké národnosti tvoøili absolutní vìtšinu, s sebou neslo 
národnostní rozpory, rozepøe a pùtky. Jak se žilo v Teplicích v prvních dvou desetiletích existence samostatného, demokratického 
èeskoslovenského státu?

Osamostatnìní èeských zemí a vznik Èeskoslovenska nevítalo vìtšinové nìmecké obyvatelstvo mìsta s nadšením. Naopak se 
pøipojilo k snahám o zøízení provincie Deutschböhmen, usilující o odtržení od èeskoslovenského státu. Teplice byly jedním ze 
zakládajících mìst provincie. Pokus o její ustanovení byl zmaøen rozhodnutím èeskoslovenské vlády obsadit pohranièní území 
vojskem. Teplická radnice byla zabrána èeskými vojáky poèátkem listopadu 1918, kdy mìsto pøevzal 28. pìší pluk. Vojáky radostnì 
vítalo èeské obyvatelstvo, a pøes øadu protestù a manifestací nìmeckých obyvatel se situace pomalu uklidòovala. Následující léta 
pøinesla èeskému obyvatelstvu Teplic mnohá zklamání nad tím, jak málo se zmìnilo jejich postavení, a nìmecké vìtšinì nutnost 
vyrovnat se se životem v Èeskoslovensku. Na všechny bez rozdílu tìžce doléhaly sociální problémy, nedostatek všech životních 
potøeb, zvyšování cen a zavádìní nových mìstských daní a poplatkù.

Dvacátá léta byla ale také dobou rozvoje Teplic, mìsto bylo elektrifikováno, pøibývaly nové obchody, restaurace a hotely, a stavìly 
se moderní domy i celé vilové ètvrti. Vznikaly nové èeské obecní a mìš�anské školy, houstl automobilový provoz a rozšiøovala se sí� 
autobusového spojení s mìsty v okolí i se sousedním Nìmeckem. Èinnost obnovil nesèetný poèet kulturních, vzdìlávacích, 
charitativních, umìleckých nebo sportovních spolkù a nové vznikaly. Rozkvìt prožívaly èeské spolky. Èinnost zahájily napøíklad dva 
èeské fotbalové kluby, Hvìzda Trnovany a Slavoj Øetenice. Divadelní pøedstavení, koncerty, výstavy, pøednášky, oslavy nejrùznìjších 
výroèí nebo vystoupení významných umìlcù èinily z Teplic kulturní mìsto s živým spoleèenským životem. V roce 1924 bylo 
slavnostnì otevøeno nové divadlo s repertoárem oper, operet a èinoher, provedené èeskými i nìmeckými soubory. Mìstská kina 
promítala nìmé filmy s doprovodem orchestru až do roku 1930, kdy uvedla prvý zvukový americký film. V zimních mìsících se tanèilo 
na nesèetném množství plesù a taneèních zábav, od jara do podzimu se konaly nejrùznìjší slavnosti poøádané spolky nebo 
politickými stranami. Oblibì divákù se tìšila také sportovní utkání a turnaje s mezinárodní úèastí. Své pøíznivce našly nové sporty - 
automobilismus a letectví. 

Poklidnou atmosféru dvacátých let ukonèila svìtová hospodáøská krize. Desítky teplických podnikù, firem a živností byly nuceny 
omezit nebo zastavit práci, stoupala nezamìstnanost. Krize posílila demagogické argumenty nacionálních stran, svalující vinu za 



katastrofální hospodáøskou situaci na èeskoslovenský stát. Znovu ožila slova o právu Nìmcù na sebeurèení a autonomii pohranièí. 
Proti nastupujícímu nebezpeèí nacionalismu a fašismu svornì protestovali èeští i nìmeètí sociální demokraté. Pøes všechny politické 
a hospodáøské problémy žilo mìsto svým bìžným životem. Konaly se oslavy státních svátkù, které demonstrovaly víru èeských 
obyvatel mìsta v pevnost Èeskoslovenska.

I pøes tyto nálady zùstávaly Teplice lázeòským mìstem s klientelou složenou pøedevším z èeských a nìmeckých hostù. Upravené 
lázeòské parky lákaly k procházkám. Restaurace, kavárny, vinárny a bary zvaly k posezení.

Poslední mìsíce 1. republiky byly marným bojem všech demokratických sil za její zachování. K hranicím se stahovalo nìmecké 
vojsko. Republiku byly pøipraveny bránit s èeskoslovenskými vojáky a èetníky i jednotky Stráže obrany státu a Rote Wehr nìmecké 
sociální demokracie. Teplice zaèali opouštìt židé, èeští a nìmeètí antifašisté a rodiny èeských státních úøedníkù. Mnichovskou 
dohodou pøipadlo pohranièí republiky Nìmecku a dne 9. øíjna 1938 vstoupila do mìsta nìmecká armáda. Teplice se staly souèástí 
Nacistického Nìmecka.

Snímky ze souboru amatérských fotografií z muzejních sbírek, které poøídili dlouholetí majitelé teplického panství, 
èlenové rodiny Clary-Aldringen na teplickém zámku ve 30. letech 20. století
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VÝSTAVY

V roce 2018 uspoøádalo Regionální muzeum v Teplicích, p.o. (dále jen RMT) ve tøech výstavních místnostech, ve foyer 
a v Jízdárnì 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 návštìvníkù, z toho 814 v rámci komentovaných prohlídek.

Následující øádky pøinášejí krátkou charakteristiku jednotlivých výstav uspoøádaných v RMT v roce 2018 (první tøi z nich pokraèovaly 
z roku 2017):

do  8. 4. / Jízdárna / 1819 návštìvníkù (rok 2018) / výstava z vlastních sbírek
VÝSTAVA XXL
V roce 2017 si RMT pøipomnìlo 120. výroèí svého otevøení a 70 let pùsobení na teplickém zámku. Za tu dobu v depozitáøích 

shromáždilo pøes milión sbírkových pøedmìtù. Na výstavì XXL bylo možné obdivovat to NEJ z depozitáøù archeologického, 
historického a pøírodovìdného oddìlení a knihovny teplického muzea, vèetnì ukázek práce oddìlení konzervátorského. K výstavì 
byl v roce 2017 vydán katalog. 

do  28. 1. / III. výstavní místnost / 467 návštìvníkù (rok 2018)  / výstava ve spolupráci
HORNÍ MÌSTA KRUŠNÝCH HOR 
Koncem roku 2017 doputovala na teplický zámek panelová putovní výstava, kterou Ústecký kraj spoleènì s krajskými muzei 

podpoøil nominaci Hornické kulturní krajiny Krušnohoøí/Erzgebirge na Seznam svìtového dìdictví UNESCO. Výstava pøedstavila 
dùležité hornické lokality, které vznikly díky tìžbì nerostného bohatství na èeské 
stranì Krušných hor a mìly významný vliv na osídlení, hospodáøství a kulturu 
území dnešního Ústeckého a Karlovarského kraje. 

do 11. 3. / I. a II. výstavní místnost / 4837 návštìvníkù (rok 2018) / výstava ve spolupráci
SVÌT KOSTIÈEK LEGO
Výstava pestrobarevných exponátù poskládaná z témìø 250 tisíc dílkù 

stavebnice Lego. Náplní výstavy byla tematická expozice modelové øady vozidel 
edic Creator exclusive a Model Team, vesmírných broukù a UFO z edice Space, dále 
èást rozsáhlé sbírky dnes již nevyrábìných kostièek, kousátek a chrastítek pro 
batolata, která byla známa pod pojmem Lego Baby Primo, nebo napø. vybrané 
edice z kolekcí Lego City, Bionicle, Elves a BrickHeadz. 



30. 3. - 29. 4.  / III. výstavní místnost / 490 návštìvníkù / výstava ve spolupráci
Petr Fejfar - OLEJOMALBY

30. 3. - 8. 6.  / I. a II. výstavní místnost / 2206 návštìvníkù / výstava ve spolupráci
SVÌT KOSTIÈEK LEGO II.

3. 5. - 10. 6. / Jízdárna / 2377 návštìvníkù / výstava v pronájmu

5. 5. - 1. 7. / III. výstavní 
místnost / 848 návštìvníkù / 
výstava ve spolupráci

Výstava snových olejomaleb v impresionistickém stylu teplického umìlce.

Druhá výstava pestrobarevných kostièek ze stavebnice LEGO. Tentokrát byly vystaveny hrady 
a støedovìk, edice z 90. let, novinky let 2015-2017, Baby Primo a mìsto s letištìm a kolejištìm. Pro 
nejmenší dìti byl opìt pøipraven dìtský koutek a znovu se soutìžilo o stavebnice Lego. 

VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKÙ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ TEPLICE
I. STUPEÒ: 3. 5. - 20. 5., ABSOLVENTI A II. STUPEÒ: 22. 5. - 10. 6.
Tradièní výstavy výtvarného oboru Základní umìlecké školy v Teplicích. Slavnostní pøedávání absolventských listù probìhlo v rámci 

celorepublikového happeningu ZUŠ Open na vernisáži druhé výstavy ve ètvrtek 24. 5. v 17:30.

100 LET REPUBLIKY (1918-2018)
Výstava nápadité umìlecké 

tvorby, plakátù a prvorepubliko-
vých šatù k 100. výroèí založení 
Èeskoslovenské republiky, kterou 
pøipravili  se svými uèiteli studenti 
Støední školy obchodu a služeb 
Teplice. 
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Petr Fejfar



22. 6. - 9. 9. / I. a II. výstavní místnost / 514 návštìvníkù / výstava z vlastních sbírek
RUDOLF JAKUBEK (1902-1968) - grafiky a kresby 

3. 7. - 24. 7. / III. výstavní místnost / 247 návštìvníkù / výstava ve spolupráci

12. 7. - 23. 9.  / Jízdárna / 559 návštìvníkù / výstava ve spolupráci
NOMÁDI EVROPY - pøíbìh slovenských dráteníkù 

Grafik, kreslíø a pedagog Rudolf Jakubek je osobnost nìmeckoèeské grafiky 20. a 30. let 
20. století, jehož tvorba nebyla doposud patøiènì docenìna. Absolvent grafického ateliéru 
Augusta Brömseho (1873-1925) patøí k expresivním realistùm, který nutkavá obsahová 
sdìlení umocòoval dokonalým zvládnutím grafického øemesla, jež se opíralo nejen o práce 
svého uèitele, ale také o manýru rembrantovského ladìní. Výbìr grafik a kreseb z velkého 
souboru teplického muzea pøedstavila první vìtší prezentaci Jakubkovy tvorby. Do teplických 
muzejních sbírek se jeho grafické listy a kresby dostaly již po roce 1934. Tehdy zahájil 
v Teplicích pedagogickou èinnost a pùsobení ve výtvarné sekci teplické Muzejní spoleènosti. 
Kromì portrétù pøedstavila výstava Jakubkova „životní“ témata, k nimž se opakovanì vracel. 
Vybíral si biblické, mytologické a pohádkové pøíbìhy i literární a divadelní díla vìtšinou 
popisující existenciální souboj jedince s traumatickou skuteèností. Obraz dìje stavìl Jakubek 
na teatrální scénì nabité dynamikou a neklidem vyvolanými dominantními postavami 
s excelentnì zvládnutou anatomií a pitvoøivými oblièeji. Kromì grafiky obsahovala výstava 
také soubor Jakubkových kreseb vìnovaných živoèišným erotickým hrátkám Satyrù, který 
zapadá do jeho obliby vyhledávání kontraverzních námìtù. (Více na str. 9)

ÈESKOSLOVENSKÉ LEGIE I. (1914-1920)

Putovní výstava Považského muzea v Žilinì pøedstavila více než 200 exponátù, které zachytily pøíbìh slovenského drátenictví od 
poèátkù vzniku tohoto tradièního lidového øemesla až po souèasná díla drátenických mistrù z celého Slovenska. Výstava vznikla ve 
spolupráci Žilinského samosprávného kraje a Ústeckého kraje. (Více na str. 11)

Putovní výstava vìnovaná èeskoslovenským legiím, kterou v rámci projektu „Legie 100“ pøipravila Èeskoslovenská obec 
legionáøská ve spolupráci s Ministerstvem obrany ÈR, Vojenským historickým ústavem Praha, Vojenským historickým archivem 
Praha a dalšími institucemi ke 100. výroèí založení Èeskoslovenské republiky.
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Øeditel teplického muzea Mgr. Radek Spála a kurátorka 
Jakubkovy výstavy PhDr. Bohuslava Chleborádová



1. 8. - 28. 8. / III. výstavní místnost / 215 návštìvníkù / výstava ve spolupráci
OLEJOMALBY REGIONÁLNÍCH VÝTVARNÍKÙ

13. 9. - 18. 11.  / III. výstavní místnost / 626 návštìvníkù / výstava ve spolupráci
STROM A ÈLOVÌK V KRAJINÌ ÈESKÉHO STØEDOHOØÍ

14. 9. - 29. 9.  / II. výstavní místnost, Malovaný sál / 354 návštìvníkù / výstava ve spolupráci
SEJF NA TEPLICKÉM ZÁMKU

28. 9. - 31. 12. / I. a II. výstavní místnost / 915 návštìvníkù / výstava z vlastních sbírek

18. 10. - 25. 2. 2019  / Jízdárna / 1723 návštìvníkù (rok 2018) / výstava z vlastních sbírek
TEPLICE ZA 1. REPUBLIKY (1918-1938)

Výstava obrazù skupiny Artime, na které osm regionálních výtvarnic a výtvarníkù seniorù pøedstavilo svá díla, pro nìž námìty 
hledají pøedevším v pøírodì.

Výstava výtvarných dìl vysokoškolských studentù a žákù základní školy, vytvoøených v krajinì Èeského støedohoøí, byla vìnována 
nedávno zesnulému Janu Koblasovi, který studoval na teplickém gymnáziu a pro Teplice vytvoøil svou poslední sochu. Výstavu 
uspoøádaly Fakulta umìní a designu UJEP v Ústí nad Labem, Spolek pøátel Èeského støedohoøí v Bílce pod Milešovkou a Základní škola 
a Mateøská škola Žalany.  (Více na str. 13)

Výstava v rámci studentského festivalu SEJF (z anglického SAFE - akronym pro Student Arts Festival èili Festival studentských 
umìní), který se v Teplicích uskuteènil 28. a 29. 9. 2018 na nejrùznìjších místech mìsta 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.

OSUDY KNIH - OSUDY LIDÍ
Výstava knih a osudù lidí, kteøí ve váleèném roce 1938 již nestihli vrátit zpìt do knihovny 

vypùjèené knihy nebo jsou jejich pøíbìhy spojeny s osmièkovými výroèími roku 2018. (Více na str. 15)

Prostøednictvím tematických celkù výstava seznámila návštìvníky s každodenním životem 
obyvatel Teplic mezi lety 1918-38. Výstava pøedstavila pøes 200 unikátních sbírkových pøedmìtù, 
které byly doplnìné o krátký dobový film, videoprezentací dokumentù, které se na výstavu nevešly
a èasovými osami. Výstava se uskuteènila za finanèní podpory Ministerstva kultury ÈR a byla souèástí 
oslav, kterýé pøipomínaly významná výroèí roku 2018 spojená s naší státností. (Více na str. 17)
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RUDOLF JAKUBEK (1902-1968) - Grafiky a kresby, výbìr z díla
22. 6. - 9. 9. / I. a II. výstavní místnost

„Grafika stojí mezi obrazovým umìním a poesií a každý jeden její kus je básní[…]“, sám autor tìmito slovy naznaèil celoživotní 
inspiraci literárním a dramatickým umìním a nejlépe vyjádøil vztah k výtvarné technice, v níž vytvoøil nejlepší díla.

 S literárními pøedlohami je spojena nejen tvorba, ale i život grafika, ilustrátora, pedagoga a „kulturního pracovníka“ Rudolfa 
Jakubka, jež by mohl být námìtem na román. Mìl by dvì stìžejní kapitoly a jednu nechtìnou váleènou vsuvku. První kapitola by byla 
spojena s životem a grafickou tvorbou v pøedváleèném Èeskoslovensku a druhá s životem a kreslíøským dílem v Nìmecku. 

Výstava je vìnována kapitole první, grafické tvorbì z let 1925-1937, kdy Jakubek žil i tvoøil v Praze a v Teplicích a dílo prezentoval 
v rámci kolektivních výstav spolku Metzner-Bund, Svazu nìmeckých grafikù ÈSR nebo teplické Sekce pro výtvarné umìní. Souèasný 
výbìr grafik a nìkolika kreseb ze sbírek Oblastní galerie v Liberci a souboru Regionálního muzea v Teplicích pøedstavuje tedy první 
samostatnou prezentaci Jakubkovy tvorby v Èechách. 

Rudolfa Jakubka, „malíøe s grafickou jehlou v ruce“ a brilantní technickou výbavou, nelze oznaèit jen za pouhého ilustrátora. 
Absolvent grafického ateliéru Augusta Brömseho vytváøel expresivní obrazy plné mystické religiozity i fantazie 
a obskurního humoru, jež se opíraly nejen o práce svého uèitele, ale také o manýru starých, pozdnì gotických a barokních mistrù. 
Nacházíme v nich také odezvy dobových realismù.

Vybrané práce pøedstavují Jakubkova životní témata, k nimž se opakovanì vracel, vìtšinou biblické, mytologické i pohádkové 
pøíbìhy a literární a dramatické námìty. Vystavená díla jsou také vybrána z dobovì úspìšných grafických cyklù, které jsou spojeny 
s jeho vrcholným tvùrèím obdobím konce 20. a první poloviny 
30. let 20. století. Ilustrace k románu Ètení o Ulenspiegelovi, 
pohádkám bratøí Grimmù nebo nedokonèený grafický cyklus 
k románu Simplicius Simplicissimus zachycují Jakubkova oblíbená 
„tìžká“ témata soubojù jedince s traumatickou skuteèností. 

Excelentní zvládnutí kreslíøského i grafického øemesla 
s osobitou invencí vytvoøilo jasnì rozpoznatelné dílo srovnatelné 
s tvorbou nejen Augusta Brömseho, ale také napø. s Alfredem 
Kubinem nebo Emilem Orlikem. 

Dobová kritika Jakubkovi pøisuzovala vlastní, tehdejší 
souèasnosti uzavøený svìt. S odstupem èasu se však Jakubkovo 
grafické dílo jeví jako nadèasovì provokující a bez ohledu na 
prostor a jazyk stále aktuální.            

PhDr. Bohuslava Chleborádová
K výstavì byl vydán katalog a uspoøádána 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 Ohøí
1918-1922 studium na gymnáziu v Chebu
1922-1923 studium divadelní vìdy u Artura Kutschera a dìjin umìní u Hanse Wölfflina
1923-1927 studium na Akademii výtvarných umìní v Praze u Karla Krattnera, 

Adolfa Brömseho a Franze Thieleho
1925-1937 kolektivní výstavy v Brnì , Praze, Liberci, Teplicích, Vídni
1927-1933 Praha, volná tvorba, pedagogická èinnost
1925-1927 litografický cyklus portrétù, biblických a literárních námìtù 
1927-1929 pøechod k technice suché jehly, biblické námìty, symbolistní témata
1930 cyklus ilustrací k románu Charlese de Costera Ètení o Ulenspiegelovi
1934-1938 Teplice, volná tvorba, pedagogická èinnost, èlenství v kuratoriu Sekce 

pro výtvarné umìní v Teplicích, kurátor sekèních výstav
1934 cyklus ilustrací k pohádkám bratøí Grimmù
1935-1937 mytologické námìty, kresebná pøíprava ilustrací k románu Hanse 

Jakoba Christoffela von Grimmelshausena Dobrodružný Simplicius 
Simplicissimus, pøevod èásti 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 zakladatelù umìlecké skupiny „Freie Gruppe“ Bayreuth
1953 první samostatná výstava ve Stuttgartu
1953-1968 kolektivní výstavy v Nìmecku, Rakousku, Španìlsku, Jižní Americe, 

Egyptì a na Blízkém Východì
21. 11. 1968 umírá v Lainecku 

Autoportrét I., 1925, køídová a pérová litografie, japan.
Démonický, malíøsky podaný portrét stojí na poèátku expresivní tvorby „grafického malíøe“ Rudolfa Jakubka. 

Ukrývá již v sobì základní znaky Jakubkova díla. Dokonalou techniku a útoèící výraz, sahající až k otázkám lidské podstaty.
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NOMÁDI EVROPY - pøíbìh slovenského drátenictví
13. 7. - 23. 9. / Jízdárna

Ve ètvrtek 12. èervence 2018 byla slavnostnì zahájena v Jízdárnì teplického zámku výstava Považského muzea v Žilinì s názvem 
Nomádi Evropy - pøíbìh slovenského drátenictví. O postavení drátenictví v dìjinách Slovenska kurátorka výstavy Katarína Hallonová 
øekla: „Pøedstavuje jeden z nejvlastnìjších projevù národní materiální kultury a pøedmìty zhotovené z drátu patøí nejen 
k nejtypiètìjším slovenským øemeslným èi umìleckým produktùm, ale øadí se mezi unikátní artefakty i ve svìtovém mìøítku. Slovenští 
dráteníci objevili zajímavé vlastnosti drátu pro výrobu praktických užitkových pøedmìtù. Vyvinuli unikátní technologii založenou na 
ruèním tvarování, vázání a proplétání kovových vláken bez svaøování èi pájení. Práci s drátem povýšili na øemeslo 
a rozvinuli ho do takových forem a materiálních projevù, jaké nemìly ve svìtì obdoby.“

Nomády Evropy tedy nejsou mínìni migranti, ale nositelé koèovného øemesla, které vzniklo v 18. století na Slovensku a odtud se 
šíøilo zejména do èeských zemí. Sestávalo z oprav nádob pomocí drátu a pozdìji z výroby drátìných a plechových výrobkù, a pøestože 
v polovinì 20. století ve své pùvodní podobì definitivnì zaniklo, zùstalo trvalým inspiraèním zdrojem pro souèasné umìlecké 
øemeslníky, designéry a výtvarníky.
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Výstava byla rozdìlena na dvì èásti. První prezentovala historické exponáty ze sbírek Považského muzea v Žilinì, jediné instituce na 
svìtì, která se drátenictví vìnuje, a obsahovala napøíklad první výrobky vandrovních dráteníkù - pasti na myši, podložky pod žehlièky, 
polièky, koše a mísy, šparáky do dýmek ad., ale i pracovní nástroje a tradièní odìv dráteníkù a ukázky drátenických oprav poškozených 
nádob. Ve druhé polovinì výstavy byla zastoupena díla souèasných výtvarníkù, kteøí tvoøí z drátu nejen užitkové pøedmìty, ale 
i interiérové doplòky, šperky, plastiky, reliéfy èi malby, a v komorních umìleckých dílech èasto kombinují drát se sklem, keramikou 
nebo kamenem.  

K výstavì byla vydána také malá brožura, která byla k dipozici všem návštìvníkùm. Málokoho by pøed návštìvou výstavy  Nomádi 
Evropy - pøíbìh slovenského drátenictví napadlo, že z drátu lze vymodelovat parník, dámské šaty, boty, letadlo, krokodýla, lokomotivu 
nebo zdaøilé modely nejrùznìjších druhù ptákù, moøských živoèichù a hmyzu, ale i skuteèná umìlecká díla, která by øada z nás ráda 
vlastnila.

Výstava byla pøíspìvkem k oslavám 100. výroèí založení Èeskoslovenské republiky, vznikla ve spolupráci Ústeckého kraje 
a Žilinského samosprávného kraje a v Jízdárnì teplického zámku ji spoleènì nainstalovali pracovníci Regionálního muzea v Teplicích 
a Považského muzea v Žilinì. Pøestože pøed 25 lety došlo k rozdìlení Èeskoslovenské republiky na dva samostatné státy, dále 
intenzivnì spolupracují nejen kraje, ale i pracovníci pøíbuzných institucí z obou rozdìlených zemí a vzájemnì si rozumìjí. 



STROM A ÈLOVÌK V KRAJINÌ ÈESKÉHO STØEDOHOØÍ 

Èeská krajina je rùznorodá a jedineèná. Místo v srdci Evropy, 
kolem dokola obklopené horami, stále nese stopy barokních 
i starších zásahù - nejrùznìjší cesty, remízky, meze, rybníky, 
památné stromy, kaplièky, boží muka atd. jsou toho dokladem. 
Jednotlivé krajinné prvky však byly likvidovány bìhem 
intenzivního scelování pozemkù za dob nucené kolektivizace, 
drobné i významné sakrální památky byly devastovány velmi 
podobnì jako krajina sama, a po staletí daný a zcela zásadní vztah 
lidí ke konkrétnímu místu byl spolu se vzrùstající sekularizací 
spoleènosti narušen. „Výsledkem vývoje krajiny v pohranièí je celá 
øada zanikajících vesnic a opuštìných území. Nìkterá místa jsou 
využívána znova, ale pøetržení vývoje je vnímatelné. Krajina totiž 
vzniká každodenním dotykem svého majitele, a to po dobu mnoha 
let. Když tento majitel najednou odejde, ten, co pøijde po nìm, si 
vybere pouze to, co ho osloví èi co potøebuje. Zbytek pøedmìtù, 
míst, domù, stromù zùstává v zapomenutí, zaniká, zarùstá, mizí...“ 
Od 90. let minulého století se objevují iniciativy a projekty, které 
se snaží zpøetrhaná pouta obnovit. Mezi nì patøí i Obèanské 
sdružení pøátel Èeského støedohoøí v Bílce pod Milešovkou 
(s význaènými osobnostmi umìlce Jana Koblasy a architekta Ivana 
Noska), které usiluje o kultivaci krajiny i spoleènosti. Významnou 
roli v této kultivaci hraje kultura, výchova a vzdìlávání. Výstava 
Strom a èlovìk v krajinì Èeského støedohoøí pøedstavila vedle 
výtvarných prací dìtí ze Základní a mateøské školy v Žalanech díla 
studentù a pedagogù ateliéru Pøírodní materiály Fakulty umìní 
a designu UJEP, která ve vìtšinì pøípadù vznikla na srpnovém 
sympóziu STROM v Žalanech. Díla byla prùøezem rùzných 
autorských pøístupù k tématu krajiny. Jana Šulcová (objekt) 
pøedstavila lapidární lineární kresbu krajiny vyrytou do kapoty 
a dveøí auta. Lucie Medøická (video a objekty) se pokoušela vylézt 
co nejvýš do korun stromù, provázky mìøila jejich výšku a natáèela 
prùhledy skrze vìtve do krajiny. Martina Pomeislová (kresba) 

13. 7. - 23. 9. / Jízdárna
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využívala malé formáty pro klasické kresebné záznamy krajiny. Josefína Vávrová (instalace a tisky) hledala zvláštní kombinace 
ovocných stromù rostoucích vedle sebe, jejich plody sbírala a zavaøovala. Plody stromù využila také jako matrice pro nìkolik grafik. 
Stella Hrádková (akvarel) vytvoøila sérii pohledù na Milešovku, kde však tato dominanta chybí, je z obrazu vyøíznuta. Jakub Nitsche 
(frotáž) zaznamenal touto kresebnou technikou strukturu kmene stromu na plátno. Markéta Oplištilová (velkoformátová fotografie) 
fotografovala øez kmenem stromu, do jehož letokruhù vepsala „kronikáøské“ poznámky konkrétních období. Robert Vlasák 
(velkoformátový tisk) nasnímal technikou fotogrammetrie kmen živého stromu, který následnì zobrazil v øezu a vytiskl na velký 
formát. Jakási poèítaèová tomografie stromu ukazuje pohled, který za života stromu nelze spatøit. Jan Krtièka (audiovizuální projekce) 
prezentoval prostøednictvím videosmyèky digitální kresby poøízené v krajinì, které byly pøehrávány ve virtuálním ANS syntezátoru 
(hudební nástroj, jež je schopen pøehrát obraz jako zvuk). Kresby tak fungují jako jakési partitury, které syntezátor pøevádí do zvukù. 
Výstava Strom a èlovìk v krajinì Èeského støedohoøí byla nejen inspirována zdejší jedineènou krajinou, ale souèasnì také pøíležitostí 
pøipomenout nedávno zesnulého umìlce 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 vyprávìla pøíbìhy knih a knihovních sbírek Teplicka dvacátého století, jež korespondovaly a pøedznamenávaly osudy 
jejich autorù èi majitelù nebo které byly napsány v dùsledku událostí oné doby. Teplicko, které se každoroènì postaralo o tisíce hostù, 
jejich léèení, ubytování, klid a rozptýlení, se od 19. století mìnilo také na významnou prùmyslovou oblast s pøílivem obyvatel 
z vnitrozemí. Stavìly se gymnázia a obecné a odborné školy. Vycházely noviny a odborné èasopisy. Mimo Mìstského divadla byla 
hojnì navštìvována kina a knihovny, ètenáøské kluby poøádaly pøednášky. V redakcích novin zaèínali budoucí spisovatelé - Ludwig 
Winder, Leo Perutz a Max Brod, kterého atmosféra mìsta podnítila k tvorbì.

Jedním zdrojem inspirace k uspoøádání této výstavy byl nalezený archivní dokument  „Soupis nevrácených knih z teplické Mìstské 
knihovny“. Po pøipojení pohranièí Èeskoslovenska k Nìmecké øíši odcházelo mnoho èeských rodákù, ale i židovské obyvatelstvo 
orientované na nìmecké kulturní zázemí, do vnitrozemí. Tuto dobu, kdy lidé pøicházeli o své domovy a chránili se útìkem z pohranièí 
obsazeného nacisty, dokládá sedmistránkový soupis nevrácených knih poøízený koncem roku 1938. Nepøekvapí, že jména mnohých 
teplických rodákù ze seznamu ètenáøù nevrácených knih, nacházíme v soupisu obìtí tzv. „rasových zákonù“ a „koneèného øešení“. 
Seznam nám do jisté míry dokládá skladbu knižního fondu nìmecké Mìstské knihovny a zároveò vyspìlou úroveò zájmù jejích 
ètenáøù. Jsou zastoupena jména mnoha soudobých autorù, jejichž díla byla v Nìmecku od roku 1933 veøejnì 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 zaèalo neúprosnì 
naplòovat. 

Výstava pøipomínala osudy knižních sbírek Èeské veøejné 
knihovny Jiráskovy, jejíž fond Mìstská rada po 1938 nevydala, ani 
nepøedložila øíšským orgánùm ke kontrole a knihy uschovala. 
A historie nìmecké Mìstské knihovny v Teplicích je pøipomenuta 
pøedevším rolí øeditele dr. Oskara Dreyhausena, který do jisté míry 
odolával snahám o získání vlivu hlasatelù „nových poøádkù“.

Latinské rèení HABENT SUA FATA LIBELLI (Knihy mají své osudy) 
nám pøiblížilo dílo tøí spisovatelù - teplických rodákù - Antona 
Dietzenschmidta, Melchiora Vischera a Michala Mareše. Zatímco 
první z nich se v dùsledku vývoje na sklonku tøicátých let odmlèel 
„jako puklý zvon“, druhý dokonèil 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 
øadu let po válce, sdílely osudy svých majitelù oné doby. Výstava 
prezentovala i osudy nìkolika rodákù èi lidí, kteøí zde pùsobili po 
mnoho let, napø. sociálního demokrata Františka Cajthamla, 
èeského uèitele a spisovatele Jaroslava Františka Urbana ad.

PhDr. Jana Perutz Michlová

K výstavì byly uskuteènìny dvì komentované prohlídky s kurátorkou výstavy 
PhDr. Janou Perutz Michlovou. Portréty osobností, o jejichž osudech výstava 
vypovídala, vyzdobila výstavní místnost MgA. Aneta Bendáková.



TEPLICE ZA 1. REPUBLIKY (1918-38)

Výstava Teplice za 1. republiky 1918-38 byla souèástí projektu 
teplického muzea, který pøipomínal významná výroèí roku 2018 
spojená s naší státností. Výstava byla uskuteènìna díky podpoøe 
Ministerstva kultury ÈR a pøedstavila pøes 200 dochovaných 
trojrozmìrných sbírkových pøedmìtù, reklamní cedule, inzeráty, 
plakáty, obrazy, pohlednice a fotografie, doplnìné èasovými osami, dobovým filmem a interaktivní laboratoøí. Cílem unikátní výstavy 
bylo ukázat co nejširší veøejnosti, jak se žilo v Teplicích v prvních dvou desetiletích èeskoslovenského státu. 

První øada exponátù a dokumentù pøipomnìla situaci v Teplicích tìsnì po roce 1918, kdy zde vznik Èeskoslovenska nevítalo 
vìtšinové nìmecké obyvatelstvo s nadšením. Následující léta totiž pøinesla èeskému obyvatelstvu Teplic mnohá zklamání nad tím, 
jak málo se zmìnilo jejich postavení, a nìmecké vìtšinì nutnost vyrovnat se se životem v Èeskoslovensku. Další vystavené artefakty 
z této doby ale pøibližují návštìvníkùm výstavy dvacátá a tøicátá léta 20. století jako dobu rozvoje a prosperity. Pøispívá k tomu 
i dobový film z roku 1929, zapùjèený z Národního filmového archivu, ve kterém vidíme lázeòské mìsto Teplice plné usmìvavých lidí, 
kteøí korzují v lázeòských parcích, tanèí pøi koncertech lázeòského orchestru a baví se houstnoucím automobilovým provozem. 
Nespoèet exponátù seznámilo návštìvníky s tehdy novì vzniklými obchody, restauracemi a hotely, výstavbou moderních domù 
i celých vilových ètvrtí, zøízení nové èeské obecní a mìš�anské školy a rozšiøováním sítì autobusového spojení s mìsty v okolí i se 
sousedním Nìmeckem. Velmi vdìènými exponáty výstavy byly fotografie a pøedmìty, které se dochovaly z èinnosti kulturních, 
vzdìlávacích, charitativních, umìleckých nebo sportovních spolkù té doby. Stejnì tak jako pøipomínky divadelních pøedstavení, 
koncertù, výstav, pøednášek, oslav nejrùznìjších výroèí nebo vystoupení významných umìlcù. Výstava neopomnìla ani doklady 
o sportovních utkáních a turnajích s mezinárodní úèastí. 

Závìrem výstava prostøednictvím dochovaných dokumentù pøipomnìla, jak poklidnou atmosféru dvacátých let ukonèila svìtová 
hospodáøská krize, kdy znovu ožila slova o právu Nìmcù na sebeurèení a autonomii pohranièí. Nedílnou souèástí výstavy byla tak 
i  pøipomínka posledních mìsícù 1. republiky, kdy Teplice pøed hrozbou z Nìmecka zaèali opouštìt židé, èeští a nìmeètí antifašisté 
a rodiny èeských státních úøedníkù. Mnichovskou dohodou pøipadlo pohranièí republiky Nìmecku a dne 9. øíjna 1938 vstoupila do 
mìsta nìmecká armáda. Teplice se staly souèástí nacistického Nìmecka a v historii mìsta Teplice se zaèala psát nová kapitola.

Výstava byla doplnìna interaktivní laboratoøí s meotarem a øadou komentovaných prohlídek, pøednášek a programù pro školy.
Kurátorky výstavy: Mgr. Pavlína Boušková, PhDr. Bohuslava Chleborádová a Mgr. Jana Strnadová
Architektonické øešení a grafický vizuál: Ing. arch.Tomáš Petermann a BcA. David Janošek

18. 10. - 25. 2. 2019  / Jízdárna
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EXPONÁT MÌSÍCE

Mezi výstavami poøádanými Regionálním muzeem v Teplicích je nutno zmínit i výstavu nazývanou Exponát mìsíce, která probíhá již 
od února 1998. Každý mìsíc je ve vstupních prostorách muzea zdarma pøedstavena kolekce nebo samostatný zajímavý pøedmìt 
z muzejních sbírek s krátkým textem, který seznamuje návštìvníky s jeho charakteristikou, historií a pozicí ve sbírkách. 

Jednotlivé exponáty mìsíce si prohlédnou všichni pøíchozí, takže pokud chceme uvádìt hypotetický poèet návštìvníkù, tak je 
v roce 2018 shlédl v souhrnu vìtší poèet osob, než je celková roèní návštìvnost RMT. Pro statistiku tvoøí poèet návštìvníkù exponátu 
mìsíce 2018 10% z celkové roèní návštìvnosti RMT, tj. 4425 osob.

LEDEN   PhDr. J. Šteffl: Rakousko-Uherská šavle z uniformy báòského úøedníka
ÚNOR   Bc. J. Strnadová: Gramofonové desky s proslovy Klementem Gottwalda
BØEZEN  PhDr. J. Perutz Michlová: 220. výroèí dokonèení rukopisu „Pamìtí“ Giacoma Casanovy
DUBEN  M. Žemlièka:  Klínìnka jírovcová
KVÌTEN PhDr. L. Kursová: Výzdoba na pravìkých nádobách   
ÈERVEN M. Žemlièka: Bourec morušový
ÈERVENEC   Bc. K. Suchá: Pøírodní hedvábí
SRPEN   Mgr. J. Strnadová: Havárie sovìtského vrtulníku v srpnu 1968 v Kostomlatech pod Milešovkou
ZÁØÍ Mgr. P. Boušková: 160. výroèí založení Ústecko – teplické dráhy
ØÍJEN  PhDr. J. Perutz Michlová: Plakáty Vojtìcha Preissiga (1873 Svìtec - 1944 Dachau)
LISTOPAD  N. Holánová: Pohlednice ve skládaèkách a prospektech z období 1. republiky
PROSINEC MgA. J. Bažantová: Prvorepublikové toaletní sklo ve stylu Art Deco

Archiv exponátù mìsíce roku 2018 najdete na adrese http://www.muzeum-teplice.cz/exponaty-mesice-2018/.

Ukázky exponátù mìsíce roku 2018:

Exponát mìsíce ledna

RAKOUSKO-UHERSKÁ ŠAVLE Z UNIFORMY BÁÒSKÉHO ÚØEDNÍKA
Vystavená šavle byla souèástí nálezu zbraní objeveného 6. dubna 2014 pomocí detektoru kovù v okolí Mlýnské ulice v Teplicích. 

Nález se skládal z meèíku, polského bodáku, nacistické díky (s vìnováním) a hornické šavle. Šavle z uniformy báòského úøedníka, 
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pochází z Rakouska-Uherska, lze ji datovat 
do poloviny 19. až poèátku 20. století. Èepel 
se z dùvodu silné koroze nedochovala. Po 
dohodì s nálezci byly archeologùm z teplického 
muzea pøedány a následnì restaurovány 
v muzejních konzervátorských dílnách šavle 
a meèík.                 PhDr. Jindøich Šteffl

Exponát mìsíce února

GRAMOFONOVÉ DESKY S PROJEVY 
KLEMENTA GOTTWALDA
V únoru 2018 jsme si pøipomnìli 70 let od komunistického pøevratu 

v Èeskoslovensku, který se nesmazatelnì zapsal do našich dìjin jako 
zaèátek komunistické diktatury, polických procesù, nucené emigrace, 
cenzury a podøízení se zájmùm Sovìtského svazu. V dobové 
historiografii byl oznaèován jako Vítìzný únor. V souèasné dobì existuje 
nìkolik odlišných názorù na únorové události. Obecnì je pøijímán názor, 
že se jednalo o dlouhodobì plánovanou akci, pod záštitou Sovìtského 
svazu. Komunisté provedli nìkolik kádrových zmìn, vùèi èemuž se 
vymezili nekomunistiètí pøedstavitelé státu. Situace pøerostla ve vládní 
krizi, která trvala od 17. do 25. února. Bìhem této doby se komunisté 
pøipravili na možnost ozbrojeného konfliktu (lidové milice). Vládní krize 
vyvrcholila 25. února manifestací na Václavském námìstí v Praze. 
Nákladní vùz zde posloužil jako improvizovaná tribuna. Spoleènì 
s Klementem Gottwaldem byli na tribunì Rudolf Slánský, Václav 
Kopecký, Zdenìk Nejedlý, Viliam Široký, Marie Švermová, Václav Nosek a 
Vladimír Clemenstis. Klement Gottwald oznámil davu, že prezident 
Eduard Beneš pøijal jeho øešení vládní krize a podepsal dekrety, které mu 
pøedložil. Manifestace probìhla pod dohledem bezpeènostních složek.
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Tehdejší Gottwaldovy projevy jsou zachyceny na gramofonových deskách znaèky SUPRAPHON. Gottwald a jeho proslovy se staly 
symbolem pøevratu a v prùbìhu let byly neustále vydávány za úèelem upevòování režimu. Poøizování kopií desek, veøejné 
provozování a rozhlasové šíøení bylo zakázáno, všechna práva byla vyhrazena výrobci desek. Souèástí exponátu mìsíce února 2018 byl 
také kuføíkový gramofon z druhé poloviny 20. století, na kterém se vystavené desky gramofonové tehdy pøehrávaly.

Bc. Jana Strnadová
Exponát mìsíce bøezna

220. VÝROÈÍ DOKONÈENÍ RUKOPISU „PAMÌTÍ“ GIACOMA CASANOVY
V roce 2018 uplynulo 220 let, kdy zde v kraji mezi hradbou Krušných hor 

a kopci Èeského støedohoøí na duchcovském zámku skonèila životní pou� 
Giacoma Casanovy (1735-1798). Nabídku do služby spoleèníka a knihovníka 
hrabìte Karla Josefa Valdštejna, se kterým se seznámil Casanova jako 
sekretáø benátského vyslance Foscariniho ve Vídni, zprvu odmítl, ale po 
náhlém úmrtí vyslance v dubnu 1784 byl nucen hledat si nové zamìstnání. Na 
cestì do Drážïan a Berlína na teplickém zámku u knížete Clary-Aldringena 
mu Valdštejn znovu nabídl místo správce zámecké knihovny a Casanova ho 
v srpnu 1785 pøijal.

Vzdìlaný muž, doktor práv a dobrodruh, který pocházel z rodiny 
benátských hercù, hledal uplatnìní v centrech moci tehdejší Evropy od 
Benátek, Øíma, Neapole, Korfu, Caøihradu, Lyonu, Paøíže, Petrohradu, 
Holandska, Španìlska, Stuttgartu, Curychu, Ženevy až po Vídeò. Mnohde 
našel dobré uplatnìní i velmi slušný pøíjem, jinde mu štìstí nepøálo, musel 
putovat dále, obèas skonèil i ve vìzení pro dlužníky. Znal vzdìlance doby 
osvícenství, ale znali bychom ho dodnes?

Svìt by ho neznal, kdyby se posledních ètrnáct let života v knihovnì 
duchcovského zámku plnì nevìnoval sepsání spisù, napø. utopického pìtidílného románu „Icosameron“ (1787), proslulého popisu 
jeho útìku z benátského vìzení: „Histoire de ma fuite des Prisons de la republique de Venise“(1788) a zejména pak pamìtem svého 
života: „Histoire de ma vie“ (první verze rukopisu roku 1792, druhá 1798). Jako knihovník duchcovského hrabìte Valdštejna mìl klid 
pro psaní a jako návštìvník salónù teplického zámku nacházel vdìèné posluchaèe svých pamìtí.
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V Teplicích na zámku vidìl Casanovu rád pøedevším kníže Charles de Ligne (1735-1814), který byl otcem Marie Kristiny, manželky 
knížete Jana Nepomuka Clary- Aldringena. Jejich literárnì nadaný syn Karel (Lolo) zaznamenal v devadesátých letech 18. století 
takøka všechny jeho návštìvy, rozhovory s dìdeèkem de Ligne, názory na revoluèní Francii, filosofii, divadlo, literaturu nebo magii. 
I další lidé uchovali v korespondenci èi záznamech svých deníkù mozaiku každodennosti jeho života u nás v Èechách.  

                PhDr. Jana Perutz Michlová
Exponát mìsíce dubna

KLÍNÌNKA JÍROVCOVÁ
Øada z nás se setkala se stromy jírovce maïalu - kaštanu, které již v létì 

vypadají jako by pøišel podzim. Pøíèinou toho všeho je klínìnka jírovcová 
z èeledi vzpøímenkovitých. Tento malý motýlek byl pro vìdu objeven 
v Makedonii v roce 1986 a krátce nato došlo k jeho rychlému šíøení 
severozápadním smìrem. V roce 1993 pronikla klínìnka i na naše území 
a stala se zde nevítaným hostem.

Jírovec maïal je u nás dlouhodobì pìstován a dnes je již zdomácnìlou 
døevinou. Na jeho listy klade klínìnka vajíèko, z kterého se líhne housenka. Ta 
se prokouše do listu a pokraèuje žírem uvnitø. Vznikají tak plošné chodby 
viditelné zvenèí listu. Nakonec se uvnitø listu i kuklí. Pøibližnì po dvou týdnech 
se líhnou motýli, kteøí mají rozpìtí køídel kolem 8 mm. Tento cyklus se 
v prùbìhu roku a v závislosti na poèasí nìkolikrát opakuje. Poslední generace 
zùstává pøes zimu v kukle a motýli se líhnou na jaøe s probouzejícím se jírovcem. 

Napadení stromu je pøi první generaci sotva znatelné. I pøesto se z ní líhne 
velký poèet motýlù. Po spáøení klade samièka 20 - 40 vajíèek a poèet napadených listù nìkolikanásobnì vzroste. Tam kde byla 
pøezimující generace silná, kde nebylo shrabáno listí, je poèet napadených listù znaèný. Na podzim již nenajdeme nepoškozený list. 
I pøes znaèné oslabení není strom nijak v rùstu ohrožen. Shrabáním a odstranìním spadaných listù z okolí èásteènì pøedejdeme 
vìtšímu poèáteènímu napadení klínìnkou.

V našem okolí se mùžeme setkat i s klínìnkami jiných druhù. Celkem jich v Èechách žije pøes 60 druhù. Všechny mají velmi 
podobný zpùsob života. Ten se liší hlavnì ve druhu pøijímané potravy skládající se pøevážnì z listù stromù a umístìní plošné chodby 
(na rubu nebo líci listu). Mnoho druhù klínìnek se specializuje na jeden druh potravy. Pøíkladem mohou být tøi rùzné druhy klínìnek 
na tøech rùzných druzích javorù, nebo dva druhy klínìnek 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 nepøáteli klínìnek jsou však drobní zástupci 
blanokøídlého hmyzu, kteøí na nich parazitují. Øada z nich se pøímo specializuje na urèitý okruh hostitelù. Míra napadení je mnohdy 
nad 50 % a úspìšnì tak decimuje své hostitele na pøijatelný poèet. 

Klínìnka jírovcová bohužel dosud v pøírodì tyto pøirozené nepøátele nemá. Jedinou pomocí tak zùstává pravidelné hrabání 
spadaného listí na podzim. Strom tak nevyléèíme, ale minimálnì oslabíme první generaci klínìnek na jaøe.               Miroslav Žemlièka

Dìkujeme Markovi Vojtíškovi, který nám poskytl fotografie Klínìnky jírovcové ze svého webu Koláèkova galerie motýlù (www.kolas.cz).

Exponát mìsíce èervence

PØÍRODNÍ HEDVÁBÍ
Techniku zpracování hedvábného vlákna bource morušového objevili v Èínì již ve 

3. tisíciletí pøed Kristem a byla pøísnì støeženým státním tajemstvím. Pokus 
o vývoz vajíèek, housenek nebo kokonù se trestal smrtí. Legenda o objevení praví, že 
manželka èínského císaøe odpoèívala pod morušovým stromem, do šálku s èajem jí ze 
stromu spadl kokon bource morušového a v teplé vodì se zaèal rozmotávat.

Nejvìtší poptávka po hedvábné tkaninì byla z Øíma, 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 naøídil zákaz prodeje hedvábí. Bohatí 
Øímané ovšem tak protestovali, že byl zákaz zrušen.

Èína držela monopol na výrobu hedvábí až do 6. století po Kristu. Podle povìsti se 
technika výroby dostala do Evropy díky dvìma mnichùm, které vyslal císaø Justinián 
roku 552 po Kristu. Tìm se podaøilo vynést z Èíny vajíèka bource a semena moruše 
v dutých holích. Obchod se v 7. století rozvíjel hlavnì v Byzanci. Za køížových výprav 
køižáci za pomoci Benátèanù pøivezli chov bource do Evropy ve velkém.

Hedvábí je pøírodní vlákno produkované bourcem morušovým. Bílý motýl 
z jihovýchodní Asie ztratil domestikací schopnost létat a je zcela závislý na lidské péèi. 
Nepøijímá potravu, žije jen nìkolik dní a jeho jediným úkolem je naklást vajíèka. 
Housenky se živí výhradnì listy stromu moruše bílé, nakonec se zakuklí do kokonu 
z hedvábného vlákna, které produkují jejich slinné žlázy. Pøi líhnutí se motýl prokousává 
ven, a proto se pro zachování hedvábí musí usmrtit ještì døív, než poškodí vlákno.



Kokony se sbírají 8 - 10 dní po zakuklení, pro usmrcení se suší vzduchem pøi 80 - 85°C. Následnì se máèí v horké vodì, aby se 
rozpustil sericin, jež vlákno spojuje. Z jednoho kokonu mùže být odmotáno vlákno v délce až 4000 metrù. Nejdøív se odmotá 500 – 
1000 metrù ménìcenného vlákna, které se zpracovává na buretovou pøízi, prostøední èást vlákna cca 1000 m je nejkvalitnìjší 
tzv. gréž, ta obsahuje i po odmoèení ještì 30% sericinu. Z vnitøku kokonu zbyde ještì asi 2000 m útržkù dlouhých 20 - 40 cm, tyto 
jemné nitky se spøádají v hedvábnou nit, èím více celistvých dlouhých nití je použito, tím je kvalita hedvábí vyšší. Po odmotání se nit 
vyvaøuje a bìlí v roztoku popela, kdy dojde k odstranìní zbytkù lepidla, zvláènìní vláken, která získají správný lesk, bílou barvu, 
mìkkost a ohebnost. Poté se spøádají a tkají do textilií. Hedvábí se snadno barví.

Hedvábné vlákno je neuvìøitelnì tenké, jemné a vzdušné, proto je ho potøeba velké množství - na 12 kg hedvábné tkaniny je 
potøeba 100 kg kokonù, což je 70 tisíc housenek, které snìdí dvì tuny morušového listí.

Kromì bource morušového existují ještì dva motýli, kteøí také tvoøí hedvábné vlákno. Øíká se mu plané hedvábí (tussah), má 
kratší nepøetržitou délku vlákna, je témìø bez lesku, má hnìdou barvu a je hrubší.                                                          Bc. Kateøina Suchá

Exponát mìsíce srpna

HAVÁRIE SOVÌTSKÉHO VRTULNÍKU V SRPNU 1968 V KOSTOMLATECH POD MILEŠOVKOU
Vrtulník Mi-4 havaroval krátce po osmé hodinì ranní 

24. srpna 1968 v lese nedaleko obce Kostomlaty pod 
Milešovkou. Od události ubìhlo již témìø padesát let, ale stále 
jsou kolem této pøíhody otazníky. Sovìtský vrtulník údajnì 
letìl z Drážïan do Prahy s propagaèním materiálem obhajující 
srpnovou invazi. U vrtulníku došlo k závadì na motorech, 
pøièemž svou roli podle svìdkù mohla sehrát i mlha. Krátce po 
havárii se na místo nehody dostavilo nìkolik místních 
obyvatel. Jeden z prvních byl pan Jiøí Vanìk, který zhotovil 
fotografie ještì hoøícího vrtulníku.

Na palubì bylo pìt osob - pilot K. I. Batisèev, letovod 
L. L. Šulajev, palubní mechanik V. M. Pavlovskij, Karel Jefimoviè 
Nìpomòašèij a Alexandr Alexandroviè Zvorykin. Poslední dva 
zmiòovaní pasažéøi, kteøí pád nepøežili, se pøepravovali 
v nákladovém prostoru spoleènì s propagandistickými letáky 
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a plakáty. Podle svìdectví pana Vaòka pilot oznámil: „Mašina otkazalas rabota�.“ Tato vìta byla v následujících dnech nìkolikrát 
použita jako titulek øady novinových zpráv. Hasièská jednotka, která dorazila na místo nehody, mìla v rámci zásahu udìlat nìkolik ran 
sekyrou do neohoøelého trupu. Právì tyto rány se pak staly pøedmìtem obvinìní ze strany sovìtských vyšetøovatelù, kteøí tvrdili, že je 
to prokazatelný dùkaz o sestøelení stroje. V dobì, kdy tam dorazili èeští vyšetøovatelé, byla již ohoøelá tìla odvezena sovìtskými 
vyšetøovateli spoleènì s èástí vraku, èímž se zkomplikovalo vyšetøování. V rámci vyšetøování provedli sovìtští vyšetøovatelé kontrolu 
èeské posádky spojaøù na Milešovce, na kterou padlo podezøení ohlednì sestøelení stroje. Sovìtská strana mìla rozkaz posádku 
zlikvidovat, ale po vysvìtlení, že z tohoto místa k útoku dojít nemohlo, ke splnìní rozkazu nedošlo. V polovinì záøí 1968 byl policií 
pøípad uzavøen jako nehoda. Sovìtská strana ale s tímto rozhodnutím nesouhlasila, proto v únoru 1969 povìøila zvláštní komisi 
k opìtovnému vyšetøení celé události. Vyšetøování se nedobralo konce a tak v kvìtnu 1969 rozhodl generální inspektor Ministerstva 
vnitra Èeskoslovenské republiky, že pøípad bude odložen. Tuto událost pøipomínaly dva pomníky, které byly vìnovány zemøelým 
pasažérùm. Jeden z nich se nacházel pøímo na místì havárie a pravdìpodobnì vznikl krátce po ní. Další stál na námìstí 
v Kostomlatech a byl odhalen 24. srpna 1978. Oba pomníky byly zlikvidovány po roce 1989.

Dùvodem, proè si tuto událost pøipomínáme, je souvislost s politickou situací v té dobì, která výraznì ovlivnila prùbìh 
vyšetøování 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 otevøenì bojkotovali pøíjezd vojsk. Protestovalo se nejen v Èeskoslovensku, ale také v zahranièí.

Mgr. Jana Strnadová
Exponát mìsíce záøí

160. VÝROÈÍ ZALOŽENÍ ÚSTECKO – TEPLICKÉ DRÁHY
V letošním roce si pøipomínáme 160. výroèí založení Ústecko – 

teplické dráhy. Exponát mìsíce záøí pøedstavuje nìkolik pøedmìtù 
s pøímým vztahem k Ústecko - teplické dráze, které se nacházejí 
v historické sbírce teplického  muzea. Soukromá železnièní spoleènost 
Ústecko – teplická dráha (k. k. privilegierte Ausig – Teplitzer Eisenbahn 
– Gesellschaft neboli A. T. E.) vznikla z podnìtu tìžaøù a prùmyslníkù
v teplické pánvi, kteøí mìli zájem o vývoz uhlí do Nìmecka. Její vznik 
znamenal zásadní prùlom v oblasti dopravy zboží a osob v teplickém 
regionu. V kvìtnu 1858 tìsnì pøed zahájením lázeòské sezóny 
v Teplicích byla Ústecko - teplická železnice slavnostnì otevøena, hlavní 
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sídlem spoleènosti byly Teplice. Umožnila tak hromadnou osobní a nákladní dopravu a zlepšila možnosti pøepravy lázeòských hostù. 
V roce 1923 byla zestátnìna a její tratì pøevzaly Èeskoslovenské státní dráhy. Všechny tratì, vybudované A. T. E., jsou i nadále 
v provozu, hlavní tra� funguje jako nejdùležitìjší železnice, spojující mìsta mezi Ústím nad Labem a Chomutovem.

Mgr. Pavlína Boušková
Exponát mìsíce øíjna

PLAKÁTY VOJTÌCHA PREISSIGA (1873 SVÌTEC – 1944 DACHAU)
Na mìsíc øíjen 2018 jsme vybrali, vzhledem k stoletému výroèí vzniku 

samostatné republiky Èechù a Slovákù – Èeskoslovenska, tisky na podporu 
„Èeského národního sdružení“ v USA a tisky z let 1939 a 1940. Jejich 
autorem je Vojtìch Preissig, rodák z nedalekého Svìtce, absolvent pražské 
Umìlecko-prùmyslové školy, který pùsobil také v Paøíži, kde spolupracoval 
s Alfonsem Muchou. Byl èlenem Spolku èeských výtvarných umìlcù Mánes 
a spolku grafikù Hollar a vydavatelem èasopisu „Èeská grafika“. Po roce 1910 
odešel do Ameriky, kde se po poèáteèních obtížích velmi dobøe uplatnil jako 
grafik, uèitel na umìlecké škole a od roku 1916 pùsobil jako øeditel školy 
grafického umìní v Bostonu. Velmi podporoval snahy T. G. Masaryka 
o obnovení èeského státu ve spojení se slovenským územím. Pro podporu 
tohoto úkolu vytvoøil v roce 1918 Vojtìch Preissig øadu plakátù: Za èeskou 
samostatnost; Za svobodné spojení èeskoslovenských barev; Už Slovensko 
vstává, pouta strhává; Kdo za pravdu hoøí; Buï – anebo; Èeskoslovenská 
revue. Oficielní orgán Americko-èeskoslovenského výboru a plakát zvoucí na 
bazar ve prospìch èeskoslovenské armády, který se konal 11. - 13. 10. 1918.

Preissig se vrátil z USA do Èeskoslovenska až roku 1931. Mìl vlastní dílnu 
a pokraèoval v práci grafika, malíøe a tvùrce písma. Jeho práce v dobì 
ohrožení samostatnosti se podobá heslu na bankovkách „Bankovky jsou 
kryté zlatem“, podobnì Vojtìch Preissig, jak cítil, tak jednal, okamžitì po 
bøeznu 1939 se zapojil k odboji proti hitlerovskému Nìmecku, jak dokládá plakát ÈS republika trvá! Takový teï má znak! 28. øíjna 
1939. Od roku 1940 vydával, tiskl a kolportoval ilegální èasopis „V BOJ“, byl zatèen, souzen spolu s dcerou Irenou, která byla 
popravena a on byl odvezen do koncentraèního tábora Dachau, kde zahynul 11. èervna 1944.                      PhDr. Jana Perutz Michlová 
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Exponát mìsíce listopadu

POHLEDNICE VE SKLÁDAÈKÁCH A PROSPEKTECH Z OBDOBÍ 1. REPUBLIKY
Rok 1870 lze považovat za rok vzniku pohlednice, což je bìžnì a ponìkud 

nepøesnì používaný výraz pro všechny druhy obrázkových dopisnic, tedy pro 
poštovní lístky s obrázkem a plochou urèenou pro písemné sdìlení, adresu 
a známku. Adresní strana mìla oznaèení Correspondenz-Karte. Tato strana se 
smìla používat jen k psaní adresy. Úøednì byl stanoven rozmìr na 14 x 9 cm. Od 
roku 1906 pøijaly všechny zemì svìtové poštovní unie úpravu, kde je zadní strana 
rozdìlena na dvì èásti – pro adresu a text, èímž se uvolnil prostor pro uspoøádání 
obrazové strany.

Zprvu byly na pohlednicích tištìny hlavnì reklamní námìty, ale v 90. letech 
19. století, kdy nastala jejich masová produkce, na nich zaèaly pøevládat pohledy na 
mìsta, dùležité budovy a pamìtihodnosti, láznì, krajiny, pøírodní scenérie a další 
místopisné zajímavosti. Další velkou skupinu tvoøí tzv. pohlednice žánrové, kam 
øadíme reprodukce umìleckých dìl, blahopøání ke kalendáøním cyklùm, 
pohlednice k osobním a rodinným událostem a pohlednice s rùznými žánrovými 
výjevy - hospodskými èi komickými, milostnými a erotickými. Postupnì se rozšíøila
i tématika historická, národopisná, vlastenecká, náboženská, politická, technická 
a sportovní. Nechybìlo ani zachycení pøírodních pohrom, dùlních katastrof a požárù.

Ale vra�me se zpìt k pùvodnímu zamìøení pohlednice, a to k pohlednici 
reklamní. Ta byla využívána jak ve sféøe výrobní, obchodní a pohostinské, tak její 
obliba rostla i v oblasti turistického ruchu, nebo� návštìvníci mìst, lázní, zámkù, 
hradù a jiných pamìtihodností èi významných míst si rádi odnesli na památku 
pøipomínku na zajímavé místo, kde strávili pøíjemný èas. Odtud je již jen krok ke 
vzniku tzv. „skládaèek“ v 80. letech 20. století, které pøedstavily najednou více 
zábìrù - reprodukcí jednotlivých pohlednic, pøevážnì topografického charakteru. Ty se skládaly jednotlivì jako harmonika do 
pohlednicové nebo jiné velikosti, nìkdy i velmi titìrné. Více informací pøinášely reklamní prospekty, které vedle doplòujících 
pohlednic a fotografií, informovaly o vzniku a zajímavostech daného místa nebo o lázeòských procedurách, které vydávaly jednotlivé 
lázeòské domy a tìší se dodnes nejen sbìratelskému zájmu.                               Nina Holánová
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Exponát mìsíce prosince

PRVOREPUBLIKOVÉ TOALETNÍ SKLO VE STYLU ART DECO
20. – 30. léta 20. století byla v užitém umìní a v architektuøe spojena s umìleckým stylem zvaným Art Deco, který získal své 

oznaèení podle názvu Mezinárodní výstavy dekorativního umìní konané v Paøíži v roce 1925. Tento dekorativní styl nesl rysy hned 
nìkolika smìrù, doznívající secese a pak pøedevším znaky nastupujícího kubismu a futurismu. V užitém umìní a øemesle pøevládaly 
zjednodušené linie a èisté barvy. Z námìtù pøevažovaly geometricky pojaté rostlinné i figurální motivy. Charakteristickým dekorem 
byl stylizovaný východ slunce a sluneèní paprsky nebo fontána s tryskající vodou. Umìlci èasto používali kontrasty prùhledných 
a neprùhledných 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 èeském prostøedí se setkáváme ve stylu 
Art Deco s prvky národního ornamentu – stylizované lípové ratolesti, pro nìž 
se vžilo oznaèení „kubizující dekorativismus“, který se projevil zejména 
v produkci pražského umìleckého sdružení ARTÌL. Vynikající úrovnì 
dosahovaly též práce studentù skláøských škol v Novém Boru a Kamenickém 
Šenovì spolupracujícími s firmou Lobmeyr a vídeòskou Wiener Werkstätte.

Jako Exponát mìsíce prosince jsme z muzejního depozitáøe vybrali 
sklenìnou ruènì broušenou a matovanou dózu od firmy Bratøi 
Rachmannové z Nového Boru, která je typickou ukázkou stylu Art Deco 
a doplnili ji o dózu a toaletní soupravu z rùžového lisovaného skla ze stejného 
období, která se skládá z flakonu se zátkou a flakonu s pumpièkou, dózy 
a misky na høeben. Nejrozšíøenìjším typem toaletního skla je FLAKON 
rùzných velikostí, buï se zátkou nebo s rozprašovaèem. Od konce 19. století 
byl obvyklým typem rozprašovaè s kovovou mechanikou a balónkem. 
Toaletní souprava byla nejèastìji tøídílná – vìtší flakón, menší flakón a dóza 
(na pudr nebo krém). Sada mohla být doplnìna o další díly, jako jsou miska na 
høeben, prstýnky èi na drobnosti (vlásenky, sponky ad.); kazeta na šperky 
nebo na vatu, bonboniéra, dekorativní pøíruèní zrcátko nebo èíška na vodu. 
Nedílnou souèástí bývaly i vázièky nebo svícny. Soupravy se zpravidla skládaly 
z lichého poètu kusù 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 návštìvníkù 

(z toho 1811 lidí románskou expozici Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích). Expozice 
v poboèce Regionálního muzea v Teplicích (dále jen RMT) v Muzeu Krupka byla v únoru 
2018 z dùvodu rekonstrukce budovy muzea a realizaci nového moderního Hornického 
muzea Krupka uzavøena pro veøejnost. 

Realizace projektu bude trvat tøi roky a pøedbìžné náklady se odhadují na 50 miliónù 
korun. Do konce roku 2021 zde vzniknou nové moderní expozice hornického muzea, 
jejichž souèástí bude i pùvodní  expozice Krupka a cín. Expozice Pøíroda severozápadních 
Èech bude v budoucnosti instalována na teplickém zámku. Zmìna expozic souvisí 
s èesko-saskou nominací Krupky na Seznam svìtového dìdictví UNESCO. 

(Pozn. yla zapsána na seznam UNESCO v èervenci 2019.)

EXPOZICE HUB V NC FONTÁNA
V dubnu 2018 byla ve II. patøe Nákupního centra Fontána Teplice otevøena expozice 

hub severozápadních Èech, která byla doèasnì pøemístìna z Muzea Krupka do 
depozitáøe v Sobìdruhách. Expozice byla veøejnosti pøístupná zdarma každý den od 9 do 
21 hodin a prezentovala 190 modelù celých skupinek hub velmi dobøe zpracovaných 
podle originálù z pøírody. Houby byly zhotoveny z umìlé hmoty - moduritu a posléze 
polychromovány. V prùbìhu let 1973 až 1998 je zhotovil pan Stanislav Lánský z Náchoda, 
který bohužel zemøel již v roce 1999. Podle našich specialistù - mykologù i podle 
zahranièních odborníkù se jedná o zcela unikátní sbírku.

ø
ø

Hornická kulturní krajina Erzgebirge / Krušnohoøí b

TROJROZMÌRNÁ PODOBA KRÁLOVNY JUDITY
V roce 2018 odborníci vytvoøili vizualizaci oblièeje èeské královny Judity Durynské, 

která ve druhé polovinì 12. století založila klášter v Teplicích. Podobu zrekonstruoval 
brazilský 3D designér Cícero André da Costa Moraes na základì lebeèních kostí a 14. zá í 
2018 ji p edstavil v Muzeu Karlova mostu v Praze. 

Ostatky královny Judity objevili archeologové teplického muzea v 50. letech 20.  století 
pøi archeologickém výzkumu románské baziliky a kláštera v Teplicích. Antropologické 
expertizy ukázaly, že mìøila kolem 160 cm a zemøela na tehdejší dobu ve vysokém vìku 
75 až 80 let ve skvìlém zdravotním stavu, o èemž svìdèí i to, že mìla všechny zuby bez 
jediného kazu. Replika Juditiny lebky je vystavena na teplickém zámku v románské 
expozici, originál je uložen v depozitáøi Národního muzea.
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EDIÈNÍ ÈINNOST
V roce 2018 byla sestavena a vytištìna Výroèní zpráva Regionálního muzea v Teplicích za rok 2017, pro velký zájem dotištìna 

publikace HRADIŠTÌ HRÁDEK U LIBOCHOVAN - Výsledky archeologického nedestruktivního výzkumu (2013-2016) editorù Jindøicha 
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 zveøejòování výsledkù pøírodovìdných, historických a spoleèenskovìdných výzkumù, které probíhaly v prùbìhu dvou let od vydání 
pøedchozího sborníku. Ve sborníku publikují odborní pracovníci RMT a další autoøi, kteøí své výzkumy vìnují regionu 
severozápadních Èech. V roce 2018 pøinášejí dvì pøírodovìdné a pìt historických studií a ètyøi zprávy k životním výroèím.

Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích 32/2018

OBSAH
Miroslav Radoò: Vzpomínka na pana RNDr. Norberta Krutského (1932-2018), str. 5
Vít Joza: Pøíspìvek ke kvìtenì Teplicka III., str. 53
Jiøí Wolf: K význaènému životnímu jubileu PhDr. Jany Perutz Michlové, str. 65
Jiøí Wolf: Corrigenda k nápisùm teplického okresu, str. 67
Jiøí Wolf: Rodinné zápisky Jana Václavovic Bílského souseda teplického a jeho dìtí z let 1590-
1630 (heuristická poznámka k neznámému rukopisu), str. 71
Jiøí Wolf: Prvotisky knihovny Regionálního muzea v Teplicích jako kulturnìhistorický pramen 
(pøedbìžná poznámka k možnostem jejich budoucího studia), str. 81
Lucie Kursová: Životní výroèí PhDr. Petra Budinského, str. 93
Lucie Kursová: Životní jubileum PhDr. Milana Zápotockého, CSc., str. 95
Jana Perutz Michlová: Pìvecký spolek Slavík Lidumil a jeho ženský sbor v letech 1934-38, 
str. 97
Milan Èerný: Hudební aktivity pøi kostele svatého Jana Køtitele ve Flájích bìhem první poloviny 
18. století, str. 101
Radim Neuvirt: Psí známky okresu Teplice II. - Okresy Duchcov a Bílina, str. 123
Vladimír Mjalovský: Sudetonìmecká numismatická spoleènost, str. 169

Zprávy a studie RMT, sv. 32. Teplice : Regionální muzeum v Teplicích, 2018. 214 s. ISBN 978-80-85321-80-7, cena 200,- Kè
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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 nejrùznìjších kulturních a spoleèenských akcí. V novì zaøízené Místnosti pro 
návštìvníky teplického zámku se od roku 2016 konají nejen pøednášky pro veøejnost, ale také pravidelné schùzky Èeské numismatické 
spoleènosti, poboèky Teplice.

V roce 2018 pracovníci RMT zajistili pro 1710 žákù a studentù 68 programù pro školy a upoøádali 11 pøednášek, 
12 komentovaných prohlídek a 42 dalších doprovodných akcí, které navštívilo celkem 5881 lidí. 

Pøednášky
18. 1. Mgr. Jiøí Šlajsna: HISTORIE HORNÍCH MÌST V KRUŠNÝCH HORÁCH. VÝCHODNÍ KRUŠNOHOØÍ
10. 2. Ing. Petr Šimr: LEGO PROMOTION
15. 2. Irina Elistratova: PIJAVICE LÉKAØSKÁ
12. 4. PhDr. Jiøí Wolf: SVÌT BAROKNÍ FANTASIE
26. 4. Jiøí Dušek: ALL FOR JAN - diskusní poøad Jaroslava Spurného a Marka Wollnera
  9. 5. Doc. PhDr. Jana Kiliána, Ph.D.: ROK 1618 NA TEPLICKU
23. 10. Pøednáška 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. Dìtská velikonoèní dílna
12. 5.  Opera buffa Vepøové schizma
25. 5. Dìtské muzejní odpoledne
25. 5. XIV. muzejní noc v Teplicích
25. 5. Noc kostelù
26. 5. - 27. 5. FLER JARMARK
  3. 8. - 18. 8. Letní kino na zámku
25. 8. KONCERT AMICOM 
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20. 9. 2018 navštívil teplický zámek s rodinou 
hrabì Francesco Kinský dal Borgo

31. 8. - 2. 9. Divadlo na zámku
7. - 8. 9. TEPLICKÝ PIVNÍ RYNEK 
14. 9. Mezinárodní den archeologie
27. - 29. 10. DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ (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. Dìtská vánoèní dílna



OSLAVY VZNIKU REPUBLIKY NA TEPLICKÉM ZÁMKU
Volným vstupem do všech zøizovaných kulturních institucí si Ústecký kraj ve dnech 26. - 28. 10. 2018 pøipomnìl 100. výroèí 

založení samostatné Èeskoslovenské republiky. Regionální muzeum v Teplicích otevøelo v prùbìhu tìchto tøí dnù zdarma své výstavy 
a expozice s prodlouženou otevírací dobou do 18 hodin a zaznamenalo nebývalý zájem návštìvníkù. V pátek 26. 10. tvoøily vìtšinu 
neplatících pøíchozích zejména školy. Expozice a výstavy navštívilo bìhem pátku 252 žákù a studentù nejen teplických škol, ale i školní 
mládež napøíklad z Bíliny a Chlumce. O víkendu 27. a 28. 10. zpestøily návštìvu teplického muzea dvì komentované prohlídky právì 
probíhajících výstav. V sobotu k výstavì Osudy knih - osudy lidí promluvila kurátorka výstavy PhDr. Jana Perutz Michlová. V nedìli 
komentovanou prohlídku výstavy Teplice za 1. republiky 1918-1938 uskuteènily spoluautorky výstavy PhDr. Bohuslava Chleborádová 
a Mgr. Pavlína Boušková. Obì prohlídky se tìšily vysoké návštìvnosti a byly velmi poutavé. Otázky návštìvníkù padaly jedna za 
druhou a lidé odcházeli nadmíru spokojeni. Výstavy bìhem 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. Pøestože poèet prùvodcù byl 
o víkendu dvojnásobný, prùvody zájemcù o prohlídku nebraly konce. Celkem prùvodci po expozicích v prùbìhu celkem 
43 hodinových prohlídek provedli 447 lidí, celkem teplické muzeum v rámci DNÙ OTEVØENÝCH DVEØÍ navštívilo 1309 návštìvníkù.

XIV. MUZEJNÍ NOC V TEPLICÍCH * pátek 25. 5. 2018 * 19 - 24 hodin
Program XIV. teplické muzejní noci mìl téma První republika a byl pøipraven ve spolupráci s Panoptikem Maxe Fische Martina 

Ryby, Divadlem Orry Jaroslava Hunky a Divadlem v Pytli Petra Stolaøe. Souèástí programu byla také ohòová šou skupiny Pantha rhei 
pro všechny ve 22 hodin a módní pøehlídkou studentù Støední školy obchodu a služeb Teplice.

Veèernímu programu tradiènì pøedcházela dìtská 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 novì vytvoøené místo muzejního pedagoga Mgr. Vendula 
Fremlová, PhD., jejíž pracovní náplní je zpøístupnìní sbírkových pøedmìtù a expozic 
nejširší veøejnosti dynamickou a aktivní formou. Erudovaná pedagožka a kurátorka se 
rychle zapojila do muzejní práce i kolektivu, aby z teplického muzea udìlala živé místo, 
centrum neformálního vzdìlávání, které rozšiøuje obzory dìtem i dospìlým. 

Nová muzejní pedagožka vedle tradièních komentovaných prohlídek expozic 
a programù k výstavám pøipravila nové edukativní programy Regionálního muzea 
v Teplicích ve stálých expozicích, jejichž prostøednictvím jsou rozvíjeny nejrùznìjší 
kompetence žákù a studentù, tedy dovednosti, schopnosti, vìdomosti, a to v souladu 
s rámcovými vzdìlávacími programy (RVP). 

BÁSNÍK A JEHO MÚZA
Výprava na prohlídku expozice tzv. Puškinových pøátel z Teplic, dokládající propojení 

Teplic a rodiny Clary-Aldringen s význaèným ruským básníkem Alexandrem Sergejevièem 
Puškinem. Komentovaná prohlídka pracuje prostøednictvím dramatické etudy s èetbou 
úryvkù z Eugena Onìgina a s poslechem èásti opery P. I. Èajkovského Evžen Onìgin.

KDYŽ SE ØEKNE GOTIKA
Program prostøednictvím interaktivní komentované prohlídky pøedstavuje hlavní rysy 

gotického umìní, které jsou demonstrovány pøímo v Expozici malíøství a plastiky 
14. - 18. století. Program využívá pracovního listu k seznámení s tímto umìleckým slohem.

O MÌØENÍ ÈASU 
V pøedsálí tzv. Rokového sálu teplického zámku je umístìna expozice historických 

hodin, kde se žáci a studenti pomocí metody hands on a muzejního kuføíku dozvìdí vše 
o mìøení èasu. Program zahrnuje též experimentální úkoly a práci s pracovním listem.

O MODRÉM PTÁÈKU
Objevná cesta do zámeckých komnat, kde lze v Modrém salonku zahlédnout modrého 

ptáèka, v následující výtvarné dílnì si pak vytvoøit vlastní modrý vzor pøipomínající dekor 
míšeòského porcelánu a pár malých ptáèkù do nìj ukrýt. 

Bližší informace, zejména pro koho je edukativní program vhodný a jeho zaøazení do 
RVP, jsou zveøejnìny na webových stránkách muzea.                 www.muzeum-teplice.cz
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SLUŽBY BADATELÙM A VEØEJNOSTI

Pracovnice a pracovníci odborných oddìlení Regionálního muzea v Teplicích (dále jen RMT) v roce 2018 zajistili 1852 badatelských 
návštìv a dotazù (z toho 1372 v knihovnì). 

Pøírodovìdné oddìlení: 4 výpùjèky (331 pøedmìtù), 85 odborných dotazù, 4 komentované prohlídky pro školy (97 studentù), 14 èlánkù;
Archeologické oddìlení: 4 výpùjèky (49 pøedmìtù a souborù), 5 analýz (170 pøedmìtù), 5 badatelù, 150 dotazù, 15 dokladù o pøedání 

nálezu, 16 komentovaných prohlídek pro školy (290 žákù) a 2 pro MŠ (45 dìtí), 4 pøednášky, spolupráce na externí výstavì, 1 dotisk publikace, 
5 èlánkù;

Historické oddìlení: 15 badatelù, 49 odborných dotazù, 3 èlánky, 5 pøednášek, 3 komentované prohlídky, 2 komentované procházky, 
3 pøíspìvky do TV a 1 pro rozhlas, úèast na 5 konferencích;

Knihovna: 1372 badatelù, 811 odborných dotazù, 99 uživatelù knihovny, 8000 dotazù v online katalogu, 6382 výpùjèek (z toho 
2006 ze sbírkových fondù), 1 rozhovor pro rozhlas, 3 informativní výklady, 6 komentovaných prohlídek, 6 pøednášek, 2 pøíspìvky na 
konferenci a 5 èlánkù.

Ze sbírkových fondù RMT bylo v roce 2018 zapùjèeno 616 pøedmìtù v rámci 20 zápùjèek a Bc. Kateøinou Suchou vypracováno 
35 smluv o užití vìci. Na vlastní výstavy si RMT zapùjèilo 5 pøedmìtù v rámci 3 zápùjèek.

Pracovnice služeb veøejnosti Vlasta Tichá zajistila v roce 2018 39 pronájmù: 9x Místnost pro návštìvníky, 6x nádvoøí teplického 
zámku, 2x tzv. Ptaèí schody, 13x Rokokový sál a 9 svateb v prostorách zámku. 

Archeologické oddìlení v roce 2018 vypracovalo 153 odborných stanovisek na požádání institucí a investorù, prozkoumalo 
96 lokalit a provedlo 1 záchranný archeologický výzkum.

GDPR (OBECNÉ NAØÍZENÍ NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJÙ)
V návaznosti na Naøízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochranì fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajù a o volném pohybu tìchto údajù a o zrušení smìrnice 95/46/ES (obecné naøízení 
o ochranì osobních údajù) informoval v roce 2018 øeditel RMT Mgr. Radek Spála návštìvníky teplického muzea, že v prostorách stálých 
expozic, výstav a na chodbách k nim je poøizován videozáznam prostøednictvím uzavøeného kamerového okruhu - v souladu 
s výše citovaným Naøízením - a to s ohledem na bezpeènost vystavených exponátù i návštìvníkù pohybujících se v prostorách muzea.

Úèastníci konkrétních muzejních akcí (napø. prohlídky stálých expozic, vernisáže výstav, programy pro školy, komentované 
prohlídky, pøednášky a další doprovodné akce) byli informováni, že je pracovníci muzea pøi tìchto pøíležitostech v souladu s výše 
citovaným Naøízením poøizován fotografický a videozáznam pro úèely dokumentaèní, archivaèní a tiskových zpráv (tj. pro ùèely 
mediální propagace èinnosti muzea jako veøejné instituce, konané ve veøejném zájmu).

Nová legislativa se výraznì dotkla provozu knihovny, ale i èinnosti pracovnice styku s veøejností a všech dalších muzejních aktivit 
souvisejících s prací s osobními daty a odbornou i laickou veøejností. Vedoucími jednotlivých oddìlení byly zpracovány podklady - tzv. 
data maping, které byly pøedloženy povìøenci ve vìcech GDPR, kterým se pro RMT a další pøíspìvkové organizace Ústeckého kraje 
stal Mgr. Jiøí Kalach ( jiri.kalach@gdpr-platforma.cz, +420 608 958 090, Národní platforma pro GDPR z.s., Revoluèní 1082/8, 110 00 
Praha 1). Na jeho doporuèení byla pøijata náležitá opatøení k øádnému dodržování GDPR. 
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PORADNÍ SBOR PRO SBÍRKOTVORNOU ÈINNOST
Poradní sbor pro sbírkotvornou èinnost Regionálního muzea v Teplicích (dále jen RMT) svolává øeditel muzea, aby se vyjádøil 

k novým akvizicím a odpisùm ze sbírek RMT. V roce 2018 se sešel dvakrát: 20. èervna a 21. listopadu, aby vydal stanovisko k novým 
akvizicím a k odpisùm ze sbírek RMT. 

Èlenové Poradního sboru pro sbírkotvornou èinnost RMT
Jarmila Trägrová - soukromá sbìratelka
Ing. Vladimír Mjalovský - pøedseda teplické poboèky Èeské numismatické spoleènosti
PhDr. Ivana Slunéèková  - øeditelka Regionální knihovny Teplice
RNDr. Petr Chvátal - geolog, pøírodovìdec
Mgr. František Mlnaøík - odborný pracovník Odboru kultury a památkové péèe Krajského úøadu Ústeckého kraje

Vybrané akvizice roku 2018:
* Desky s kresbami motýlù a housenek, autor J. Altman, nákupní cena 5.000,- Kè
* Soubor fotografií, èb, papír, 13. 11. 1989, demonstrace v Teplicích, 12 ks, nákupní cena 1.200,- Kè
* Závìsná plaketa, kov se stužkou, 60 kg, Klub S. K. Slovan 1920, nákupní cena 300,- Kè
* Kniha J. Beneš: 6 let v exilu a druhé svìtové války, 1947, nákupní cena 800,- Kè
* Lustr trojramenný, kov, sklenìná miskovitá svítidla, nákupní cena 2.500,- Kè
* Soubor pohlednic k roku 1918, 10 ks, nákupní cena 1.400,- Kè
* Soubor pohlednic ke konci války v roce 1918, 10 ks, nákupní cena 1.200,- Kè
* Vzorník skel s pùvodními etiketami, 1920, Rudolfova hu�, 24 ks, nákupní cena 3.000,- Kè
* Elektrická pokojová kamínka, bílý porcelán, Epiag Carlsbad, nákupní cena 300,- Kè
* Tøídílná pamìtní medaile, kov, S. K. Bivoj Hostomice 1922, nákupní cena 600,- Kè
* Minerály z regionu Severní Èechy, 37 ks, nákupní cena 8.000,- Kè
* Hornická uniforma, sako a kalhoty, vlna, 80. léta 20. století, nákupní cena 600,- Kè
* Promítaèka diapozitivù v døevìné bednì, 40. léta 20. století, nákupní cena 500,- Kè

AKVIZICE DO SBÍRKY HISTORIE
V roce 2018 zakoupilo teplické muzeum díky dotaci MK ÈR ISO-c na výkup pøedmìtù kulturní 

hodnoty mimoøádného významu Pam tní spis, v novaný sborem ú edník  správní rad  
teplické železnice u p íležitosti oslav 25. výro í 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 úst edními propletenými písmeny A. T. E (Aussig-Teplitzer Eisenbahn), v rozích 
ozdobených kovovými tepanými ornamenty s ozna ením m st, které byly souèástí Ústecko - 
teplické dráhy (Teplice, Duchcov, Chomutov a Bílina), je pøipojeno 145 vlastnoru ních podpis  
len  sboru ú edník  na p ti listech.

Pam tní spis je jedine ným dokumentem, který se váže k historii soukromé železni ní 
spole nosti Ústecko - teplické dráhy (k. k. privilegierte Ausig - Teplitzer Eisenbahn - Gesellschaft 
neboli A. T. E.). P i p íležitosti oslav 25. výro í zahájení provozu teplické železnice se sbor ú edník  
rozhodl nechat zhotovit tento pam tní spis a v novat jej správní rad  spole nosti.

Vznik Ústecko - teplické dráhy znamenal zásadní pr lom v oblasti dopravy zboží a osob 
v teplickém regionu. Podn t k založení této spole nosti vzešel z okruhu t ža  a pr myslník  
v teplické pánvi, kte í m li zájem o vývoz uhlí do N mecka. Od po átku 50. let 19. století proto 
vyzývali státní autority k stavb  železnice a tím k jejímu napojení na již existující železnici z Prahy 
p es Ústí nad Labem do Dráž an a na sí n meckých železni ních cest. Nakonec si v roce 1856 
založili vlastní akciovou spole nost a získali koncesi na stavbu železnice. Hlavním sídlem 
spole nosti byly Teplice, sídlo firmy se nacházelo v budov  teplického nádraží. V kv tnu 1858, 
t sn  p ed zahájením láze ské sezóny v Teplicích, byla Ústecko - teplická železnice slavnostn  
otev ena. Umožnila tak hromadnou osobní a nákladní dopravu, zlepšila možnosti p epravy 
láze ských host . Po úseku Ústí nad Labem - Teplice byla tra v roce 1867 prodloužena do 
Duchcova a v roce 1870 p es Bílinu a Most až do Chomutova. V roce 1874 byla dokon ena nová 
tra z Trmic p es Úpo iny do Bíliny. Pozd ji provozovala spole nost rozsáhlou sí drah 
a navazujících vle ek v Podkrušnoho í, p edevším pro p epravu uhlí. V 90. letech 19. století 
zrealizovala nejdelší místní dráhu v eských zemích, tzv. Severo eskou transverzálku o délce 
143 km (z etenic u Teplic do Liberce). Stala se nejvýnosn ší železni ní spole ností v Rakousku - 
Uhersku a díky svému št drému sociálnímu programu pro zam stnance, pat ila k nejprestiž-
n jším zam stnavatel m v regionu. Po 1. sv tové válce došlo k omezení dopravy a poklesu 
obratu spole nosti. V roce 1923 byla zestátn na a její trat  p evzaly eskoslovenské státní dráhy. 
Všechny trat , vybudované A. T. E, jsou i nadále v provozu, hlavní tra funguje jako nejd ležit jší 
železnice spojující m sta mezi Ústím nad Labem a Chomutovem.

O tomto pam tním spisu, jako estném daru správní rad  a editeli A. T. E., informoval místní 
tisk Teplitz - Schönauer Anzeiger . 39 dne 22. 5. 1883. V rodin  majitele, který spis teplickému 
muzeu prodal, se pam tní spis uchovával po n kolik generací. Ú edník správy A. T. E., vrchní 
revident Viktor Hammer (jeden z podepsaných) byl zasnoubený s dívkou z rodiny, z níž pochází 
p majitel spisu. Neš astnou náhodou zahynul p i práci na trati a z piety byl poté tento spis 
údajn  v nován 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 pozùstalosti Josefa 
Altmanna do zoologické sbírky tehdy Oblastního 
vlastivìdného muzea v Teplicích zakoupena 
soukromá entomologická sbírka èítající bezmála 
16 tisíc exempláøù motýlù (40 krabic, 5678 kusù) 
a broukù (76 krabic, 9996 kusù). Josef Altmann 
(1887, Bìšiny u Klatov - 1967, Teplice v Èechách) 
pracoval jako kovodìlník ve Škodových závodech 
v Plzni a ve volném èase provádìl faunistický 
prùzkum a sbìry broukù a motýlù na Plzeòsku, 
zvláštì v okolí Plznì, Šlovic u Plznì, Vejprnic a Žihle, 
a v severních Èechách. Amatérský entomolog - 
koleopterolog, lepidopterolog se po roce 1945 stal 
èlenem entomologické sekce Vlastivìdného 
kroužku pøi teplickém muzeu, kde zastával funkci 
jednatele. V roce 2018 nabídla Altmannova vnuèka 
Regionálnímu muzeu v Teplicích ke koupi 
52 dìdeèkových ruènì malovaných tabulí motýlù, 
housenek a broukù. 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 noèních tropických motýlù, 
4 kresby broukù a 9 kreseb motýlích housenek se 
živnou rostlinou. Tabule byly zaøazeny do pomocné 
dokumentace zoologické sbírky a spoleènì 
s Altmannovou sbírkou motýlù a broukù budou 
prezentovány na pøipravované výstavì.         

   Miroslav Žemlièka, kurátor zoologických sbírek
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PÉÈE O SBÍRKU
V roce 2018 byla v Regionálním muzeu v Tepliích (dále jen RMT) zøízena nová funkce muzejního registrátora specialisty, kterým se 

stala pracovnice centrální evidence Bc. Kateøina Suchá, jenž vede pøírùstkovou knihu, dohlíží na prùbìh zákonných inventarizací 
a evidence sbírky RMT zapsané na Ministerstvu kultury Èeské republiky (dále jen MK ÈR) pod èíslem RMT/001-09-27/030001. Dále 
zajiš�uje výpùjèní smlouvy, svolává jednání Poradního sboru pro sbírkotvornou èinnost a poøizuje z nich zápisy, zajiš�uje aktualizace 
zápisu v Centrální evidenci sbírek (CES) na MK ÈR dle zákona è. 122/2000 Sb. a Vyhlášky è. 275/2000 Sb. o ochranì sbírek muzejní 
povahy MK ÈR: a) o nové pøírùstky a b) o sbírkové pøedmìty zpracované bìhem stanoveného období do II. stupnì evidence a odpisy. 
V neposlední øadì shromažïuje a uchovává veškeré doprovodné dokumenty ke sbírkám, jako jsou evidenèní karty a knihy, 
restaurátorské zprávy, posudky, korespondence ohlednì nákupù atd.

Bc. Kateøina Suchá byla též povìøena koordinací zavádìní nového poèítaèového evidenèního systému MUSEION v RMT. 
MUSEION byl zakoupen v roce 2018 Ústeckým krajem, aby byl sjednocen postup digitalizace sbírkových fondù jím spravovaných 
pøíspìvkových organizací, které jsou postupnì povinny nový evidenèní systém používat. Podmínkou je pøevod stávající evidence do 
nového systému, který postupnì provádí externí dodavatelská firma.

TVORBA SBÍREK
V rámci akvizièní èinnosti byla v roce 2018 do geologické sbírky zakoupena kolekce 37 minerálù z lokalit severních Èech. Zoologická 

sbírka byla nákupy doplnìna o 52 barevných originálù kreseb motýlù, broukù a housenek.  Sbìrem bylo získáno 626 dokumentaèních 
vzorkù zkamenìlin terciérní flóry, hornin a minerálù. Do pøírodovìdných sbírek bylo dále zapsáno 525 dokumentaèních 
entomologických vzorkù. Do archeologických sbírek novì pøibylo 9 pøírùstkových èísel (19 souborù a 49 jednotlivin) 
a prostøednictvím nákupù (77 ks) a darù (24 ks) byly historické sbírky doplnìny o 101 pøírùstkových èísel (402 sbírkových pøedmìtù 
a jejich souborù). Sbírkové fondy knihovny byly nákupem, dary a bezplatnými pøevody doplnìny o 302 svazkù knih.

Celkem bylo do Centrální evidence sbírek (CES) na MK ÈR v roce 2018 nahlášeno 395 nových pøírùstkových èísel.

EVIDENCE, DIGITALIZACE A INVENTARIZACE SBÍREK
V roce 2018 byla provedena systematická evidence 7 627 sbírkových pøedmìtù a jejich souborù do programù DEMUS a Sbírka. Dle 

plánu digitalizace na rok 2018 bylo do databází uloženo 8 690 digitálních fotografií a „skenù“ sbírkových pøedmìtù. Zaèátkem roku 
2018 byla protokolárnì dokonèena první patnáctiletá etapa inventarizace celé sbírky RMT, tj. byla dokonèena revize 
463 536 sbírkových pøedmìtù a jejich souborù. Poté byla zahájena další etapa (2018-2032) inventarizace celé sbírky a do konce roku 
2018 byly ve všech podsbírkách splnìny povinnosti dané zákonem ohlednì inventarizace sbírky (každoroènì nutnì podrobit 
inventarizaci nejménì 7% fondu).

Digitalizace seznamù lázeòských hostù z programu VISK 6 na rok 2018
V roce 2018 byl s podporou dotace z programu VISK 6 MK ÈR externì digitalizován soubor dvaceti rukopisù z 18. století - seznamy 

lázeòských hostù v Teplicích (signatury MS 73-MS 91) a v Karlových Varech (signatura MS 92), které byly zpøístupnìny v evropské 
digitální knihovnì Manuscriptorium. Teplické soupisy zaznamenávají lázeòské hosty v letech 1709, 1746, 1769, 1783 a poté tvoøí 
souvislou øadu pro léta 1789-1800, karlovarský seznam se vztahuje k roku 1797 a 1798.
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Komplexní záchovná digitalizace historických 
dokumentù dle Definice digitálního dokumentu pro 
potøeby zpøístupnìní a trvalého uložení v rámci 
dotaèního programu MK ÈR VISK 6 byla provedena 
v digitalizaèním centru AiP Beroun s.r.o.

Manuscriptorium je volnì dostupná digitální 
knihovna, která pomocí propracovaných rešeršních 
nástrojù umožòuje snadný pøístup k soustøedìným 
informacím o historických fondech. Cílem projektu je 
zpøístupnit existující digitální obsah pomocí jednotných 
nástrojù 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 pøírodo-

vìdného oddìlení provádìli dokumentaèní èinnost 
a systematický terénní prùzkum na vybraných 
lokalitách Teplicka a severozápadních Èech a doplòovali 
fotodokumentaèní archiv.

Pracovníci archeologického oddìlení uskuteènili 
celkem 96 archeologických dohledù s negativním 
zjištìním (stavby rodinných domù, rekonstrukce nízkého napìtí, kanalizace, vody a plynu, ojedinìle výkopy pro odvodnìní èi 
hydroizolace). Jediný záchranný archeologický výzkum probìhl od dubna do konce øíjna v Bílinì na námìstí - rekonstrukce povrchù a 
celková revitalizace veøejného prostoru. Vedoucí archeologického oddìlení provádìla s kolegy studium a dokumentaci na hradì 
Krupka (základy berkfritu a zpráva o stavu zdiva) a Zámeckém námìstí v Teplicích (vyhodnocení zdiva z archeologického výzkumu).

Historické oddìlení provádìlo dokumentaci tradièních lidových øemesel (TLK), souèasného spoleèensko-politického vývoje 
regionu, urbanistických a architektonických zmìn na Teplicku (bourání hotelu Imperátor v Trnovanech, stavba nákupního 
a sportovního centra na místì bývalého zimního stadionu ad.).

Bourání hotelu Imperátor v Trnovanech
V bøeznu 2018 byla zbourána nìkdejší ozdoba teplické mìstské èásti Trnovany – tzv. Imperátor, kde se kdysi kromì hotelu, 

restaurace a kavárny nacházelo také kino, taneèní sál, fotografické ateliéry a byty. Ve své dobì luxusní hotel Imperátor byl postaven 
trnovanskou obcí v roce 1912 a tvoøil dominantu celé Lípové ulice (dnes ulice U Èerveného kostela).

41



Trnovany byly jmenovány na mìsto v roce 1910 a ve dvacátých a tøicátých 
letech 20. století, zde bydleli bohatí mìštané, kteøí žili pestrým spoleèenským 
životem. V pozdìjší dobì po druhé svìtové válce, kdy byl provoz hotelu 
Imperátor i s kinem zrušen, byla v budovì umístìna 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 výstavbì 
rozlehlého trnovanského panelového sídlištì. Dominantní budova, která mìla 
svoji majitelku z Rumunska, tak pøeèkala až do roku 2018, kdy se mìsto Teplice 
rozhodlo již nebezpeèný objekt zboøit. Zmizela tak významná secesní stavba, 
která vznikla nedlouho po jmenování Trnovan mìstem a vydržela v Teplicích 
stát dlouhých 106 let.  Hotel Imperátor (1912-2018)

RESTAUROVÁNÍ SBÍREK MIMO RMT
Z pøidìlených prostøedkù z programu ISO-d MK ÈR na rok 2018 na nároèné 

restaurování sbírkových pøedmìtù byly zrestaurovány 2 staré tisky: Theatrum 
GENEALOGICVM OSTENTANS OMNES OMNIVM AETATVM. M. Hieronymi 
Henninges Lunaeburgensis a Des aus tieffen Schlaff wiedererwachten 
Niederländischen Löwens, Zwenter Theil. Dále byly zpracovány 2 návrhy na 
restaurování z programu ISO-d MK ÈR pro rok 2019 a mimo restaurátorské 
dílny RMT zrestaurováno 8 obrazù, 2 rukopisy a 1 hedvábný šátek.

KONZERVOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ SBÍREK V RMT
V konzervátorské dílnì archeologického oddìlení bylo v roce 2018 

rekonzervováno 18 nekovových sbírkových pøedmìtù, 16 245 kusù keramiky 
z terénních výzkumù a sbìrù provádìných v roce 2018 a vypracováno 
5 konzervátorských zpráv vèetnì fotodokumentace. Dále doplnìno 
11 záznamù o provedené rekonzervaci nekeramických sbírkových pøedmìtù, 
vèetnì fotodokumentace konzervátorských postupù, a provedena konzervace 
219 kovových pøedmìtù získaných terénními aktivitami archeologického 
oddìlení v roce 2018, rekonzervace 46 kovových pøedmìtù z fondu Teplice 
a poøízeno 32 rentgenových snímkù.

Pracovníci konzervátorského oddìlení RMT v roce 2018 oèistili, 
restaurovali a konzervovali 927 sbírkových pøedmìtù (1 uniforma, 5 zlacených 
rámù, 28 ks skla, 261 kombinovaných pøedmìtù, 31 ks porcelánu a keramiky, 
1 plastika, 1 promítaèka, 3 ks preparátù, 1 kabelka, 1 døevìný rám, 114 jehlic 
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do kloboukù a 480 pøedmìtù z papíru). 1x uskuteènili insekticidní ošetøení zábradlí v knihovnì v Oseku. Oèistili cca 50 pøedmìtù na 
výstavu Teplice za 1. republiky 1918-38 a provedli drobné opravy 197 knih a starých tiskù ze sbírkových fondù knihovny. 100 svazkù 
knih bylo pøevezeno na dezinfekci z knihovny v Oseku a nároènì opraveno 9 knižních svazkù, 2 svazky restaurovány a vyrobeno 
10 obalù. 

Konzervátorské oddìlení v roce 2018 vypomáhalo se stìhováním a oèistou pøedmìtù z rušené expozice v Muzeu Krupka 
a z depozitáøe ve Fojtovicích (více viz str. 42) a pøesunech sbírkových pøedmìtù pøed opravou podlah a stropù v historických 
depozitáøích na teplickém zámku. Dále spolupracovali pøi rekonstrukci konzervátorských dílen a kanceláøí archeologického oddìlení 
v Archeologickém depozitáøi v Sobìdruhách v rámci pøíprav realizace nové laboratoøe pro konzervaci kovù a archeologizovaného 
skla, vybavená rentgenologickým pracovištìm. 

Celkem bylo v roce 2018 zkonzervováno 2471 a zrestaurováno 29 sbírkových pøedmìtù a jejich souborù (z toho 13 mimo RMT) 
tj. dohromady 2500 sbírkových pøedmìtù a jejich souborù. 

SPRÁVA DEPOZITÁØÙ A MANIPULACE SE SBÍRKAMI
Dle plánu na rok 2018 realizovali správci  depozitáøù pravidelné kontroly klimatických podmínek v depozitáøích a expozicích a své 

postøehy zapisovali do zpráv, které byli ètvrtletnì vyhodnocovány a pøedkládány øediteli muzea ke konzultaci a pøípadnému øešení závad.
Pracovníci pøírodovìdného oddìlení se v roce 2018 aktivnì podíleli na pøesunu pøírodovìdných expozic z rekonstruovaného Muzea 

Krupka do provizorních prostor v depozitáøi v Sobìdruhách a jejich èásteèném vystavení v Nákupním centru Fontána v Teplicích.
Archeologické oddìlení bylo v roce 2018 nuceno èásteènì uvolnit své depozitární prostory pro doèasné uložení historických 

sbírkových pøedmìtù z rušeného depozitáøe ve Fojtovicích. Dále celé oddìlení spolupracovalo pøi pøípravách na vytvoøení nové 
rentgenologické laboratoøe ke konzervaci kovù a archeologizovaného skla v Archeologickém depozitáøi v Sobìdruhách. 

Pracovníci historického oddìlení dokonèili uspoøádávání depozitáøe lidového nábytku v Krupce a pøestìhovali 916 inventárních 
èísel (1228 ks) ze zrušené historické expozice v Muzeu Krupka, z toho 118 inventárních èísel (141 ks) zapùjèili do Infocentra v Krupce. 
Dále zabalili a pøemístili 1468 inventárních èísel (2453 ks) sbírkových pøedmìtù z depozitáøù ve II. patøe z dùvodu plánované opravy 
støechy na hlavní budovì zámku a všechny sbírkové pøedmìty ze zrušeného depozitáøe ve Fojtovicích.

Knihovna provedla 160 kontrol stavu, uložení, zabezpeèení a fyzikálních podmínek knihovních sbírek na teplickém zámku 
a 16 kontrol v klášteøe v Oseku. V roce 2018 bylo uspoøádáno 2800 svazkù knih z dùvodu uvolnìní místa v depozitáøi.

Koncepce rozvoje depozitárních prostor RMT
Sbírka RMT jako celek v souèasnosti obsahuje zhruba 1 500 000 sbírkových pøedmìtù dokumentujících všechny obory lidské 

èinnosti i vývoje pøírody. Jedná se o nejvìtší muzejní sbírku Ústeckého kraje a svým rozsahem a kompletností se øadí mezi unikátní 
sbírky celorepublikového významu. Sbírka zapsaná do Centrální evidence sbírek MK ÈR podle zákona 122/2000 Sb., zahrnuje též 
rozsáhlý knižní fond èítající více než 90 000 knih, z nich dva soubory jsou evidovány jako Kulturní památka ÈR. Péèe o sbírku takového 
rozsahu, vèetnì jejího kvalitního uložení, zpracovávání a naplòování zákonných ustavení je proto velice nároènou a též nákladnou 
èinností. V souèasné dobì je tento složitý úkol umocnìn pøípravou rekonstrukce støechy a podlah hlavní budovy RMT, která si v roce 
2018 vyžádala vystìhování vìtšiny depozitáøù z hlavní budovy zámku, pøípravu a dovybavení provizorních depozitáøù a všechny další 
úkony, které se stìhováním souvisejí.

(Pozn. Laboratoø byla slavnostnì otevøena 3. èervna 2019.)
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V roce 2018 navíc RMT vyklidilo budovu externího depozitáøe ve Fojtovicích u Krupky, odkud byly sbírkové pøedmìty doèasnì 
uloženy do Archeologického depozitáøe v Sobìdruhách (dále jen AD), kam se pøestìhovaly také pøedmìty ze zrušené expozice 
z Muzea Krupka, pøed rekonstrukcí budovy a realizací nového Hornického muzea Krupka. Pøemís�ování sbírkových pøedmìtù do AD 
je nekoncepèní a nevýhodné, AD by mìl nadále sloužit výhradnì k ukládání archeologických sbírek.

V této souvislosti zaèaly práce na nové koncepci rozvoje depozitárních prostor RMT, které ale doposud nebyly ukonèeny. Kromì 
výše uvedeného rozhodnutí o ukládání sbírkových  pøedmìtù v AD je základním východiskem nové koncepce rozhodnutí, že hlavní 
budova RMT by mìla maximálnì fungovat pro nejširší veøejnost, tedy depozitáøe by mìly být minimalizovány, a co nejvìtší prostor 
by mìl být vìnován expozicím, výstavám a práci s návštìvníkem. Vzhledem k této skuteènosti je jedním ze strategických cílù RMT 
vybudování nového depozitáøe pro uložení sbírek. 

V roce 2018 zapoèala adaptace bývalé budovy školy v nedaleké Jateèní ulici, která je v majetku Ústeckého kraje. Objekt je 
v nevyhovujícím stavu jak z hlediska bezpeènosti, tak klimatických podmínek, pokud ale dojde ke kompletní rekonstrukci budovy na 
depozitáø, dle požadavkù odborných pracovníkù RMT, byly by vyøešeny základní depozitární potøeby RMT nejen na dobu 
rekonstrukce støechy a podlah, ale na cca 20 let dopøedu. Souèástí øešení otázky nového depozitáøe je také logistické øešení systému 
dopravy sbírkových pøedmìtù a pracovníkù mezi jednotlivými objekty. Dopracování koncepce depozitárních prostor RMT tedy 
zùstává jedním z hlavních úkolù roku 2019, pøièemž její závìry by mìly být realizovány v co nejkratší dobì.

Depozitáø ve Fojtovicích (1999-2018)
V závìru roku 1999 získalo teplické muzeum pøevodem od Ministerstva financí ÈR, generálního øeditelství cel (které objekt 

koupilo v roce 1993 od mìsta Krupka), budovu bývalé celní správy, dùm è. p. 115, ve Fojtovicích u Krupky. V prùbìhu nìkolika let 
probíhala adaptace tohoto objektu, z èásti hrazená z prostøedkù ISO MK ÈR, na depozitáø historických a národopisných sbírek a 
lázeòství. Pøes snahu o prùbìžnou rekonstrukci budovy, byl její stav pro depozitární úèely dlouhodobì nevyhovující a v roce 2018 byl 

44



Ústeckých krajem dùm prodán do soukromého vlastnictví. Sbírkové pøedmìty byly z depozitáøe ve Fojtovicích oèištìny a doèasnì 
pøemístìny do Archeologického depozitáøe v Sobìdruhách. Zajištìní místa pro jejich dlouhodobé uložení je souèástí komplexních 
øešení, která pøináší nová koncepce rozvoje depozitárních prostor RMT.  

ODBORNÁ KNIHOVNA
V roce 2018 bylo zaevidováno 486 svazkù odborné literatury a periodického tisku a provedena katalogizace 1900 svazkù knih. Do 

Souborného katalogu NK ÈR bylo zadáno 407 záznamù. Dále bylo pracovnicemi odborné knihovny zajištìno 6382 výpùjèek pro 
badatele, poskytovány bibliograficko-informaèní služby, 2x poøízen informativní soupis pøírùstkù knihovny a aktualizován soupis 
regionálního periodického tisku v knihovnách muzeí a galerií severních Èech.

VÌDECKOVÝZKUMNÁ A DOKUMENTAÈNÍ ÈINNOST

Grant MK ÈR
V roce 2018 pokraèovaly práce na grantu MK ÈR „Koncepce úèinnìjší péèe o tradièní lidovou kulturu (TLK)“ dokumentací 

tradièního lidového øemesla v okresech Teplice a Louny, administrativní a metodickou prací spojenou s návrhy na nemateriální statek 
TLK Ústeckého kraje, prací s návrhy na Ocenìní TLK Ústeckého kraje Zlatý džbánek a terénní dokumentací projevù tradièní 
nemateriální lidové kultury v rámci Ústeckého kraje slovní a fotografickou metodou.

Regionální centrum pro tradièní lidovou kulturu Ústeckého kraje 
Centrum je specializovaným pracovištìm historického oddìlení Regionálního muzea v Teplicích (dále jen RMT). Úkoly 

Regionálního centra pro tradièní lidovou kulturu pøi RMT vycházejí ze schválené Koncepce úèinnìjší péèe o tradièní lidovou kulturu 
v ÈR, kterou v 2003 roce schválila vláda ÈR.

Od roku 2004 spolupracuje RMT s Ústavem lidové kultury ve Strážníci a s odborem Národnostní a regionální kultury Ministerstva 
kultury Èeské republiky (dále jen MK ÈR). V letech 2006 - 2010 probíhal v Ústeckém kraji velký dotazníkový výzkum v rámci 
vìdeckovýzkumného grantu MK ÈR „Koncepce úèinnìjší péèe o tradièní lidovou kulturu“, jehož øešitelem bylo RMT. Každý rok 
vyhlásilo MK ÈR jiné dotazníkové téma, napø. v roce 2006 to byl Folklór a tradièní zpùsob obživy, v roce 2007 Lidová religiozita a Sídlo, 
dùm a bydlení, v roce 2008 Obyèejové tradice. Dotazníkový výzkum probíhal v jednotlivých obcích Ústeckého kraje a byl vìtšinou 
provádìn vyškolenými terénními dokumentátory. Vyhodnocování a kontrolu všech zdokumentovaných obcí mìlo v kompetenci 
RMT. Z 354 obcích Ústeckého kraje se dotazníkového výzkumu zúèastnilo pøibližnì 70 % obcí.

Od roku 2011 zaèala nová etapa ve výzkumu a odborné èinnosti v oblasti Tradièní lidové kultury (dále jen TLK). V Ústeckém kraji se 
dokumentuje nehmotná lidová kultura v regionech: Ústeckém, Dìèínském, Litomìøickém, Teplickém, Mosteckém, Chomutovském 
a Lounském. Pøedmìtem dokumentace jsou projevy svébytné lidové nehmotné kultury v tìchto regionech. Dokumentace je 
zamìøena na lidové slavnosti, lidové zvyky a obyèeje, folklorní vystoupení a náboženské slavnosti a svátky. Po navrácení 
a vyhodnocení zdokumentovaných nehmotných lidových statkù budou vybrány ty nejhodnotnìjší, které budou dále doporuèeny 
pro zapsání na krajský seznam nemateriálních statkù Ústeckého kraje.

Výzkum nehmotné i hmotné lidové kultury v Ústeckém kraji bude probíhat i do budoucna. K hlavním úkolùm v tomto projektu 
patøí shromažïování informací o regionálních akcích zacílených na projevy Tradièní lidové kultury. Ze shromáždìných výzkumù 
vyhledat a zpracovat informace, které by se využily pro školní výchovu. Mezi další úkoly v projektu TLK patøí vytvoøení studie, která 
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bude zamìøena na urèitý tématický okruh z dokumentaèního výzkumu. K dalších významným prioritám ve výzkumu TLK v Ústeckém 
kraji patøí vyhledávání øemeslníkù, kteøí se vìnují lidovým øemeslùm. Do této kategorie spadají øemesla zabývající se zpracováním 
døeva (hraèkáøství, výroba nástrojù a kuchyòského náèiní, tesaøská a sekernická výroba), textilní (zpracovávání vlny, lnu, pøíze, 
vyšívání, pletení, šití), keramická výroba (výroba hrnèiny a kameniny), výtvarná umìlecká øemesla (malby a podmalby svatých), 
košíkáøství, malíøsky kraslic, kováøství, pletení z kukuøièného 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

Ocenìní Zlatý džbánek za rok 2018
Již druhým rokem oceòuje Ústecký kraj ve spolupráci s Regionálním muzeem 

v Teplicích, jako centrem pro tradièní lidovou kulturu Ústeckého kraje, lidové 
øemeslníky, kteøí pokraèují v dlouholeté tradici øemesel typické pro oblast 
Krušnohoøí. Laureáti obdrží èestný diplom, ZLATÝ DŽBÁNEK v podobì keramického 
džbánku a finanèní dar v hodnotì 10.000 Kè. V roce 2018 získala Ocenìní Zlatý 
džbánek paní Sonja Vydrová (majitelka firmy NBW s.r.o.) a Asociace malíøek 
a malíøù kraslic Èeské republiky. Slavnostní pøedávání probìhlo dne 8. 12. 2018 
v Zubrnicích, v kostele sv. Máøí Magdalény pøi pøíležitosti akce „Vánoce ve Skanzenu“.

VLASTNÍ VÌDECKOVÝZKUMNÉ ÚKOLY
Vedoucí pøírodovìdného oddìlení M. Radoò v roce 2018 v rámci výzkumu paleontologických a mineralogických lokalit Èeského 

støedohoøí a Krušných hor na Teplicku realizoval 17 pracovních cest, z toho 10 cest za úèelem systematického terénního prùzkumu. 
Ostatních 7 pracovních cest bylo realizováno za úèelem excerpce literárních archivních fondù, prohlídky sbírek jiných muzeí 
a konzultací s odborníky.

M. Žemlièka provádìl monitoring migrujících druhù motýlù v oblasti Zámecké zahrady v Teplicích. 
Archeolog PhDr. J. Šteffl pokraèoval v nedestruktivním výzkumu lokalit Štìpánská hora a Hradiš�any (okr. TP), který bude ukonèen 

na konci roku 2019 vydáním monografie.
Archeoložka Mgr. K. Viktorová prùbìžnì provádìla výzkum polykulturní lokality Hrobèice.
Vedoucí historického oddìlení PhDr. B. Chleborádová provádìla rešerše k výstavì o meziváleèné kulturní èinnosti v Teplicích, 

která bude uskuteènìna na podzim 2019.
Mgr. P. Boušková pracovala na pøípravì knihy o Reginalda Czermacka a výstavì fotografií Františka Fridricha a pøipravovala rešerše 

k historii rodiny Stradalù a židovských prùmyslníkù.
MgA. J. Bažantová pokraèovala ve výzkumu zaniklých skláren na Teplicku a pøipravovala knihu o sklu ze Mstišova, která bude 

vydána na konci roku 2019.

Zástupci Ústeckého kraje s ocenìnými øemeslnými umìlkynìmi
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Vedoucí muzejní knihovny PhDr. J. Perutz Michlová pokraèovala ve zpracovávání historické knihovny rodiny Clary - Aldringenù 
redakcí 580 záznamù a provádìla prùzkum, porovnání a zhodnocení soupisù hostù teplických lázní z 18. - 20. století.

Provoz
Provozní oddìlení RMT v roce 2018 provádìlo bìžnou údržbu na zámku v Teplicích a v Archeologickém depozitáøi v Sobìdruhách 

a podílelo se na rušení expozic v Muzeu Krupka a vyklízení depozitáøe ve Fojtovicích.
Vedoucí provozního oddìlení Miloslav Èerný zodpovídal za koordinaci a øízení realizace servisu a oprav a zajiš�oval správu budov a 

servis technického zaøízení i za pomoci dodavatelských služeb. 

V roce 2018 byly podle plánu dodavatelsky zajištìny tyto èinnosti:

ZÁMEK TEPLICE
Montáž historických dveøí u knihovny - náklady: cca 30 tis. Kè.                             
Ošetøení a úprava platanù na vnitøním nádvoøí zámku - náklady: cca 30 tis. Kè.
Oprava pískovcových prvkù balustrády tzv. Ptaèích schodù - náklady: cca 40 tis. Kè.
Nátìr kovového oplocení u Ptaèích schodù a krypty - náklady: cca 75 tis. Kè.
Nátìr a oprava pergoly u Ptaèích schodù - náklady: cca 20 tis. Kè.
Dále bylo zakoupeno a uvedeno do provozu 10 akumulaèních kamen a opravena støecha, okapy a vyèištìny deš�ové svody.

Mimo plán bylo na zámku v Teplicích dodavatelsky zhotoveno obložení III. výstavní místnosti, vymìnìna klimatizaèní jednotka 
v depozitáøi textilu, vymalovány dvì kanceláøe a recepce muzea vèetnì výmìny podlahových krytin, a opravena fasáda na objektu 
zvn. Šárka. 

ARCHEOLOGICKÝ DEPOZITÁØ V  SOBÌDRUHÁCH 
Výmìna kování oken a dveøí - náklady: cca 90 tis. Kè.
Oprava zadních dveøí do budovy - náklady: cca 10 tis. Kè.
Tlaková izolace proti vodì - vodomìrná šachta - náklady: cca 65 tis. Kè. 
Oprava a údržba kotelny - náklady: cca 30 tis. Kè.

Do rekonstrukce a údržby objektù RMT bylo v roce 2018 investováno 727 tis. Kè.

Hospodaøení
Regionální muzeum v Teplicích, pøíspìvková organizace Ústeckého kraje hospodaøí s penìžními prostøedky získanými vlastní 

èinností a s penìžními prostøedky pøijatými z rozpoètu svého zøizovatele, tj. Ústeckého kraje. Dále hospodaøí s prostøedky svých fondù 
a s penìžitými dary. Závazné ukazatele stanovené zøizovatelem nelze pøekroèit. RMT nemá ve zøizovací listinì uvedenou doplòkovou 
èinnost a ani ji neprovádí.

Rozpoèet Reginálního muzea v Teplicích, p. o. na rok 2018 byl schválen Radou Ústeckého kraje dne 22.11.2017 usnesením èíslo 
025/28R/2017. Kontrolu v úèetnictví provádí auditorská firma. Nedostatky v úèetnictví v roce 2018 nebyly zjištìny.
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HOSPODAØENÍ V ROCE 2018

PØÍJMY 

Pøíjmy celkem 36 212 483 Kè

Pøíspìvek na provoz od zøizovatele Ústeckého kraje  34 213 240 Kè
Pøíspìvek na provoz ze státního rozpoètu             466 000 Kè
Pøíjmy z vlastní èinnosti             857 108 Kè

z toho pøíjmy ze vstupného            324 330 Kè
z toho pøíjmy z prodeje upomínkových  pøedmìtù, publikací apod.                77 998 Kè

Ostatní výnosy výše neuvedené            263 285 Kè

VÝDAJE

Výdaje  celkem       35 438 642 

Restaurování barokní výmalby prostor pùvodní knihovny v zámecké vìži (Usnesení Rady ÚK è. 063/42R/2018)       415 000 Kè
Poøízení úložného systému pro ukládání sbírkových pøedmìtù (Usnesení Zastupitelstva ÚK è. 11/12Z/2018)       500 000 Kè

INVESTICE ÚSTECKÉHO KRAJE DO NEMOVITOSTÍ VE SPRÁVÌ RMT
Rekonstrukce objektu èp. 518 zvaného Šárka                  cca 5 500 000 Kè
Slunolamy na AD Sobìdruhy caa 5 150 000 Kè
Vybudování laboratoøe pro konzervaci kovù a archeologizovaného skla v AD Sobìdruhy caa 2 500 000 Kè

+ vybavení laboratoøe v AD Sobìdruhy (dlouhodobý hmotný majetek) caa 9 500 000 Kè

Kè

Mzdové  náklady 18 505 990 Kè
Sociální a zdravotní pojištìní         6 260 535 Kè
Ostatní osobní náklady                   363 015 Kè
Ostatní sociální náklady                   769 723 Kè
Výdaje na nákup sbírkových pøedmìtù                   150 000 Kè
Náklady na restaurování a konzervování                  497 710 Kè
Spotøeba materiálu, energie, zboží a služeb           3 800 529 Kè
Náklady na rekonstrukci a údržbu objektù            726 921 Kè
Ostatní náklady výše neuvedené          4 514 219 Kè

ÚÈELOVÉ PØÍSPÌVKY
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MALÁ STATISTIKA ROKU 2018

Poèet zamìstnancù celkem (fyzický stav/pøepoètený stav) 65 (56)

Poèet evidenèních èísel sbírkových pøedmìtù a jejich souborù k 31.12. 2018 463 536
z toho digitalizovaných 123 031

z toho poèet knihovních jednotek k 31.12. 2018 46 789                                 

Poèet evidenèních èísel pøírùstkù zapsaných za rok 2018 395

Výdaje na nákup sbírkových pøedmìtù v roce 2018 150 000,- Kè

Náklady na rekonstrukci a údržbu objektù RMT v roce 2018 727 921,- Kè

Poèet inventarizovaných evid. èísel sbírkových pøedmìtù nebo jejich souborù v roce 2018 185 851

Poèet evid. èísel sbírkových pøedmìtù nebo jejich souborù vyøazených ze sbírky v roce 2018 5

Poèet zkonzervovaných a zrestaurovaných sbírkových pøedmìtù v roce 2018 2 500

Poèet zpracovávaných vìdeckovýzkumných úkolù v roce 2018 10

Poèet zápùjèek sbírkových pøedmìtù celkem za rok 2018 3 (5 pøedmìtù)

Poèet výpùjèek sbírkových pøedmìtù celkem za rok 2018 20 (616 pøedmìtù)

Poèet vydaných publikací 2

Poèet uspoøádaných výstav v RMT v roce 2018 14
výstavy z vlastních sbírek 4

výstavy ve spolupráci 9

výstavy v pronájmu 1

Poèet exponátù mìsíce 12

Poèet doprovodných akcí konaných v RMT v roce 2018 42 (5881 osob)

Poèet programù pro školy konaných v RMT v roce 2018 68 (1710 žákù)

Za vstupné v roce 2018 vybráno celkem 224 330,- Kè

Návštìvníci RMT v roce 2018 celkem 44 250

expozice 5101 výstavy 18197    doprovodné akce 5881

programy pro školy 1710 exponát mìsíce 4425      badatelé 1825

komentované prohlídky    814 pronájmy 6297
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SEZNAM PRACOVNÍKÙ RMT V ROCE 2018

Øeditel
Mgr. Radek Spála

Statutární zástupkynì
Ludmila Buryšková 

Útvar øeditele

Zdenka Vlèková
asistentka øeditele, personalistka

Ing. Bohuslav Boèek
poradce (do 30. 6.)

Bc. Kateøina Suchá 
registrátor specialista

Marie Machová
kontrolorka

Jan Kašpar
fotograf, bezpeènostní referent

Františka Svobodová, Vlasta Soorová, 
Hana Jonášová a Jitka Jiránková
zøízenkynì v kulturním zaøízení 

Jiøí Batelka
prùvodce

Eva Beranová
prùvodkynì

Ekonomické oddìlení

Ludmila Buryšková
vedoucí oddìlení, finanèní referentka

Anna Nováková
pokladní

Alena Veselá
mzdová úèetní

Jana Stehlíková
úèetní

Ing. Bohuslav Matouš
správce výpoèetní techniky

Vladimír Tymich
øidiè

Archeologické oddìlení

PhDr. Lucie Kursová
vedoucí oddìlení, archeoložka

Blanka Linhartová
dokumentátorka

Milena Cestrová
fotografka

PhDr. Jindøich Šteffl
archeolog

Oddìlení organizaèní a vnìjších vztahù

Mgr. Eva Klášterková
vedoucí oddìlení, organizaèní poradkynì

Vlasta Tichá 
pracovnice vztahù k veøejnosti

Hana Soumarová
propagaèní referentka (do 31. 12.)

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

Konzervátorské oddìlení

Miloš Pecka
vedoucí oddìlení, konzervátor, preparátor

Jiøí Malina
konzervátor (do 31. 3.)

Vladislava Majerová
konzervátorka, restaurátorka, povìøena vedením

Kateøina Dlabaèová 
konzervátorka, restaurátorka

Monika Fricová 
konzervátorka (od 1. 8.)

Kamila Kováèová Zítová 
konzervátorka (od 1. 7.)
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Martina Svobodová
konzervátorka (do 31. 12.)

Mgr. Kateøina Viktorová
archeoložka

Mgr. Jaroslav Hudec
archeolog

Mgr. Kateøina Laufová 
kurátorka (na MD)

Bc. Radka Procházková 
kurátorka (zástup za MD)

Historické oddìlení

PhDr. Bohuslava Chleborádová
vedoucí oddìlení, kurátorka

Nina Holánová
dokumentátorka, správkynì depozitáøe

Mgr. Pavlína Boušková, MgA. Jitka Bažantová
kurátorky

Petra Pazderníková, Marcela Jurenková
správkynì depozitáøe

Bc. Kateøina Suchá 
kurátorka, správkynì depozitáøe (do 31. 3.)

Bc. Markéta Valtrová Kašparová
kurátorka (na MD)

Marie Pekárková
dokumentátorka

Mgr. Monika Novotná
kurátorka (zástup za MD)

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

Knihovna

PhDr. Jana Michlová
vedoucí oddìlení, kurátorka

PhDr. Jiøí Wolf
knihovník

Giliola Šašková
Dana Marholdová
Miroslava Kraflová
Mgr. Monika Novotná 
knihovnice

Provozní oddìlení

Jan Hirschkorn
zedník

Jaroslav Soukup
truhláø

Martin Herbst
zámeèník

Petr Èerný
elektrikáø

Miloslav Èerný
vedoucí oddìlení, referent majetkové správy

Radek Vorel
truhláø (od 1. 11.)

Jaroslava Faiglová 
Slávka Koliandrová 
uklízeèky

Klaus Thuma
prùvodce 

Erika Bálková
Markéta Koblihová
Ing. Petruška Herciková (od 3. 2.)
Jitka Jiránková 
zøízenkynì v kulturním zaøízení

Petr Höhnel
Milan Chovanèík
Dalibor Stehlík
noèní vrátní

Pøírodovìdné oddìlení

Miroslav Radoò
vedoucí oddìlení, kurátor, správce 
depozitáøe

Jitka Vlasáková
dokumentátorka, správkynì depozitáøe

Miroslav Žemlièka
kurátor, správce depozitáøe
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Regionální muzeum v Teplicích, p. o.
Zámecké námìstí 14
415 01 Teplice
tel.: 412 359 000
info@muzeum-teplice.cz
www.muzeum-teplice.cz
https://www.facebook.com/muzeum.teplice

Muzeum Krupka
Husitská 21, 
417 41 Krupka
tel.: 417 862 042
DOÈASNÌ UZAVØENO (od 1. 2. 2018)

Archeologický depozitáø 
a specializovaná muzejní pracovištì 
Srbická 479, 415 10 Teplice - Sobìdruhy 
tel.: 417 553 130 - 139

HLAVNÍ ÚKOLY ROKU 2019

* uspoøádání XV. teplické muzejní noci a výstav k výroèím roku 2019 vèetnì doprovodných akcí;
* realizace èesko-nìmecké výstavy Umìní v nouzi?! a vydání katalogu sbírky skla ze Mstišova;
* zavedení programu MUSEION do muzejní evidence vybraných sbírek RMT;
* zprovoznìní Centra pro konzervaci kovù a archeologizovaného skla v AD v Sobìdruhách;
*  zahájení rekonstrukce støechy na hlavní budovì zámku v Teplicích;
* zajištìní nových modernì vybavených depozitárních prostor pro sbírkové fondy.

KONTAKTNÍ ADRESY
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VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018
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Fotografie Jan Kašpar
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