
Z HISTORIE ODBORNÉ KERAMICKÉ ŠKOLY V TEPLICÍCH (1874 - 1953) 
 

1874 
- Rozhodnutím Rakouského ministerstva obchodu a hospodářství je založena Škola odborného 
kreslení a modelování v Teplicích - Šanově. 
- Do čela je jmenován teplický rodák FRANZ LAUBE, původně zlatník s mnohaletou praxí 
v modelování keramiky a štuk. Roční stipendijní pobyt na uměleckoprůmyslové škole ve Vídni 
absolvoval 31. 7. 1874. Vzápětí se ujal přípravných prací k otevření školy. 
 

1875 
- 10. 1. je zahájeno vyučování v pronajaté kreslírně chlapecké měšťanské školy (dnes Střední 
průmyslová škola na Benešově náměstí). 
- Zapsáni jsou dva žáci denní a padesát žáků večerní a nedělní školy. Jediné vyučovací předměty 
kreslení a modelování přednáší F. Laube. V následujícím roce byl přijat další vyučující, profesor V. 
Reimann na dekorativní kresbu a malbu. Byla pronajata další učebna. 
- O veškeré činnosti ústavu rozhoduje školský výbor složený ze starosty města, dvou volených 
zástupců města, tří členů z oboru uměleckého řemesla a ředitele školy. 
- Po celou existenci školy byly poskytovány sociální výpomoci pilným a nadaným žákům (stipendia, 
prémie za vydařená díla, příspěvky na stravování a ubytování). 
- Povolení k užívání razítka C. k. Odborná škola v Teplicích. 
- První prezentace výrobků na výstavě odborných škol ve Vídni. 
 

1881 
- Nárůstem počtu zájemců o studium i počtu profesorů vzniká potřeba rozšíření prostoru. 
- 10. 1. po adaptaci deseti pronajatých místností v zadním traktu hotelu Korunní princ Rudolf 
(později Thermia) se škola stěhuje na protilehlou stranu náměstí. K dispozici je první vlastní 
chemická laboratoř a vypalovací pece. 
 

1882 
- Zpráva školy přechází pod Rakouské ministerstvo kultury a školství. 
- Nový název: C. k. Uměleckoprůmyslová odborná škola v Teplicích - Šanově. 
- Tři vyučující zajišťují učební plán pro 25 žáků denní a 150 - 200 žáků večerní a nedělní školy. 
Studium je tříleté, podle specializace dělená na tři oddělení: 1) kresba, malba a technické kreslení; 
2) kresba, modelování, nauka o slohu a předmětu; 3) teoretická a praktická chemie. 
- Zajištěna je i výuka pro příbuzná řemesla, např. štukatéry, malíře pokojů a další. 
- Výrobky jsou dodávány do vzorového skladu odborných škol ve vídeňské Herrengasse č. 23. - 
kde byl organizován prodej. 
 

1885 
- 17. 9. na zasedání školského výboru padlo rozhodnutí o krocích k získání samostatné budovy pro 
potřeby školy, která vykazovala výborné výsledky, ale neustále zápasila s nedostatkem prostoru. 
 

1886 
- 11. 3. je schválen projekt stavby budovy v Alejní ulici (dnes Střední odborné učiliště). Na 
parcelách 647/1, 648, 650 předložený teplickým inženýrem Ferberem. Náklady ve výši 43 916 
zlatých a 65 krejcarů nese zcela město Teplice  
- 15. 7. je teplickým stavitelem Heinrichem Siegmundem zahájena stavba. 
 

1887 
- 20. 6. se škola stěhuje do budovy se specializovanými učebnami, k dispozici je skladové a 
manipulační zázemí. 
- Na inspekci přijíždí rakouský ministr kultury a školství dr. Paul Gautsch von Frankenthum. 
 

1888/95 
- Otevření veřejné kreslírny. 
 

1891 
- Účast na Všeobecné výstavě v Praze. 
- Otevření speciálního výtvarného kurzu pro učitele základních škol. 



 

1898 
- Ředitel F. Laube odchází po 25 letech činnosti do výslužby. 
- Novým ředitelem je jmenován vedoucí odborné školy v Jablonci nad Nisou architekt ROBERT 
STÜBCHEN - KIRCHNER, tvůrčí osobnost, pod jehož vedením se v dílnách vytváří skvělá secesní 
keramika. 
- V profesorském sboru pracuje řada významných výtvarníků, s jejichž díly se můžeme dodnes 
v Teplicích setkat. Například: F. Eichmann a V. Gerstner restaurovali v r. 1895 Morový sloup, 
vyzdobili plastikami vchod do nové soudní budovy a realizovali centrální kříž na teplickém hřbitově. 
V. Gerstner je autorem Seumeho busty v Lípové ulici. 
 

1900 
- Ocenění na Světové výstavě v Paříži. 
 

1901 
- Zvýšením podkroví a přístavbou další části budovy podle návrhu teplického architekta M. Loose 
byl vytvořen prostor pro žáky nově vzniklé První rakouské školy stavební keramiky. 
- Otevření speciálního kurzu kreslení pro dívky, který po roce 1911 zanikl zavedením smíšených 
tříd. 
- Až do roku 1913 jsou každoročně realizovány putovní odborné přednášky profesorů po 
výrobnách keramiky v Čechách i v Rakousku. 
 

1902 
- Nový název školy: C. k. Odborná škola pro keramiku a příbuzná řemesla v Teplicích - Šanově. 
 

1904 
- Ocenění na Světové výstavě v St. Louise. 
 

1905 
- Pod vedením inženýra chemie A. Villerta vzniká zkušební a výzkumné oddělení, které je v roce 
1914 Ministerstvem pro veřejnou práci přeměněno na ústav s autorizací na keramiku včetně paliv a 
rozborů vody. 
- Pro mimořádné (hostující) žáky je zavedena výuka ve vybraných předmětech. 
 

1907 
- Otevření kurzu kreslení pro učitele základních škol. 
 

1908 
- Správu školy přebírá Rakouské ministerstvo pro veřejnou práci. 
- 1. 5. odchází ředitel R. Stübchen - Kirchner do Uměleckoprůmyslové školy ve Vídni. 
- Prozatímním vedením školy je pověřen ing. A. Villert, který na škole působí od roku 1892. 
 

1909 
- 1. 1. definitivní jmenování ing. ANTONA WILLERTA ředitelem školy. 
- Z večerních a nedělních kurzů vzniká živnostenská pokračovací škola. 
 

1910 
- Zahájení výuky v tzv. vyšších kurzech pro budoucí vedoucí pracovníky v provozech (zahrnuty 
jsou i administrativní předměty). 
 

1911 
- Rozšíření o obory - vytápěcí technika, kamnářství, cihlářství, obsluha parních strojů a kotlů. 
 

1914 
- Otevření kurzu modelování pro učitele základních škol. 
 

1914/18 
- Během světové války omezen provoz, uzavřena zůstala živnostenská pokračovací škola, vyšší 
kurzy keramiky a kurzy pro obsluhy parních strojů a kotlů. 
- Řada profesorů byla osvobozena od vojenské služby k zajištění výuky v kurzech pro válečné 
invalidy (416 účastníků). 



 

1919/20 
- Se vznikem ČSR přechází správa školy pod Ministerstvo školství a osvěty v Praze. 
- Nový název: Státní odborná škola pro keramiku a příbuzná řemesla v Teplicích - Šanově. 
- Vyučovacím jazykem zůstává němčina. 
 

1925 
Oslavy 50. výročí zahájení výuky spojené s výstavou žákovských, profesorských a absolventských 
prací. 
- Profesorský sbor je složen z řady významných osobností. Např.: J. Wolf je soudním znalcem v 
chemii, často publikuje odborné statě. Sochař J. Watzal je autorem mnoha sochařských děl, 
nejvýznamnější byl zřejmě ve 20. letech odhalený válečný pomník v Šanově, po 2. světové válce 
odstraněný. M. Jungwirth, soudní znalec, specialista na lidové kroje. Fr. Baum navrhl řadu 
keramických objektů pro okolní firmy. Portrétista E. Lode. H. Klier, soudní znalec, návrhář 
porcelánu a keramiky. 
 

1926 
- Zahájení výuky pro obkladače. 
 

1927 
- Přidružení dvouleté pokračovací školy pro učně keramického průmyslu. 
 

1930 
- Samostatná škola stavební keramiky zrušena a včleněna do oddělení keramiky. 
- Při zkušebním ústavu zřízena pobočka pražského puncovního úřadu. 
 

1929/30 
- V archivních materiálech je uváděn název: Státní německá odborná škola v Teplicích – Šanově. 
 

1934 
- 30. 6. ředitel ing. A. Willert odchází po 40 letech činnosti do výslužby. Pod jeho vedením zůstává 
zkušební ústav až do roku 1938/39, kdy tuto funkci přebírá jeho syn ing. Franz Willert. 
- 1. 7. je novým ředitelem jmenován vedoucí odborné školy v Králíkách, akademický sochař, 
architekt ANDREAS JANIG. 
 

1937 
- Otevírá se oddělení litografie a rytectví. 
 

1938 
- 19. 10. po mnichovské dohodě je ředitel A. Janig nucen protokolárně předat školu německému 
komisionálnímu vedoucímu Waldemaru Fritzovi, který je od roku 1933 na škole asistentem. 
- V listopadu jsou ze školy vyloučeni čeští a židovští žáci. 
 

1939 
- Správu školy přebírá Říšské ministerstvo vědy, výchovy a osvěty v Berlíně, z názvu je vypuštěno 
slovo „německá“. 
- Počátkem roku je jmenován novým ředitelem architekt WILHELM SCHMIDT. Naposledy je 
dokladován 7. 7. 1942, kdy jej pravděpodobně nahradil akademický sochař JOHANNES WATZAL, 
který působil na škole již od roku 1918. 
 

1939/45 
- Během světové války i přes vojenskou povinnost řady profesorů pokračuje výuka téměř v plné šíři 
(1940/41 = 160 žáků). 
 

1945 
- V lednu jsou ještě vypsána pololetní vysvědčení. 
- V květnu je budova i zařízení zajištěna národní správou v osobě zastupujícího správce sochaře 
VÁCLAVA VINČE, který byl od školního roku 1948/49 jmenován ředitelem. 
- Ve škole je umístěn vojenský lazaret, vojsko uvolňuje budovu v srpnu téhož roku. 



- Správa školy přechází pod Ministerstvo školství a osvěty v Praze a vláda výnosem z 24. 8. 1945 
obnovuje její činnost. 
- 15. 8. se koná zápis do nového školního roku. 
- 15. 9. začíná vyučování zaměřené pouze na obory keramiky. 
- Tři vyučující zajišťují pro 28 žáků odborné vedení. 
- Nový název: Státní odborná škola keramická v lázních Teplicích - Šanově. Později odpadají 
slůvka Státní a místo Šanov. 
 

1947 
- 29. 7. se obnovuje činnost výzkumného ústavu. Ministerstvo techniky uděluje autorizaci pro 
keramiku, analýzy vody a paliv. Vedením je pověřen ing. Vítězslav Just. 
 

1949 
- 1. 9. je otevřen školní internát se 75 lůžky pro přespolní žáky. 
 

1950 
- 1. 9. Přičlenění základní odborné školy, oddělení keramiky, počátek pozdější přeměny na 
učňovskou školu. 
 

1951/52 
- První ročník se již neotevírá. 
 

1953 
- Školu se 79letou tradicí opouštějí poslední absolventi. 
 

1955/57 
- Rozsáhlý majetek školy, sbírky keramiky, porcelánu, sádrových modelů, minerálů, různých 
učebních pomůcek a nářadí v počtu cca 8 000 kusů byl při likvidaci školy zcela rozebrán. Část 
sbírky keramiky a porcelánu byla předána muzeu v Teplicích, sádrové odlitky Střední odborné 
škole v Bechyni, ostatní materiál byl zlikvidován. Na 5 000 svazků školní knihovny, obsahující 
mimo hodnotné odborné literatury také předlohy a vzorníky, bylo zčásti předáno teplické muzejní 
knihovně a zbytek byl zničen. 
 
Zpracovala Jaroslava Dvořáková (1948-2014) 


