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VÝSTAVY

V roce 2016 uspořádalo Regionální muzeum v Teplicích, p.o. (dále jen RMT) ve 
třech výstavních místnostech, ve foyer a v Jízdárně teplického zámku celkem 
18 výstav - 1 výstavu z vlastních sbírek, 15 výstav ve spolupráci a 2 výstavy 
v pronájmu. Výstavy na teplickém zámku v roce 2016 navštívilo celkem 
12 331 návštěvníků, z toho 997 v rámci komentovaných prohlídek.

Následující řádky přinášejí krátkou charakteristiku jednotlivých výstav 
uspořádaných v RMT v roce 2016:

Do prvních měsíců roku 2016 pokračovaly tři výstavy z roku 2015 - JULIUS 
PAYER - nejslavnější teplický rodák v Jízdárně, VÁNOCE NA KLOPĚ 
v I. a II. výstavní místnosti, VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ SENZAČNÍCH SENIORŮ ve 
foyer a RADEK FRIDRICH : v industriální zóně (koláže, frotáže, textáže) ve III. 
výstavní místnosti.

29. 1. - 28. 2. / III. výstavní místnost / 313 návštěvníků / výstava ve spolupráci
MOSTEČTÍ VÝTVARNÍCI
V loňském roce se na teplickém zámku uskutečnila úspěšná VÝSTAVA OBRAZŮ 
A PLASTIK VÝTVARNÍKŮ TEPLICKÉHO REGIONU. V roce 2016 se návštěvníci 
teplického zámku mohli seznámit s pracemi umělců z Mostu a okolí. Svá díla 
vystavovali: ak. mal. Helena Ambrosová, František Bodlák, ak. mal. Karel 
Bořecký, Karel Gyurjan, Walter Lauf, Sylva Prchlíková a Jana Štěchovská.

12. 2. - 17. 4. / I. a II. výstavní místnost / 1 445 návštěvníků / výstava ve spolupráci
ČÍM PLATILY NAŠE BABIČKY
Výstava bankovek severočeských sběratelů, která dokázala, že kouzlo peněz je 
nesporné i u neplatných bankovek. Výstava prezentovala bankovky od vzniku 
Československa až do rozpadu federace, jejichž grafické zpracování vytvářeli 
v každé epoše nejpřednější národní umělci.

PhDr. L. Kursová a Mgr. V. Keller se sběrateli P. Divišem a J. Šenfeldem



5. 3. - 21. 4. / III. výstavní místnost / 1 343 místnost / výstava ve 
spolupráci
VOŇAVÝ SVĚT MÝDEL
Výstava výrobků teplické Mýdlárny u Zámku, kterým byla v roce 
2015 udělena ochranná známka KRUŠNOHOŘÍ regionální 
produkt©.

4. 3. - 23. 3. / foyer / 320 návštěvníků / výstava ve spolupráci
NEVIDITELNÍ LIDÉ ANEB JSOU SCHIZOFRENICI NE-
BEZPEČNÍ?
Putovní fotografická výstava prezentovala životní příběhy lidí 
a nejčastější mýty, které se o lidech s duševním onemocněním 
a schizofrenií ve společnosti vyskytují. Výstava se konala 
v rámci projektu "Neviditelní lidé aneb jsou schizofrenici 
nebezpeční?". Vláďa, Jirka, Honza, Radka, Lukáš, Luboš 
a Jakub vystoupili z anonymity a dali nahlédnout do svých 
životních příběhů, ovlivněných zkušeností s duševní nemocí. 
Autorem fotografií byl Karel Prošek.

5. 4. - 1. 5. / foyer / 345 návštěvníků / výstava ve spolupráci
KRAJINA A UHLÍ
Fotografická výstava, která přiblížila dopady povrchové těžby 
hnědého uhlí na krajinu Podkrušnohoří. Autory fotografií byli 
Ibra Ibrahimovič a Miloš Žihla, kteří se krajinné fotografii na 
Mostecku a Litvínovsku věnují od osmdesátých let minulého 
století. Zdejší krajinu devastovanou obřími povrchovými doly 
fotí celý život. Expozice  byla doplněna monitorem, na kterém 
v uzavřené smyčce běžely aktuální letecké záběry Horního 
Jiřetína a okolí. Produkce výstavy: Město Horní Jiřetín, 
Greenpeace ČR. Finanční podpora: Nadační fond rodiny 
Orlických. Grafický koncept: Miloš Žihla a Jan Rovenský.
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17. 4. - 29. 5. / I., II. a III. výstavní místnost / 1 062 návštěvníků / výstava v pronájmu
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TEPLICE
Svými výtvarnými výtvory se stejně jako v minulých letech představili žáci a studenti ZUŠ Teplice od věku předškolního až 
po letošní maturanty. Zastoupeny byly všechny tradiční i netradiční výtvarné techniky.

6. 5. - 13. 11. / Jízdárna / 1 656 návštěvníků / výstava ve spolupráci
SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZA VLÁDY LUCEMBURKŮ
Výstava k 700. výročí narození Karla IV.
Jedinečná výstava uměleckých děl, uměleckořemeslných artefaktů a kulturně-historických a archivních dokumentů, 
spojených s vládou Lucemburků v severozápadních Čechách ze sbírek muzeí a galerií Ústeckého kraje, majetku 
římskokatolické církve, Státního oblastního archivu v Litoměřicích a Ústavu archeologické péče severozápadních Čech 
v Mostě, kterou uspořádal Ústecký kraj.

6. 5. - 23. 5. / foyer / 254 návštěvníků / výstava ve spolupráci
15 LET PRÁCE PRO VÁS
Panelová putovní výstava představila sedm okresů Ústeckého kraje, který v roce 2016 oslavil 
patnáct let svého fungování. Její návštěvníci si díky ní udělali ucelenou představu o celé řadě 
věcí, které se v Ústeckém regionu povedly, a které mnohdy občané vnímají jako 
samozřejmost.

1. 6. - 1. 7. / foyer / 245 návštěvníků / výstava ve spolupráci
HISTORIE ČESKÉHO NÁRODA DLE MATICE ČESKÉ
Výstava prezentovala na několika panelech historii českého národa a vývoj Matice české, 
která vznikla roku 1831 z iniciativy historika Františka Palackého a skupiny vlastenců, kteří 
usilovali o povznesení českého jazyka a literatury a o lepší podmínky pro vydávání českých knih.

3. 6. - 3. 7. / III. výstavní místnost / 198 návštěvníků / výstava ve spolupráci
OLEJOMALBY
Výstava obrazů Kreativního centra a ARTIME & Zimmermannová v Ústí nad Labem. Vystavujícími byli: Jaroslava 
Tomášová, Marie Sabau, Marie Filgasová, Oldřich Poulíček, Vlasta Zahálková, Jitka Bohmová, Vladimír Zápotocký, 
Alena Zápotocká, Josefina Balonová, Alena Nemethová, Věnceslava Zimmermannová, Jitka Mašková, Miloslava 
Žižková, Julie Orságová, Eliška Večerková, Eva Rajfová, Eva Komínková, Jaroslava Čárová, Markéta Radová, Milena 
Veisová a Jiřina Zoubková.



17. 6. - 11. 9. / I. a II. výstavní místnost / 785 návštěvníků / výstava ve spolupráci
DRÁTENÍKŮV ROK
Výstava drátenických výrobků osmi českých dráteníků, jejichž díla doplnily historické nádoby lidové keramiky opatřené 
drátenickou technikou z národopisných sbírek teplického muzea. Drátenictví je lidové řemeslo pocházející ze Slovenska, 
dráteníci po domácnostech spravovali rozbité nádoby nebo prodávali své výrobky. Současná podoba tohoto řemesla 
spadá spíše do oblasti šperkařství a interiérových doplňků, ale i nadále vznikají pod rukama šikovných dráteníků praktické 
předměty do domácnosti, které byly též představeny na této výstavě.

22. 7. - 30. 10. / III. výstavní místnost / 772 návštěvníků / výstava ve 
spolupráci
PYTLÁK A JEHO ZBRAŇ
Výstava specifických pytláckých zbraní sběratele Milana Hlásenského 
pokryla časový oblouk od 18. století do současnosti. Ukázala to, co si 
pytlák, pokud byl zručný řemeslník, originálně vyrobil doma v kůlně. 
Jednalo se o funkční a účelné originály, které pro svou obyčejnost 
nebývají součástí historických muzejních sbírek a lze je spatřit jen na 
výstavách. Vystavené zbraně člověku, který jim umí naslouchat, poví 
hodně o tom, kde vznikly, kdo je zhotovil, jak s nimi pracoval a proč jsou 
zrovna takové. Výstava přinesla odpověď na otázky, čím pytlák lovil, 
kde a jak získával své zbraně a jaké metody používal.

10. 8. - 30. 9. / foyer / 265 návštěvníků / výstava ve spolupráci
VÝSTAVA PANORAMATICKÝCH FOTOGRAFIÍ ZA NOSEM.CZ
Výstava fotografií o rozměrech 1,5 m x 0,5 m z různých lokalit 
Ústeckého kraje, které byly pořízeny pouze mobilním telefonem.

30. 9. - 20. 11. / I. a II. výstavní místnost / 777 návštěvníků / výstava z vlastních sbírek
TŘI MALÍŘI NA CESTÁCH - díla a osudy teplických malířů Václava Blahoše (1906-1985), Heriberta Fischera 
Geisinga (1896-1984) a Waltra Kietze (1866-1941) ze sbírek teplického muzea, soukromých sběratelů a Vojenského 
historického ústavu v Praze
Výstava k výročí narození malířů dvou generací, jejichž život i dílo odráží historické události 20. století. Název výstavy 
symbolizuje cestu malířského hledání i cesty, kterými museli jít, aniž sami mohli jejich směr ovlivnit. Tvorbu tří malířů 
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spojuje především zachycení krajiny. Václav Blahoš je dodnes v povědomí teplické veřejnosti, byl malířem české 
a francouzské krajiny, ale také 1. Čs. brigády v Anglii během 2. světové války. V Teplicích působil od 50. let do 70. let 
20. století. Heribert Fischer-Geising, teplický rodák, je uznávaný saský malíř a grafik, který maloval Krušné hory, ale 
veřejnosti moc známí není. Walter Kietz je pro Teplice velkou neznámou. Působil zde v letech 1919-1941 a výstava jej 
představila jako malíře Českého středohoří, severu Itálie i Afriky a připomněla rovněž spojitost jeho jména se slavným 
návštěvníkem teplických lázní Richardem Wagnerem.

16. 11. - 8. 1. 2017 / III. výstavní místnost / 770 návštěvníků / výstava ve spolupráci
PROSTOR STĚNY
Autorská výstava skleněných obrazů a rytého skla Lady Semecké
Teplická autorka MgA. Lada Semecká (*1973) je jedna z nejvýznamnějších současných českých sklářských umělkyň 
s originálním autorských rukopisem. Pro její tvorbu je příznačný smysl pro detail, preciznost, bravurní zvládnutí použitých 
výtvarných i řemeslných technik a zároveň hledání nových přístupů 
a technologií v práci se sklem. Výstava  prezentovala autorské ryté sklo 
a závěsné abstraktní skleněné obrazy zhotovené technikou spékání skla.

30. 11. - 1. 1. 2017 / Jízdárna / 720 návštěvníků / výstava v pronájmu
90 LET ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TEPLICE
Vánoční výstava výtvarného oboru Základní umělecké školy v Teplicích, 
která v roce 2016 oslavila 90 let od svého založení.  

2. 12. - 8. 1. 2017 / I. a II. výstavní místnost / 707 návštěvníků / výstava ve 
spolupráci
25. VÁNOCE V ARKADII
Výstava dokumentovala zručnost dětí a dospělých se zdravotním 
znevýhodněním a jejich důstojné zapojení do plnohodnotného života, které 
jim již 25 let poskytuje společnost Arkadie.

6. 12. - 8. 1. 2017 / foyer / 354 návštěvníků / výstava ve spolupráci
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ SENZAČNÍCH SENIORŮ
Výstava představila zdařilé fotografie osob, které se v pozdějším věku fotografování teprve učí. Senioři vymýšlí klubu 
stále nové aktivity a tak tvoří nejen dokumentární, ale i umělecké fotografie. 
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SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZA VLÁDY LUCEMBURKŮ
Výstava k 700. výročí narození Karla IV.
6. 5. - 13. 11. 2016 / Jízdárna teplického zámku

Výstavu uspořádal Ústecký kraj ve spolupráci s Regionálním 
muzeem v Teplicích a Severočeskou galerií výtvarného umění 
v Litoměřicích. Záštitu nad výstavou převzal Oldřich Bubeníček, 
hejtman Ústeckého kraje. Autor a kurátor výstavy: Ĺubomír 
Turčan. Komisař výstavy: Adam Šrejber. Spolupráce na 
koncepci výstavy, texty a popisky: Lenka Bobková, Vít Honys, 
Michaela Hrubá, Aleš Mudra, Michaela Ottová, Michal Patrný, 
Marek Poloncarz, Jan Royt, Milan Sýkora a Adam Šrejber. 
Architektonické řešení: Miroslav Vavřina. Grafické řešení: Kolář 
& Kuťálek. Produkce: Kateřina Suchá. Realizace: Jiří Leubner. 
Organizační spolupráce: Eva Klášterková. Restaurátorská 
příprava exponátů na výstavu: Dominika Machačová, Vojtěch 
Míča a Lada Hlaváčková. Transport exponátů: Regionální 
muzeum v Teplicích, Artpartners. Pracovní listy: Jakub Mráček. 
Katalog k výstavě: Michaela Ottová a Ĺubomír Turčan (ed.). 
Spolupracující instituce a zapůjčitelé:  Biskupství litoměřické 
a plzeňské, Katedrální kapitula u sv. Štěpána v Litoměřicích, 
Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Kulturní zařízení 
Kadaň, Městský úřad Benešov nad Ploučnicí, Muzeum města 
Ústí nad Labem, Oblastní muzeum v Děčíně, Chomutově, 
Litoměřicích a Lounech, Římskokatolická farnost Bělá pod 
Bezdězem a Bohosudov,  Římskokatolická farnost - děkanství 
Chomutov, Jirkov, Kadaň, Libochovice, Litvínov a Most, 
Římskokatolická farnost Cheb, Jedlka, Mikulášovice 
a Těchlovice, Státní okresní archiv Chomutov se sídlem 
v Kadani, Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Státní okresní 
archiv Louny, Státní okresní archiv Lovosice, Střední 
uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov, Ústav 
archeologické památkové péče severozápadních Čech 
a Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě.
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Sádrová replika plastiky 
neznámé světice 
Čechy, pol. 14. století, jemná 
řezba z parohu

V roce 2016 si celá Česká republika připomněla 700. výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV., jedné 
z nejvýznamnějších postav národních dějin a mimořádné osobnosti evropského formátu. Karel IV., který byl po matce 
pokračovatelem českého rodu Přemyslovců, nesmazatelně ovlivnil svou dobu a jeho duchovní i hmotný odkaz 
v současnosti poznáváme zejména prostřednictvím uměleckých děl.

Ústecký kraj se k významnému výročí připojil podporou řady místních a regionálních akcí, které oslovují nejen jeho 
obyvatele, ale jsou vyhledávány návštěvníky z celé České republiky i ze zahraničí.

Výstava Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků byla stěžejním projektem oslav 700. výročí narození Karla IV. 
v Ústeckém kraji. Tento projekt vznikal téměř dva roky a svým obsahem i formou přiměl ke spolupráci odborníky ze všech 
paměťových institucí v kraji. Výstava, včetně katalogu a doprovodných akcí, doložila, že severozápadní Čechy se 
zemskou hranicí byly vždy předmětem zájmu českých panovníků a prostorem s bohatým kulturním potenciálem. 
Návštěvníkovi tuto skutečnost výstava přiblížila prostřednictvím uměleckých předmětů, archeologických nálezů 
a archivních dokumentů, skrze něž zdokumentovala bohatství církevních institucí, výstavnost panských sídel, prosperitu 
královských měst i všední život člověka lucemburské doby.   
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EXPONÁT MĚSÍCE
Mezi výstavami pořádanými Regionálním muzeem v Teplicích je nutno zmínit i výstavu nazývanou Exponát měsíce, 

která probíhá již od února 1998. Každý měsíc je ve vstupních prostorách muzea zdarma představena kolekce nebo 
samostatný zajímavý předmět z muzejních sbírek s krátkým textem, který seznamuje návštěvníky s jeho charakteristikou, 
historií a pozicí ve sbírkách. 

Jednotlivé exponáty měsíce si prohlédnou všichni příchozí, takže pokud chceme uvádět hypotetický počet 
návštěvníků, tak je v roce 2016 shlédl v souhrnu větší počet osob, než je celková roční návštěvnost RMT. Pro statistiku tvoří 
počet návštěvníků exponátu měsíce 2016 10% z celkové roční návštěnosti RMT, tj. 3 295 osob.

LEDEN   Mgr. K. Laufová: Stará muzejní archeologická sbírka
ÚNOR  PhDr. B. Chleborádová: Grete Krämer-Zschäbitz (1904-?): Dívčí hlavy, technický porcelán, 1932
BŘEZEN Bc. M. Valtrová Kašparová: Velikonoční beránek
DUBEN   Ing. R. Vlček: Jespák bojovný (Philomachus pugnax)
KVĚTEN  N. Holánová: Historické pohledy teplických restaurací, kaváren a hotelů 
ČERVEN  Mgr. J. Hudec: Archeologický výzkum v Hliňanech
ČERVENEC  Bc. K. Suchá: Od šatů k bikinám
SRPEN   Mgr. P. Boušková: Samurajský meč 
ZÁŘÍ   M. Svobodová Konzervování nekovových archeologických předmětů 
ŘÍJEN  M. Žemlička Lišaj smrtihlav
LISTOPAD  PhDr. J. Michlová: Městské divadlo v Teplicích a osobnost Julia Kohnera
PROSINEC MgA. J. Bažantová: Ryté sklo z muzejních sbírek – lázeňské upomínkové sklo

Archiv exponátů měsíce roku 2016 najdete na adrese http://www.muzeum-teplice.cz/exponaty-mesice-2016/.

EXPOZICE
Stávající expozice v roce 2016 navštívilo na teplickém zámku 5 047 návštěvníků (z toho 1 966 lidí románskou 

expozici Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích) a Muzeum Krupka 1 624 návštěvníků.

V roce 2016 byla sestavena a vytištěna Výroční zpráva Regionálního muzea v Teplicích za rok 2015 a Zprávy 
a studie Regionálního muzea v Teplicích sv. 31/2016.

: 
: 
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Exponát měsíce ledna

Stará muzejní archeologická sbírka
Sbírkové fondy teplického muzea tvořila již od počátku 

díla historická, umělecká, sbírka přírodovědná a v ne-
poslední řadě také sbírka archeologická. Základem této 
sbírky byly nálezy z Podkrušnohoří, které Muzejní společ-
nost odkoupila od Antona Hermana Fassla (prvního kustoda 
teplického muzea). V prvních letech existence muzea se 
sbírka rozrůstala o nové přírůstky a dary, včetně sbírky 
Spolku pro dějiny Němců v Čechách a na konci 19. stol. tak 
čítala přes 30 tisíc sbírkových předmětů pocházejících nejen 
ze severních, ale také středních, západních a jižních Čech. 
Také od druhého kustoda, Roberta Weinzierla, odkoupilo 
muzeum jeho soukromou archeologickou sbírku, čítající 
bezmála 1 800 kusů pečlivě zaevidovaných předmětů, 
pocházejících především z Lovosicka, Lounska, Žatecka, 
ale i ze zahraničních nalezišť. Podstatná část těchto 
předmětů pocházela z Weinzierlových vlastních archeo-
logických výzkumů, při nichž si pečlivě vedl deníky, 
doplněné kresbami, popisující nálezové okolnosti. 

Vystavený soubor nálezů pochází z výzkumu R. Wein-
zierla v Raiserově cihelně v Lovosicích. Jedná se 
o předměty z kostrových a žárových hrobů – bronzové 
kroužky, spirálu, náramek, fragmenty jehlic, mušle, 
keramické střepy a lidské kosti. Nálezy jsou přichyceny 
tenkým drátkem ke kartonu, tímto způsobem byly 
prezentovány v expozici teplického muzea již v roce 1906. 
Z dobových fotografií archeologické expozice muzea, které 
tehdy sídlilo ve Školní ulici (v dnešní budově okresního 
archivu) je patrné, že byla vystavena podstatná část 
archeologické sbírky.                          Mgr. Kateřina Laufová
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Exponát měsíce února

Grete Krämer-Zschäbitz (1904-?): Dívčí hlavy, technický porcelán, 1932
Exponát měsíce února představuje plastiky německé sochařky Grete Krämer-Zschäbitz 

(*1904), která žila a tvořila v Teplicích v letech 1933-1937. Poprvé se zde veřejně představila 
v únoru 1934 jako host šesté výstavy Sekce pro výtvarné umění při teplické Muzejní 
společnosti na prezentaci kraslického malíře Franze Grusse a duchcovského sochaře 
Hermanna Zettlitzera. Veřejností i odbornou kritikou byla přijata velmi kladně a její 
porcelánová plastika Pastýř byla určena jako umělecká prémie zmíněné Sekce pro rok 1935. 
Drobná dílka G. Krämer-Zschäbitz byla zařazena také do sbírek Sekce, respektive do sbírek 
teplického muzea.

Vystavené dětské hlavičky volně modelované z technického porcelánu zůstávaly dlouho 
v depozitářích muzea bez patřičného zhodnocení. Důvodem byla jednak „anonymní“ práce, 
než se na plastice dívky se šátkem objevila v loňském roce glazurou znejasněná signatura 
G. Zschäbitz 1932, a jednak přetržená a ztracená minulost muzejních sbírek. I kdyby bylo 
autorčino jméno objeveno dřív, zůstalo by bez povšimnutí. Až po zpracování souboru děl 
německých výtvarníků, které zůstaly v depozitářích teplického muzea nepovšimnuty čtyři 
desetiletí, mohly být i tyto drobné plastiky dány do patřičných souvislostí.

Signovaná dívčí hlava prozrazuje autorčino sochařské cítění, jednoduchá hladká 
obrysová linie i minimalistická modelace podtrhují nostalgický výraz a nadčasový smutek 
zobrazené tváře. Druhá dívčí hlava je v zadní části bohužel poškozena a tak chybí, pokud zde 
byla, signatura. Formálně nese stejné znaky zpracování, tj. volnou modelací, která je však 
oproti první dívčí hlavě mnohem sdílnější. Ačkoliv v sobě nese podobný smutek jako hlava 
první, nabízí se otázka, zda-li je G. Krämer-Zschäbitz skutečně autorkou, jestli je možné tuto 
hlavičku brát jako mezistupeň mezi prací pro zavedené porcelánky a volnou tvorbou, které se 
od roku 1932 věnovala, nebo je autorem někdo jiný. V teplickém prostředí se podobné 
tematice věnovali rovněž pedagogové Státní odborné keramické školy Hans Lifka, s jehož pracemi nese drobná plastika 
některé shodné znaky nebo Walter Fritsch. Odpověď snad přinese další studium materiálů, které jsou svázány s akviziční 
činností teplického muzea ve 30. letech 20. století. Plastiky jsou opět vystaveny po dlouhých osmi desetiletích, v poválečné 
teplické historii poprvé. Ukrývají nejen tvůrčí a životní cestu autorky, která se po roce 1938 vrátila do rodného 
Braunschweigu, ale také příběh muzejních sbírek, které se musí vyrovnávat se ztrátou kontinuity svého vývoje.                                

PhDr. Bohuslava Chleborádová
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Exponát měsíce května

Historické pohledy teplických restaurací, kaváren a hotelů
Na facebooku probíhá velice populární akce pod názvem „Po stopách zaniklých hospod“. Každý kdo vlastní nějakou 

fotografii zaniklé hospody se s ní zde může pochlubit. Pozadu nezůstává ani teplické muzeum, které své sbírkové 
historické pohledy teplických restaurací vystavuje v květnu jako exponát měsíce. Jedná se o takovou "fotoprocházku" po 
teplických restauracích, hotelech a kavárnách.

Naše putování po teplických restauracích, hotelech a kavárnách převážně z první třetiny minulého století začneme na 
Královské výšině (dnes Letné), mineme restauraci s rozhlednou „Stráž císaře Františka Josefa“ a nabereme směr kolem 
výletní restaurace „Škvárovník“ ke „Střelnici“. Zamíříme do Zámecké zahrady, odtud půjdeme směrem k Duchcovské ulici 
3. a dále na roh Alejní ulice a bývalé ulice Lužánky 4. Zamíříme k Zámeckému náměstí, kolem hotelu Prince de Ligne 
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Snímek zabírá na jihozápadní straně Tržního náměstí další tři 
hostince – zprava od druhého domu: Gasthof zum Anker, Gasthof zum 
Tyroler, Gasthaus zum Engelbert. 
Světlotisk černobílý, po roce 1906

Na Tržním náměstí (dnes náměstí Svobody) vlevo stávala budova 
„Grand“ hotelu (později hotelu „Stará Radnice“, před vchodem stojí 
fiakr s koňmi), který patřil teplickému hoteliérovi Franzi Dittrichovi 
a ten z něj vytvořil nejlepší a svého času nejmodernější hotel v 
Teplicích. Na pohlednici průhled do Zelené ulice (vpravo) a do Dlouhé 
ulice (vlevo). Náměstí v této podobě dnes již neexistuje.
Světlotisk kolorovaný, kolem roku 1910



projdeme do Zelené ulice 5. Vrátíme se zpět přes Zámecké náměstí do Dlouhé ulice 6. Dostáváme se na Tržní náměstí 
(dnes náměstí Svobody) 7. Otočíme se na jihozápadní stranu Tržního náměstí 8. Poté projdeme Krupskou ulicí 
a zabočíme do Nádražní ulice (dnes Masarykovy) 9. Pokračujeme dále na křižovatku ulic Nádražní a Školní 10. Projdeme 
Nádražní ulicí kolem kavárny Concordia a hotelu De Saxe až na roh s ulicí Richarda Wagnera (dnes Vrchlického) 11. Za 
další chvilku se ocitáme na začátku Trnovan v Elisabetině ulici (dnes Celní) 12. Vrátíme se zpět směrem k nádraží 13. Od 
nádraží půjdeme do Meissnerovy ulice (dnes ulice 28. října) 14., odsud zavítáme přes ulici Svatého Václava (dnes ulice 
U nádraží) a Nádražní ulicí do Uherrovy ulice (dnes Kollárovy) 15., po schodech vyjdeme do Alžbětiny ulice (dnes 
Českobratrské) 16., odsud zamíříme do Lípové ulice 17. Šanovským parkem se dostaneme do ulice U Hadích lázní a ulicí 
Pod Doubravkou směřujeme na úpatí Doubravské hory 18., poté procházkou 
až na vrchol Doubravské hory 20. A zde naši „exkurzi“ po teplických hotelech, 
restauracích a kavárnách zakončíme krásným výhledem na celé Teplice, 
České Středohoří a Krušné hory. (Z knihy Srdečné pozdravy z města Teplic – 
album starých pohlednic, text Jitka Budinská, připravila Nina Holánová).

Exponát měsíce července

Od šatů k bikinám
Celá staletí lidé upřednostňovali při koupání nahotu, vymýtilo ji až zavedení 

přísných společenských pravidel. Nejstarší vyobrazený oděv podobající se 
dnešním dvoudílným plavkám je k vidění na mozaice na podlaze římské vily 
jménem Villa Romana del Casale na Sicílii ze 3. století před Kristem. Byl to 
ovšem na dlouhou dobu jediný záchvěv takového oblečení.

Moderní historie koupacích úborů se začíná utvářet až v 18. století. Tehdy 
móda velí ženám kompletní zahalování a neprůhlednost při namočení a tak 
vznikají koupací úbory střihu šatů doplněné kalhotami, oboje z flanelu či vlny. 
O století později vlnu střídá bavlna, ovšem podmínka zahalení zůstává. Pro 
udržení důstojnosti byl v této době využíván speciální koupací vozík, do nějž si 
žena vlezla, aby se převlékla do koupacího úboru – dlouhé košile. Vůz byl poté 
zatlačen do vody, žena po schůdcích vystoupila, vykoupala se a opět se 
schovala do vozu, aby se oblékla. Ke konci 19. století se dámy koupaly 
v šatech se stuhou v pase a punčochách.

Plavání jako sport bylo uznáno v roce 1906 na Letních olympijských hrách 
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v Aténách. Koupací úbor pro ženy měl stále přísná pravidla. Australská plavkyně Annette Kellerman byla zatčena za 
veřejné pohoršení, když se nechala vyfotit ve svém novém plaveckém úboru, který pevně obepínal její křivky a ještě 
k tomu odhaloval ruce. Soudce nakonec usoudil, že k pohybu ve vodě je lepší mít těsnější úbor a méně látky.

Ke zkracování ženského koupacího oděvu dochází ve dvacátých letech 20. století díky Hollywoodu a módě opalování. 
Odhalené paže a nohy již nikoho nepohoršují. Nosí se jednodílné plavky s nohavičkami, mezi okrajem nohavic a kolenem 
ovšem nesmí být víc než 15 cm. Pokud vznikla pochybnost o délce, strážce pořádku byl povinen ji důsledně přeměřit. 
A pozor, v této době se do plavek nehubne, ale přibírá!

Ve třicátých letech se plavky opět zkracují, materiál více obepíná křivky, objevují se všité gumičky. Móda velí přidat 
doplňky, jako jsou perly či jiné šperky, dále též čepice, slunečník a sluneční brýle.

Historickým okamžikem vývoje plavek se stalo datum 5. července 1946, kdy francouzský designér aut a oblečení, 
inženýr Louis Réard představil na módní přehlídce v pařížských lázních dvoudílné plavky. Pojmenoval je Bikini, po 
tichomořském ostrově, na kterém se testovaly atomové bomby. Prosadit je chtěl reklamním heslem „Menší než nejmenší 
plavky na světě!“. Plavky byly ale tak šokující, že je žádná modelka nechtěla předvést. Réard proto musel najmout 
exotickou tanečnici z pařížského kasina Micheline Bernardini, z níž se díky tomu na chvíli stala nejznámější žena světa. 
Její bikiny byly sestaveny z nevyztužených trojúhelníkových košíčků a malinkých kalhotek spojených tenkou šňůrkou. 
Přehlídka vyvolala šok a pobouření.

Přijetí veřejnosti a největší slávu bikinám přinesla v roce 1953 herečka Brigitte Bardot, která se v nich mihla na 
filmovém festivalu v Cannes, veřejnost ji sice odsoudila (a muži milovali), ale do roka již titěrné plavky nosila polovina 
Francouzek. Masivnímu rozšíření napomohl film, v roce 1957 se Briggite Bardot objevila v bikinách v trháku „A bůh stvořil 
ženu“, v roce 1962 Ursula Andress v bondovce „Doktor No“ a nosila je také Marilyn Monroe.

Navzdory světové revoluci se na českých koupalištích až do šedesátých let 20. století nosily pouze jednodílné plavky. 
Dámy si je šily sami či si je nechávaly šít a to převážně ze vzorované bavlny. Konfekční výroba nastupuje až ve druhé 
polovině šedesátých let, kdy firma Triola začala používat elastan. Nový materiál se rychle ujal, bleskově vysychal, po 
namočení držel tvar a pěkně obepínal tělo.

V sedmdesátých letech se kromě bikin vrací na světová výsluní také jednodílné plavky. Což je vyvoláno rozmachem 
rekreačního sportu a hlavně aerobiku. Objevené syntetické elastické materiály umožnily jejich větší vykrojení v bocích, 
menší až titěrné rozměry a experimenty se střihy.

Vysoce vykrojené kalhotky se během osmdesátých let proměňují v tanga. Móda velí: čím méně látky, tím lépe. Vrchní 
díl se zmenšuje do miniatury a trojúhelníčky na podprsence se od sebe čím dál více vzdalují. Také opalování v plavkách se 
tehdy stává velmi populární.

Plavkovou módou devadesátých let zamává kultovní seriál Pobřežní hlídka. Ženy chtějí mít plavky jako 
nepřehlédnutelná Pamela Anderson – sportovní, jednoduché, jednodílné a jednobarevné.
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Nové tisíciletí přineslo nové střihy, barvy i materiály. Dámské plavky se prodávají v nepřeberných kombinacích. Bikiny, 
monokiny, tankiny, V-kiny, mikrokiny ad. Vše co si kdo umí představit a vymyslet. Přitom si málokterá současná žena při 
převlékání do plavek uvědomí, že tento kus oděvu má tak bohatou historii.                                             Bc. Kateřina Suchá

Exponát měsíce srpna

Samurajský meč
Exponátem měsíce srpna je samurajský 

meč – katana s pochvou a pochva na 
samurajskou dýku – tantó. Katana je druh 
japonského meče se zakřivenou čepelí 
a jedním ostřím, používaný samuraji od 
15. století. Samurajové byli japonští bojovníci, 
sloužící císaři nebo svému pánu a od útlého 
věku cvičení v bojovém umění. Byli proslulí 
svou oddaností – doslovný význam slova 
„samuraj“ znamená „ten, jenž slouží“. Samura-
jové nosili katanu společně s krátkým mečem 
wakizaši nebo s dýkou tantó vetknutou za 
pásem, zvaným obi, ostřím nahoru. Katana 
byla používána pro boj v otevřených prosto-
rách, wakizaši a tantó pak ve stísněných 
prostorách nebo k provedení rituální sebe-
vraždy, zvané „seppuku“. Délka samurajských mečů se měřila na „šaky“, 1 šak = 30,3 cm. Délka katany nepřesahovala 
2 – 3 šaky, délka wakizaši 1 – 2 šaky a délka tantó 0,5 – 1 šak. Čepel samurajských mečů byla tvořena kombinací tvrdé 
a měkké oceli. Rukojeť a pochva bývaly z měkkého dřeva, často z magnólie. Meč v pochvě držel prstenec habaki. Rukojeť 
(tsuka) byla opletena koženým řemínkem, ruku šermíře chránila záštita (tsuba). Oky na pochvě byla protažena bavlněná 
tkanice (sageo), sloužící k upevnění meče k oděvu.

Vystavené exponáty nejsou originální bojové samurajské zbraně. Jedná se o umělecké suvenýry, které se počátkem 
20. století dovážely z Japonska a sloužily k dekoračním účelům. Jsou součástí starého muzejního fondu, do muzejní 
sbírky se tedy dostaly v období let 1897-1938. Zajímavé jsou především bohatě zdobené kostěné pochvy s vyřezávanými 
figurálními motivy a mosazným kováním.
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Samurajský meč s pochvou a pochva na dýku byly v roce 2015 restaurovány v konzervátorských dílnách Regionálního 
muzea v Teplicích. Restaurování provedl dnes již bývalý konzervátor kovů teplického muzea Vasil Gešev. Původně byl 
meč rozebrán na několik fragmentů, které byly sesypány v sáčku. Čepel byla silně zkorodovaná, zcela chyběla rukojeť. 
Konzervátor na základě odborné konzultace s ing. Bohumilem Plankou, CSc. z Česko – japonské společnosti a podle 
předloh zhotovil z ořechového dřeva novou rukojeť, kterou opletl koženým řemínkem přesně podle pravidel samurajských 
mečů. Jednotlivé díly kostěné pochvy byly číselně značeny, bylo tedy možné je sestavit ve správném pořadí a pochvu 
zkompletovat. Dále byla zrestaurována čepel, mosazné kování a provedena očista předmětu.       Mgr. Pavlína Boušková

Exponát měsíce října

Lišaj smrtihlav
Vybraným exponátem měsíce, který mohou návštěvníci Regionálního 

muzea v Teplicích shlédnout v měsíci říjnu ve vstupní hale, je motýl lišaj 
smrtihlav. Lišaj smrtihlav je známý hlavně kvůli charakteristické kresbě na 
hrudi, připomínající lidskou lebku. Při setkání s tímto motýlem věřili pověrčiví 
lidé, že přináší zprávu o něčí smrti. Díky jeho špatné pověsti vedlo setkání 
s motýlem často k jeho zahubení. Tento velký a krásný motýl, s rozpětím 
křídel až 13 cm, je u nás jen velmi vzácným hostem. Jeho domovem je Afrika, 
jihozápadní Asie a jižní Evropa. Na jaře, po vylíhnutí motýlů, se část 
oplozených samiček vydává na dalekou cestu k severu. Některé doputují jen 
do podhůří Alp, ale ty nejodvážnější mohou doletět až na Island. Je to velmi 
dobrý letec, pro kterého není problémem překonání Středozemního moře, 
anebo přelet menších hor. Jeho rychlost v letu může dosáhnout až 54 km/h 
a dokáže překonat vzdálenost až 4500 km. Jejich cesta na sever je však 
nesmyslná a vždy končí nezdarem. Přestože se samičce povede naklást 
vajíčka a založit jednu generaci, tak se motýli z této generace vlivem délky 
dne stávají neplodnými. Jejich kukly navíc v našich podmínkách nepřežijí 
zimu. I přes naprostý neúspěch se příští jaro opět vydá na sever velké 
množství samiček poháněných vlastním pudem. Čeleď lišajovitých 
(Sphingidae) je na celém světě zastoupena přibližně 1100 druhy s hlavním 
výskytem v tropických oblastech. V České republice žije 19 druhů lišajů, 
jejichž zástupci jsou rovněž vystaveni. Z tohoto počtu žije lišaj dubový 
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(Marumba quercus) pouze na Moravě a 6 druhů je svým výskytem u nás závislých na migraci z jihu na sever. Jsou to tyto 
druhy: lišaj smrtihlav (Acherontia atropos), lišaj svlačcový (Agrius convolvuli), lišaj oleandrový (Damphnis nerii), lišaj vinný 
(Hyles livornica), lišaj révový (Hyppotion celerio) a dlouhozobka svízelová (Macroglossum stellatarum). Díky svému 
typickému aerodynamickému tvaru těla patří lišajové mezi nejrychleji létající hmyz.                                 Miroslav Žemlička

Exponát měsíce listopadu

Městské divadlo v Teplicích a osobnost Julia Kohnera
Měsíc listopad – předzvěst zimy – je tradičně dobou „dušiček“, kdy 

lidé vzpomínají na své blízké. Nás listopadový výběr exponátu měsíce 
inspiroval k připomínce Julia Kohnera (1867- 1936), jehož podnikání 
v Teplicích bylo spojeno s hlubokým zájmem o film a filmový průmysl. 
Městské divadlo v Teplicích, znovupostavené na místě vyhořelé 
budovy z roku 1874, bylo slavnostně otevřeno v roce 1924. Zajímavostí 
a novinkou byl vedle velkolepých dvou divadelních sálů v suterénu 
zbudovaný prostor pro městské kino. Radní města pečlivě vybírali, 
podobně jako umělecké vedení divadla, také co nejzkušenějšího 
vedoucího městského kina. Vhodného adepta našli v osobě majitele 
reklamního podniku Julia Kohnera, jenž měl několikaletou zkušenost 
s provozováním biografu a varieté v teplickém hotelu „Schwan“ 
(Labuť). Julius Kohner, muž plný energie, nápadů, oblíbený a mladými 
teplickými diváky nazývaný „papa Kohner“, se stal vynikajícím 
odborníkem nejen v oblasti reklamy ale i filmu. Roku 1920 založil a stal 
se redaktorem časopisu „Filmschau“ (později vydávaného pod 
názvem „Internazionale Filmschau“), který až do třicátých let 20. století 
patřil k nejvýznamnějším časopisům o filmu v Evropě. Městské kino 
v Teplicích vedl J. Kohner od roku 1923, pár let spolu s K. Marxem 
a samostatně od roku 1930. Po mnoho let patřil k vedoucím 
osobnostem židovské náboženské obce v Teplicích a nechyběl nikde, 
kde bylo potřeba podat pomocnou ruku. Ve třicátých letech 20. století 
se spolu s manželkou Helenou věnoval mladým s cílem vytvořit si nový 
domov v Palestině.„Zemřel nečekaně 4. března 1936, jeho smrt 
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zasáhla a zarmoutila kromě pozůstalých také 
mnoho jeho přátel a známých. Ačkoli se 
nenarodil v Teplicích, prožil zde mnoho desítek 
let, které byly prodchnuty jeho příjemným 
způsobem jednání, jeho temperamentem 
a ochotou být vždy nápomocen“, psal teplický 
tisk v den pohřbu Julia Kohnera roku 1936. Ve 
stopách otce pokračovali i synové, z nichž 
nejstarší Paul (*1902) se stal v třicátých letech 
20. století vedoucím významného produkčního 
filmového podniku v Hollywoodu a výrazně 
pomáhal hercům, režisérům či scénáristům 
prchajícím z Evropy před nacismem. Druhý 
syn, JUDr. Fritz Kohner (*1906) se stal 
spisovatelem a v USA tvůrcem filmových 
scénářů, a konečně Walter Kohner (*1910), 
který studoval herectví ve Vídni u Reinhardta, 
emigroval z Čech roku 1939, a pak jako 
dobrovolník vstoupil do armády a účastnil se osvobození Evropy. Julius Kohner a jeho rodina patří k významným 
osobnostem města Teplice, které bychom si měli připomínat nejen v čase dušičkovém.                       PhDr. Jana Michlová

Exponát měsíce prosince

Ryté sklo z muzejních sbírek – lázeňské upomínkové sklo
Ve sbírkách teplického muzea se nachází soubor více jak 400 kusů lázeňského 

upomínkového skla s rytými motivy, které muzeum získalo v roce 1913 spolu s dalšími 
předměty z pozůstalosti teplického rodáka, historika, sběratele a člena Teplické muzejní 
společnosti dr. Hermanna Hallwicha.
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Číše s uchem, bezbarvé sklo zušlechtěné rytím a malbou různobarevnými listry 
Motivy: Kamenné lázně, Apollónův chrámek, Hadí lázně, Bohosudov, Slaměná chýše, Supí hrádek, Duchcov, Osek, 
Kaple u Chlumce, Pruský pomník, Rakouský pomník, hrad Doubravka a další, rytý nápis „Vzpomínka na Teplice 
1834“, datace: 1834, výška: 13 cm



Produkce rytého lázeňského skla přímo souvisela s rozvojem lázeňství 
v Teplicích v 1. polovině 19. století. V době lázeňské sezóny, tedy od května 
do září, město pulzovalo kulturním i obchodním životem. Do Teplic přijížděli 
prodávat nejrůznější zboží sezónní obchodníci z Prahy a také řemeslníci 
a prodejci se sklem z oblasti Nového Boru a Kamenického Šenova. Ve 
městě si pronajímali krámky na nejvíce frekventovaných místech, zejména 
na Zámeckém náměstí, v Mlýnské a Lázeňské ulici. Někteří prodejci 
zůstávali v Teplicích dokonce celoročně. V lázeňském Teplickém almanachu 
z roku 1842 je dochován soupis obchodníků se sklem i s adresami jejich 
obchodů.

Teplické lázeňské domy vyhledávala jak bohatá aristokracie ze všech 
koutů světa, tak i lidé z chudších společenských vrstev. Každý z hostů bez 
ohledu na výši svého jmění však cítil potřebu přivést domů nějaký suvenýr. 
Ryté lázeňské sklo patřilo k nejoblíbenějšímu a nejlevnějšímu artiklu 
upomínkového zboží. Zastávalo nejen funkci trojrozměrné pohlednice, ale 
mohlo sloužit i praktickému účelu, jako nápojová číška. Trend 
upomínkového skla do Teplic pronikl z lázní v Karlových Varech 
a Františkových lázní, kde proslul portrétními rytinami na lázeňských 
sklenicích vynikající rytec skla původem z Harrachova, Dominik Biemann.

V muzejní sbírce lázeňského upomínkového skla se portrétní rytina 
nedochovala. Nejčastějším motivem jsou veduty, tedy pohledy na 
významnější teplickou architekturu a památky z blízkého okolí. Jako 
předlohy rytcům sloužily zjednodušené grafické listy. Vždy záleželo na 
zručnosti rytce, jak zdařile dokázal předlohu vyrýt do skla. Rytci vozili do 
Teplic výrobky téměř hotové. Zhotovovali je přes zimu ve svých dílnách na 
Novoborsku, kde podle grafik ryli do číšek, pohárků a holb motivy známých 
pamětihodností z Teplic a okolí. Na teplickou tématiku se například 
specializoval Johann Preissler z Polevska.

Upomínkové sklo bylo buď z čirého skla nebo dekorované červenou, 
žlutou či modrou lazurou, jejímž prorýváním vznikaly zajímavé efekty. Častá 
byla i kombinace s broušením nebo malbou různobarevnými listy. Na 
sklence rytec obvykle nechal volné místo (medailon) pro případný 
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Číše s uchem, bezbarvé 
sklo zušlechtěné rytím 

a malbou růžovým listrem 
Motivy: pomník Fridricha 

Viléma III, Ruský pomník, 
Pruský pomník, Rakouský 
pomník, Dobrovská hora, 

Bohosudov, Duchcov, 
Milešovka, Škvárovník

Datace: 1. pol. 19. stol., 
výška: 15,8 cm

Pohár na noze, bezbarvé 
sklo zušlechtěné rytím 

a malbou růžovým listrem
Motivy: Zámecké náměstí v 

Teplicích, Mont de Ligne, 
Kamenné lázně, Dvojhradí, 

pomníky u Varvažova, 
monogram C.J.

Datace: 1. pol. 19. stol., 
výška: 14 cm

Číše, bezbarvé sklo 
zušlechtěné rytím a malbou 

růžovým listrem
Motivy: Osek, Duchcov, 

Bohosudov, Vilémova 
výšina, Škvárovník, 

Kamenné lázně, hrad 
Střekov

Datace: 1. pol. 19. stol., 
výška: 10 cm



monogram budoucího majitele, který mu doryl na počkání v teplickém 
obchodě. Móda lázeňského skla vyprchala spolu s rozvojem fotografie, až 
po roce 1900 zanikla docela.

Prezentované ryté lázeňské sklo je ukázkou tvarové a barevné pestrosti 
tohoto oblíbeného upomínkového sortimentu z doby biedermeieru (1815-
1848). To nejzdařilejší je však vystaveno ve stálé expozici našeho muzea.

Stručně o historii a technice rytého skla
Technika rytí skla se dříve nazývala řezání skla. Vyvinula se 

z glyptiky (rytí a řezání drahých kamenů), která byla známá již ve starověku. 
Dnes se k rytí skla používají měděné nebo diamantové kotoučky různých 
velikostí a profilů, které jsou zasazeny do rotační hřídele ryteckého stroje. 
Existují dvě různé techniky rytí skla – tzv. „rytí na mědi“ volným brusivem (na 
měděná kolečka rytec nanáší jako brusivo směs smirkového prášku 
s olejem) a rytí vázaným brusivem (diamantovými nebo elektritovými 
kotoučky) tzv. „na kamínku“, kdy je brusný již samotný kotouček, který je při 
rytí chlazen přívodem vody.

Za průkopníka rytého skla v barokních Čechách je považován dvorní řezač 
kamenů a skla Rudolfa II. Caspar Lehman. Významným pokračovatelem 
techniky rytého skla se ve 20. letech 20. století stal Stefan Rath, majitel 
pobočky vídeňské firmy Lobmayer v Kamenické Šenově. V 60. letech 
20. století lze vyzdvihnout mezi rytci jméno Jiřího Harcuby, který kromě toho, 
že byl sám bravurním rytcem a medailérem, usiloval o zachování tradice 
rytého skla v Čechách. S tímto úmyslem založil v Harrachově ryteckou Školu 
Dominika Biemanna. Po smrti J. Harcuby v roce 2013 převzala jeho štafetu 
současná vynikající česká rytečka skla Pavlína Čambalová, která nyní školu 
vede pod názvem Škola Jiřího Harcuby. Na výuce techniky rytí skla se 
v Čechách významnou měrou podílejí střední uměleckoprůmyslové školy 
v Kamenické Šenově, Novém Boru a Železném Brodě. Mistrovství 
v dekorování skla rytinou představuje sklárna MOSER v Karlových Varech.

Rytí skla tedy zdaleka není zapomenutou zušlechťovací technikou a má 
své pokračovatele.                                                      MgA. Jitka Bažantová
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Holba s víkem, 
bezbarvé sklo, 

zušlechtěné rytinou, 
červeně lazurované

Motivy: Vilémova 
výšina, Milešovka, 

Škvárovník, 
Bohosuodv, Duchcov, 

Městské lázně
Datace: 1. pol. 19. stol., 

výška: 17 cm

Dóza s víčkem, 
bezbarvé sklo, 

zušlechtěné rytinou, 
červeně lazurované
Motivy: Škvárovník

Datace: 1. pol. 19. stol, 
průměr 7,4 cm, výška: 

4,6 cm

Číše, bezbarvé sklo, 
zušlechtěné rytinou, 
červeně lazurované

Motivy: Městské lázně, 
divadlo, Hadí lázně, 

Supí hrádek, 
Škvárovník, Milešovka, 

Proboštov, Bílinská 
skála, Duchcov, nápis 

„Vzpomínka na 
Teplice“ 

Datace: 1. pol. 19. stol. 
výška. 10,3 cm
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DOPROVODNÉ AKCE

Prostory Regionálního muzea v Teplicích (dále jen RMT), respektive teplického zámku, nejsou využívány pouze pro 
stálé expozice a krátkodobé výstavy muzea, ale jsou místem konání nejrůznějších kulturních a společenských akcí. 
V bývalém foyer zámeckého divadla v západním křídle teplického zámku se v tzv. Společenském klubu konají nejen 
přednášky pro veřejnost, ale také pravidelné schůzky České numismatické společnosti, pobočky Teplice.

V roce 2015 pracovníci RMT zajistili pro 2 713 žáků a studentů 59 programů pro školy a upořádali 3 přednášky, 
16 komentovaných prohlídek, 1 odborné kolokvium a 14 dalších doprovodných akcí, které navštívilo celkem 6  595 lidí. 

Účetní zprávy o hudebně liturgickém provozu při 
teplickém kostele svatého Jana Křtitele ve druhé polovině 17. století
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Přednášky
2. 3. PhDr. B. Chleborádová a Mgr. P. Boušková: Gotické umění ze sbírek
teplického muzea a Teplice ve 14. - 15. století 
23. 3. PhDr. J. Michlová: Kniha mezi gotikou a renesancí
31. 3. P. Diviš a J. Šenfeld: Čím platily naše babičky
24. 5. Bc. M. Valtrová Kašparová: Zajímavosti z etnografického depozitáře
7. 10. JUDr. P. Jirkovský a M. Hlásenský: Lovecké střelectví
5. 11. Mgr. L. Gavenda: Svatováclavská koruna

Další doprovodné akce

19. 3. Dětská velikonoční dílna
21. 5. Pěvecký recitál Petry Vackové - soprán 
27. 5. Dětské muzejní odpoledne
27. 5. XII. muzejní noc v Teplicích
10. 6. Noc kostelů 2016

16. 6. Workshop dráte-
nického řemesla       
26. 8. Premiéra filmu 
Giacomo - Živá legenda
2. - 11. 9 Vystavení 
repliky císařské koruny Svaté říše římské
10. 9. Teplický pivní rynek
16. 9. Slavnostní zahájení Festivalu románských kultur 2016
11. 10. KineDok na teplickém zámku
15. 10. Mezinárodní den archeologie 2016
25. 10. Odborné kolokvium k výstavě Severozápadní Čechy 
za vlády Lucemburků
1. - 6. 11. Vystavení repliky Svatováclavské koruny
10. 12. Workshop rytí skla na mědi
10. 12. Dětská vánoční dílna (viz. fotografie vlevo)

11. 12. Flérová adventní neděle                                                                                                                                                          
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XII. MUZEJNÍ NOC V TEPLICÍCH * pátek 29. 5. 2016 * 19 - 24 hodin
 

V roce 2016 se uskutečnil již 12. ročník Festivalu muzejních nocí, který probíhal ve dnech 20. května až 11. června 
2016. Muzejní noc je akce, při níž muzea otevírají své brány pro návštěvníky ve večerních hodinách (často až do půlnoci). 
Organizátoři muzejních nocí se tak snaží podpořit zájem široké veřejnosti o činnost muzeí. 

Regionální muzeum v Teplicích se do Festivalu muzejních nocí zapojuje pravidelně. Letošní teplická muzejní noc byla 
již dvanáctá v pořadí a uskutečnila se v pátek 29. května 2016 od 19 do 24 hodin na teplickém zámku tradičně v předvečer 
zahájení lázeňské sezóny v Teplicích. V posledních letech je věnována konkrétnímu tématu (2010 - „Iluze a realita“, 2011 - 
„Benátská noc“, 2012 - „200. výročí setkání Beethovena s Goethem v Teplicích“, 2013 - „200. výročí bitvy u Chlumce“, 
2014 - „600 let Židů v Teplicích“, 2015 - "Noc v muzeu"), ale vesměs se vždy jedná o n

si na tuto akci zvykla a každoročně ji vyhledává, 
návštěvnost se kapacitně pohybuje maximálně okolo 300 lidí za večer a bývá vyprodáno.

Program XII. teplické muzejní noci začal již odpoledne programem pro děti od 
5 do 12 let bez doprovodu rodičů (v 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 a 17.00 hodin), jehož náplní 
letos bylo seznámení s osobou Karla IV. a jeho dobou. Děti si prohlédly výstavu 
Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků, kde si vyzkoušely tisk dřevorytu s Karlem IV. 
Na nádvoří teplického zámku je pak čekaly dřevění koníci, meče a kopí, s nimiž mohly vyjet 
do středověké bitvy. Dalšími aktivitami bylo zdobení královské koruny barevnými skleněnými 
kamínky a malování vlastního erbu. Nakonec se děti v románské expozici naučily tančit 
středověké tance. Nechyběl ani fotokoutek, kde se děti fotily i se svými výtvory.

etradiční prohlídky muzejních 
expozic na teplickém zámku s průvodci v kostýmech. Teplická veřejnost 



Od 19 do 24 hodin se konala večerní muzejní noc na téma Obrazy ze života Karla IV. aneb 
Všechno, co jste kdy chtěli vědět o otci vlasti (a báli jste se zeptat). 

Průvodci v kostýmech šachových figurek provedli skupiny cca 30 lidí následujícími expozicemi 
a scénkami. V chodbě ke knihovně byly svědky narození Karla IV.  v podání pracovníků muzea a za 
účasti Jana Lucemburského. V expozici porcelánu a zámeckých pokojích se seznámily se čtyřmi 
manželkami Karla IV. s Divadelní společností Panoptikum Maxe Fische Martina Ryby. 
V Rokokovém sále shlédly část představení hereckého studia Domu kultury Teplice Noc na 
Karlštejně pod vedením Jaroslava Orryho Hunky. V Renesančním sále a expozici lázeňství 
gymnazisté v čele s Danielem Burdou vystoupili s choulostivou scénkou ze života Karla IV. 
V kapitulní síni románské expozice se návštěvníci potěšili scénou v řežii ředitele muzea, jak „král 
Karel s Buškem z Velhartic zasedl k dubovému stolu, ti dva už pili mnohou číši spolu u šachové 
partie“. Pak následovalo rozloučení s Karlem IV. ležícím v rakvi v románské kryptě střeženým 
němým mnichem. Na nádvoří skupinu s průvodcem ještě čekal fotokoutek a středověká tiskárna 
v chodbě před Johanou, kde si mohli za pomoci muzejní jeptišky vytisknout dřevoryt s Karlem IV. 
Prohlídka končila ve středověké krčmě v místnosti pro návštěvníky, kde dvě krčmářky každého 
podarovali pivem Karlík z teplického pivovaru Monopol nebo Bílinskou kyselkou od sponzorů 
teplické muzejní noci 2016. Ve 22 hodin byla na nádvoří teplického zámku pro všechny 
návštěvníky připravená ohňová šou skupiny Pantha - Reia. V neposlední řadě si v průběhu večera 
všichni ještě prohlédli výstavu Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků. 
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SLUŽBY BADATELŮM A VEŘEJNOSTI

Pracovnice a pracovníci odborných oddělení RMT v roce 2016 zajistili 2 332 badatelských návštěv (z toho 
2 310 v knihovně) a zodpověděli 1 237 dotazů badatelů. Dále bylo ze sbírkových fondů RMT v roce 2016 zapůjčeno 
109 předmětů v rámci 31 zápůjček a Bc. Kateřinou Suchou vypracováno 30 smluv o užití věci. Na vlastní výstavy si RMT 
zapůjčilo 3 377 předmětů v rámci 26 zápůjček.

Pracovnice služeb veřejnosti Vlasta Tichá zajistila v roce 2016 37 pronájmů prostor teplického zámku - 6x Společen-
ského  klubu, 3x nádvoří a 13x Rokokového sálu, a zorganizovala 15 svateb v prostorách zámku.

Archeologické oddělení v roce 2016 vypracovalo 186 odborných stanovisek na požádání institucí a investorů, 
prozkoumalo 99 lokalit a provedlo 6 záchranných archeologických výzkumů.

PORADNÍ SBOR PRO SBÍRKOTVORNOU ČINNOST
je poradním orgánem ředitele Regionálního muzea v Teplicích, p.o. (dále jen RMT), jehož úkolem je vyjadřovat se ke 

koncepci a programu sbírkotvorné činnosti, především k akvizicím a jiným pohybům sbírkového fondu. Obvykle se schází 
dvakrát do roka a skládá se z odborníků z příbuzných institucí a externích znalců.

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost RMT svolává pracovnice centrální evidence RMT Bc. Kateřina Suchá, v roce 
2016 se sešel třikrát: 17. února, 15. června a 30. listopadu, a vydal písemný protokol, ve kterém zaznamenal své 
stanovisko k novým přírůstkům a k odpisům ze sbírek RMT. 

Členové Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost RMT
Jarmila Trägrová - soukromá sběratelka
Ing. Vladimír Mjalovský - předseda teplické pobočky České numismatické společnosti
PhDr. Jiří Wolf - historik, kurátor Muzea města Duchcov
RNDr. Petr Chvátal - geolog, přírodovědec
PhDr. František Kolouch - restaurátor, soudní znalec v oboru starožitnosti
Mgr. Radek Spála - vedoucí Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje

Významné akvizice roku 2016
* Obraz Juliua Payera Objevení Wilczekova ostrova, nákupní cena 50 000,- Kč (50% ceny zajištěno z programu 

ISO-C na výkupy kulturních památek a předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu MK ČR v roce 2016)
* Mapa Charte von Boehmen 1825, nákupní cena 1 000,- Kč
* Kávová souprava, Dubí, šálky a podšálky, 12 ks, nákupní cena 700,- Kč
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* Kávová souprava, Stružná, šálky a podšálky, 12 ks, nákupní cena 900,- Kč
* Dóza s víkem, porcelán, Union, růžová, nákupní cena 400,- Kč
* Váza, keramika, džbán, Ditmar Urbach, červenohnědotyrkysová, nákupní cena 250,- Kč
* Džbánek s uchem, keramika, dýňovitý tvar, hnědý s červenou glazurou, Ditmar Urbach, nákupní cena 350,- Kč
* Miska čtvercová, keramika, rostlinný dekor, Ernst Wahliss, nákupní cena 700,- Kč
* Lustr závěsný, trojramenný, kulovité kryty skleněné, Napako, nákupní cena 2 500,- Kč
* Figurka, porcelán, spící děvčátko v obilí, Royal Dux, nákupní cena 550,- Kč
* Popelník, hutní sklo, čiré s barevnými nálepy, ovál, Mstišov, nákupní cena 290,- Kč
* Soubor vzorků minerálů z lokality Krupka, 22 ks, nákupní cena 10 000,- Kč
* Kniha Stadt und Lankreis, 1965, nákupní cena 650,- Kč
* Kniha Bilin unser Heimatkreis, 1979, nákupní cena 750,- Kč

AKVIZICE DO HISTORICKÉ SBÍRKY

Set Ripple od firmy TON
Nezvyklým přírůstkem k souboru ohýbaného nábytku 

v historické sbírce byla v závěru roku 2016 zakoupená 
kávová souprava Ripple firmy TON. TON (Továrna 
ohýbaného nábytku), nástupce znárodněného koncernu 
Thonet, jako tradiční výrobce ohýbaného nábytku, přišel 
mimořádně s nápadem na sérii doplňků ke stolování. 
Designér Jiří Novotný z českého studia Tablo navrhl kávový 
set nazvaný Ripple, což je anglický výraz pro čeřící se vodu. 
Jednoduchý lehký styl soupravy málem navozuje pocit, že 
jednotlivé kusy levitují. Počínaje bukovým táckem se 
soustruženou patkou z výroby TON, který jakoby mírně 
pluje nad stolem, přes elegantní bílý šálek z Karlovarského 
porcelánu, končící u sklenice tak tenké, že z Novoborského 
skla vznikl jen pomyslný obal na vodu. V sérii Ripple vznikly 
dvě různé varianty, s šálkem na espresso a na cappucino. 
Doplňující tečkou kolekce je český původ.                                                          
                    Bc. Kateřina Suchá, kurátorka sbírky nábytku
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ZPRÁVA O VYUŽITÍ DOTACE ISO-D MINISTERSTVA KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY 2016 
na náročné restaurování, konzervování a preparování sbírkových předmětů ze sbírek zapsaných v CES

Přidělená dotace 51 000,- Kč byla využita k restaurování dvou historických křesel přír. č. 1987/1974 - H 17929 
a přír. č. 1987/1974 - H 17930 z historické sbírky RMT. Restaurováním byla křesla uvedena do původního stavu s jistou 
patinou používání tak, že působí autenticky, funkčně a udržovaně bez jakýchkoliv druhotných zásahů. Restaurátor 
z Atelieru Fiala s.r.o., maximálně respektoval jejich historickou hodnotu i známky používání. Konstrukce byly celkově 
zpevněny a chybějící řezby byly doplněny totožným 
materiálem (třešeň). Výplň byla po konzultaci 
s kurátorkou sbírky nábytku RMT nově rekonstruována 
původní technikou za použití původních materiálů. 
Svrchní látka vybrána dle barevnosti původního 
materiálu, s takovým designem, aby vizuálně odpovídala 
historickému období. Křesla byla po zrestaurování 
vystavena ve stálé muzejní expozici zámeckých interiérů 
na teplickém zámku a prostřednictvím komentovaných 
prohlídek expozice zpřístupněna nejširší veřejnosti.                                                                                    

                             Bc. Kateřina Suchá, kurátorka sbírky

Stav před a po restaurování



ČINNOST JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ

Archeologické oddělení

Tvorba sbírek
V roce 2016 bylo do archeologických sbírek zapsáno 1 přírůstkové číslo sbírkových předmětů a jejich souborů. 

Mgr. J. Hudec vypracoval 186 odborných stanovisek na požádání institucí a investorů a PhDr. L. Kursová sjednávala 
smlouvy s investory. Odborní pracovníci archeologického oddělení prozkoumali 99 lokalit (Mgr. J. Hudec - 25, 
PhDr. L. Kursová - 22, PhDr. J. Šteffl - 20 a Mgr. K. Viktorová - 32) a 6 záchranných archeologických výzkumů (Teplice, 
Bílina, Duchcov, Jeníkov, Trmice a Bystřany). 

Evidence, digitalizace a dokumentace
Mgr. K. Laufová vedla knihu přírůstků, prováděla chronologickou evidenci nových přírůstků, zpracovávala 

systematickou evidenci jednotlivých odborných pracovníků a vypracovala roční zprávu o aktuálním stavu archeologické 
sbírky. 

PhDr. L. Kursová provedla systematickou evidenci z výzkumů Úštěk a Duchcov. Mgr. J. Hudec systematicky evidoval 
výzkum z Radovesic, Věšťan a Starých Srbic. Mgr. K. Viktorová provedla evidenci nálezů z výzkumu v Měrunicích. 
PhDr. J. Šteffl systematicky evidoval nálezy z výzkumu Kostomlaty pod Milešovkou a Kletečná. 

Mgr. J. Hudec pokračoval v práci na nálezových zprávách z vlastních terénních výzkumů v Starých Srbicích, 
Hrobčicích, Hliňanech a Věšťanech. PhDr. L. Kursová dokončila nálezové zprávy z vlastních terénních výzkumů  
Bohosudov - přestavba MÚ a Duchcov - kanalizace. PhDr. J. Šteffl zhotovil nálezovou zprávu z vlastního terénního 
výzkumu Kostomlaty pod Milešovkou. Mgr. K. Viktorová dokončila práci na nálezové zprávě z výzkumu v Hrobčicích.

M. Cestrová dle Plánu digitalizace na rok 2016 naskenovala 2 341 negativů a diapozitivů terénní fotodokumentace 
sbírkových předmětů. Mgr. J. Hudec digitalizoval rejstříky (tituly) knih zapůjčených do příruční knihovny archeologického 
oddělení z knihovny RMT.

Inventarizace a revize sbírek
Pracovníci archeologického oddělení provedli v roce 2016 první etapu inventarizace fondu archeologický ústav 

(94 000 kusů) - nálezy vedené pod př. č. B1-459/97, B1-141/98, B1-100/99.

Konzervace a restaurování sbírek
M. Svobodová v roce 2016 ošetřila 12 nekovových sbírkových předmětů a cca 3600 kusů keramiky z terénních 

výzkumů a sběrů prováděných v roce 2016 a včetně vyplnění konzervátorských listů. Mgr. K. Laufová doplňovala 
záznamy o provedené rekonzervaci nekeramických sbírkových předmětů, včetně fotodokumentace rekonzervačních 
postupů. Mimo plán M. Svobodová zhotovila 6 kachlů k upomínkovému prodeji v recepci teplického muzea.
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Budování depozitářů a manipulace se sbírkami
Mgr. K. Laufová v roce 2016 každý měsíc kontrolovala teplotu a vlhkost v archeologických depozitářích s digitálním 

výstupem. Mimo plán byl uskutečněn úklid depozitářů a kanceláří a stěhování po stavebních pracích a instalaci 
Elektronické požární signalizace v Archeologickém depozitáři v Sobědruhách.

Služby veřejnosti
Archeologické oddělení v roce 2016 navštívilo 9 badatelů. Odbornými pracovníky bylo zodpovězeno 64 odborných 

dotazů, zajištěno 6 výpůjček (69 souborů - 475 sáčků s archeologickým materiálem), uspořádány 4 přednášky pro 
veřejnost (PhDr. J. Šteffl - 2 a PhDr. L. Kursová - 2) a 38 komentovaných prohlídek expozic pro 905 dětí (Mgr. K. Laufová - 
18, PhDr. L. Kursová - 3, Mgr. J. Hudec - 3 a Mgr. K. Viktorová - 14). PhDr. L. Kursová poskytla 1 rozhovor v rádiu, uveřejnila 
1 článek v odborném časopise a spolupracovala na tvorbě katalogu k výstavě „Město Úštěk a jeho dva hrady“, na které se 
také podílela. PhDr. J. Šteffl úspěšně navázal spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně 
a uveřejnil 2 články v odborných recenzovaných časopisech. 

Prezentace sbírek
Odborní pracovníci archeologického oddělení v roce 2016 připravili 2 exponáty měsíce: Stará muzejní archeologická 

sbírka (Mgr. K. Laufová) a Archeologický výzkum 
v Hliňanech (Mgr. J. Hudec) a uspořádali již 
II. Mezinárodní den archeologie na teplickém zámku. 

Vědeckovýzkumná činnost
PhDr. J. Šteffl pokračoval ve Studiu depotů doby 

bronzové na území Čech vydáním monografie 
o depotech na Západočeské Univerzitě v Plzni 
a pracoval na nedestruktivním výzkumu lokality Hrádek 
u Libochovan s tištěným výstupem.

Pracovníci archeologického oddělení v roce 2016 
připravili 1 exponát v expozici.

FRAGMENT OLOVĚNÉ PEČETI 
PAPEŽE ALEXANDRA IV. (1254-1261)

V románské expozici byla krátkodobě vystavena vzácná pečeť 
se jménem papeže a podobiznami apoštolů Petra a Pavla. 

Exponát nalezl a odevzdal do muzea pan Jaroslav Sedláček. 
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Historické oddělení

Tvorba sbírek
Kurátoři jednotlivých historických podsbírek prováděli v roce 2016 akvizice sbírkových předmětů a dokumentů dle 

akvizičních plánů a průběžně uskutečňovali prohlídky v prodejnách starožitností a sledovali starožitný trh na internetu. 
Sběrem byly historické podsbírky doplněny o 63, darem o 33  a nákupem o 251 předmětů a jejich souborů (celkem 198 př. 
č.). 

Evidence, digitalizace a dokumentace
Mgr. P. Boušková a PhDr. B. Chleborádová dokumentovaly hřbitovy na Teplicku a spolupracovaly s Magistrátem města 

Teplice při jejich pasportizaci. 
Odborní pracovníci historického oddělení prováděli v roce 2016 dokumentaci v rámci jednotlivých podsbírek: tradiční 

lidová řemesla, folklor a lidová architektura, a volnočasové aktivity od 60. let (Bc. M. Valtrová Kašparová), národnostní 
menšiny na Teplicku (Bc. M. Valtrová Kašparová, Mgr. V. Keller), současný společensko-politický vývoj regionu, srpen 
1968 a listopad 1989 (Mgr. V. Keller), urbanistické a architektonické změny na Teplicku (Mgr. V. Keller, Mgr. P. Boušková 
a PhDr. B. Chleborádová).

Kurátoři jednotlivých historických podsbírek systematicky evidovali a digitalizovali v programu DEMUS 1 153 inv. č./
1 281 předmětů z historických podsbírek (MgA. J. Bažantová - 57 inv. č., Mgr. P. Boušková - 149 inv. č. / 244 ks, 
N. Holánová - 151 inv. č., Mgr. E. Mžourková a E. Pánková - 441 inv. č., PhDr. B. Chleborádová - 50 inv. č., Bc. K. Suchá - 
71 inv. č. / 104 ks, Bc. M. Valtrová Kašparová - 89 inv. č. a Mgr. V. Keller - 145 inv. č. / 288 ks).

N. Holánová rekatalogizovala 117 pohlednic z historické podsbírky, Bc. M. Valtrová Kašparová 34 předmětů 
z etnografické podsbírky, Mgr. V. Keller 60 sbírkových předmětů ze souboru Schlaraffia a MgA. J. Bažantová 
18 lázeňských skleniček.

Obrazově bylo v roce 2016 digitalizováno 1 416 předmětů z historických podsbírek: H - pohlednice/N. Holánová - 
361 ks, H - textil, nábytek - 71 ks, N - etnografie/Bc. M. Valtrová Kašparová - 20 ks, NU - soubor Schlaraffia/Mgr. V. Keller - 
34 ks, CAF - fotografie Clary-Aldringenů/N. Holánová a PhDr. B. Chleborádová - 200 ks, OP, G (česko-němečtí výtvarníci) 
- P. Pazderníková, M. Jurenková, PhDr. B. Chleborádová - 300 ks, G - staré tisky/Mgr. E. Mžourková, P. Pazderníková - 
130 ks, S - sklo/MgA. J. Bažantová - 300 ks.

Bc. K. Suchá, P. Pazderníková a N. Holánová zhotovily soupisy vybraných předmětů z historické sbírky (textil 
a nábytek), Mgr. V. Keller pokračoval v novém uspořádávání kartotéky sfragistiky. N. Holánová ve spolupráci 
s Mgr. P. Bouškovou a Mgr. V. Kellerem doplnili soupis historických fotografií a zkontrolovali převod fotografických sbírek 
a Bc. M. Valtrová Kašparová doplnila údaje v soupisu lidových skříní z etnografické podsbírky a aktualizovala seznam 
lidových staveb na Teplicku.

Mimo plán MgA. J. Bažantová fotograficky zdokumentovala lisované sklo v rámci předávací revize a inventarizace 
sbírky skla.
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Inventarizace a revize sbírek
P. Pazderníková, M. Jurenková a M. Pekárková pokračovaly v inventarizaci sbírky PK - porcelán a keramika 

(1 414 inv. č.). PhDr. B. Chleborádová, P. Pazderníková a M. Pekárková vyhodnotily inventarizaci sbírky G - grafika 
a kresba (229 př. č./2 550 ks). Administrativně byly dokončeny inventarizace sbírek HD - nové dějiny (3 223 inv. č./6 895 ks) 
a F - fotografie po r. 1918 (286 inv. č./599 ks) - N. Holánová, Bc. M. Valtrová Kašparová, P. Pazderníková 
a Mgr. V. Keller. PhDr. B. Chleborádová, M. Jurenková a M. Pekárková pokračovaly v inventarizaci chronologické evidence 
sbírky CA - Clary-Aldringen. Dále pokračovali předávací revize podsbírky S - sklo (1 951 inv. č./2422 ks) 
- P. Pazderníková, M. Jurenková a MgA. J. Bažantová, a podsbírky OP - obrazy a plastiky (1 528 inv. č.) - M. Jurenková, 
Bc. K. Suchá a Bc. M. Valtrová Kašparová. 

Konzervace a restaurování sbírek
Mimo konzervátorské dílny RMT byla v roce 2016 z historických sbírek zrestaurována 2 křesla z programu ISO-D/2016 

Ministerstva kultury České republiky. Mimo ISO dále 3 střelecké terče a 24 maleb a akvarelů včetně rámů. Odbornými 
pracovníky byly v roce 2016 zpracovány 3 návrhy na restaurování z programu ISO Ministerstva kultury České republiky 
pro rok 2017.

Budování depozitářů a manipulace se sbírkami
Správci depozitářů a kurátoři historických expozic v roce 2016 pravidelně zajišťovali úklid a kontrolu teploty a vlhkosti 

v depozitářích a expozicích a doplňovali lokační seznamy jednotlivých podsbírek. 
H. Soumarová ve spolupráci s PhDr. B. Chleborádovou nově paspartizovala 110 grafických listů. Bc. K. Suchá 

a N. Holánová pokračovaly v uspořádávání depozitáře textilu. 
P. Pazderníková, N. Holánová a Mgr. V. Keller pokračovali v ukládání dvourozměrných sbírkových předmětů do 

nekyselých obalů. Bc. K. Suchá pokračovala v přemisťování mincí z historizujících do nových bezpečnostních skříní. 
Bc. M. Valtrová Kašparová a P. Pazderníková dokončily uspořádávání depozitáře lidového nábytku v Krupce.

Služby veřejnosti
Ke studiu bylo v roce 2016 v badatelně historického oddělení předloženo 13 badatelům 1 491 sbírkových předmětů. 

Odbornými pracovníky historického oddělení bylo zodpovězeno 114 odborných dotazů, poskytnuty 4 osobní 
a 4 telefonické konzultace, uskutečněno 11 přednášek (PhDr. B. Chleborádová - 4, MgA. J. Bažantová - 1, 
Bc. M. Valtrová Kašparová - 1, Mgr. P. Boušková - 4 a Mgr. V. Keller - 1), poskytnuty 2 rozhovory v rádiu (Mgr. P. Boušková - 
1, PhDr. B. Chleborádová - 1). PhDr. B. Chleborádová zhotovila 1 recenzi a Mgr. P. Boušková napsala 1 odborný článek. 
Dále se odborní pracovníci historického oddělení v roce 2016 zúčastnili 6 konferencí či seminářů a na konci roku 2016 
uspořádali úspěšnou Vánoční dílnu pro děti.
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Prezentace sbírek
Pracovníci historického oddělení připravili v roce 2016 6 exponátů měsíce (Grete Krämer-Zschäbitz (1904-?): Dívčí 

hlavy, technický porcelán, 1932 - PhDr. B. Chleborádová, Velikonoční beránek - Bc. M. Valtrová Kašparová, Historické 
pohledy teplických restaurací, kaváren a hotelů - N. Holánová, Od šatů k bikinám - Bc. K. Suchá, Samurajský meč - 
Mgr. P. Boušková, Ryté sklo z muzejních sbírek -  lázeňské upomínkové sklo - MgA. J. Bažantová). Mgr. V. Keller 
spolupracoval při přípravě výstavy Čím platily naše babičky, Bc. M. Valtrová Kašparová připravila výstavu Dráteníkův rok 
a MgA. J. Bažantová pomáhala na konci roku 2016 při přípravě výstavy rytého skla Lady Semecké.

Vědeckovýzkumná činnost
Bc. M. Valtrová Kašparová pokračovala v práci na grantu MK ČR Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu. 

Mgr. V. Keller připravoval rešerše k výročím v roce 2018 - konec 1. světové války, rok 1968 ad. PhDr. B. Chleborádová 
pokračovala v práci na výzkumu výstavní a umělecké činnosti v Teplicích mezi dvěma válkami. PhDr. B. Chleborádová 
a Mgr. P. Boušková příspěvkem na konferenci v Chomutově pokračovaly v práci na výzkumu Hřbitov jako pietní místo 
historie oblasti bývalých Sudet. MgA. J. Bažantová vypracováním příspěvku pro konferenci v Jablonci nad Nisou 
zhodnotila práci na výzkumu Zaniklé sklárny na Teplicku. Mimo plán Mgr. P. Boušková vypracovala text do katalogu 
k výstavě Bez hranic a s PhDr. B. Chleborádovou začala studovat náhrobky a archivní dokumenty významných rodin na 
Teplicku. 

Knihovna

Tvorba sbírek
Sbírkové fondy knihovny byly v roce 2016 nákupem a převody rozšířeny o 45 svazků knih.

Evidence, digitalizace a dokumentace
PhDr. J. Michlová a D. Marholdová v programu CLAVIUS zaevidovaly a digitalizovaly 146 svazků knih a periodik ze 

sbírek knihovny a katalogizovaly 131 evidovaných titulů a 407 záznamů regionální literatury. Mimo plán digitalizovaly 
katalogizační rukopisné záznamy části klášterní knihovny v Oseku a katalogu zámecké knihovny (2 630 záznamů). Dále 
pořídily soupis CD disků literatury (92 položek) a soupis literatury knihovny, přístupné on-line (9 500 stran). Do souborného 
katalogu Národní knihovny České republiky bylo do konce roku 2016 zadáno 2 515 záznamů.

Inventarizace sbírek
Pod vedením PhDr. J. Michlové byla v roce 2016 dokončena revize fondu regionální literatury (5 930 svazků).
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Budování depozitářů a manipulace se sbírkami
D. Marholdová v roce 2016 provedla pravidelné kontroly stavu, uložení, zabezpečení a fyzikálních podmínek 

knihovních sbírek. PhDr. J. Michlová pokračovala v přípravě přesunu části fondu zámecké knihovny do depozitáře 
původního barokního knihovního mobiliáře. 

Konzervace a restaurování sbírek
Vedoucí knihovny PhDr. J. Michlová nechala z přidělených prostředků z programu ISO-D Ministerstva kultury České 

republiky na rok 2016 zrestaurovat 2 staré tisky a amu ISO na rok 
2017. Dále byl v roce 2016 proveden K. Dlabačovou konzervátorský zásah na 12 svazcích z knihovních sbírek 
a 2x provedena desinfekce knižních fondů.

Služby veřejnosti
Ze sbírkových fondů knihovny bylo uskutečněno 577 výpůjček mimo RMT. PhDr. J. Michlová zodpověděla 

981 odborných dotazů, poskytla informace 2 310 badatelům, uskutečnila 2 přednášky, napsala 2 odborné články 
a zúčastnila se 1 konference.

Prezentace sbírek
PhDr. J. Michlová v roce 2016 připravila listopadový exponát měsíce - Městské divadlo v Teplicích a osobnost Julia 

Kohnera.

Odborná knihovna
Odborné pracovnice knihovny v roce 2016 evidovaly 1 084 svazků odborné literatury a výtisků periodického tisku, 

provedly jmennou katalogizaci 753 záznamů a systematickou katalogizaci 2 930 inv. č. V souladu s Výpůjčním řádem 
knihovny RMT bylo prezenčně zapůjčeno 4 740 knih a časopisů, z toho 2 075 ze sbírek knihovny, poskytnuto 
981 bibliograficko-informačních služeb a uskutečněno 577 externích výpůjček. 2x ročně byl pořízen informativní soupis 
přírůstků knihovny, aktualizován soupis regionálního periodického tisku v knihovnách muzeí a galerií severních Čech 
a pokračovalo se v tvorbě on-line katalogu odborné literatury.

Vědeckovýzkumná činnost
PhDr. J. Michlová v roce 2016 pokračovala ve zpracovávání historické knihovny rodiny Clary - Aldringenů příspěvkem 

na konferenci a odbornou studií, dále v systematickém průzkumu neznámých titulů regionálních meziválečných periodik 
a práce v sekci knihoven při AMG a v pracovní skupině pro staré tisky 16. - 1. poloviny 19. století při Národní knihovně 
v Praze.

 vypracovala návrh na restaurování 2 starých tisků z progr
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Přírodovědné oddělení

Tvorba sbírek
M. Radoň v roce 2016 v rámci akviziční činnosti do geologické sbírky zakoupil kolekci 22 minerálů z lokalit Krupka, 

Moldava a Cínovec a darem získal 3 vzorky minerálů do systematické mineralogické sbírky. M. Žemlička zoologickou 
sbírku darem doplnil o rozsáhlou kolekci 2 587 ulit mořských měkkýšů. Dále byla v rámci 26 pracovních cest prováděna 
dokumentační činnost a systematický terénní průzkum na vybraných lokalitách Teplicka a severozápadních Čech 
a doplňován fotodokumentační archiv. Sběrem bylo získáno 116 dokumentačních vzorků hornin a minerálů. Do 
přírodovědných sbírek bylo v roce 2016 zapsáno 5 př. č.

Evidence, digitalizace a dokumentace
M. Radoň a M. Žemlička v roce 2016 provedli systematickou evidenci 881 sbírkových předmětů (470 paleontologických 

vzorků a 411 vzorků flory a fauny). M. Žemlička a J. Vlasáková textově digitalizovali 950 inv. č. (545 ze zoologie 
a 405 z geologie) a obrazově digitalizovali 517 inv. č. z geologie ze svých sbírek dle Plánu digitalizace na rok 2016 (250 ze 
zoologie a 267 z geologie). 

Inventarizace a revize sbírek 
M. Žemlička a J. Vlasáková v roce 2016 inventarizovali 48% zoologické podsbírky, tj. 5 532 inv. č./40 803 ks. 

Konzervace a restaurování sbírek
M. Žemlička a J. Vlasákové v roce 2016 2x provedli periodické ošetření zoologických sbírek v depozitářích a expozicích. 

Budování depozitářů a manipulace se sbírkami
M. Radoň, M. Žemlička a J. Vlasáková v roce 2016 pokračovali v ukládání přestěhovaných paleontologických 

a petrologických sbírek v depozitáři v Sobědruhách, včetně vytváření polohopisu předmětů, a v zoologickém depozitáři 
v renovaci úložných skříní. 

Mimo plán doplnili výstavu Pytlák a jeho zbraň o 17 sbírkových předmětů ze zoologické sbírky.

Prezentace sbírek
Pracovníci přírodovědného oddělení v roce 2016 připravili 2 exponáty měsíce - ing. R. Vlček dubnový exponát pod 

názvem Jespák bojovný (Philomachus pugnax) a říjnový exponát Lišaj smrtihlav M. Žemlička.

Služby veřejnosti
M. Radoň v roce 2016 poskytl 73 odborných konzultací týkajících se zájmového území Českého středohoří 

a sousedních orografických jednotek odborníkům a studentům z různých vědeckých ústavů - Přírodovědecká fakulta 
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Univerzity Karlovy v Praze, Česká geologická služba Praha, Geologický ústav AV ČR v Praze, Správa CHKO České 
středohoří v Litoměřicích, Doly Bílina, ale také zájemcům z řad veřejnosti; realizoval 2 přednášky Minerály 
severozápadních Čech pro školy a publikoval 7 odborných článků. 

M. Žemlička poskytl 5 odborných konzultací zájemcům z řad veřejnosti, tisku a zájmových sdružení.

Vědeckovýzkumná činnost
M. Radoň pokračoval v systematickém výzkumu paleontologických lokalit terciéru Českého středohoří, v rámci kterého 

realizoval 26 pracovních cest, z toho 18 za účelem terénního průzkumu, dokumentace a vlastní akviziční činnosti. Ostatní 
cesty byly realizovány za účelem excerpce literárních archivních fondů a konzultací s odborníky. V rámci terénní činnosti 
byly navštíveny tyto lokality: Osek - projevy historické důlní těžby na lokalitách Rýzmburk, Vlčí důl, Skalní údolí, 
Röhrgrund, Sluneční stráň, Stropník; Křižanovské údolí u Křižanova: projevy historické důlní těžby na lokalitách štola 
Wenzel Stollen, štoly Gabe Gottes I a Gabe Gottes II, štola dolu Dreieinigkeit, štola a pinka dolu Libussa, štola dolu 
Wüstenei, štoly Gideon I a Gideon II, štola Tage Stolle, pinky s názvem jáma Křižanov 3 a 4, šachta Tauben Schacht; 
kamenolom Mariánská hora v Ústí nad Labem; Lukov u Milešova; vrch Kamýček pod Milešovkou; Bedřichov u Benešova 
nad Ploučnicí - bývalý lom; Františkov nad Ploučnicí - okolí tunelu železniční trati a jižní svahy vrchu Ostrý; vrch Pramenáč 
u Mikulova; vrch Vlčí kámen u Mikulova; vrch Spáleniště u Dubí; Medvědí vrch nad Přítkovem; Hrob  výchozy ryolitu; údolí 
Divoké Bystřice severně od Mikulova; vrch Jedlovec východně od Mikulova a bývalý lom v ryolitu severně od Dubí; Mikulov  
štola Cechu Tří králů, tzv. Křížová štola a tzv. Liščí štola; Kozlíky - zářez železniční trati; Sezemice - bývalý lom; vrch Kupa 
u Rtyně nad Bílinou; Vrahožily - bývalý lom; Církvice-Libochovany - komplex opuštěných kamenolomů; bývalý lom na 
křemence mezi obcemi Jeníkov a Lahošť; Kundratice - Jezuitská rokle a rytina soutěska u Sebuzína. Paleontologický 
výzkum lokalit Kyčlím - Trupelník a Březno u Loun byl řešen průběžně pouze 3 návštěvami obou lokalit od března do října 
na obou je momentálně velmi omezená a nepříznivá možnost sběru materiálu.

Ing. R. Vlček a M. Radoň 15. 1. a 16. 1. uskutečnili “Mezinárodní sčítání vodních ptáků“ (IWC) v úseku Litoměřice - Děčín 
a monitoring výskytu netopýrů v zimovištích na Teplicku ve dnech 6. 1., 12. 1., 5. 2., 12. 2. a 26. 2. Ostatní plánovaná 
ornitologická měření nebyla uskutečněna z důvodu ukončení pracovního poměru ing. R. Vlčka v teplickém muzeu.  

Útvar ředitele a oddělení organizační a vnějších vztahů 

Pracovnice pro styk s veřejností V. Tichá zajišťovala komunikaci muzea s veřejností, koordinovala všechny akce, které 
RMT uspořádalo v roce 2016 pro veřejnost a aktualizovala prezentaci muzea na internetu (www.muzeum-teplice.cz), 
včetně facebooku. Pracovnice výtvarné a propagační dílny H. Soumarová aranžovala všechny muzejní výstavy, včetně 
Exponátu měsíce. 

Fotograf J. Kašpar prováděl systematickou fotodokumentaci dle požadavků odborných pracovníků a fotograficky 
dokumentoval výstavy a další akce pořádané v RMT v roce 2016.
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Konzervátorské oddělení

Vedoucí konzervátorského oddělení M. Pecka spolupracoval se správci depozitářů při vhodném ukládání sbírkových 
předmětů v depozitářích, prováděl pravidelné kontroly klimatických podmínek jejich uložení a 1x uskutečnil insekticidní 
ošetření zábradlí v knihovně v Oseku. 

Pracovníky konzervátorských a restaurátorských dílen bylo v roce 2016 dle dlouhodobých plánů očištěno, 
restaurováno nebo konzervováno 226 sbírkových předmětů (36 lihových preparátů živočichů pro přírodovědné oddělení, 
53 kombinovaných předmětů /nářadí/, formičky pekařské, přenosný oltářík, 9 rámů na obrazy, 6 kusů textilu a 20 kusů 
textilních záložek, 53 kusů keramiky, 21 figurek k betlémům, 23 malovaných obrázků na výstavu „Tři malíři na cestách“ 
a 2 trakční lůžka a reflektor na výstavu v OC Fontána. Mimoto i v roce 2016 probíhala očista, konzervace a restaurování 
sbírkových předmětů dle momentálních potřeb jednotlivých oddělení (na výstavy, výpůjčky apod.)

K. Dlabačová provedla v roce 2016 očistu 219 grafik, včetně výroby 60 hlubokých paspart a 266 obalů a krabic. Dále 
očistila a provedla drobné opravy 177 knih a starých tisků ze sbírkových fondů knihovny, včetně výroby 4 obalů. 

Mimo plán v roce 2016 byly přestěhovány a očištěny 2 odlitky sádrových zvonů a 13 komod v expozicích, opraven 
papírový model kláštera v románském křídle, očištěn a konzervován pískovcový portál v místnosti pro návštěvníky, 
převěšeny plastiky a obrazy v expozici po zápůjčkách, uklizen a očištěn historický mobiliář v barokní knihovně ve věži 
teplického zámku, demontováno a očištěno osvětlení ve Společenské místnosti (bývalá Obřadní síň) po malování 
a zajištěn převoz plastik v rámci Ústeckého kraje na výstavu Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků.

Provozně - technické oddělení

Pracovníci provozně-technického oddělení v roce 2016 prováděli běžnou údržbu objektů RMT - na zámku v Teplicích, 
v Archeologickém depozitáři v Sobědruhách (AD v Sobědruhách), v depozitáři ve Fojtovicích a v Muzeu Krupka.

V roce 2016 bylo do rekonstrukce a údržby objektů RMT investováno cca 680 tis. Kč. Dílčí úkoly v této oblasti činnosti 
byly v roce 2016 splněny. Nejvýznamnějšími počiny byly na teplickém zámku - oprava izolace balkónu 
v AD v Sobědruhách, částečná oprava balustrády na tzv. Ptačích schodech na zámku v Teplicích, restaurování „sala 
terreny“ v přízemí zámku v Teplicích a oprava izolace renesančního balkónu na teplickém zámku. 

Mimo plán byly vymalovány Společenský klub (bývalá Obřadní síň) a foyer a chodby v přízemí teplického zámku. 
V AD v Sobědruhách bylo doplněno oplocení a přemístěna vrata. Dále byla opravena fasáda na západním křídle 
teplického zámku.

Z rozpočtu Ústeckého kraje byly v roce 2016 získány účelové příspěvky na inovaci světelného parku výstavních prostor 
RMT (Usnesení Rady ÚK č. 54/108R/2016 z 6. 4. 2016) - 1 200 tis. Kč a na úhradu nákladů spojených s pořádáním 
výstavy k 700. výročí narození Karla IV. pod názvem Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků (Usnesení Rady ÚK 
č. 266/108R/2016 z 6. 4. 2016) - 2 000 tis. Kč.

43



SEZNAM PRACOVNÍKŮ RMT V ROCE 2016

Ředitel
Ing. Bohuslav Boček

Statutární zástupkyně
Ludmila Buryšková 

Útvar ředitele

Zdenka Vlčková
asistentka ředitele, personalistka

Marie Machová (od 25. 4.)
kontrolorka

Jan Kašpar
fotograf, bezpečnostní referent

Františka Svobodová  
Markéta Koblihová  
Vlasta Soorová  
Hana Jonášová
Eva Beranová
zřízenkyně v kulturním zařízení 

Renata Kollárová
průvodkyně 

Jiří Batelka
průvodce

Vladimír Tymich
řidič

Konzervátorské oddělení

Miloš Pecka
vedoucí oddělení, konzervátor, 
preparátor

Jiří Malina (od 25. 1.)
konzervátor, restaurátor

Vladislava Majerová
konzervátorka, restaurátorka

Kateřina Dlabačová 
konzervátorka, restaurátorka

Archeologické oddělení

PhDr. Lucie Kursová
vedoucí oddělení

Blanka Linhartová
dokumentátorka

Milena Cestrová
fotografka

PhDr. Jindřich Šteffl
archeolog

Oddělení organizační 
a vnějších vztahů

Mgr. Eva Klášterková
vedoucí oddělení, organizační
poradkyně

Bc. Kateřina Suchá 
centrální evidence

Vlasta Tichá 
pracovnice vztahů k veřejnosti

Hana Soumarová
propagační referentka

Ekonomické oddělení

Ludmila Buryšková
vedoucí oddělení, finanční referentka

Anna Nováková
pokladní

Alena Veselá
mzdová účetní

Jana Stehlíková
účetní

Ing. Bohuslav Matouš
správce výpočetní techniky
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Martina Svobodová
konzervátorka, restaurátorka

Mgr. Kateřina Viktorová
archeoložka

Mgr. Jaroslav Hudec
archeolog

Mgr. Kateřina Laufová 
kurátorka

Historické oddělení

PhDr. Bohuslava Chleborádová
vedoucí oddělení, kurátorka

Nina Holánová
dokumentátorka, správkyně depozitáře

Mgr. Pavlína Boušková
kurátorka 

MgA. Jitka Bažantová
kurátorka

Petra Pazderníková
správkyně depozitáře

Bc. Kateřina Suchá 
kurátorka, správkyně depozitáře 

Bc. Markéta Valtrová Kašparová
kurátorka

Mgr. Viktor Keller
kurátor

Marie Pekárková
dokumentátorka

Marcela Jurenková
správkyně depozitáře

Knihovna

PhDr. Jana Michlová
vedoucí oddělení, kurátorka

Giliola Šašková
Dana Marholdová
Miroslava Kraflová
knihovnice

Provozní oddělení

Jan Hirschkorn
zedník

Jaroslav Soukup
truhlář

Martin Herbst
zámečník

Petr Černý
elektrikář

Miloslav Černý (od 1. 3.) 
vedoucí oddělení, referent majetkové 
správy

Jaroslava Faiglová 
Jana Soumarová
Slávka Koliandrová 
uklízečky

Klaus Thuma
průvodce 

Dana Svítilová (do 6. 10.)
zřízenkyně v kulturním zařízení

Erika Bálková
Jitka Jiránková 
zřízenkyně v kulturním zařízení

Petr Höhnel
Milan Chovančík
Dalibor Stehlík
noční vrátný

Přírodovědné oddělení

Miroslav Radoň
vedoucí oddělení, kurátor, správce 
depozitáře

Jitka Vlasáková
kurátor

Ing. Roman Vlček (do 31. 2.)
kurátor

Miroslav Žemlička (od 1. 3. )
kurátor
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MALÁ STATISTIKA ROKU 2016

Počet zaměstnanců celkem (fyzický stav/přepočtený stav) 63 (57,45)

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů a jejich souborů k 31.12. 2016 462 609

z toho digitalizovaných 138 963

z toho počet knihovních jednotek k 31.12. 2016 87 308                                 

Počet evidenčních čísel přírůstků zapsaných za rok 2016 249

Výdaje na nákup sbírkových předmětů v roce 2016 116 000,- Kč

Náklady na rekonstrukci a údržbu objektů RMT v roce 2016              788 000,- Kč

Počet inventarizovaných evidenčních čísel sbírkových předmětů nebo jejich souborů v roce 2016 154 925

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů nebo jejich souborů vyřazených ze sbírky v roce 2016 107

Počet zkonzervovaných a zrestaurovaných sbírkových předmětů v roce 2016 4 275

Počet zpracovávaných vědeckovýzkumných úkolů v roce 2016 14

Počet zápůjček sbírkových předmětů celkem za rok 2016       31 (109 předmětů)

Počet výpůjček sbírkových předmětů celkem za rok 2016    26 (3 377 předmětů)

Počet vydaných publikací 2

Počet uspořádaných výstav v RMT v roce 2016 18
výstavy z vlastních sbírek 1 výstavy ve spolupráci 15 výstavy v pronájmu 2

Počet exponátů měsíce 12

Počet doprovodných akcí konaných v RMT v roce 2016 34

Počet programů pro školy konaných v RMT v roce 2016 59

Za vstupné v roce 2016 vybráno celkem              337 000,- Kč

Návštěvníci RMT v roce 2016 celkem              32 945

expozice 6 671 výstavy 12 331 doprovodné akce 2 885

programy pro školy 2 713 exponát měsíce 3 295 badatelé 2 332

komentované prohlídky 997 pronájmy 1 721
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HOSPODAŘENÍ V ROCE 2016

PŘÍJMY 

Příjmy celkem 31 062 000,- Kč

Příspěvek na provoz od zřizovatele Ústeckého kraje 28 740 000,- Kč
Příjmy z vlastní činnosti    1 330 000,- Kč

z toho příjmy ze vstupného      337 000,- Kč
z toho příjmy z prodeje upomínkových  předmětů, publikací apod.        50 000,- Kč

Ostatní výnosy výše neuvedené      992 000,- Kč

VÝDAJE

Výdaje  celkem       30 076

Inovace světelného parku výstavních prostor RMT (Usnesení Rady ÚK č. 54/108R/2016 z 6. 4. 2016) - 1 200 000,- Kč 
Výstava Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků (Usnesení Rady ÚK č. 266/108R/2016 z 6. 4. 2016) - 2 000 000,- Kč

 000,- Kč

Mzdové  náklady 14 550 000,- Kč
Sociální a zdravotní pojištění       4 932 000,- Kč
Ostatní osobní náklady             516 000,- Kč
Ostatní sociální náklady             638 000,- Kč
Výdaje na nákup sbírkových předmětů             115 000,- Kč
Náklady na restaurování a konzervování            389 000,- Kč
Spotřeba materiálu, energie, zboží a služeb       4 912 000,- Kč
Náklady na materiál a údržbu objektů      680 000,- Kč
Ostatní náklady výše neuvedené       3 344 000,- Kč

ÚČELOVÉ PŘÍSPĚVKY
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HLAVNÍ ÚKOLY ROKU 2017

• zpřístupnění restaurované grotty a „sala terrena“ a dovybavení místnosti pro návštěvníky;
• uspořádání XIII. teplické muzejní noci a výstav k 150. výročí založení hasičského sboru 
v Teplicích a k 120. výročí otevření teplického muzea, včetně doprovodných akcí;
• zahájení rekonstrukce budovy a příprava nové expozice v Muzeu Krupka.

KONTAKTNÍ ADRESY

Regionální muzeum v Teplicích, p. o.
Zámecké náměstí 14
415 01 Teplice
tel.: 412 359 000
info@muzeum-teplice.cz
www.muzeum-teplice.cz
www.zamek-teplice.cz
https://www.facebook.com/muzeum.teplice

Muzeum Krupka
Husitská 21, 
417 41 Krupka
tel.: 417 862 042

Archeologický depozitář 
a specializovaná muzejní pracoviště 

Srbická 479, 415 10 Teplice - Sobědruhy 
tel.: 417 553 130 - 139
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