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Exponát měsíce 

                              Mezi výstavami pořádanými teplickým muzeem je nutno připomenout i výstavu 

nazývanou Exponát měsíce. První exponát byl vystaven ve foyer muzea v únoru roku 1998. Tak už 

téměř patnáct let měsíc co měsíc je ve vstupních prostorách muzea představen samostatný zajímavý 

předmět z muzejních sbírek. K vystavenému předmětu je připojen text, který populární formou 

seznamuje návštěvníka s charakteristikou a historií předmětu a jeho zařazením ve sbírkách 

Regionálního muzea v Teplicích. Informace doplněné fotografiemi jsou zveřejňovány na 

internetových stránkách muzea a  v průběhu příslušného měsíce jsou otištěny v Teplickém deníku. 

Autory těchto výstavek jsou kurátoři jednotlivých sbírek z historického, přírodovědného, 

archeologického či konzervátorského oddělení a také z knihovny muzea. 

                                V prostorné prosklené vitríně v vstupním průjezdu před pokladnou vystavili 

pracovníci muzea za patnáct let  celkem 152 předmětů nebo souborů.  

               Knihovna muzea se podílela v průběhu let na výstavkách celkem 17 exponáty: 

 

1998 Faksimile první české tištěné knihy tzv.Trojánské kroniky 

2000 červenec: Faksimile Velislavovy bible 

2000 září:  Faksimile Vyšehradského kodexu 

2001 březen: K výročí vydávání prvních novin města Teplic 

2003 srpen: Zajetí generála Vandamma v bitvě u Chlumce 1813 

2006 listopad: Kancionál českého literátského bratrstva z roku 1566 

2007 březen:  Literární dílo a knižní sbírka Karla Ludvíka Ficquelmonta (1777- 1857) 

2007 červenec: Mapa Labe z ptačí perspektivy z konce 19. století 

2008 duben: Divadelní plakát zámeckého divadla z roku 1808 

2008 prosinec: Výročí Milady Lejskové- Matyášové 

2009 březen: 220. výročí stavby Zámeckého divadla v Teplicích 

2009 listopad: Už jsme doma  

2010 březen: První teplický pobyt J.W. Goetha v roce 1810 

2010 červen: Johann Gottfried Seume v roce 1810 v Teplicích 

2010 prosinec: Teplice spatřené...Karel Hynek Mácha a Teplice 

2011 září: Julius Payer a jeho knižní vylíčení tří polárních výprav v letech 1869- 1874 

2012 květen: Výstavka k výročí osobního setkání Goetha a Beethovena roku 1812- muzejní 

noc 

2012 březen: Připomínka Vídeňského dudáka Augustýna na prknech teplického ,,Nového 

městského divadla“ 

2012 červen: Generál František Fajtl a Teplice 

2012 září: Cestou na Milešovku 
 

 

 

 

Ukázky exponátů měsíce z fondu knihovny muzea v Teplicích z let 2006- 2012 

 



LISTOPAD 2006 

České zpěvníky teplického literátského bratrstva z let 1560 a 1566 

Výstava knihovny Regionálního muzea v Teplicích bude věnována 

„pouze“ dvěma svazkům ze sbírky rukopisů- zpěvníkům českého 

literátského bratrstva v Teplicích z poloviny 16. století; graduálu z 

1560 a kancionálu 1566. Prostřednictvím uspořádání samostatné 

výstavy chceme na jedné straně navázat na úspěšnou prezentaci 

teplického kancionálu, kdy muzeum ve spolupráci s pěveckým 

sborem teplické Konzervatoře s velkým ohlasem přiblíţilo hudební 

repertoár zpěvníků na vánočních a velikonočních koncertech. Právě 

zájem publika těchto koncertů o příleţitostně vystavené zpěvníky a 

zájem o informace k nim byl dalším podnětem k uspořádání 

výstavy.  

Jedná se o památky, které těsně souvisejí s dějinami města Teplice. 

Jsou doklady úrovně městského společenství našeho města takřka 

před půl tisíciletím z několika hledisek. Zpěvníky dokládají 

převaţující vliv českého obyvatelstva na spravování města a příklon 

českých měšťanů k náboţenskému vyznání pod obojí, 

tj.utrakvistickému. Dále vypovídají nejen o existenci ale i úrovni 

činnosti českého literátského bratrstva, připomínají cechy 

řemeslníků i jednotlivé teplické občany, členy bratrstva či představitele městské rady. Jejich význam pro 

reprezentaci českého městského společenství v Teplicích umocňuje fakt (ve srovnání s jinými českými 

městy), ţe připomínky a vyobrazení měšťanů byly doplňovány ještě padesát let po zhotovení obou zpěvníků 

a nepřímo upozorňují i na péči a úroveň městské školy. A konečně i výběr praţské písařské dílny Jana 

Táborského z Klokotské Hory(1500-1572) pro zhotovení zpěvníků má vypovídající hodnotu. Jednalo se o 

věhlasnou dílnu českého humanisty, mimo jiné i vzdělaného hudebníka, který zaměstnával nejlepšího 

malíře kniţní malby šestnáctého století v Čechách Fabiána Puléře.  

Oba objemné svazky se dostávají i do povědomí vědeckého zájmu českých a zahraničních badatelů. Ve 

srovnání s obdobnými památkami u nás výrazně vystupují aspekty např.zcela ojedinělého zachování písní 

na české mučedníky, Jana Husa, včetně vzácných miniatur Fabiána Puléře upálení J.Husa, které byly z 

jiných knih za protireformace odstraňovány. Specifikem je i dochování českých památek ve městě, kde od 

druhé poloviny 17. století se výrazně zvyšoval počet obyvatelstva německé národnosti a přístup německých 

regionálních historiků k těmto památkám v odborné literatuře 19. a 20.století.  

Bohatá obrazová výzdoba, hudební stránka, repertoár zaznamenaných písní zařazuje oba teplické zpěvníky 

na čestné místo mezi iluminované hudební prameny nejen české renesance.  

PhDr.Jana Michlová 

 

BŘEZEN 2007 

Literární dílo a knižní sbírka Krala Ludvíka Ficquelmonta (1777 - 1857) 

Měsíc březen bývá nazýván měsícem knihy a proto pracovníci muzea hledali téma pro exponát měsíce v 

kniţních sbírkách muzejní knihovny. Bylo vybráno literární dílo hraběte K.L.Ficquelmonta, který v Teplicích 

často pobýval v rodině své dcery Elisalex, provdané za kníţete Edmonda Clary - Aldringena. Zde také 

pravidelně pokračoval v psaní svých spisů. V březnu letošního roku uplyne 240 let od jeho narození a 7. 

dubna 150 let od úmrtí. Postačí i stručný výčet jeho ţivotopisných dat, který nenechá na pochybách, ţe se 

jedná o zajímavou osobnost, která svou činností a svým postavením koresponduje s dějinami rakouské říše 

první poloviny devatenáctého století. Pocházel z lotrinské šlechtické rodiny. Výchovu získal ve francouzské 



důstojnické škole. Roku 1792 emigroval a vstoupil v následujícím roce do rakouské armády. Roku 1805 se 

stal majorem a křídelním pobočníkem císaře Františka I. Účastnil se polních taţení v německých zemích, 

Polsku, Španělsku, Itálii a Francii. Byl povýšen na generálmajora a roku 1815 byl pověřen rolí vyslance 

Rakouska ve Švédsku, odkud zasílal podrobné relace kancléři Metternichovi aţ do roku 1820, kdy ho poslal 

do Florencie. Ale jiţ roku 1821 zastupuje rakouskou říši v Neapoli, odkud odjíţdí roku 1829 na důleţitou 

pozici velvyslance Rakouska u carského dvora Mikuláše I. V Petrohradu působil deset let. Počátkem roku 

1840 se vrátil zpět do Vídně, kde byl jmenován císařem Ferdinandem státním a konferenčním ministrem. 

Do roku 1848 vedl důleţitá diplomatická jednání Rakouska v případech politické krize, jakým byla roku 

1846 mise v Berlíně v případě krakovského povstání nebo v Římě v letech 1847 aţ 1848 v souvislosti 

potlačení vlny odporu proti Rakousku. Počátkem bouřlivého roku 1848 se stal (1. března) prezidentem 

válečné dvorní rady a ministrem zahraničních věcí. V čele vládního kabinetu jako nástupce Metternicha 

stanul 4.dubna 1848, ale jiţ 4.května 1948 kabinet padl, události ho donutily odstoupit. Po odchodu ze 

státních sluţeb se věnoval literární práci. Při psaní čerpal ze svých mnohaletých zkušeností diplomata a 

politika. Nenápadné, útlé svazky se dotýkají všech oţehavých otázek politiky a diplomacie tehdejší Evropy. 

Ke své práci hojně vyuţíval také vlastní kniţní sbírku, 

které sám přikládal velkou důleţitost. Jak dokládá 

zmínka z korespondence K.L.Ficquelmonta z května 

roku 1843, kdy děkoval za darovanou knihu slovy: „.... s 

potěšením jí umístím do své knihovny, tato 

schraňovaná a toliko pro moje užívání vytvořená 

sbírka knih bez nároku, že by měla chtít vyjadřovat 

cosi jako bibliopraktickou hodnotu, přesto se na konci 

putování vylepšila oproti začátkům, …… přišla z 

Mailandu /Milánsko/ do Stockholmu, odtud mě 

následovala do Florencie, do Neapole, odtud do 

Petrohradu, z Ruska jsem vycestoval jistě s již více než 

2.000 svazky....". Torzo této knihovny se v uplynulých 

letech podařilo vystopovat ve fondu bývalé zámecké 

knihovny rodiny Clary- Aldringenů v Teplicích. 

Ficquelmontova kniţní sbírku dnes tvoří 1.880 svazků. 

Představu o obsahové úrovni této knihovny nelze získat 

pouze podrobnou prohlídkou dochovaných knih, neboť 

porovnáním se záznamy katalogů, sbírka 

K.L.Ficquelmonta se do Teplic vrátila pouze jako torzo. 

Katalogy označené: Catalogue de la bibliotheque de S.E.M.lecomte de Ficquelmont (vystavený) s datem na 

straně 379 Wien 1: Dezember 1841 a Catalogue de la bibliotheque de son excellence Mrlecomte de 

Ficquelmont o 436 stranách s datováním Mai 1855 na poslední popsané stránce 371 nám dnes dokládají 

přítomnost přes 2.500 titulů k uvedenému měsíci květnu roku 1855. V obou u datování je ne zcela čitelný 

podpis Schiel. Záznamy jsou řazeny v abecedním pořádku. V jedné abecední řadě jsou údaje vřazovány 

nejen podle jmen autorů jednotlivých děl ale i pod názvy témat vyjádřené jakýmsi předmětovým heslem. U 

těchto hesel jsou zaznamenány pak pouze odkazy na název a autora díla. Uvedená hesla a počet u nich 

uvedených titulů potvrzuje předpoklad, ţe obsah knihovny především koresponduje s profesními zájmy 

majitele, o čemţ současně svědčí akvizice literatury pro sbírku v drtivé většině v první polovině 

devatenáctého století, tedy z období vojenské a diplomatické sluţby K.L.Ficquelmonta. Jazykově je 

nejpočetnější literatura ve francouzštině (50 procent), němčině (30 procent), italštině (25 procent) a pět 

procent literatury je ve španělštině, angličtině a ruštině. Stejný poměr poměrdávají místa vydání ve Francii, 



Německu a Rakousku, italská města a pět procent ostatních míst Evropy. V popředí zájmu jsou knihy o 

evropských zemích oné doby, počet 132 titulů o Francii, 51 o Německu a 27 o Prusku, 110 o Rakousku, 34 o 

Anglii, 102 o Itálii a o Neapoli, Milánu, Veroně, Benátkách, Sicílii, Toskánsku a na 80 titulů o carském 

Rusku dokládá, kdo rozhodoval v tehdejší Evropě a kde se řešily konflikty. Otázkám a řešení politické 

situace Orientu, Turecka, Palestiny, rozděleného Polska, balkánských či skandinávských zemí potřeboval 

vlastník sbírky nejen informace o zemích samotných ale i prameny ze souvisejících vědeckých disciplin. 

Proto Ficquelmont pro svou knihovnu získával značný počet literatury o politice, válečné vědě, politické 

ekonomii, historii, filosofii i mnoho map. Naopak mnoţství knih o archeologii, teologii, morálce, soudobé 

beletrie, poezie či dramat uvozuje na osobní záliby majitele a jeho manţelky a také na ambice 

K.L.Ficquelmonta jako autora spisů k otázkám evropské politiky (vystavené svazky).  

PhDr. Jana Michlová 

 

ČERVENEC 2007 

Povodí Labe z ptačí perspektivy 

Nastal čas prázdnin a dovolených. Lidé 

plánují cesty, odjíţdějí, po čase se navracejí 

plní dojmů z mnohdy opravdu dalekých 

zemí za mořem, za oceánem. Téměř 

kaţdého na jeho cestách provází věrný 

průvodce- mapa, která mu i po návratu 

připomene navštívená místa a proţitá 

dobrodruţství. Proto jsme pro exponát na 

měsíc červenec vybrali ze sbírek knihovny 

muzea mapu pro odváţné cestovatele, kteří 

se rozhodli pouţít pro svůj výlet tehdy 

neobvyklý dopravní prostředek- parník.  

Mapu zobrazující „z ptačí perspektivy“ 

povodí Labe mezi Litoměřicemi a saským Mühlbergem vydala Sasko-česká paroplavební společnost na 

sklonku devatenáctého století. Provedení patří k řadě vydání ve své době oblíbené formy panoramatických 

„turistických“ map povodí splavných řek, na kterých se zaváděla pravidelná osobní doprava parníky. Mapu 

zhotovil a vytiskl kartografický a litografický podnik „Hennig a Grasmück v Lipsku pod názvem:“Die Elbe 

zwischenLeitmeritz- Mühlberg. Ein Führer aus der Vogelschau= nach neuestenAufnahmen“. Půvabné 

zobrazezení přírodních zajímavostí a historických pamětihodností je po technické a kartografické stránce 

provedeno přesně a důkladně, takţe přání paroplavební společnosti v závěru, aby toto panorama se stalo 

vítaným průvodcem cestujícího a aby mu probouzelo dojmy ještě dlouho po návratu z cesty, skutečně plnila 

ku spokojenosti vydavatele i cestovatele.  

PhDr. Jana Michlová 

 

BŘEZEN 2008 

ČÍNSKÉ LAMPY – divadelní plakát teplického Zámeckého divadla z roku 1808 

Březen tradičně bývá nazýván měsícem knihy, proto kaţdým rokem muzeum v tomto čase vyhrazuje prostor 

pro exponát měsíce ze sbírek své muzejní knihovny. Pracovnice knihovny však letos nevybraly knihu, ale 

zvolily netradiční exponát- divadelní plakát z roku 1808. Tato tzv.divadelní cedule vytištěná před dvěmi sty 

lety nám upomíná „ţivot“ zámeckého divadla v Teplicích.  

Tisk zve tehdejší lázeňské hosty i obyvatele Teplic na jedno představení z početné řady her letní sezóny roku 

1808. Skromný list plakátu oznamuje vystoupení divadelní společnosti ředitele Johanna Carla 



Liebicha(1773- 1816) z Prahy. V pondělí 4. července 

1808 byla hrána komická opera o 3 jednáních podle 

libreta vídeňského autora Kringsteinera Čínské 

lampy (Die chinesischenLaternen) znojemského 

rodáka, skladatele, známého kapelníka vídeňských 

divadel Ferdinanda Kauera (1751-1831). Byl autorem 

řady oper a zpěvoher, mezi nimi vynikla opera 

Dunajská ţínka (DasDonauweibchen) nebo Bastien a 

Bastienka. Kauerova hudba ve své době vynikala v 

melodické nápaditosti jednoduchých árií a písní. 

Jeho díla byla od 90. let 18. století uváděna 

pravidelně v českých zemích i v českém překladu 

praţským Vlasteneckým divadlem. Titul Čínské 

lampy není v dostupných pramenech uváděn, můţe 

se jednat o dílo dnes neznámé. Kauer v březnu roku 

1830 přišel při velké povodni ve Vídni o veškerý 

majetek a o mnoho rukopisů svých děl. Plakát uvádí 

jméno J.C.Liebicha jako ředitele obou divadel v 

Praze. Liebich získal smlouvou roku 1806, kdy náhle 

zemřel ředitel Stavovského divadla D. Guardosoni, 

vedení Stavovského divadla a tzv.Malostranského, 

obě spojil v jeden podnik. Malostranská část divadla 

hrála v letních měsících pravidelně v Teplicích, 

exponát je však jediným dokladem o jeho teplickém 

působení ve sbírkách muzea. Liebich prosazoval v 

Praze opětovné rozšíření repertoáru v českém jazyce, 

zvl. odpoledních představení, podporoval české ochotníky. Zaslouţil se o zaloţení jednoho z prvních 

penzijních fondů pro herce roku 1805. Jeho samotného jako divadelníka silně ovlivnilo představení hry 

Emilie Galotti významného evropského filosofa, kritika a spisovatele G.E.Lessinga (1729- 1781). Byl 

vzdělaným a oblíbeným muţem společenského ţivota Prahy na přelomu 18. a 19.století. Přátelil se s 

Goethem, Brentanem, Tieckem a mnoha dalšími, kteří patřili také mezi časté hosty teplických lázní.  

PhDr. Jana Michlová  

 

PROSINEC 2008 

Výročí Milady Lejskové-Matyáškové 

V letošním roce uplynulo sto let od narození Milady Lejskové - Matyášové (1908- 1974). Narodila se 2. 

června 1908 v Českých Budějovicích, v roce 1920 se přestěhovala s rodiči do Prahy, kde se po maturitě 

rozhodla studovat dějiny umění na Filosofické fakultě UK. Mezi profesory, jejichţ přednášky navštěvovala, 

nalézáme jména: Matějček, Cibulka, Šusta, Birnbaum, Tille, Pekař a Zich. Od roku 1951 publikovala v 

mnoha tuzemských a zahraničních sbornících a časopisech. Mimo jiné pracovala jako externí 

spolupracovnice na Krajském středisku památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem. Prováděla 

stavebně historické průzkumy v severočeském kraji. Výzkum se stal pramenem pro několik publikací: 

Zámecká zahrada v Libochovicích; K architektonické a sochařské výzdobě zahrad bývalého kláštera v Oseku; 

Švýcarská kamna v teplickém zámku a dvě vydání knihy z let 1972 a 1983 Teplice v době klasicismu. 

Připomeňme si tyto kníţky o našem městě a okolí, které nám paní doktorka Milada Lejsková- Matyášová 

zanechala.  



PhDr. Jana Michlová 

BŘEZEN 2009 

220. výročí stavby Zámeckého divadla v Teplicích 

Pracovnice knihovny v měsíci březnu spíš neţ knihy chtějí letos připomenout místo, kde jsou kniţní sbírky 

muzea uloţeny. Knihovna sídlí v tzv. 

západním křídle teplického zámku přesněji 

v přístavbě na jiţním konci budovy. Je 

tomu 220 let, kdy byla stavba dokončena a 

dána k uţívání. Stavba však nebyla původně 

určena pro zámeckou knihovnu. Bylo zde 

otevřeno divadlo. 

Písemné zprávy o pořádání divadelních 

představeních skupinami italských herců 

pro rodinu Clary- Aldringenů a jejich 

přátele na počátku 18. století nejsou 

dokladem pravidelného divadelního 

provozu pro širší obecenstvo ve vzkvétajícím lázeňském místě. Moţnost návštěvy představení či koncertů se 

otevřela lázeňským hostům výstavbou Zahradního a plesového domu, který nechal postavit majitel 

teplického panství v letech 1730-1732. Stavbou pověřil teplického zednického mistra Christiana Laglera a 

výmalbu fresek stropu svěřil Johannu Franzi Müllerovi z Kadaně. 

František Václav Clary-Aldringen nechal zřídit pro rodinu a hosty domácí divadlo na zámku roku 1751. Jeho 

syn Jan Nepomuk při hledání inspirace a vzoru pro uskutečnění myšlenky výstavby samostatné budovy 

zámeckého divadla se obrátil na významné stavebníky, kteří ze svého sídelního města během sedmnáctého a 

osmnáctého století vytvořili perlu na Labi. Hledal mezi umělci kurfirstského dvora v Dráţďanech, vybral si 

saského architekta Jana Augusta Giesla (1751- 1822) a pověřil ho vypracováním plánů stavby divadla 

propojeného se západním křídlem zámku. Stavbu zahájil 13. září 1787 a vedl kníţecí stavitel Jan Kutzer. Jiţ 

7. prosince 1787 byla nasazena střecha. Vnitřní výzdobu zajistili profesor Theile a malíř Christian 

GottlobCastelli (1741- 1799) z Dráţďan. Divadlo zahájilo provoz v červenci roku 1789. Stavba byla doplněna 

vestibulem, který přístavbu divadla propojil se zámeckou zahradou širokým schodištěm, terasou, třemi 

palladiovskými dveřmi pod tympanonem dorského průčelí s reliéfem dvou amoretů nesoucích lyru a hlavou 

Apollona v záři paprsků. Schodiště bylo ozdobeno sochami můzMelpomené- tragédie a Thálií- komedie. 

Divadlo samo mělo 285 míst, dvě lóţe, pravá od jeviště patřila kníţecí rodině Clary- Aldringenů, levá byla 

rovněţ vyhrazena pro potřeby rodiny Clary- Aldringenů a mohla být přenechána dalším návštěvníkům, 

pokud nepoţadoval lóţi nikdo z okruhu rodiny. Vlevo a vpravo byla ještě tzv. uzamykatelná sedadla. 

Uprostřed hlediště pak byla sedadla parteru s uličkou uprostřed. Na zadní stěně byla galerie prohnutá 

částečně na obě postranní stěny. Do hlediště se vcházelo vchodem uprostřed zadní stěny ze schodiště 

divadla a dveřmi z leva z chodby zámku. Od hlediště se oddělovalo jeviště orchestrem a plátěným 

prosceniem, portál jeviště zdůrazněný kazetovou kulisovou špaletou a malovaným stropem ve středu s 

hlavou Apollona v paprscích, s růţicemi a ornamentální napodobeninou štuků. Jeviště mělo čtyři ulice, 

propadlo a provaziště se soustavou dutých hřídelů a lan na vytahování prospektů. Bez velkých úprav a změn 

slouţilo divadlo pravidelnému provozu do doby výstavby nové budovy divadla městského. Pouze víme o 

nákladném pořízení nových dekorací roku 1823 za sumu 7000 tolarů. Před vlastním zrušením prostor 

divadla na zámku se uchovala výbava scény dekorací města, vězení, selské jizby s dřevěným stropem, 

červený pokoj a romantický gotický sál. Od 30. let dvacátého století slouţila divadelní budova k uloţení 

zámecké knihovny. Stavba zámeckého divadla v Teplicích byla druhou divadelní budovou v Čechách k tomu 

účelu postavenou.  



PhDr. Jana Michlová 

LISTOPAD 2009 

Teplická kapela UŽ JSME DOMA 

V nadcházejícím nevlídném zimním období s brzkým 

stmíváním tráví člověk rád večery plné mlhy doma a rád 

sáhne po knize. Proto jsme exponát pro sychravý měsíc 

listopad vybrali ze sbírek knihovny muzea. Nejmenší 

(105 svazků) a nejmladší (1977) sbírkou knihovny je 

fond bibliofilií. V roce 1996 byla přírůstkem této sbírky 

„prostorová kniha“ Uţ Jsme Doma. Vyšla v praţském 

nakladatelství Argo téhoţ roku, výtvarně ji upravil a 

ilustroval Martin Velíšek, texty napsal Miroslav Wanek a 

do angličtiny přeloţila Zuzana Langerová. Součástí 

knihy je CD hudební skupiny Uţ jsme doma a sešit s 

texty této skupiny. Autoři za knihu v podobě domečku 

obsahující 11 scének dostali cenu ministerstva kultury 

„Nejkrásnější kniha roku“. Hudební skupina Uţ jsme 

doma vznikla v Teplicích roku 1985. Výtvarníkem 

skupiny je od samého začátku Martin Velíšek (*1963 v 

Duchcově), absolvent sklářské školy v Kamenickém 

Šenově a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. 

Sám definuje svou tvorbu slovy: „…beru si na mušku různé lidské činnosti, sleduju, co všechno ten homo 

sapiens se sebou vlastně dělá. Někdy je to pro mě aţ legrační. Můj umělecký směr jsem si sám pojmenoval 

jako parealismus. Vycházím ze skutečnosti, ale lehce ji přetočím, dávám to lidské konání do souvislostí, 

které nejsou úplně normální. Výsledkem je třeba lyţař, který se jde vykoupat do bazénu“ Autor textů 

Miroslav Wanek se k jedenácti Velíškovým scénkám „prostorové knihy“ inspiruje barvami jednotlivých 

scének. Vystavenou hru hokejistů na Vltavě doprovází text: „Modrá: Modrá barva je průsvitná jako led. 

Kaţdý by chtěl kousek nebe, ale z modrého nebe padá bílý sníh, na to pozor, a tak je to pokaţdé: kdyţ se 

modrá rozsype, zbělá. Modrá barva totiţ existuje jen jako přání. Některé oči jsou také modré, ale proti 

samotě to bývá málo. Oči kovbojů touţí po puku, oči hokejistů po lasu. Jen oči dívek jsou nerozhodné, chtějí 

obojí.“ Inspiraci barvou se vymykají pouze texty k úvodní scénce koncertu skupiny a k závěrečnému 

vyobrazení malíře v ateliéru, ale i ty jako všechny ostatní nepostrádají Wankovu poetiku: „Skupina se schází 

pro hru. Projevuje se koncertně, reprodukovaně, veřejně a soukromě. Při koncertech se pohupuje v bocích, 

dělá grimasy a vydává hlasité zvuky. Nástroje a hlasy jsou nedílnou součástí skupiny. Bez nich by bylo jen 

zrcadlem prostým, s nimi se pokouší být zrcadlem kouzelným. Mezi diváky bývají lidé bez kompasu.“ 

„Obrazy: Ţe příběhy končí se říkává jen obrazně, ale on ţádný nekončí, jen se přelévá a rozlévá do jiných. 

Kaţdý obraz potřebuje svého malíře. I tato skupina.“  

PhDr. Jana Michlová  

 

ČERVEN 2010 

Johann Gottfried SEUME v roce 1810 v Teplicích 

Jan Bohumír Seume – neznáte snad? Není to novodobá podoba 

Johanna Gottfrieda Seumeho (29.1.1763 – 13.6.1810), jak ho kaţdý 

Tepličan zná z náhrobku nebo z pomníku v Lípové ulici. Na Jana 

Bohumíra si počeštil jméno svého oblíbeného básníka jiţ v 

devatenáctém století Jan Neruda ve vzpomínce na procházku po 



Teplicích v době, kdy se léčil v nedalekém Dubí. Neruda s ironickým postřehem líčí dojmy s tehdy 

oblíbených a vyhledávaných lázní střední Evropy. Ţertovný tón však opouští ve chvíli, kdy popisuje, jak na 

starém městském hřbitově (v Lípové ulici ) hledal hrob Seumeho. Byl to, napsal Jan Neruda: "básník 

německý, myslitel vznešený, muž poctivý – poctivosti, že jsi tak řídka, že tě musí člověk hledat po 

hřbitovech! ......žil jen myšlenkám všeobecně lidským, miloval toužně vlast i národ svůj, ale také Slovan byl 

mu člověk; miloval svobodu všech. Odpočíváš, pěvče, v zemi české – budiž ti lehká hrouda její, nejsi nám 

cizincem!"  

Kdo byl muţ, jenţ zajímal českého básníka? Seume se 

narodil v roce 1763 jako syn rolníka a bývalého bečváře 

Andrease Seumeho a Reginy, dcery sedláka Liebinga. 

Navštěvoval vesnickou školu a latinskou školu rektora 

Korbinského v Borně. Dále studoval od roku 1780 do roku 

1781 na universitě v Lipsku teologii a v roce 1781 byl na 

cestě pěšky do Paříţe, kde ho vojenští verbíři donutili k 

sluţbě v armádě, která byla prodána hesenským 

lantkrabětem Anglii pro boj proti americkým koloniím 

bojujícím za nezávislost. Po devítinedělní plavbě se dostal v 

srpnu roku 1782 do Halifaxu v Kanadě. Víc jak na bojové akce se ve svém díle soustředil na obdiv přírodní 

přirozenosti původních obyvatel, jak jí popsal ve své často citované básni Divoch (Der Wilde): Kanaďan, 

evropskou zdvořilost ještě neznající....“ V roce 1783 byl transportován zpět do Brém a po pokusu o útěk opět 

chycen a odveden verbíři pruského krále Bedřicha II., aţ do roku 1787 slouţil jako mušketýr. Dva další 

pokusy o útěk ztroskotaly; hrozil mu obávaný trest běh uličkou, který mu byl na přímluvu změněn na trest 

ţaláře. Jeho autobiografie Můj ţivot (Mein Leben), kde líčí ţivot vojáka, převoz do Ameriky ad., je plná 

trýznivých zkušeností ale i bystrých postřehů, proto si zaslouţí jako svědek své doby pozornost i dnešního 

čtenáře.  

Po propuštění z armády opět studoval v letech 1789 aţ 

1792 práva, filosofii, filologii a dějiny na univerzitě v 

Lipsku, studium zakončil habilitací. Po studiích 

pracoval jako hofmistr. Postavení vychovatele ve 

sluţbě hraběte z Igelström mu brzy zajistilo místo 

tajemníka u jeho bratra, generála v ruských sluţbách 

Gustava O.A. z Igelströmu, v jeho sluţbách zaţil 

potlačení polského povstání na straně panujících 

Rusů, které ho inspirovalo k napsání Ţalozpěvu na 

svátek ve Varšavě (Elegie aufeinemFestezuWarschau ). 

V roce 1796 byl z ruské armády propuštěn. Nicméně 

po celý zbytek ţivota ho provázel velký zájem o vojenské otázky. Ve svých spisech z cest se opět k tomuto 

tématu vracel. Kaţdé místo viděl očima vojáka, promýšlel kolik muţů by bylo třeba k obraně nebo dobytí 

právě teď zhlédnuté pevnosti či města.  

Od roku 1797 aţ do svého prvního velkého pěšího putování pracoval v Grimmě jako korektor u svého přítele, 

nakladatele Georga Joachima Goschena. V letech následujících po roce 1801 podnikl dvě velké cesty, jeţ ho 

zavedly do mnohých částí Evropy, do Syrakus, Finska a Švédska. V prosinci roku 1801 se vydal z Dráţďan na 

svou "pouť do Syrakus" (Spaziergang nach Syrakus) přes hřebeny Krušných hor u Petrovic, odkud poprvé 

obdivoval krásu české země. Na konci své procházky do Syrakus napsal Seume elegii na svého ševce jménem 

Heerdegen (jako Goethe na Miedinga), zmínil ho následujícími slovy: "K chvále mého ševce, muţného 

Starého Heerdegena z Lipska, musím říci Ti ještě, ţe v jeho vysokých botách jsem vyšel i ţe jsem se v nich 



vrátil, aniţ nové boty musel si nechat udělat...ještě takové pěší cestování by zvládly." Nakonec si však v 

následujících letech musel přeci jen nechat své boty podrazit, neţ se vydal na svou "procházku" do Palerma, 

jak později napsal. 

Svoje dojmy z těchto cest popsal pohledem obzvlášť zaměřeným na jednotlivé společenské, ekonomické a 

politické poměry. J.G.Seume platí proto za kulturněhistorického cestopisce, s přesností a střízlivostí podává 

zprávu o poměrech v cizích zemích. Na základě vlastních ţivotních záţitků vojáka v Severní Americe i 

Německu stavěl se zejména za práva na svobodu jednotlivých lidí i celých národů. Proto ho znal a miloval od 

dětství i náš Jan Neruda. Znal jeho dílo: Moje léto 1805 a Apokryfy. Cituje jeho slova často: "...jen čin má 

cenu. Tím hůř, mluví-li se mnoho a činí málo.", píše Neruda mimo jiné a chápeme proč dílo Seumeho 

inspirovalo tohoto českého básníka i další a proč vyhledal jeho hrob na zarostlém hřbitově v Teplicích. Ač 

inspiroval české spisovatele, jeho dílo v českém překladu v knihovnách nenaleznete. V Teplicích, kde Seume 

jako tisíce dalších hledal pomoc k vyléčení, bylo pro něho příliš pozdě, zemřel 13.června 1810 a je pochován 

vedle někdejší hřbitovní kaple v Lípové ulici. 

PhDr. Jana Michlová  

 

PROSINEC 2010 

Teplice spatřené... Karel Hynek Mácha a Teplice 

Končí rok 2010, kdy si připomínáme jubileum narození básníka Karla Hynka Máchy roku 1810, básníka 

Máje, kde rozezvučel češtinu v nepřeberné škále znovu objevovaného jazyka a českou krajinu vykreslil v 

liniích a detailech, jak ji můţe popsat jen ten, jenţ ji sám důvěrně poznal: „zemi krásnou, zemi milovanou, 

kolébku mou i hrob můj...“ 

Výlety - pěší poutě Mácha podnikl po Čechách několikrát se svými přáteli. Málo se zachovalo v písemné 

podobě, např. v literárním díle Pouť krkonošská. Ale přesto se zachovala řada dokladů na tato putování v 

pozůstalosti K. H. Máchy. Jsou to kresby v jeho sešitech. Středem Máchova kreslířského zájmu byly pohledy 

na hrady, zámky a hradní zříceniny. Lze z nich vysledovat jednotlivé větší cesty. Rozlišit je a rekonstruovat je 

chronologicky napomáhá vlastnoruční očíslovaný Máchův tzv. soupis hradů spatřených.  

První pěší putování podnikl roku 1832 na Bezděz, k cestě se váţí čísla kreseb hradů 8 aţ 16. V červenci 1833 

se do kraje pod Bezdězem vrátil, svědčí o tom v soupisu čísla 19 aţ 39, mezi nimiţ nalezneme kresby hradů z 

našeho nedalekého okolí - Opárno, Ostrý u Milešova, Vrabinec, Skalku, Házmburk a Košťál. Další tzv. 

krkonošskou cestu prošel koncem srpna roku 1833. Pravděpodobně v létě roku 1834 ještě před svou cestou 

do Itálie přešel České středohoří na úpatí Krušných hor a malebným údolím došel do Teplic, pokračoval do 

Krupky, asi přes Kyšperk k Ústí nad Labem na Střekov. Písemná svědectví se nezachovala, leč o pěším 

putování za básníka „vypovídají“ jeho kresby zámku a hradů na Teplicku čísla 55 aţ 61.  

Od Lovosic vystoupal po silnici na Teplice po úpatí Lovoše a sestoupil k Velemínu, kde však opustil praţskou 

silnici a vydal se ještě před vsí doleva k Milešovu, Máchova kresba (č.55) tamního zámku se nezachovala. 

Lze předpokládat, ţe pohled na zámek ho zaujal z jihozápadního směru, tj. obraz Milešovky a v popředí 

renesanční stavba zámku na skále nad vodní hladinou rybníka. Tento pohled se mu naskytl, kdyţ stoupal po 

cestě z Milešova na Kostomlaty. Tam ho zaujaly zříceniny hradu, kresba hradu se zachovala (č.56). Od 

Kostomlat se mu otevřel pohled na hradbu Krušných hor, na jejichţ úpatí ho zlákaly mohutné trosky hradu 

Rýzmburku nad Osekem (č.57), patřil k největším 

v Čechách, jak dokládá i německý název 

Riesenburg = Obří hrad. Měl v plánu navštívit 

ještě Krupku a Kyšperk (č.59 a č.61).  

Pokud procházel dále lesními cestami po úbočí 

hor, jeho oči musel stále více a více přitahovat 

pohled na dominantu mezi Krušnými horami a 



Českým středohořím - Doubravku (Doubravskou horu, Schlossberg) s ruinami hradu z 15. století, tyčícími se 

nad Teplicemi. Podle Máchova „soupisu hradů spatřených“ Doubravku (č.58) kreslil celkem šestkrát, ale 

dochovala se pouze jedna kresba tuţkou (Obr. 1, 102 x 146 mm), dnes uloţená v Památníku národního 

písemnictví v Praze. Kresba zachytila pohled na trosky hradu od jihozápadu. Odkud kreslil K. H. Mácha? 

Víme, ţe k zachycení věrného zobrazení detailů pouţíval dalekohled. Na kresbě Doubravky zachytil dobře 

patrné ruiny věţí a zbytky pevnostních zdí ze sedmnáctého století, zobrazil pohled, jaký znali návštěvnicí 

teplických lázní první poloviny devatenáctého století, lákal je k romantickým vycházkám na hradby. Zlákal i 

básníka J. W. Goetha roku 1810 k vycházce, kdy jeho a chlapce s otcem z nedaleké vsi uvěznila bouře v 

ruinách hradu, jak setkání popsal ve svých vzpomínkách. Na sklonku 19. století byly zříceniny „dostavěny“.  

Kde tedy hledat místo, odkud Mácha kreslil? Jihozápadně od Doubravky směrem k městu vidíme návrší 

(dnes nazývané Letná), na jehoţ vrcholku stál oblíbený cíl lázeňských hostů - restaurace Škvárovník, z jehoţ 

věţe byl krásný výhled na pohádkové kopce Středohoří a Doubravku. Podíváme-li se pozorně, vidíme na 

kresbě vlevo dole náčrt menšího stromy zarostlého vrcholku. Dnes při pohledu z Letné vlevo vidíme tento 

vrcholek také ale v jiné podobě. Známe ho jako skalku s jezírkem, která vznikla po kamenolomu a dnes je 

tam postavena hvězdárna. Při hledání 

vhodného místa musel procházet městem, co v 

Teplicích spatřil, zda tu přenocoval, nevíme. 

Nezanechal ţádnou písemnou zprávu z poutě 

po Teplicku. Pouze v jeho deníku ze září roku 

1835 nalezneme záznam „…rozmlouvali jsme o 

Teplicích.“  

Obr. 2) MÁCHA, Karel Hynek. Pouť 

krkonošská. Ilustroval Jan Zrzavý. Praha : 

Lidová demokracie, 1959. 82s. - Vazba Jindřich 

Svoboda. Knihovna RMT- SBÍRKA 

BIBLIOFILIE (MB65). 

PhDr. Michlová Jana 

 

ZÁŘÍ 2011 

Julius Payer (2.9.1841 - 30.8.1915) a jeho knižní vylíčení tří polárních výprav v letech 1869 - 

1874 

Exponátem měsíce září je objemná kniha, svým vzhledem, obsahem a ilustracemi mnohým z nás vyvolá 

vzpomínku na četbu verneovek, plných dobrodruţství v dalekých neznámých zemích. Obsahem příběhů 

Jules Verna je okouzlující svět fantazie autora, obsahem vystavené knihy ve vstupní hale muzea je autorovo 

pravdivé vyprávění o polárních výpravách. Oba ţili v 

přibliţně stejné době, oba studovali obory přírodních 

věd a zcela shodné měli oba autoři křestní jméno - 

Julius. Knihou Julia Payera chceme připomenout 170. 

výročí narození významného polárního badatele, 

kartografa a malíře, jenţ spatřil světlo světa 2. září 

1841 v Teplicích, přesněji v tehdy ještě samostatném 

Šanově. Neúnavná dětská zdolávání skalních stěn za 

rodným domem byla počátkem jeho nebezpečných 

cest v dospělosti na nejvyšší vrcholky a za vzdálené, 

neznámé obzory.  

Cesty popsal v díle: Rakousko-uherská severopolární 



expedice v letech 1872- 1874, s Náčrtem druhé německé severopolární expedice 1869- 1870 a Polární 

výprava z 1871 (Die Österreichisch-ungarischeNordpol-Expedition in den Jahren 1872-1874, 

nebsteineSkizze der zweitendeutschenNordpol-Expedition 1869-1870 und der Polar-Expedition von 1871). 

Knihu vydalo známé vídeňské nakladatelství odborné literatury Alfréda Höldera roku 1876.  

Na 106 stránkách úvodu a na téměř 

sedmi stech stranách textu vylíčil a 

zachytil ve svých kresbách vše 

podstatné o plavbě lodi Tegetthoff. Pod 

vedením kapitána Weyprechta (1838-

1881) vyplula loď 13. července 1872 z 

Bremenhavenu, ale uţ 21. srpna na 

76°30´ severní šířky zamrzla a 372 dnů 

nedobrovolně putovala 

severovýchodním směrem, kde v roce 

1873 Payer prozkoumal neznámou zemi 

na třech výpravách saní s psím 

spřeţením a pojmenoval objevenou 

pevninu Zemí císaře Františka Josefa I. 

Posádka opustila uvízlou loď 20. května 

1874 a po strastiplné a nebezpečné cestě 

střídavě na saních a člunech se dostali 

18. srpna k břehům Nové země, odkud 

je odvezla zpět do Evropy ruská loď.  

Objev nového území s řadou ostrovů a 

ostrůvků bylo sice po návratu po určitou 

dobu zpochybňováno, ale přesto podnes 

nalezneme na mapách pojmenování: 

Teplická zátoka, Šanovský ostrov či 

Brněnský mys. Julius Payer předloţil 

tehdejším čtenářům a odborníkům 

jedno z nejpoutavějších děl polární 

literatury. Látce se věnoval s 

důkladností a ukázněností vědce, 

vytvořil strohým popisem pozorovatele 

plastický obraz cesty a ţivota polárníků 

v nehostinné ledové „pustině“, zaplněné 

o ţivot bojující faunou a florou.  

Text umocňuje 146 xylografických 

ilustrací (dřevorytin), které byly podle 

kreseb Julia Payera zhotoveny v 

Hölderově vydavatelství. Jméno rytce 

není známo. V závěru předmluvy autor 

s politováním poznamenal, ţe se 

nepodařilo knihu doplnit barevnými 

reprodukcemi obrazů krajináře Obermüllera podle kreseb autora pro technické potíţe tisku. Proto jsme 

výstavku doplnili o tři snímky, pořízené členy polární výpravy ruského institutu IRLEM. Přibliţují nám 



chladnou krásu severní pevniny. Barevná škála vyobrazení houţevnatě kvetoucí flóry Země Františka Josefa 

by jistě pana Julia Payera potěšila. 

 

Snímek jednoho z ostrovů Země Františka Josefa (zapůjčeno ze soukromé sbírky)  

 

Snímek ustupujícího ledového pokryvu Země Františka Josefa (zapůjčeno ze soukromé sbírky) 

 

Překvapivě pestrobarevná houţevnatá flóra Země Františka Josefa (zapůjčeno ze soukromé sbírky) 

PhDr. Jana Michlová 

 



BŘEZEN 2012 

Připomínka Vídeňského dudáka Augustýna na prknech teplického ,,Nového městského 

divadla“ 

Exponátem měsíce března připomínáme 

tzv. Nové městské divadlo, jehoţ 

výstavba byla před devadesáti lety v plném 

proudu. „Nové“ bylo jiţ třetím divadlem, 

které slouţilo teplickým občanům a 

lázeňským hostům. První - zámecké divadlo 

bylo otevřeno veřejnosti od roku 1789, 

vlastní městské divadlo vystavěla městská 

rada roku 1874. Bohuţel budova roku 1919 

vyhořela, ale město brzy vystavělo novou 

stavbu a jiţ roku 1926 se slavilo dvouleté 

výročí „nové“ scény. Hráli titul „O milém 

Augustinovi“, jak bylo ohlášeno v 

divadelním teplickém časopise „Pause“ 

(Pauza). Leckterý Tepličan zná alespoň začátek popěvku O lieber Augustin… Ale proč bylo zvoleno 

zpracování příběhu ze staré Vídně o veselém tuláku? 

Augustin, jmenoval se prý Marx, ţil v rodné Vídni vesele a 

bezstarostně v dobré shodě se sousedy, kteří mu rádi naslouchali. 

Zpíval jim vesele, hrál na dudy, vyprávěl humorné historky u dobrého 

vína v hostinci aţ do pozdních hodin. Ale psal se rok 1679 a z Uher se 

do města pomalu plíţila smrt. Obávaný mor kosil nelítostně jak 

bohatého tak chudého, starého i mladého. Městské stráţe stěţí stíhaly 

vozit mrtvé z ulic za hradby do morové jámy. A jedné noci s mrtvými 

omylem stráţci odvezli i Augustina, který v opilosti usnul na ulici. 

Milý Augustin se ráno probudil mezi mrtvými, zděšeně volal o pomoc 

a lidé ho vytáhli ven. Kdyţ se vzpamatoval, vzal dudy a vrátil se do 

oblíbené hospody. Od té doby hrál, vesele zpíval a bavil Vídeňany 

historkou o svém zmrtvýchvstání aţ do doby, kdy v pokoji a míru po 

letech zemřel. Zda to bylo roku 1685 či aţ 1702, kdo ví? Různé verze 

pověsti se rozcházejí. Ale vyprávění i písně o milém Augustinu - 

vomlieben Augustin - ţily dál, šířily se ústy lidí dalších generací. Mezi 

autory, kteří námět zpracovali, patří také jeden teplický rodák. 

Autor hry se narodil v Teplicích 21.12. 1893 (†1955) v katolické rodině továrníka na klobouky Schmida. Po 

smrti obou rodičů pouţíval jméno Anton Franz Dietzenschmidt. Po onemocnění tuberkulozou kůţe ochrnul, 

ale vyléčily ho lázně jeho rodného města. Roku 1911 o berlích odmaturoval a poté vystudoval dějiny 

literatury a ţurnalistiku na berlínské univerzitě. Zaujal novelami a legendami „König Tod“ (Král smrt, 1918) 

a roku 1915 dramatem „Die Vertreibung der Hagar“ (Vyhnání Hagary). Proslulosti dosáhl roku 1919 hrou 

„Kleine Sklavin“ (Malá otrokyně), jejíţ první nastudování bylo provázeno v Berlíně policejním zákazem. Za 

tuto hru obdrţel Kleistovu cenu za literaturu, později ji uvedlo v Německu na 200 divadel. Úspěch otevřel 

cestu jeho dalším hrám podle legend (Kryštof, Pouť k sv. Jakubu) a „Vomlieben Augustin“ (O milém 

Augustinovi). Námět zpracoval roku 1925 a téhoţ roku byla hra prvně uvedena divadlem v německém 

Kasselu.  



A jiţ v dubnu roku 1926 hru F. Dietzenschmidta s hudebním doprovodem skladatele Ernsta Křenka (1900 

Vídeň – 1991 USA) nastudoval soubor Nového městského divadla v Teplicích. Jednalo se bezesporu o 

československou premiéru. Hru reţíroval Franz Höllering (1896 – 1968), mladý a talentovaný ředitel 

obnovené scény, který po rodičích pocházel z Chebska. Jeho otec Georg Höllering (1871 - 1930) byl 

uznávaným ředitelem Vídeňského domu komedie (WienerKomödienhaus) a divadla v Mariánských Lázních, 

v obou divadlech mu byl nápomocen syn Franz, který uzavřel roku 1921 univerzitní studium získáním titulu 

doktora práv. V letech 1922/23 obdobně vypomohl otci ve vedení brněnské scény, kde pečoval o činohru. 

Praxe a talent mu velmi pomohly, kdyţ se spolu s několika 

desítkami přihlášenými ucházel roku 1923 o místo ředitele 

obnovované teplické divadelní scény. Místo získal a spolu s 

hudebním ředitelem Nikolausem Janovským (nar.1886) 

udrţoval po celou dobu svého působení v Teplicích vysokou 

úroveň divadelní tvorby. Vytvořili orchestr s 52 hudebníky, 

34 zpěváky a zpěvačkami, početným sborem a 12 tanečníky. 

Nově otevřená divadelní budova byla zadavatelem pojata 

velkoryse, velikostí sálu pro 1117 diváků se řadil v republice 

mezi největší a tzv. malý sál pojal dalších 463 návštěvníků. Velkorysá městská rada zahrnula divadlo do 

komplexu tzv. Městských sálů, coţ představovalo řadu propojených zařízení, vedle dvou divadelních scén s 

technickým zázemím a kina to byly dvě restaurace, kavárna s terasou, cukrárna a bar. Divadlo po otevření 

20. dubna 1924 uvedlo 18 nových inscenací, cykly oper Wagnera, Verdiho a Richarda Strausse. Návštěvnost 

byla značná. Na základě smlouvy s tzv. českým divadelním výborem z roku 1924 slouţily oba sály pro akce a 

představení českých obyvatel Teplic. Hostovaly zde scény vnitrozemské např. Vinohradské divadlo, česká 

představení hráli herci z Kladna, Plzně nebo z Českých Budějovic. V roce 1935 přijelo i Osvobozené divadlo s 

hrou Panoptikum. 

Teplický soubor zařazoval do svého repertoáru díla současných autorů, např. praţského spisovatele a 

dramatika Maxe Broda, jeho hru „Poloviční srdce Klarisy“ (Clarrisashalbes Herz) nastudoval Franz 

Höllering roku 1926. O tři roky později uvedlo teplické divadlo Janáčkovu operu „Jenůfa, její pastorkyně“ v 

německém překladu Maxe Broda. Smetanova „Prodaná nevěsta“ zněla v teplickém divadle pravidelně a 

zpívala se česky ale i německy aţ do záboru pohraničí v roce 1938. Ale v té době se jiţ autor legendy o 

Augustinovi na protest proti šířícímu se teroru v Německu odmlčel a Franz Höllering jako Hitlerův odpůrce 

uprchl do USA, kde pracoval jako ţurnalista a filmový scénárista.  

PhDr. Jana Michlová - vedoucí knihovny teplického muzea  

 

ZÁŘÍ 2012 

Cestou na Milešovku 

Počasí měsíce září bývá slunečné, zářivé jako stvořené na výlet. Proto jsme vám vybrali za exponát měsíce 

jeden námět na výlet z almanachů - průvodců po Teplicích a okolí pro hosty lázní 19. století a z regionální 

literatury 21. století také pro Tepličany. 

Milešovka se svou nadmořskou výškou 837 metrů je nejvyšší horou nejen Českého středohoří ale celého 

vnitřního prostoru Čech. Vskutku majestát, ke kterému lidé z okolních vsí na úpatí odedávna vzhlíţeli jako k 

barometru vţdy, kdy její vrcholek ukryt v oblacích ohlašoval déšť a bouřky. Proto jí dříve nazývali Bouřná 

hora (Donnersberg). Také lázeňští hosté přijíţdějící dostavníky po praţské silnici od Lovosic a Velemína při 

pomalém a nesnadném stoupání na Paškapole obdivovali kopce Středohoří a Milešovku tyčící se aţ do oblak 

v bezprostřední blízkosti. 

Proto pamatovali autoři rozličných almanachů či průvodců lázeňských hostů při popisu památek a okolní 

krajiny na popis Milešovky. Téměř v kaţdém vydání od prvních let devatenáctého století sestavovatelé - 



Andreas Ch. Eichler, V. M. Hoffmann, později Franz Cservénka a další popisovali cestu na Milešovku a kam 

všude oči výletníků dohlédnou z jejího vrcholu. 

Roku 1815 almanach líčil cestu k Milešovce, trvající tři hodiny, přes Bystřany, Velvěty a Ţalany, kde 

doporučoval najmout si průvodce jménem Eiben z domu č. 10. S ním minuli vlevo leţící Bořislav a 

pokračovali ve výstupu ovocnými sady na úpatí do vyššího pásma, kde se postupně rozšiřoval výhled dál a 

dál do kraje pod nimi. Obdobnou cestou chodí i dnes výletnící od ţelezniční stanice Ţalany přes Lelov 

údolíčkem na Černčice na úpatí Milešovky. Průvodcem je jim však dnes turistická mapa. A obdobnou cestu 

líčili další desítky let i autoři teplických almanachů pro lázeňské hosty první poloviny 19. století. 

V ročnících před rokem 1850 se objevují zprávy o restauraci, kterou pro pohodlí pěších poutníků vybudoval 

Anton Weber (+1858) na vrcholku i cesta nahoru byla vylepšena. Pamatoval také na moţnost noclehu, 

neboť, jak tvrdili autoři průvodců, poutníci mohli z vrcholu spatřit: „velkolepou přírodní podívanou východu 

slunce“ za dobrého počasí. A místem, z kterého se začínalo z výstupem, se stala víska Bílka, kam se jezdívalo 

omnibusem. Kdo chtěl mohl si pronajmout osla nebo nosiče s křeslem, posilnit se v hostinci na konci vsi. 

Začínající podzim také dnes láká do prosluněné krajiny Českého středohoří, která nabízí stejně poutavé 

pohledy jako výletníkům devatenáctého století. Na vrcholku Milešovky je meteorologická stanice více jak sto 

let. Ale úpatí Milešovky u Bílky překvapí dnes obohaceným pohledem po líbezné podhorské krajině. Ta 

změna má také svou historii byť krátkou. Ty, kteří si matně pamatují na silně poškozenou smírčí kapli s 

bahniskem kolem před padesáti lety, potěší pohled na znovu vybudovanou a vyzdobenou (2000) kapli sv. 

Václava. 

Její vzkříšení je dílem architekta Ivana Noska (*1941), sochaře Jana Koblasy (* 1932) a mnoha dalších lidí, 

kteří byli nápomocni. Od kapličky pod prastarou lípou se dnes můţete vydat na Cestu přátelství 

(Freundschaftsweg, 2002) lemovanou mladými lipkami a čtrnácti díly sochařů z Čech a Německa. Čtrnáct 

soch jako čtrnáct zastavení kříţové cesty podtrhlo kouzlo kraje pod Milešovkou. Přesvědčte se sami, i letos 

se bude konat v Bílce svatováclavská slavnost na konci měsíce září. 

PhDr. Jana Michlová 

 

 

 

 


