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Jízdárna teplického zámku

Žena s pohárkem u výtoku Pravřídla v budově Městských lázní, fotografie z konce 30. let 20. století
Termální voda vytékala z původního chrliče ve tvaru lví hlavy.
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Teplice za 1. republiky

Dvacetiletí 1. republiky proměnilo Teplice v moderní město 20. století. Byla to také léta 
naplněná politickými, sociálními a  ekonomickými problémy. Složení obyvatelstva, ve 
kterém občané německé národnosti tvořili absolutní většinu, s sebou neslo národnost-
ní rozpory, rozepře a půtky. Jak se žilo v Teplicích v prvních dvou desetiletích existence 
samostatného, demokratického československého státu?  

Osamostatnění českých zemí a  vznik Československa nevítalo většinové německé 
obyvatelstvo města s  nadšením. Naopak se připojilo ke  snahám o  zřízení provincie 
Deutschböhmen, usilující o odtržení od československého státu. Teplice byly jedním ze 
zakládajících měst provincie. Pokus o  její ustanovení byl zmařen rozhodnutím česko-

slovenské vlády obsadit pohraniční území vojskem. Teplická radnice byla zabrána čes-

kými vojáky počátkem listopadu 1918, kdy město převzal 28. pěší pluk. Vojáky radostně 
vítalo české obyvatelstvo, a  přes řadu protestů a  manifestací německých obyvatel 
se situace pomalu uklidňovala. Následující léta přinesla českému obyvatelstvu Teplic 
mnohá zklamání nad tím, jak málo se změnilo jejich postavení, a německé většině nut-
nost vyrovnat se se životem v Československu. Na všechny bez rozdílu těžce doléhaly 
sociální problémy, nedostatek všech životních potřeb, zvyšování cen a  zavádění no-

vých městských daní a poplatků.

Sázení Lípy svobody v Teplicích, pohlednice, 1918



Dvacátá léta byla ale také dobou rozvoje Teplic, město bylo elektrifikováno, přibývaly 
nové obchody, restaurace a hotely, a stavěly se moderní domy i celé vilové čtvrti. Vzni-
kaly nové české obecní a měšťanské školy, houstl automobilový provoz a rozšiřovala 
se síť autobusového spojení s městy v okolí i se sousedním Německem. Činnost obnovil 
nesčetný počet kulturních, vzdělávacích, charitativních, uměleckých nebo sportovních 
spolků a nové vznikaly. Rozkvět prožívaly české spolky. Činnost zahájily například dva 
české fotbalové kluby, Hvězda Trnovany a Slavoj Řetenice. Divadelní představení, kon-

certy, výstavy, přednášky, oslavy nejrůznějších výročí nebo vystoupení významných 
umělců činily z Teplic kulturní město s živým společenským životem. V roce 1924 bylo 
slavnostně otevřeno nové divadlo s  repertoárem oper, operet a  činoher, provedené 
českými i německými soubory. Městská kina promítala němé filmy s doprovodem or-
chestru až do roku 1930, kdy uvedla prvý zvukový americký film. V zimních měsících se 
tančilo na nesčetném množství plesů a tanečních zábav, od jara do podzimu se konaly 
nejrůznější slavnosti pořádané spolky nebo politickými stranami. Oblibě diváků se těši-
la také sportovní utkání a turnaje s mezinárodní účastí. Své příznivce našly nové sporty 
- automobilismus a letectví. 

Poklidnou atmosféru dvacátých let ukončila světová hospodářská krize. Desítky tep-

lických podniků, firem a  živností byly nuceny omezit nebo zastavit práci, stoupala 
nezaměstnanost. Krize posílila demagogické argumenty nacionálních stran, svalující 
vinu za katastrofální hospodářskou situaci na československý stát. Znovu ožila slova 
o  právu Němců na sebeurčení a  autonomii pohraničí. Proti nastupujícímu nebezpečí 
nacionalismu a fašismu svorně protestovali čeští i němečtí sociální demokraté. Přes 
všechny politické a hospodářské problémy žilo město svým běžným životem. Konaly se 
oslavy státních svátků, které demonstrovaly víru českých obyvatel města v pevnost 
Československa.
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I přes tyto nálady zůstávaly Teplice lázeňským městem s klientelou složenou přede-

vším z českých a německých hostů. Upravené lázeňské parky lákaly k procházkám. Re-

staurace, kavárny, vinárny a bary zvaly k posezení.

Poslední měsíce 1. republiky byly marným bojem všech demokratických sil za její zacho-

vání. K hranicím se stahovalo německé vojsko. Republiku byly připraveny bránit s čes-

koslovenskými vojáky a četníky i jednotky Stráže obrany státu a Rote Wehr německé 
sociální demokracie. Teplice začali opouštět židé, čeští a němečtí antifašisté a rodiny 
českých státních úředníků. Mnichovskou dohodou připadlo pohraničí republiky Němec-

ku a dne 9. října 1938 vstoupila do města německá armáda. Teplice se staly součástí 
Německé říše.

Náměstí Svobody (tehdy Tržní náměstí) s obchody a trhy, pohlednice, 30. léta 20. století.



Plánek města Teplice – Šanov, kresba K. Krýzl, vydal litograf A. Holub v Ústí nad Labem, 1926. Plánek byl součástí 
tištěného Průvodce po Teplicích – Šanově, vydaného nákladem Klubu československých turistů v Teplicích – Šano-

vě. | Interiér jídelny nádražní restaurace v Teplicích, pohlednice, 1931 | Plakát Lázně Teplice – Šanov, tisk firma 
Brüder Willner Teplice, kolem 1920



Upomínkový talíř, Pravda vítězí – Die Wahrheit siegt, k 10. výročí založení 
republiky, porcelán, ruční malba, Unie porculánu, spojené továrny na porcu-

lán, a.s. v Karlových Varech, pobočný závod Trnovany, 1928. 
Unikátně uveden německý text československé hym-

ny. | Pětikoruna, nikl, stříbro, 1938 | Pouzdro 
na zápalky se jménem obchodníka Rudol-
fa Hechta, Teplice – Šanov, 
kov, 20. léta 20. století.  

Dámské plesové boty, Pira a Co. Stockholm, kůže, textil, 30. léta 20. století. Na přední části boty se nachází výšivka 
ze stříbrných korálků a bílého štrasu s florálním a spirálovým motivem. | Nůž na dopisy s rukojetí ukončenou re-

liéfně provedenou hlavou indiána, kov, 20. léta 20. století. Osobní předmět Alfonse Langera, prodejce automobilů 
a motocyklů značky Indian Motocycles. Obchod sídlil v Teplicích v Pražské ulici. 

Běh s olympijskou pochodní přes Teplice do Ber-

lína, fotografie, 1936. Snímek zachycuje Tržní ná-

městí (dnes Náměstí Svobody), na němž je Josef 
Nipl s olympijskou pochodní dne 31. 7. 1936. Této 
události se zúčastnilo velké množství místních 
obyvatel. | Nástavec na olympijskou pochodeň, 
kov, 1936. Originál použitý při Olympijských hrách 
v Berlíně v roce 1936.



Kavárna Panorama, pohlednice, 30. léta 20. století. K modernějším podnikům, otevřeným až ve 20. či 30. letech 20. 
století, patřila kavárna a restaurace „Krainerhütte“ na úpatí Doubravské hory s nádherným výhledem do krajiny, 
upravenými tenisovými kurty, odpoledními koncerty a  tanečními večery, od roku 1930 známá jako „Panorama“. | 
Zásobník na kuřivo ve tvaru automobilu, kov, 30. léta 20. století. Schránka na cigarety se nachází pod kapotou, 
nádobka na zápalky nebo popel pod víkem kufru.

Stolní psací souprava s hodinami, prostorem na odkládání psacích potřeb a kalamáři, kov, 20. léta 20. století. 
Výroba Kienzle. | Návrh Městských sálů v Teplicích, pohlednice, vydal Carl Pietzner, Teplice, 1922. „Městské sály“ 
byly postaveny podle projektu architekta Rudolfa Bitzana (1872-1938) nákladem 28 miliónů korun. Monumentální 
komplex v sobě skrýval velký divadelní sál pro 1250 osob, malý sál pro 600 osob, kino, kavárnu s terasou, vinárnu, 
pivnici a restauraci.  Provoz doprovodných zařízení byl otevřen již koncem roku 1923, divadlo zahájilo činnost slav-

nostním představením opery Richarda Wagnera Mistři pěvci norimberští. 



Pohled na Teplice od východu, fotografie, 30. léta 20. století
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