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Dubnové pranostiky

Jubilant Mgr. SVATOPLUK VAŠUT
se věnuje divadelnictví v Bílině

ZAČÁTKY TEPLICKÉHO LÁZEŇSTVÍ

VODOHOSPODÁŘSKÉ
STAVBY

www.vhs.cz

T036089

• Na duben jen neměj spoleh valný, bývá jasný dnes a zítra kal−
ný. Takový se nejvíc duben chválí, v kterém bývá čerstvý chlá−
dek stálý.

• Mokrý duben věští úrodu, suchý předpovídá nehodu.
• Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se ještě

zasněžívá.
• Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.
• Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.
• Duben hojnou vodou − říjen vínem.
• Je−li duben pěkný, bude květen ještě lepší.
• Když dubnový vítr do stodoly fučí, po žních díru nenajde.
• V dubnu hrom − nebojí se mrazu strom.
• Dubnový sníh rodí trávu.
• Je−li v dubnu deštivo a fialky otevřou své květy, bude brzy sví−

tit sluníčko.
• Na desátý v dubnu den setý bývá krásný len.
• Na svatého Jiří (24. 4.) rodí se skutečné jaro.
• Před dvacátým pátým dubnem vřeskot žáby nepříjemnou po−

větrnost vábí.
• Mrzne−li na svatého Vitala (28. 4.) dostaví se ještě řada ranních

mrazíků.
PAVEL KOVÁŘ

Mgr Svatopluk Vašut pochá−
zí sice z Ostravy, ale jeho ži−
vot, právě tak jako jeho diva−
delnictví i další kulturní činnost,
je už od roku 1981 trvale spo−
jen s Teplickem. Někdejší ab−
solvent konzervatoře a hudeb−
ník na lesní roh si zahrál diva−
dlo s našimi předními herci,
asistoval při scénářích i režii
a nevyhnul se ani spolupráci
s Československou televizí.

V teplickém Krušnohorském
divadle se prosadil jako drama−
turg, režisér i jako ředitel ope−
retního a hudebního divadla.
Kromě profesionálního diva−
delnictví se Svatopluk Vašut
věnoval rovněž vedení amatér−
ské kultury. Ve funkci vedoucí−
ho programového oddělení
a posléze i ředitele Domu kul−
tury,později známém jako kul−
turní středisko Kaskáda v Bíli−
ně, se zasloužil o povznesení
a rozkvět bílinského kulturního
života. Společně s šéfredakto−

rem Jiřím Kloboučníkem a foto−
grafem Václavem Weberem
též pozvedl na vysokou úroveň
magazín Bílinský zpravodaj.

Třebaže Svatopluk Vašut
musel překonávat i určité těž−
kosti života včetně vážné ne−
moci, vrátil se před časem opět
k režírování ochotnického diva−
dla "Bílinské divadelní mini−
mum", kterému nyní věnuje
veškerou svoji energii a inven−
ci. Spolu s vedoucím souboru
Jiřím Schambergem tak studu−
je a uvádí různé divadelní hry.
Z těch posledních můžeme
jmenovat např. představení
Hrobka s vyhlídkou, Za oponou
a bez roucha nebo Oddací list.

Před nedávnem oslavil Sva−
topluk Vašut své 60. narozeni−
ny, k nimž mu též dodatečně
blahopřejeme a přejeme mu
pevné zdraví i mnoho dalších
krásných divadelních her.
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Opakované požáry, které
zasáhly Ústí nad Labem bě−
hem 15. a 16. století, měly za
následek, že ve městě vyrostly
nové, v renesančním duchu
koncipované domy, mnohé
opatřené směrem do náměstí
podloubím. Opraveny byly
i oba kostely a vyzdobeny brá−
ny městského opevnění. K nej−
prestižnějším počinům však
pařila výstavba nové radnice
s vysokým štítem − ve stylu
saské renesance.

Starší základ této radnice
prozrazovala nestejná šíře
dvou oblouků podloubí, jejichž
disproporčnost byla vyvážena
symetrickým řešením okenní
fronty prvního patra i štítu. Hru−
bá stavba snad měla existovat
již kolem roku 1542, avšak na
vnitřní výzdobě se pracovalo
ještě celá dlouhá desetiletí.
V sedmdesátých letech 16.
století byl dokončen kazetový
strop v radním sále a o deset
let později došlo k vybavení

Ústecké proměny

Teplice měly v polovině
šestnáctého století asi 150 do−
mů a 5 mlýnů, přičemž svým
hospodářským významem ani
výstavností nijak zvlášť nevy−
bočovaly z průměru malých
poddanských měst. Čím se
však od nich výrazně odlišova−
ly a dostávaly do širšího, mož−
no též říci přímo evropského
povědomí, to byly lázně.

Teplické minerální vody se
formují při proudění podzem−
ních vod v puklinách křemen−
ného porfyru a tektonickými li−
niemi vystupují k povrchu.
Zcela nejstarší lázně ve městě
vznikly v místech pramene
Pravřídla. Zdejší pramen vyté−
kal až do šestnáctého století
volně na povrch a naplňoval
několik nádrží. Termu Pravříd−
la tvoří léčivá minerální voda
hydrouhličitano−sodná se zvý−
šeným obsahem fluoridů a ky−
seliny metakřemičité, slabě
mineralizované, hypotomické,
vykazující kolem 11 Macheo−
vých jednotek radioaktivity.
Tehdejší majitel teplického
panství Volf z Vřesovic u nich
později postavil přístřešky a za
vlády teplického rodu Vchyn−
ských ve druhé polovině šest−

Snímek z roku 1906 zachycuje klasicistní budovu Pravřídla v Lá−
zeňské ulici, která stojí na místě nejstarších lázní ve městě. V únoru
roku 1879 po průvalu vod na dole Döllinger u Duchcova zapadl zdej−
ší pramen a voda v lázních přestala téci. Naštěstí se po nějaké do−
bě podařilo předním hydrogeologům pramen znovu objevit a jeho lé−
čivé vody dál využívat.

tzv. Zelené světnice, která
sloužila jako úřadovna purk−
mistra a městského písaře.
Obě zmíněné prostory zaují−
maly prvé poschodí budovy,
kde se nacházela ještě jedna
menší kancelář, kuchyně
a velká hala, do níž ústilo dře−
věné schodiště.

V roce 1579 byl na radnici
zavěšen poplašný zvonek, uli−
tý v Praze a opatřený znakem
města s nápisem "Miesto Aus−
ti nad Labem" Tou největší
atrakcí se zřejmě stalo roku
1591 umístění velkých hodin
do věžičky radnice. Podle nich
se pak řídil nejen život ve měs−
tě, když navíc odbíjely každou
čtvrthodinu, ale ukazovaly též
postavení planet a Měsíce.
S mechanismem hodin pak
byly též propojeny pod nimi
stojící figury na způsob praž−
ského orloje, které při odbíjení
pohybovaly rty. Ústí nad La−
bem se tak tehdy mohlo po−
chlubit nákladnou a reprezen−
tativní stavbou.

Ústecká renesanční radnice,
která zajisté patřila po dlouhé
věky ke zdejším pozoruhod−
nostem, byla zbořena roku
1846. Zanikla tak jedinečné
stavba i atrakce, která by se
dnes zajisté stala vyhledáva−

nou a obdivovanou. Na jejím
místě se později uvažovalo
o výstavbě nové, ještě velkole−
pější radnice. Např. v roce
1901 vznikl projekt, který zpra−
coval architekt Hubatschek.
Ten měl svým pojetím napodo−
bovat a konkurovat např. rad−
nici v Liberci. Avšak tento, ani
jiný z projektů , se nakonec ni−
kdy nepodařilo realizovat.
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RADNICE V SASKÉ RENESANCI

Mírové náměstí, nerealizovaný projekt radnice architekta I. Hu−
batschka z roku 1901.

Ústecká renesanční radnice
na Mírovém náměstí, postavená
kolem roku 1570, zbořená 1846,
kresba Waltera Hermanna z ro−
ku 1944.

náctého století tu vznikly i prv−
ní zděné lázeňské budovy.

Zprávy o teplických lázních
se zprvu šířily hlavně ústním
podáním a od vynálezu knih−
tisku pak rovněž prostřednic−
tvím vědeckých knih nebo kro−
nik. Proslulý ženevský lékař

o trestech, udělených za zloči−
ny zabití. Viník tehdy totiž mu−
sel příbuzným oběti zaplatit ur−
čitou částku a z těchto peněz
se hradila také zádušní lázeň
s pohoštěním pro chudé.
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Z pověstného prasátka, které
mělo objevit léčivé prameny
v Teplicích, dnes voda v budově
Pravřídla vytéká pouze symbo−
licky.

Rytina z 15. století ukazuje
primitivní způsob lázeňské léč−
by.

Lázeňská léčba prodělala za
staletí velký vývoj. Naše rytina
z XV. století ukazuje tzv. sázení
baněk.

a přírodovědec Theophrastus
Paracelsus je už tehdy dopo−
ručoval k léčení nemocí ve−
doucích k tvoření kamenů. Tím
nabývaly teplické léčivé pra−
meny ještě většího věhlasu
a dostalo se jim i znamenité
reklamy. Jiří Agricola z Jáchy−
mova a další učenci ve svých
dílech vysvětlovali i příčiny lé−
čivého působení pramenů. Šir−
ší okruh čtenářů se pak doví−
dal o teplických lázních napří−
klad z Míšeňské kroniky Petra
Albína z roku 1530 nebo ze
světové kroniky Sebastiana
Münstera. Čeští čtenáři se za−
se mohli dočíst o lázeňských
Teplicích v kronice Václava
Hájka z Libočan z roku 1543.

Jak ukazují staré dobové ry−
tiny, které se zachovaly až do
dnešních časů, původní zaří−
zení lázní bylo ve svých začát−
cích zcela jednoduché. Voda
tehdy vytékala zcela volně do
nádrží vyhloubených v zemi.
Některé z nich byly i volně pří−
stupné nebo chráněné jedno−
duchou ohradou, jiné měly
dřevěné přístřešky a později
i dřevěné budovy. Postupem
dalších staletí pak začaly vzni−
kat i budovy zděné a lázně se
tak dostávaly stále na vyšší
úroveň.

Ve špitále na předměstí byl
zřízen roku 1520 bazén, napl−
ňovaný vodou Pravřídla, kde
se mohli koupat chudí lidé,
učenci a panští služebníci. Je
také pravděpodobné, že ob−
dobné vybavení měly i další
domy v blízkosti pramenů.Po−
dobné lázně se pak nacházely
počátkem šestnáctého století
i v Šanově. Dozvídáme se
o nich především ze zpráv

Mgr. Svatopluk Vašut se prosadil v Krušnohorském divadle a do−
dnes je stále činný v bílinské kultuře.
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