
Barbora Řepková: Richard Ferdinand Podzemný a plavecký stadion v Praze – Podolí 

Posudek bakalářské práce. 

 

Barbora Řepková si za téma své práce zvolila genezi vzniku stadionu v Podolí, který se 

rozhodla zasadit do kontextu tvorby jeho autora i dobové architektury. Po rozboru dosavadní 

(nepočetné) literatury a pramenů k tématu se věnuje definici pojmů, které se týkají stavbám 

věnovaným vodním kratochvílím a sportu. Podrobněji sleduje vývoj plováren v Praze a 

projekty, které měly vést k postavení velkého plaveckého stadionu ve 20. a 30. letech 20. století. 

Následuje podrobný oddíl věnovaná Richardu Ferdinandu Podzemnému, který je – vzhledem 

k absenci podrobnějšího díla o tomto tvůrci – vlastně prvním nástinem kostry jeho monografie. 

Část věnovaná vlastnímu podolskému stadionu je uvozena urbanistickým kontextem a 

rozborem archivních materiálů, které autorka popisuje dle lokace jejich uložení. Ve třetí části 

práce jsou nejprve probírány nerealizované projekty na stadion, aby byla pozornost posléze 

upřena pouze na realizovanou stavbu a její architektonické souvislosti. Po podrobném popisu 

stavby a její umělecké výzdoby následuje rozbor dobového hodnocení, charakteristika 

současného stavu areálu a závěr, který je v principu spíše shrnutím již řečené geneze stavby. 

Práce je doplněna podrobným obrazovým doprovodem, soupisem literatury a chronologickým 

přehledem díla R. F. Podzemného. 

Hned na úvod je třeba říci, že autorka se s tématem vyrovnala obsáhlým a komplexním 

způsobem. Práce je napsána čtivě a poutavě. Výjimečnou stavbu se v ní podařilo zasadit do 

plastického historického i architektonického kontextu, který v dosavadním pohledu na tuto 

výjimečnou stavu scházelo. Velmi záslužný je náčrt profesního života Richarda Ferdinanda 

Podzemného, který sice byl v odborné literatuře vnímán jako autor několika výjimečných 

staveb, avšak jeho autorský profil byl vzhledem k intenzivní spolupráci s Antonínem Tenzerem 

i komplikovaným dobovým okolnostem 40. - 60. let 20. století doposud velmi nejasný. Velmi 

cenná je architektonická charakteristika stavby i postřehy o jejích možných souvislostech 

s italskou architekturou 50. a 60. let. 

Z hlediska bakalářské práce bylo bohatě naplněno vše, co býti má. Lze říci, že práce 

svým rozsahem i záběrem tento formát přerůstá a je jakýmsi nakročením ke komplexnějšímu 

„magisterskému“ pohledu. Pokud bychom na ni hleděli optikou jejích kvalit a ambicí, mohli 

bychom konstatovat, že z hlediska zasazení do dobového kontextu zde trochu schází analýza 

možných souvislostí stavby s dobovými architektonickým proudy v české architektuře, která se 

právě v této době nacházela v období pozoruhodného přerodu. Stejně tak je trochu škoda, že se 

v závěru autorka nepokusila téma posunout dále – ať již hledáním dalších souvislostí, či 

kladením otázek, které toto fascinující téma dále vyvolává. Tyto připomínky jsou však jen 

dodatkem pod čarou: z „bakalářského“ úhlu pohledu je práce mimořádně zdařilá a jednoznačně 

naplňuje nároky, které jsou na tento stupeň kladeny. Práci velmi rád doporučuji k obhajobě a 

jako hodnocení navrhuji výborně. 

 

V Praze, dne 31. 8. 2018. 

 

PhDr. Richard Biegel, Ph.D. 


