
Jestliže existuje „nízké“ v architektuře, pak stavby pro vodní sport jako by zastupovaly kategorii
přímo hlubokou. Ani hlavní proud, ani třeba industriál, kolem něhož se nakonec v posledních letech
soustřeďuje značný zájem. Přitom venkovní koupaliště z období dvacátých a třicátých let
zřejmě stojí za pozornost, z hlediska architektury i vzhledem k okolnostem mnohem obecnějším.
Vzácným způsobem to odráží čtvrť pražského Barrandova. Moderní architektura, film, kavárenská
kultura a sport, spoluutvářející atmosféru meziválečného období – to všechno bylo v novém zahradním
městě přítomné.  1 V pozměněné, různým způsobem zastřené nebo deformované podobě
si tyto fenomény udržely význam i v následujících letech okupace a války.
Koupaliště a bazény se staly přitažlivým námětem pro fotografii. Objevovaly se na stránkách
časopisů a ve skutečně vysokých nákladech jejich snímky kolovaly na pohlednicích. Počítalo
se s nimi i při výběru filmových exteriérů. Kavárenská terasa, ono místo k pozorování lidí
na ulici i ostatních hostů v kavárně, se osvědčila také jako příjemná vyhlídka na koupající se
a plavající návštěvníky koupališť. A pokud jde o architekturu, v první řadě o její přítomnosti
na koupalištích je celá tato práce. Koupaliště coby místo pro sport a odpočinek tedy náležela
k jednomu ze základních fenoménů dvacátých, třicátých, popřípadě čtyřicátých let. A zároveň
s nimi byla úzce provázána.
Důvody pro „etablování“ koupališť v uměleckohistorické literatuře se však nemusejí opírat
jen o společenské a kulturní aspekty, jakkoli jsou pozoruhodné a významné. Domnívám se, že ani
přítomnost architektů zvučných jmen (přestože kdo by neměl radost z koupaliště od významného
architekta) by neměla být automatickým a hlavně jediným argumentem. Naše hodnocení nebude
nic z toho ignorovat, chce se ale v první řadě odvíjet přímo od pestré kvality samotných koupališť.
Když se jedna kolegyně dozvěděla, čím se zabývám, potřebovala se ujistit, zda to bude
jen o té řekněme díře v zemi, nebo i o něčem jiném. Protože je to báječná dáma a výborná historička
umění, která do domácí odborné literatury vnesla do té doby přehlížené téma, takový dotaz
je nutné brát vážně.


