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Práci Andrey Turjanicové jsem si přečetl s velkým zájmem a s velkou radostí, protože autorka 

dobře promyslela její koncepci a pěkně a živě ji stylizovala. Její téma není nové, mohla se už 

opřít o několik objevných statí Markéty Svobodové o vztahu architektury a sportu, ba i o 

koupalištích, a některé tipy pro její výzkum jí nabídl vynikající televizní seriál Šumná města. 

Autorka však zkoumaný materiál rozšířila a pokusila se o jeho hlubší teoretický výklad, podle 

mého soudu velmi zdařilý. Věřím dokonce tomu, že by sijejí práce zasloužila být 

publikovaná a že by si získala velký zájem publika. Doporučoval bych však v tom ohledu, aby 

se autorka více soustředila na koncepci a stylizaci poslední kapitoly "Koupaliště a krajina" a 

hlavně "Závěru", na nichž se projevil spěch, nejsou napsané tak pěkně jako kapitoly 

předchozí a nemají tak pěkně propracovanou argumentaci. Závěr vyznívá jen jako 

mechanický souhrn, postrádám v něm pointy, některé jeho formulace doslova opakují 

předchozí text. 

Autorka nejprve rozebírá pojmosloví lázní, plováren a koupališť a věnuje se objevně 

jejich typologii. Na základě podnětů italského neoracionalisty Alda Rossiho správně odlišuje 

typologii od pouhé typizace a vůbec pěkně demonstruje, jak může současný historik umění 

využít impulsy dnešních teoretizujících architektů. Rád bych nicméně autorce doporučil, ať 

zalistuje pozdějšími čísly revue Stavba a nalezne tam překlad dlouhé stati španělského 

architekta Rafaela Monea ,,0 typologii", která dospěla k ještě důležitějším poznatkům než 

Rossi v knize Architektura města a v jiných svých statích. 

Kapitola "Plovoucí architektura" nás může zaujmout autorčiným úsilím vybudovat si 

takovou koncepci stylu, která by nebyla závislá na popisu jeho formálních vlastností a spíše 



by sázela na jeho myšlenkový obsah. Odtud autorčiny pojmy "nautického" nebo 

"industriálního", převzaté z knihy týmu Roberta Venturiho Poučení z Las Vegas. 

Kapitola "Průvodce po architektuře a rekreační subkultuře koupališt'" analyzuje hlouběji 

pět příkladů tohoto architektonického druhu, které autorka pokládá za reprezentativní pro celý 

další okruh architektonických řešenÍ. Její výklad se mi zdá být pěkný a přesvědčivý, jen 

v případě třebíčských lázní od Bohuslava Fuchse bych byl opatrnější, jde-li o jejich ovlivnění 

De Stijlem. 

Další kapitola se soustřeďuje na architekta, který se návrhy koupališť zabýval 

v meziválečné době soustavněji než ostatní, navrhnul nejemblematičtější z nich pod 

Barrandovem a napsalo koupalištích knihu, Václava Kolátora. Autorka si tu správně klade 

otázku, do jaké míry lze každý text psaný architektem pokládat za skutečnou teorii, rychle 

však od ní utíká k jiným otázkám. K problému, co je teorie, bychom se mohli vrátit při 

obhajobě. Portrét Kolátorův by mohla doplnit informace, kterou mi asi před 20 lety předal 

architekt Václav Rajniš a kterou jsem nikdy nezkusil ověřit, že to byl Kolátor, kdo navrhnul 

sokl ve stylu sorely pro sovětský tank na dnešním Kinského náměstí v Praze. 

Poslední kapitola "Koupaliště a krajina" rozvíjí jeden z nejaktuálnějších problémů dnešní 

architektury, její roli v utváření, vylepšování, případně i znešvařování krajiny. "Když ztratíte 

krajinu, ztratíte tím vše", pronesl ve Zlíně v roce 1995 Kenneth Frampton, a autorka pěkně 

ukazuje, že autoři meziválečných koupališť většinou byli s to předvídat důsledky vývoje, před 

jakým Frampton varuje. Kdyby Andrea Turjanicová tuto kapitolu pečlivěji promyslela a 

stylizovala, její dopad by mohl být větší. 

fr občasným kritickým připomínkám trvám na úsudku, že auto~~a napsala práci 

II / 
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