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Diplomová práce o plovárnách, koupalištích a "lehkých staveb plovárenských" (V. Vančura) 
navazuje na průkopnickou studii Markéty Svobodové. Chronologie je úžeji vymezená a 
zahrnuje tak formování typu ( či spíše typů) otevřených koupališť za první republiky s 
přesahem do 40. let. Metodologicky je práce Turjanicové odlišná. Zabývá se nejen díly 
známých architektů, ale také realizacemi neznámých tvůrců, které přesto nepostrádají kouzlo, 
půvab a kvalitu, a to nikoliv díky kreativní vyzývavosti, ale díky schopnosti vybudovat 
přirozené a pro vlastní účel, tj. plavání, zcela funkční a neokázalé prostředí. Tento dúraz na 
"nízké", či spíše neznámé a "vernakulární" realizace koupališť je cenný a výrazně dopl6uje 
slavná jména (Fuchs, Kolátor, Libra). 
Autorka zpřes6uje pojmy plovárna, koupaliště či různé druhy lázní, aby naznačila jejich 
jistou dobovou konfúznost. Současně upozorňuje na vtipné "elastické" používání pojmu 
,,láze6": tak ,,lázeň světlovzduchová" je pobyt v přírodě. Podobně se snaží zpřesnit termíny 
umělé a přirozené koupaliště, ale také charakterizovat vlastní užitnou (servisní) architekturu 
na koupalištích. Různé proměny architektonického jazyka se snaží vysvětlit pojmy jako 
citace, evokace či archetyp. Uvědomuje si ovšem, že mnohdy konkrétní koupaliště může b)1 
současně jedním i druhým, či dokonce třetím, jinými slovy, že vytvořit přísný koncept typů a 
realizovaných příkladů je obtížný, ne-li nemožný. Citace, evokace či archetyp jsou v našem 
případě "klouzavé" pojmy. Přesto jejich použití má smysl: přispívají k pochopení 
architektonické koncepce a k přiblížení se smyslu jednotlivých realizací, které jsou někdy 
navzájem dosti rozmanité. 
Diplomantka uvádí vedle typu plovoucí plovárny i nautickou koncepci architektury, tak 
oblíbenou ve funkcionalismu. Nautismus se ovšem paradoxně ve výstavbě koupališť příliš 
neprojevil. snad proto, že byl jakýmsi elitním dialektem avantgardní architektury a do 
demokraticky otevřeného a plebejského prostoru plovárny či koupaliště se příliš nehodil. 
Od takové diplomové práce, jakou předložila Turjanicová, bychom očekávali katalog 
koupališť v Čechách z uvedeného období. Vedoucí práce by si takový "průvodce" s chutí 
přečetl nebo dokonce vzal na putování českými zeměmi. Turjanicová věděla dobře, že tento 
úkol je časově náročný a že k němu nejspíše stejně bude přitahována, pokud se již takto 
"ponořila" do problému. Tak lze doufat, že soupis v budoucnosti vytvoří. Na místo katalogu 
realizací předkládá něco, co je čtenářsky atraktivnější, a sice komentovaný průvodce po 
architektuře a rekreační subkultuře koupališť. Zde se dostává ke slovu nejen architektonická 
analýza, ale také sociální a kulturní dějiny a regionální historie. Přitom si autorka vybírá 
příklady protikladných řešení, které mohou zastupovat větší množinu realizací. Dostává se tak 
k některým paralelním kulturním projevům, jako je například tramping, tak důležitý 
v uvedené době. (s. 56). Přitom se nezbavila možnosti sdělit aktuální dojem ze současného 
stavu, často bídného, a dokonce, jako správná kulturní aktivistka, iniciovala proces prohlášení 
některých objektů za kulturní památku. Osobní zaujetí autorky je zřejmé a nutno říci 
nakažlivé. 
Diplomantka se věnuje také praktické i teoretické práci nejvýznamnějšího českého architekta 
areálú pro vodní sporty Václava Kolátora. Sleduje vztah koupališť a krajiny, v jehož rámci 
vytváří opět přesvědčivý přehled několika typů. 

Práce Turjanicové se dobře čte, píše lehce a místy velmi vtipně. Autorka předložila podle 
mého soudu vynikající diplomovou práci, založenou na podrobné znalosti materiálu, ale i 
širších sociálních a kulturně-historických vazeb. Jako boční produkt iniciovala obrazový 
archiv a sbírku dobových pohlednic koupališť, zaslala několik podnětů k prohlášení objektu 



za kulturní památku na Ministerstvo kultury ČR, a konečně, jak nám sdělila v úvodu, naučila 
se plavat kraul. Na jednu diplomovou práce je toho dost. 

Z výše uvedeného je zřejmé, proč diplomovou práci Andrey Turjanicové plně doporučuji 
k obhajobě. 

V Praze 7.9. 2009 Prof. Vojtěch Lahoda 


