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Úvod do recenzie knihy Off season
Na obohacujúcu tvorivú a inšpiratívnu epochu 
dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia sa 
nezabudlo ani napriek vojnovým udalostiam 
a jej revitalizácia v rôznych formách a miere 
dodnes presahuje do spôsobov premýšľania 
architektúry i výtvarného umenia. 

Jedným z príznačných hodnotiacich po-
hľadov na toto podivuhodné obdobie bola aj re-
flexia Oldřicha Starého v šesťdesiatych rokoch 
20. storočia, ktorá sumarizovala a rozoberala 
dobové podnety i realizácie architektonických 
konceptov od vzniku spoločného štátu. Naprí-
klad skutočne zvláštnej stavbe prvého českého 
patologického ústavu v Prahe od architektov 
Aloisa Špalka a Augusta Kožíška zo začiatku 
dvadsiatych rokov prisúdil napriek „špecific-
kej“ typológii manifestačné aj univerzalistické 
aspekty architektonickej tvorby a usudzoval, že 
typické charakterové rysy konceptu sa v prie-
behu dvadsiatych i tridsiatych rokov rozvíjali, 
vyzrievali, kryštalizovali: „Vnitřní architektura 
řešena jest na základě krajnej účelnosti a este-
tického cítění a jako architektura lékařského 

ústavu je předurčena duchem, jejž možno 
nazvat hygienickým. Má svůj ráz, plynoucí 
z potřeby čistoty, světla a odborné účelnosti 
a zračí se tvarem i barvou. Manifestace funk-
cionalismu.“1 

Úvahy vyjadrujú premýšľanie architektúry 
osobnosti Jaromíra Krejcara, ako ich teoreticky 
rozpracoval a interpretoval Karel Teige. Krej-
carove realizácie v tom čase nabrali na esprite 
a vplyve, počnúc stavbou multifunkčného 
domu Olympic z rokov 1923 až 1926. Jej účinok 
bol nielen v pražskom architektonickom pros-
tredí veľkolepý a nasledovaniahodný. Objekt 
bol premysleným „manifestom funkcionaliz-
mu“, podľa kritiky až do samotných detailov 
vrátane napríklad letriky nápisov. 

Olympic, ale aj Krejcarove brilantné 
texty v autorsky redigovanom Sborníku novej 
krásy: Život II ako napríklad esej Architektura 
transatlantických parníků vytvárajú zrejme kľúč 
k (o. i. nautickému) námetu poslednej verzie 
návrhu Liečebného domu Machnáč v Tren-
čianských Tepliciach. To sú azda východiská 
aj inšpiračné zdroje jeho teplických konceptov 
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a  rozhodne sú bližšie než štýlová konfrontácia 
s hmotovo i dispozične odlišným kubusom 
Gropiovej budovy v kampuse Bauhaus v 

Dessau, ako ju v obhajobe Krejcarovho 
projektu Liečebného domu zasvätene podal 
Karel Teige.2 

Prvý návrh tejto budovy, funkčne i priesto-
rovo určenej na lokalitu pod terénnym zlomom 
na hranici rozsiahleho parku tohto kúpeľného 
mesta, sa totiž musel zrodiť v druhej polovici 
dvadsiatych rokov. Návrh ešte priestorovo 
nerozvinutej budovy spadá do obdobia pred 
rokmi 1929 či 1930, keď na Liečebný dom vypí-
sali súťaž. Architekt v rámci súťaže prepracoval 
pôvodný, až holotypický blokový koncept, 
pričom radikálne zmenil jeho priestorovo hmo-
tovú skladbu na rozvinutú formáciu v tvare T 
a funkčne rozlíšil hmoty na časť spoločenskú 
a obytnú, s orientáciou širokých okenných 
otvorov na slnečný juhovýchod parku. 

Pravdepodobne časovo súbežný je potom 
Krejcarov tretí návrh obohatený o pôsobivý 
vklad okenných balkónov v celej päťpodlaž-
nej fasáde s výnimkou okrajových okenných 
osí v jej zadnej nezaslnenej časti. Exkluzívna 
stavba, realizovaná v rokoch 1930 až 1932, so 
strešnými soláriami, modernou výbavou inte-
riérov a dobovými technickými vymoženosťa-
mi nielen v tomto kúpeľnom prostredí pôsobila 
ako architektonický i zážitkový ekrazit.3

Tento obsažnejší vstup do recenzie zámer-
ne glosuje situáciu, ktorá nesie mnohé znaky 
vizionárstva, progresu a premien v spôsoboch 
náhľadov na architektonické dielo. Formálne 
štýlové problémy vtedajších úvah o architek-
túre a jej tvorcoch, o súvislostiach architek-
tonickej participácie na politike a sociálnych 
programoch bývania i pobytových stavieb na 
rekreáciu a zdravotníctva by u nás totiž mohli 
byť pokračujúcim námetom interpretácií tren-
čianskeho Liečebného domu.

Edičným zámerom knihy Off season však 
nebolo skúmanie teoretického zázemia stavby, 
ale programová úloha identifikovať a doku-
mentovať zanikajúcu štruktúru a cez jej osud 
poukázať na ignoranciu záchrany pamiatok 
modernej architektúry. Spôsob, akým kolektív 
agilných spoluautorov knihy tento cieľ sledo-
val, je však neobvyklý, kreatívny a apelujúci. 
V jednotlivých textoch sa preto objavujú ná-
mety (podľa nich často právne nedovoleného) 
oživovania stavby v štádiu zániku. No ukonče-
nie existencie jej života, chátranie k ruinozite 
a jej smrť, námety zánikov, za ktorými vždy 
nasleduje katarzia a nový zrod, patria rovnako 
medzi avantgardné podnety, čo hýbali hnutím 

modernistov a oslovovali vnímavú kultúrnu 
verejnosť medzivojnových rokov. 

Teoretik Teige v Sborníku MSA 2 v roku 
1929 píše:  „...  nedovedeme si představit, že by 
lidstvo za sto let mohlo obývati domy dnes 
budované. Moderní architektura je proviso-
riem, moderní stavby jsou semipermanentní; 
nejsou to ,historické památky‘ a nejsou tedy 
nedotknutelné. Zdá se, že ani beton, ani železo 
nevyhoví požadavkům dnešní architektury; 
laboratorní prací bude nutno vynalézti nový, 
univerzálnéjší, umělý stavební materiál.“4 

Na druhej strane, zvlášť Krejcarovým 
architektonickým konceptom, prisudzoval an-
ticipačné schopnosti, obdivuhodnú dôslednosť 
aj priamočiarosť tvorivého vývoja a tvrdil, že 
vedúce architektonické kapacity ešte i v budúc-
nosti budú hlásať to, čo je dnes bežnou vecou: 
rovná strecha s terasou, pozdĺžne, priebežné, 
cez roh vedené okno, krakorcovo vyložené 
priečelie, čiže znaky všetkých našich moder-
nistických architektúr, či už ich autori sú 
reprezentatívne osobnosti, alebo dedinskí stavi-
telia, čo ani netušia, ako sa stali nasledovníkmi 
Le Corbusierových piatich téz.5

Ak Teige považoval Krejcarove projekty za 
najzávažnejší vklad československej moderny 
do európskeho kontextu avantgárd, vysvetľoval 
to viackrát práve na modeli Liečebného domu 
v Trenčianskych Tepliciach. Z humanitného, 
sociálneho i vývojového hľadiska ho nazval 
ozajstnou architektonickou „prácou“, koreš-
pondujúcou s ideou kolektivizácie bývania. 
Hodnotenie významových rovín stavby v jeho 
monografii Práce Jaromíra Krejcara z roku 1933 
nebolo prekonané, napriek mnohým neskor-
ším významným štúdiám i kritickým reflexiám 
Teigeho názorov. A napokon ani drobná 
autorská publikácia Jaromíra Krejcara Lázeňský 
dům nevznikla v tom istom roku z filozofic-
ko-interpretačných či formálnych a klasifikač-
ných, ale skôr z ekonomických a anunciačných 
dôvodov.6 

Koncept „off season“
Ak sa v roku 2017 naskytla možnosť alternatív-
neho náhľadu kolektívu autorov na Krejcarov 
Liečebný dom, tak azda práve aj pre odľahčenie 
mnohých nánosov výkladov a konfrontácií 
tejto ikonickej stavby. Kniha Off season (vyšla 
v duálnej slovensko-anglickej verzii) nasme-
rovala avizovaný záujem o stavbu v stave 
zániku ďalej do skúmania sporadicky docho-
vaných hmotných reliktov, keďže v chátrajúcej 
„modernej ruine“ možno nájsť nové významy 
„... najzrelšieho diela a jedného z najpozoru-
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hodnejších diel architektúry českej i medziná-
rodnej“. Budova sa tak pre kolektív bádateľov 
a taktiež scénických aktivistov stala od roku 
2011 cieľom výskumu a projekcií umeleckej 
skupiny Opustená (re)kreácia. V jej vybrakova-
ných interiéroch inscenovali tzv. „site specific“ 
inštalácie a performancie ako vyjadrenia pocty 
mimoriadnemu dielu. Fotograficky dokumen-
tované akcie, v knihe uvedené ako obrazové 
prílohy a nazvané „intervencie“, vstupujú do 
deprimujúcej súčasnosti bývalých obytných 
miestností, schodísk, hál a kedysi reprezen-
tačných spoločenských priestorov, v ktorých 
sa nezadržateľne odlupujú vrstvy omietok, 
steny sa rozpadajú a múry sa premieňajú na 
zbúranisko zarastajúce trávou, náletmi krovín 
a machom („Machnáč“!).7 

Ako v obrazoch, tak aj v textoch Off season 
prebleskujú skôr emócie než racionálne úvahy8 
nad štruktúrou zanikajúcej stavby.9 Autori 
sú predovšetkým pozornými a empatickými 
percipientmi objektu, fyzickými účastníkmi 
simulujúcimi realitu liečenia (?) i pobytu so 
zážitkami, ako si to predstavovali pred uzatvo-
rením domu v roku 2002. Kniha však nechce 
byť len dokladom nejakého časopriestorového 
bodu, od ktorého zánik pokračuje nezadržateľ-
ne ďalej, ale poukazom na krivolakú cestu a ne-
zmyselnosť dôvodov neustáleho narastania 
úpadku diela. 

Dokumentovanie zániku architektúry 
sa ako os celej publikácie premieta do rezig-
načných názorov, že agónii domu už netre-
ba brániť. Zánik je prirodzený, stavbu si už 
i tak príroda „prisvojuje“, keď vrastá späť do 
prostredia parku, z ktorého vzišla. Posezónnosť 
v názve potom v tomto zmysle poukazuje aj na 
to, že návrat k autentickej forme ani k obnove 
funkcie objektu už prakticky nie je možný, jeho 
budúcnosťou je len rozpad a smrť ako životne 
zákonité procesy. Tie sú však rovnako veľkole-
pé ako inšpiratívne.10

Posezónnosť je v knihe doložená aj prílo-
hou, respektíve vloženým reprintom podstat-
nej časti Krejcarovej publikácie (s. 76 – 104). 
Editori tak vlastne rozdelili korpus knihy na 
dva časové horizonty umožňujúce popri „off“ 
referovať aj k akémusi „in season“ Liečebného 
domu. V duchu tejto trajektórie je pretlmoče-
ný rozhovor Vladimíra Šlapetu s Antonínom 
Tenzerom, spolupracovníkom Krejcara na 
realizácii stavby (s. 68 – 75), a taktiež reflexia 
prevádzky a zariadenia objektu v spomienkach 
bývalej hlavnej lekárky Marcely Blažkovej 
(s. 108 – 136). Obaja ako autentickí dejatelia 

zažili objekt v jeho vrcholnom liečebnom, 
ubytovacom a rekreačnom komforte, elegancii 
i spoločenskej prestíži. 

Ak objekt poukazuje na zanedbanie 
pamiatkovej ochrany správnymi orgánmi, exis-
tuje vlastne už len jediná možnosť, podobne 
ako pri historickej architektúre a jej ruinách, 
že napriek archeologickému stavu má ešte 
stále schopnosť „transformácie ruiny“. Naďalej 
zostáva architektonickým organizmom, ktorý 
môže prijímať alternatívne spôsoby ľudskej 
participácie na jej existencii, ako uvádza Petra 
Hlaváčková (s. 15 – 17). Na lamentácie nad 
úpadkom nádhernej budovy či na nejaký apel 
k návratom do čias fungovania domu rezigno-
val aj Jan Tabor. Považuje ho nielen za nemož-
ný, ale už neželaný (s. 21). 

Štúdia Petra Szalaya v tomto kontexte 
ponúka čitateľovi pozostatky architektúry 
Liečebného domu (s. 26 – 39) ako námet na 
rozpravu o filozofii zániku stavby a spôsoboch 
„nestarostlivosti“ o objekt evidovaný ako 
Národná kultúrna pamiatka či ako objekt v zo-
zname prestížnych stavieb modernej architek-
túry medzinárodnej organizácie DOCOMOMO. 
Autor ale zišiel z cesty kritiky a radšej dosť 
detailne zmapoval materiálne relikty aj torzá 
súčastí architektúry, jej technické a technolo-
gické prvky i dochované pozostatky predmetov 
pôvodného zariadenia interiérov. Identifikoval 
„veci,“ čo svojimi formami, štruktúrami a naprí-
klad aj zvyškami farebnosti najlepšie pouka-
zujú na minulé, ozaj programové funkcie. Je 
zrejmé, že ich jednoduché slovné pomenovanie 
je autentickejšie než evidenčné opisy napríklad 
aj samotného autora Krejcara. Konfrontácia 
„off“ a „in“ v Szalayovom videní je takmer 
dobrodružstvom.11 

Okrem prameňov sezónnosti a reliktov 
Liečebného domu in situ je Krejcarova tvorba 
osudovo previazaná s veľmi širokým kultúr-
nym a spoločenským milieu v časoch prvej 
republiky. Jeho dielo však žilo aj naďalej, v so-
cialistickej povojnovej epoche, a niekedy nado-
búdalo podivné konotácie, čomu sa zasvätene 
venuje rozsiahla štúdia Klausa Spechtenhau-
sera (s. 46 – 61). Text pri tom znova vyvoláva 
už dávny dopyt po monografii života a diela 
mimoriadneho architekta Jaromíra Krejcara. 

Významným časovým horizontom kúpeľ-
níctva u nás a úlohe objektu Liečebného domu, 
tento raz v širších architektonických a urbanis-
tických súvislostiach, sa venuje štúdia Martina 
Zaička Premeny kúpeľnej paradigmy (s. 144 – 161). 
Až tu sa objavuje fenomén legendárnej stavby 
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v obraze mnohých československých liečeb-
ných ústavov a sanatórií, dobovej funkciona-
listickej architektúry, jej prevádzkovej úrovne 
i estetických kvalít. Zaiček konfrontuje Mach-
náč s obľúbenými pobytovými zariadeniami 
vytvárajúcimi jedny z najvýznamnejších súčas-
tí prvorepublikového životného štýlu. Kultúra 
a videnie sveta dvadsiatych a tridsiatych rokov 
20. storočia je návodom na uchopenie typov 
pobytovej efemérnej architektúry a cez ňu 
späť na odhaľovanie charakteru vtedajšieho 
človeka aj spôsobu jeho existencie. Pobyt 
mimo domova bol sviatkom, udalosťou i príle-
žitosťou na dočasné alternatívne žitie „šviháka 
lázeňského“ (ako dobový český epiteton).

Krejcarov koncept 
Liečebné domy, kúpeľné mestá, rekreačné 
rezorty a ďalšie objekty na časovo limitované 
pobyty sa vnímali výlučne ako príležitostné 
a relaxačne zážitkové súčasti životného štýlu 
či módy, ale aj ako veľká téma kulturológov 
a špecialistov.12 Isté je, že tak Teige, ako aj jeho 

bonvivánsky priateľ Krejcar (s. 166 – 181) výbor-
ne porozumeli týmto významom a vo svojich 
dielach s nimi pracovali priam programovo. Ča-
sovo a priestorovo neurčité pobyty mimo „trva-
lého“ miesta a zväčša aj mimo mesta poukazo-
vali na sociálny status, čo architekti premietali 
do konceptov stavby – Teige a jeho súčasníci 
do vlastných ideí aj návrhov socializácie mesta 
či stavieb, do manifestov i poetík. Krejcarove 
práce vo všeobecnosti získavali skvelú reakciu 
kritikov, architekt sa stal rešpektovaným „geni-
álnym dieťaťom svojej doby“. 

Jeho realizácie, zvlášť pražského ob-
chodného domu Olympic z rokov 1923 až 
1926, priam ospevuje napríklad Karel Honzík, 
ktorý v komentároch používa epiteton ikonic-
kého diela konštruktivistického poetizmu či 
emocionálneho funkcionalizmu, čo vzápätí 
prisudzuje aj Liečebnému domu Machnáč. 
Tvrdí, že tvarová čistota modernizmu sa tam 
snúbi s ikonografickými motívmi vyvodenými 
z ideí Devětsilu, teda najmä predstáv o krásach 
veľkomestskej society, ku ktorej patrí hlavne 
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automobil, ale aj rádiová anténa či reklamné 
nápisy s osobitým espritom textov i modernis-
tickou kaligrafiou nápisov a reklám. Honzík 
dokladá, že Krejcarov projekt je svojho druhu 
architektonickou obrazovou básňou a toto 
„prekvapivé príbuzenstvo vedome zdôrazňuje: 
pruhovanými slnečnými plachtami, ktoré sa 
ako motív objavujú i na obrazových básňach 
Teigeho a Voskovcových“.13 

Olympic má s trenčianskym domom 
množstvo príbuzných či rovno totožných 
koncepčných rysov. Viacerí znalci pomerov, 
ako napríklad Jozef Vojvodík, vidia v obidvoch 
„domoch“ priamo fenomenologické súvislosti 
a poetistické analógie. Majú niesť významy 
multifunkčnosti a zároveň sú obytnou, prí-
padne i nákupnou a pri tom ešte aj zábavnou 
architektúrou. 

Poetizácia veľkomestského života bola 
významným symptómom modernizmu 
i avantgárd a vizualizovaná sa pozoruhodne 
stávala aj jeho obraznosťou. Priame väzby 
s avantgardným poetickým umením v zmysle 

proklamovanej „poézie pre všetky zmysly“ však 
Vojvodík vidí aj v Krejcarovej legendárnej Vile 
Gibian v Prahe-Bubenči, ktorú staval takmer 
časovo súbežne s Machnáčom (1927 – 1929). 

Krejcarovu architektúru vníma ako blízku 
časopriestorovým koncepciám s komunikácia-
mi a príkladnými vzťahmi vonkajšku s vnút-
rom, s otvoreným a uzatvoreným priestorom, 
ako aj vzťahmi voľnej, naturálnej prírody s kul-
túrnou architektúrou. V týchto koncepčných 
rovinách podľa neho Krejcar videl skutočnú 
umeleckú formu architektúry.14 A v týchto 
paradigmách vedel ako ozajstný a veľký bohém 
aj v pravom slova zmysle žiť a vytvárať ideové 
koncepty svojich stavieb. 

Vojvodík z jeho úvah o architektúre 
v dvadsiatych rokoch, v ktorých sa Krejcar pria-
mo dištancoval od „výhradne scientistických 
koncepcií architektúry“, vyvodzuje, že architek-
túra pre Jaromíra Krejcara nepredstavovala nič 
menej než výsostné umenie.15 Možno aj v tých-
to súvislostiach je kniha Off season spoľahlivou 
cestou pripomenutia tejto skutočnosti.

1 Podľa STARÝ, Oldřich, 1968. Padesát 
let československé architektury. In: 
Architektura ČSSR. (9 – 10), s. 555.

2 TEIGE, Karel, 1933. Práce Jaromíra 
Krejcara Monografie staveb a projektů. 
Praha: Václav Petr, s. 75 – 79.

3 Časovo paralelné varianty projektu, 
ktoré recenzovaná publikácia 
neuvádza, vznikli v rámci súťažných 
návrhov v rokoch 1929 a 1930. Budova 
„Sanatória“ v prvom alternatívnom 
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