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Rozvoj kúpeľného prostredia súvisí s obdo-
bím po druhej svetovej vojne, keď si vláda 
uvedomila dôležitosť zdravotnej starostlivosti 
a rozhodla sa smerovať tam značné investície. 
Architekti sa ocitli pred výzvou, ako spojiť 
balneológiu, architektúru, medicínu. Ako 
takýto komplex včleniť do prostredia, napojiť 
ho na existujúce urbanistické štruktúry, alebo 
vytvoriť nové. Dve dekády boli venované záze-
miu, vzniku inštitúcií a priestoru na analýzu 
aj syntézu hotela a nemocnice do funkčnej 
kúpeľnej atmosféry. Následné súťaže vytvorili 
architektonicko-urbanistické koncepty, ktoré sa 
do rôznej miery realizovali. Kolektív autorov: 
Martin Zajiček, Andrea Kalinová, Petra Hlaváč-
ková1 publikovali 5-ročný výskumný projekt, 
ktorý ukazuje zmeny paradigmy v spoloč-
nosti, založenie inštitúcií ako Zdravoprojekt, 
Slovakoterma, vznik a rozvoj kúpeľných lokalít 
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po celom Slovensku v širokých súvislostiach 
a súčasne predstavuje osobnosti rastu kúpeľnej 
architektúry na Slovensku v druhej polovici 
20. storočia. Publikácia reaguje na verejnosťou 
odmietané domy minulého storočia. Rozpráva 
zabudnutý príbeh architektúry a spoločnosti, 
ktorá dnes upustila od trvácnych a dlhodobých 
riešení. Niekoľko mesiacov od vydania sa téma 
starostlivosti o vlastné zdravie stáva čoraz viac 
aktuálnou a zároveň prispieva do diskusie, 
ako narábať s domami a architektonickými 
konceptmi minulého storočia.

Bohatá obrazová príloha fotografií od 
Andrey Kalinovej2 a Petra Kuzmina reflek-
tuje súčasné nánosy od rôznych stavebných 
intervencií po komerčné absurdity. Fotografie 
kontrastujú s čistotou modernizmu a poeticky 
sa vnárajú do textu. Avšak jej nepravidelné 
usporiadanie znemožňuje plynulé čítanie, čo 
trochu odvádza pozornosť. Na druhej strane, 
plynutie fotografií viacerými stranami nabáda 
k zvedavosti, alebo zostáva visieť ako spomien-
ka na minulosť. Ak to bolo zámerom grafickej 
dizajnérky Magdalény Scheryovej, tak je to 
podarená metafora tekutosti v knihe. Trocha 
rozpačito pôsobia diagramy, ktoré sú otočené 
o 90° oproti textu. Uberá im to na dôležitosti. 
Je to koláž vedeckých štúdií a fotografických 
interpretácií, ktoré sa ako kapitoly dajú čítať 
osobitne, podobne ako Neviditeľné mestá od 
Itala Calvina, avšak v ich radení je zrejmé isté 
plynutie. Významovo nadväzujú a dopĺňajú sa.

Kniha obsahuje niekoľko vrstiev skúma-
nia od odborných textov po orálnu históriu. 
Ivana Rumanová, ktorá sa venuje kultúrnej 
antropológii vo vzťahu k verejnému priesto-
ru, skúma antropologickú podstatu kúpeľov 
a fenomén „wellnessizácie“. Do súvislostí stavia 
rozostreté hranice kúpeľného prostredia a limi-
nalitu spoločnosti post-práce. Súčasnú kúpeľnú 
kultúru volá „fast-spa, (...) sirupová voda, nie-
kedy padne dobre, ale ponúka skôr návykovosť 
ako cestu von“ (s. 89) a necháva čitateľa uvažo-
vať nad tým, ako budú vyzerať kúpele v post-di-
gitálnom veku. Premena kúpeľnej kultúry 
exkurzom do spoločnosti za posledných 100 ro-
kov od Zuzany Jakalovej rozoberá normatívnosť 
tela v súvislosti so zdravotnou starostlivosťou. 
„S väčšou mierou preháňania by sa dokonca 
dalo povedať, že kúpele a prístup k nim v danej 
spoločnosti odzrkadľujú konkrétnu ideologickú 
a politickú realitu a premýšľanie jej elít o dis-
tribúcii privilégií a moci členov spoločnosti“ 
(s. 113). Autorka poukazuje na bariérovosť zdra-
votnej starostlivosti aj z hľadiska priestorového 
a personálneho, čo je absurdné v objektoch, 

ktoré by sa mali starať o ľudí s prekážkami 
k úplnému zdraviu. Jarmila Bencová, historička 
umenia a architektúry, v priereze dejín ukazu-
je, ako je architektúra formovaná vodou a voda 
architektúrou. Opisuje úlohu vody v architek-
túre aj vodu ako architektku. Predstavuje vodu 
v súvislosti s procesmi zeme, človeka, architek-
túry, príbehov. Architektonizuje vodu. Ukazuje 
ju ako poetickú substanciu schopnú meniť 
skupenstvá a tvar sveta.

Život kúpeľnej architektúry v spomien-
kach zaznamenala Barbora Németh. Lekárka 
Viera Vlčková, ktorá pôsobila v SLK Piešťany, 
spomína na vnútorné fungovanie kúpeľov. 
Dojmy pacientok Ladislavy Sujovej a Niny 
Králikovej sú selektívnymi spomienkami na 
pobyt v Trenčianskych Tepliciach a v Heliose 
na Štrbskom Plese. Tieto reflexie prevádzky 
a fungovania objektov publikáciu síce osviežu-
jú a pozerajú sa na choreografiu architektúry 
z iného pohľadu než odborná verejnosť, ale 
odvádzajú pozornosť od dôležitej problematiky.

Úvodný rozhovor s riaditeľom Inšpek-
torátu kúpeľov a žriedel Petrom Krahulcom, 
ktorý stál pri rozvoji kúpeľnej kultúry druhej 
polovice 20. storočia, je akoby prológom 
k záverečnej kapitole Architektúra starostlivosti 
(s. 216 – 305) od Martina Zajička.

Zajiček sa ako historik umenia a archi-
tektúry dlhodobo venuje výskumu kúpeľov.3 

Prepletenie jeho osoby so združením Archime-
ra, umeleckou skupinou Opustená (re)kreácia 
a Spoločnosťou Jaromíra Krejcara je veľmi prí-
nosné. Na rozdiel od knihy Off season4 tu Zajiček 
prehlbuje vedeckú štúdiu „Neskorý moderniz-
mus v prostredí slovenských kúpeľov“.5 Téma 
kúpeľnej architektúry, ktorej sa venuje na 
rôznych úrovniach,6 sa dostáva do hĺbky v kaž-
dom aspekte. Uvádza kúpeľnú kultúru a archi-
tektúru z historického hľadiska, vsádza ju do 
kontextu 20. storočia a zobrazuje v širokých 
politicko-spoločenských súvislostiach. Popisuje 
zmenu paradigmy kúpeľníctva z rekreačných 
pobytov na liečebnú starostlivosť a definovanie 
rôznych hľadísk a parametrov architektonické-
ho navrhovania.

Zajiček vyberá charakteristických 
zástupcov kúpeľných lokalít7 a predstavuje 
ich formou rozsiahlych medailónov. Opisuje 
ich vzťah k prostrediu, urbanistické riešenie, 
dobový a historický kontext, architektonic-
ký koncept, pričom nezabúda na dôležitosť 
interiéru a umeleckých diel. Predstavuje 
nerealizované vízie a súťaže a reprodukova-
né štúdie čistých modernistických foriem. 
Pozornosť je venovaná architektúre ako súčasti 

1 Agilná skupina spoluautorov 
sa zaslúžila aj o publikovanie 
knihy opusteného domu Machnáč 
v Trenčianskych Tepliciach. KA-
LINOVÁ, Andrea, ZAIČEK, Martin 
a HLAVÁČKOVÁ, Petra, 2017. Off season. 
Bratislava: Archimera. 200 s.

2 Spolu s Martinom Zajičkom tvoria 
umeleckú skupinu Opustená (re)
kreácia, v ktorej sa dlhodobo venujú 
problematike kúpeľnej architektúry.

3 Tému kúpeľnej architektúry skúmal 
vo svojej dizertačnej práci: Architek-
tonické a urbanistické koncepcie mo-
dernizmu a tradičné mesto. Neskorý 
modernizmus v prostredí slovenských 
kúpeľov, na Fakulte Architektúry STU 
na Ústave dejín a teórie architektúry 
a obnovy pamiatok.

4 Publikácia je monografia funkcio-
nalistického diela liečebného domu 
Machnáč v Trenčianskych Tepliciach 
postaveného v medzivojnovom období 
architektom Jaromírom Krejcarom.

5 ZAJIČEK, Martin, 2016. Neskorý 
modernizmus v prostredí slovenských 
kúpeľov. Architektúra & urbanizmus. 
50(1 – 2), s. 56 – 75.

6 Napríklad vo vreckovej publikácii 
modernistických objektov v meste 
Trenčianske Teplice. ZAIČEK, Martin, 
2016. C20: Sprievodca architektúrou 
Trenčianskych Teplíc. Bratislava: Archi-
mera. 68 s.

7 Vybrané kúpeľné lokality: Bardejov, 
Trenčianske Teplice, Piešťany, Štrbské 
Pleso, Brusno, Bojnice.
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jedinečného prostredia, ako nástroju politickej 
propagandy, ako prostriedku na zabezpečenie 
dolárových devíz. Podrobne sa venuje aj sa-
motným objektom, poukazuje na typologické 
inovácie a interpretuje ich v kontexte svetovej 
a domácej architektúry. Ukazuje beztriednosť 
architektúry, ktorá vyrovnávala rozdiely medzi 
ľuďmi svojou dispozíciou a prevádzkovo funkč-
ným riešením. Výskum zachádza do detailov 
materiality, finančných nákladov na stavbu 
a dôvodov dnešného osudu objektov.

V závere svojho výskumu autor sumarizu-
je a hodnotí úroveň kúpeľníctva ako fenoménu 
na Slovensku. Zisťujeme, že „problémom pre 
rozvoj kúpeľov sa stal rozvoj sídel […] by-
tová výstavba tak začala narážať na kúpeľné 
prostredie, ktoré architekti mali potrebu 
ochraňovať“ (s. 290).

Kritizuje „limity technickej, materiálnej, 
organizačnej, ale aj personálnej kapacity, čo 
malo neblahý dopad na kvalitu architektúry“ 
(s. 291). Poukazuje na schopnosť kompenzácie 
nedostatkov, a to spoluprácou architektov 
a výtvarníkov, alebo s belehradskou stavebnou 
firmou Neimar, ktorá zvyšovala stavebnú kvali-
tu kúpeľov medzinárodného významu. Dostáva 
sa ku kritike etapizácie, ktorá z ekonomického 
hľadiska zamedzila dokončenie vízií a koncep-
tov, alebo spôsobila nekonzistentnú kompozí-
ciu niektorých oblastí. Uvádza dôvody úpadku 
kvality kúpeľnej architektúry v osemdesiatych 
rokoch, ktorá ostala v úrovni zhmotnených 

funkčných diagramov. Hľadá príčiny súčasného 
stavu kúpeľných objektov, ktoré sa po revolúcii 
a privatizácii ocitli vo veku, keď si starostlivosť 
o nich vyžadovala investície. Ich následkom 
je rozpad kvality architektúry, ktorý súvisí so 
zásahom do podstaty ukončenej architektúry 
ako „produktu modernizmu, ducha doby, ktorá 
sama seba považovala za historický a evolučný 
vrchol“ (s. 302).

Autori sa usilujú pomenovať dnešný 
problém nepopularity kúpeľných domov, ktorý 
tkvie v kontraste mierky s prostredím, podtóne 
režimu a v nenaplnení romantickej predstavy 
jazyka architektúry z 19. storočia. Osudom mo-
dernistických kúpeľov sa však nestal problém 
mierky, keďže dnešné dostavby modernistickú 
mierku presahujú, ale skôr nálepka socia-
listickej architektúry. Kvalita sa odstránila, 
nahradila, nálepka sa vymenila za označenie 
„wellness“, ktoré by mohlo mať prívlastok 
„kapitalistické“.

Publikácia nie je o oslave socializmu na 
našom území. Svetová kvalita architektúry na 
území Slovenska nevznikala vďaka socialistic-
kému režimu, ale napriek nemu. V celej knihe 
je prítomná atmosféra nostalgie, avšak nie za 
režimom, ale za starostlivosťou o architektúru. 
Socialistický režim je prezentovaný ako ten, čo 
na jednej strane používal kúpele ako demon-
štráciu sociálnej politiky a na strane druhej ich 
vysoký štandard plnil iba devízovými západný-
mi klientmi.
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