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Eliška Varyšová:
Osada Baba – historie a současnost

Jak diplomantka v úvodu uvedla, osadou Baba se zabývala již řada badatelů, existují 
obsáhlejší monografie věnované jednotlivým stavbám i celé vzorové kolonii moderního 
bydlení realizované postupně od roku 1932.

Autorka si však velice šťastně téma zúžila na proměny osady od roku 1948, kdy se 
situace zásadně proměnila. Uvedené zúžení tématu však není přesné označení nejpodstatnější 
části práce. Naopak došlo k podstatnému rozšíření stávajícího pohledu, protože většina 
dosavadních prací byla zaměřena na počátky výstavby v kontextu funkcionalistické 
architektury.

V první části je přehledně a jasně podán přehled o výstavbě kolonie, ocenit je třeba 
její zařazení do kontextu obdobných aktivit v evropském rámci.

Dále jsou uvedeny veškeré podstatné momenty určující osadu Baba v době druhé 
poloviny 20. století. Pozornost je zaměřena na památkový zřetel včetně formy a stupně 
ochrany této unikátní kolonie.

Následuje podrobný katalog mapující osudy 10 vil. Autorka zde využila všechny 
dostupné prameny včetně aktuálních památkových spisů, které velice dobře ilustrují problémy 
osady a její památkovou ochranu.

V závěru je podáno nejen shrnutí dosažených poznatků, ale i úvahy jak v takto 
výlučnému prostředí realizovat památkovou péči. Autorka zde formuluje řadu obecných 
památkových tezí i problémů, které mají zásadní vztah k ochraně tohoto druhu památkového 
fondu.

Textovou část doplňuje obsáhlá plánová a fotografická dokumentace, která není 
pasivním doplňkem, ale aktivně doplňuje písemnou část. Přehled literatury obsahuje veškeré 
podstatné práce (opět zdůrazňuji výběr i rozsah pramenné základny). U zkratek, které jsou 
vstřícně ke čtenáři umístěné na počátku práce by možná bylo vhodné doplnit mimo starší 
název SÚPP i stávající název (NPÚ).

Práce je napsána jasně a přehledně, oceňuji šířku záběru a zejména práci s prameny. 
Tuto část považuji za přímo vzorovou, a to v rovině kterou postrádá řada publikovaných prací 
včetně renomovaných autorů. 

Práce se dotýká nejen konkrétního památkového souboru, ale zachycuje řadu 
zásadních a rozhodujících oblastí památkové péče, zejména po roce 1989. Obecně dokládá 
specifičnost a současně i typičnost ochrany novodobější architektury. 

Jedním ze základních problémů je zateplení, které bezprostředně ohrožuje řadu 
historických staveb. Jestliže u starších objektů jde o módní, finančními zájmy dodavatelů 
vynucovanou aktivitu, která nemá většinou praktické opodstatnění, u funkcionalistických 
památek se jedná o zcela zásadní problém. Tyto stavby se mnohdy vůbec nezabývaly 
ekologickými, přesněji energetickými otázkami. Již ve 30. letech byly proto některé objekty 
přestavovány aby mohly být obývány. Je paradoxem, že stavební aktivity tak zdůrazňující 
účelnost a funkčnost byly mnohdy pojaty spíše jako zhmotnělé proklamace, než skutečně 



obyvatelům vstřícně navržené domy (doporučuji prostudovat diplomovou práci mé 
doktorandky Martiny Hrabové věnované arch. Hanauerovi). 

Právě někde zde leží ona velice nejasná hranice mezi společenským zájmem na 
ochranu významných, umělecky nesporně prvotřídních objektů a současnou adekvátní snahou 
o ekologický přístup k životu vůbec, v našem případě k bydlení. Tato teze však není 
významná jen pro sledovaný konkrétní umělecký a současně i stavební projev. Objevují se 
zde ve velice naléhavé podobě nejasné, ale naprosto zásadní meze odpovídající zájmům 
společnosti na straně jedné a svobody jednotlivce vytvářet si adekvátní prostředí dle vlastních 
představ na straně druhé. Tím se ve velice naléhavé až akutní podobě otevírá jedna 
z určujících otázek památkové péče jako takové. 

Zde by bylo vhodné v práci pokračovat a seznámit se s řešením v jiných zemích. 
Doporučuji pohled nejen na „západ“, ale zejména do oblasti bývalého „socialistického bloku“, 
který spojují obdobné základní dějinné zvraty.

Výbornou práci velice rád navrhuji k obhajobě.
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