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Funkcionalistická  kolonie  Baba  patří  mezi  nejvýznamnější  architektonické 
soubory, realizované mezi dvěma světovými válkami. Tato skutečnost je – minimálně 
od 60. let – obecně přijímána nejen architektonickou, ale i památkovou odbornou 
veřejností. Mnohá pojednání o architektonických kvalitách osady končí povzdechem, 
že její památková ochrana nedokáže zabránit změnám a znehodnocení jednotlivých 
staveb.  Tímto  smutným,  avšak  velmi  obecným  konstatováním  však  většina 
obdobných textů také končí,  bez toho, že by se její  autoři  pokusili  tento zvláštní 
paradox blíže analyzovat či osvětlit.

Práce  Elišky  Varyšové  je  záměrně  věnována  právě  složité  a  nejednoznačné 
otázce památkové ochrany tohoto unikátního obytného souboru. Východiskem jí je 
postupná analýza fenoménu funkcionalistických obytných kolonií, a to jak z hlediska 
teorie, tak z úhlu pohledu realizace a následného „života“ jednotlivých čtvrtí. Takto 
široký záběr úvodu autorce umožnil otevřít otázku okolností vzniku kolonie Baba hned 
z několika  paralelních  úhlů  pohledu,  což  se  následně  při  zpracování  katalogu  i 
obecnějších závěrů ukázalo jako mimořádně šťastné řešení. Výrazný individualismus 
stavebníků i architektů, který Babu odlišoval od předchůdců v zahraničí i v ČSR, vedl 
poměrně výraznému rozrůznění osudů jednotlivých staveb, které bylo dále posílenou 
složitými  peripetiemi  osady  po  roce  1939.  Druhou  stranou  mince  této  původně 
nezamýšlené jedinečnosti  je velmi silný vztah, který díky ní v případě jednotlivých 
stavebníků ke svým domům vznikl. Pomyslný „duch“ kolonie je tak v případě Baby 
utvářen  stejnou  měrou  jak  původní  společnou  ideou,  která  nakonec  zůstala 
nejprůkaznější  v urbanistickém  rozvrhu  celku  a  funkcionalistickém  jazyce  jejich 
architektury, tak individuálním osudem každého domu a jeho stavebníka. 

Díky  dobré  charakteristice  této  zvláštní  nejednoznačnosti,  doprovázené 
podrobným  popisem  peripetií  výstavby  kolonie  a  jednotlivých  domů,  se  Elišce 
Varyšové  podařilo  skvěle  představit  jak  proměny  celku,  tak  osudy  jednotlivých 
vybraných  domů,  které  reprezentují  možné  aplikované  přístupy  k údržbě  a 
rekonstrukcím  jednotlivých  vil.  Podrobné  analýzy  jednotlivých  příkladů  názorně 
ukazují,  jak zásadní roli  hraje přístup stavebníka a volba architekta a jak slabá a 
nedůsledná je naopak pozice památkových institucí.

Kdyby  ničím  jiným,  pak  je  práce  jednoznačným argumentem pro  urychlené 
systematické  zapsání  všech  vil  do  seznamu  nemovitých  kulturních  památek.  Její 
přínos je ovšem daleko větší, neboť svým komplexním pojetím názorně osvětluje jak 
vznik a vývoj jednotlivých domů, tak jejich následné složité osudy. Jsem přesvědčen, 
že  právě  toto  je  nejcennější  výsledek  celé  práce  a  měl  by  být  v nějaké  formě 
publikován.

Práci proto velmi rád doporučuji k obhajobě.
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