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Od  roku 2010 vzniká na  půdě Ústavu teorie a  dějin architektury FA 

ČVUT v Praze veřejně přístupná databáze architektů, ateliérů a staveb 

dvacátého století. Studijní materiály zrcadlí ústavní koncepci výuky dě-

jin, kladoucí důraz především na souvislosti a vztahy, klíčové osobnos-

ti, myšlenky a díla, které formují velkolepý a pestrý příběh moderní ar-

chitektury.

Vzájemná provázanost a  interaktivní charakter databází nabízí opro-

ti tradiční spíše pasivní a memorovací podobě studia výrazně aktivnější 

přístup, „vtahují“ uživatele do problematiky a umožňují širší, celostní po-

hled na dějinné pohyby. Tvůrce a skupiny lze uvést do vzájemných sou-

vislostí formou časové osy nebo generované vztahové sítě (např. po vý-

běru konkrétního architekta nebo skupiny se zobrazí „mapa“ různoro-

dých vazeb k ostatním záznamům). Databáze navíc umožňují prostřed-

nictvím filtru fulltextové vyhledávání nebo členění do tematických celků 

(např. stavby dle letopočtu, autora, typologie a lokality).

V průběhu roku 2012 zaznamenal systém zásadní proměny – na inter-

netové adrese http://dejiny.fa.cvut.cz byla zprovozněna nová, graficky 

přehlednější verze, a databáze prošly plošnou revizí s aktualizací a do-

plněním stávajících záznamů. Databáze staveb na počátku roku 2013 

obsahuje 1 100 položek. K existujícím přibližně 170 položkám v data-

bázi osobností přibylo dalších 140 zcela nových, u kterých řešitelé klad-

li důraz nejen na základní encyklopedická data, ale i na rovinu interpre-

tace díla vybraného tvůrce. Spojením revize a doplněním obou data-

bází vznikl výrazně „hutnější“ informační zdroj, který poskytuje cenné 

(a ve většině případů v češtině jinak nedostupné) informace studentům 

architektury i širší veřejnosti.

Kromě často citovaných osobností (Aalto, Calatrava, Gehry, Kahn, Le 

Corbusier, Niemeyer, Wright ad.) obsahuje databáze i desítky neprávem 

opomíjených a přesto významných, vlivných fenoménů a tvůrců (např. 

sovětský konstruktivismus, Nieuwe Bouwen, poválečná kalifornská 

scéna, postmoderna, dekonstruktivismus, high-tech... Asplund, Bo-

natz, Domenig, Erskine, Costa, Harrison, Hood, Mattè-Trucco, Meier, 

Otto, Rimpl, Roche, Safdie, Sagebiel, Scharoun, Schlaich, Siza, SOM, 

Vlugt, UNStudio a mnoho dalších). Databázové záznamy budou i nadá-

le průběžně doplňovány a zpřesňovány.

Nedílnou součást aktivit představovalo také rozšíření fondů knihovny 

ústavu o desítky výpravných, především zahraničních monografických 

publikací, zaměřených na architekturu druhé poloviny dvacátého století 

a současnou (viz ekatalog http://knihovny.fa.cvut.cz).

Realizaci projektu umožnila dotace FRVŠ č. 738/2012, navazující 

na dotaci FRVŠ č. 1215/2010 (řešitel a autor koncepce Petr Vorlík). 

Na přípravě textů v databázích se v roce 2012 podíleli Petr Vorlík, 

Pavel Škranc, Hubert Guzik, Klára Brůhová, Anna Kašíková, 

Klára Mergerová, Eva Bortelová, Patrik Hocke, Blanka Kynčlová, 

Jan Zikmund, Jakub Bacík ad.
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