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A K T U A L I T Y  T O P I C A L  S U B J E C T S

Osmdesátá léta v  tuzemské architektuře představu
jí pomyslný vrchol rozporu mezi ambicemi tvůrců 
a reá lnými možnostmi stavebnictví. Kromě úzké sku
piny prominentních staveb museli architekti a doda
vatelé vložit do návrhu i výstavby značné osobní úsi
lí, jít do rizika, improvizovat. „Upřednostňována byla 
kvantita nad kvalitou a  chtěl‑li architekt v  churavém 
hospodářství a  normalizačním bezčasí prosadit svou 

autorskou představu, mohl jí dosáhnout pouze kreativním přetvářením všeho 
dostupného a ohýbáním pravidel,“ mluví o schopnosti rafinovaně vytěžit z má
la maximum Petr Vorlík.

Publikace v jedenácti kapitolách přibližuje jednak stav, ve kterém se nachá
zela výstavba v Československu v osmdesátých letech, zároveň pak i konkrét
ní architektonická řešení, se kterými se můžeme ve veřejném prostoru setkávat 
do dnešních dnů. Popisuje běžnou architektonickou praxi kreativního využívání 
prefabrikovaných stavebních systémů a jejich úpravu do nezvyklých stavebních 
dispozic, doplňování fasád o zajímavé stavební prvky, snahu o zapojení umělců 
a částečný návrat řemeslných detailů i lidštějšího měřítka architektury.

Kniha Improvizace vznikla jako kritický katalog stejnojmenné výstavy a  už 
čtvrtý hlavní výstup projektu Architektura osmdesátých let v  České republice 
v programu Národní a kulturní identita II Ministerstva kultury České republiky. 
Volně navazuje na první knihu (a)typ (2019), která se věnuje především vybra
ným příznačným fenoménům a stavbám na sklonku normalizace, druhou knihu 
nepostavená (2020), popisující nerealizované, mnohdy utopické a provokativní 
dobové vize, a třetí knihu rozhovory (2020). Na adrese architektura80.cz paralel
ně vzniká specializovaná mapa a databáze architektury osmdesátých let.

improvizace   
architektura osmdesátých let

Editoři: Petr Vorlík a Jan Zikmund
Texty přispěli: Klára Brůhová, Jana Bukačová, Hubert Guzik, Lenka Kužvartová,  
Miroslav Petříček, Marcel Tomášek, Klára Ullmannová a Veronika Vicherková
Vydalo: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury
240 stran, ISBN 978-80-01-06902-8

Kniha vydaná k  150. výročí narození architekta, de
signéra, výtvarníka, pedagoga, organizátora a  ur
banisty Jana Kotěry obsahuje deset kapitol od his
toriček a  historiků architektury obsahujících nové 
interpretace Kotěrova díla a jeho témata, jimž dosud 
nebyla věnována pozornost. Ve dvou kapitolách se 
Jana Sklenářová Teichmanová a  Ladislav Zikmund
Lender věnují Kotěrovu pedagogickému působení 
na Uměleckoprůmyslové škole a  Akademii výtvar
ných umění. Tři kapitoly od Heleny Čapkové, Miro

slava Pavla a  Ladislava ZikmundaLendera jsou zaměřeny na Kotěrovy kon
takty se zahraničím a mezinárodní transfer idejí: Japonsko a „orientalismus“, 
Nizozemí a Spojené státy. Dvě kapitoly Venduly Hnídkové a Markéty Žáčkové 
představují Kotěru jako urbanistu. Jan Galeta soustřeďuje svou pozornost na 
využívání tradic minulosti v Kotěrově díle a ukazuje tak, že jeho obraz revolu
cionáře, který odmítl všechno historické, je jen tradovaným mýtem. Ladislav 
ZikmundLender v  další kapitole ukazuje Kotěrovy ambice stvořit syntetický 
styl pro nový Československý stát po roce 1918, které nebyly příliš naplněny. 
Filip Šenk aktualizuje principy Kotěrovy architektury na několika příkladech 
současné architektury. Součástí knihy je i rozsáhlý výběr z Kotěrovy publicistic
ké činnosti z let 1900–1921 a z textů o Janu Kotěrovi z let 1922–1972, obě části 
jsou uvedeny historiografickými studiemi. Kniha obsahuje přes dvě stě repro
dukcí, většinou dosud nepublikovaných historických návrhů a fotografií, sou
bor současných fotografií detailů Kotěrovy architektury od Jiřího Zikmunda 
a dvanáct ilustrací Jana Šrámka. 
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