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OSMDESÁTÁ LÉTA otevřela v architektuře a stavebnictví řadu témat, která si 
zachovávají i dnes značnou aktuálnost. Více než předešlá období spoluformují 
dnešní skutečnost a přes veškerý – zejména technologický „pokrok“ – jsou 
dnešní době mentálně bližší, než předchozí dekády. V našem prostředí si totiž 
právě v osmdesátých letech společnost začala teprve silněji uvědomovat 
mnohé, co dnes již považujeme za běžně sdílené a přijímané postoje…

Naším cílem je setkání a debata mezi osobnostmi rozmanitých profesí, 
spojených s architekturou a stavební kulturou let osmdesátých 
v Československu. Oslovili jsme přímé aktéry, architekty, výtvarníky, 
designery, památkáře, teoretiky a chceme konfrontovat pohled “pamětníka” 
s náhledem dnešního badatele. Vybrali jsme čtveřici nosných tematických 
okruhů, snažících se podchytit vývojové tendence a myšlenkové proudy na 
poli architektury té doby – nejen ve sféře oficiálních architektonických sjezdů, 
ale i v neformálních diskuzích. Okruhy jsou nastaveny tak, aby poukázaly na 
pestrost a vrstevnatost architektury osmdesátých let, daly prostor pro kritické 
zhodnocení, a zároveň se pokusily o definování a zmapování důležitých 
momentů a témat charakterizujících tehdejší dění.

Konference vzniká v rámci projektu Architektura osmdesátých let v České 
republice – Osobitost, identita a paralelní úvahy na pozadí normalizace 
(DG18P02OVV013) v programu aplikovaného výzkumu a vývoje Ministerstva 
kultury České republiky Národní a kulturní identita – NAKI II. 
 
hlavní řešitel grantu: Petr Vorlík, garant konference: Veronika Vicherková

osmdesatky@fa.cvut.cz

Podmínkou účasti bude platné očkování nebo den starý PCR test.



1.          Materialita – konstrukce, materiály, stavební postupy

Přestože se zásadní proměna od tradičního způsobu výstavby směrem 
k mechanizaci a prefabrikaci, stejně jako rozšíření základního fondu 
stavebních hmot odehrála již v předchozích desetiletích, osmdesátá léta 
do určité míry upustila od rigidního prosazování předepsaných postupů 
a umožnila i alternativnější cesty, ať už šlo o kreativní využití dostupných 
zdrojů/prvků, nebo o možnost návratu k některým tradičním technologiím. 
Zároveň byla do praxe uvedena řada norem a pravidel, které ovlivňují  
podobu vystavěného prostředí dodnes. 

nově využívané skleněné, keramické a kovové prvky, izolační hmoty, dřevěné 
konstrukce, posuvné bednění

 
2.          Historické prostředí – památková péče, nové vstupy  
 do historické architektury

Proměnlivý vztah k architektonickému dědictví minulosti se i v osmdesátých 
letech odráží na jednu stranu v plošných demolicích historických objektů 
za účelem výstavby politicky akcentovaných budov, ale také v uvědomění 
si potenciálu památkových objektů / historického prostředí ve smyslu 
komerčního, obytného a rekreačního využití. 

rekonstrukce vybraných historických domů a prostorů, nově vznikající pěší zóny 
v historické zástavbě, regenerace center pro potřeby bydlení

3.          Design – interiér, městský interiér, parter, výtvarné umění

Interiéry především veřejných staveb, partery nově vznikajících 
postmodernistických sídlišť, jejich (ne)propojenost se starší zástavbou a s tím 
související drobné prvky, snaha o humanizaci i kreativitu v každodennosti 
a výtvarné umění jakožto důležitá součást architektury veřejných staveb 
i veřejného prostranství. 

sociologické aspekty, bezbariérovost, integrace, bezpečnost, doprava

4.          Ekologie – stavby – sídla – krajina

Kritický stav životního prostředí, ale i působení mezinárodních organizací 
přivedly pozornost k nové šetrnosti – k ekologii, nejen jako snaze o eliminaci 
negativních vlivů člověka na přírodu, ale široce pojímané vědě, zabývající se 
otázkami vzájemného soužití organismů, jejich společenstev a prostředí.

rekultivace, regenerace, ochranářství, zelenomodrá infrastruktura, sociologie 


