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Architektura budoucnosti 
Doporučené zdroje 
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20. století. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2000. 

SPURNÝ, Matěj. Most do budoucnosti: laboratoř socialistické modernity na severu 

Čech. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. 

VORLÍK, Petr. Český mrakodrap. Praha: Paseka, 2015. (obsahuje podrobnější 

informace k výškovým stavbám 20. století v českých městech, mj. také ke Koldomu, 

Internationalu a Ještědu). 

Internetové databáze objektů postavených v poválečném období 

(1945-1989) v českých zemích (obsahují základní údaje a dobové 

fotografie): 

http://www.a489.cz/ 

https://registr.cvut.cz/pa/index.php  

https://www.ma6070.cz/cs  

http://panelaci.cz/  
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Filmy (ukázky uměleckých představ futuristické architektury 

a designu): 

Muž z prvního století [režie Oldřich Lipský, 1961] 

https://www.csfd.cz/film/5993-muz-z-prvniho-stoleti/prehled/  

Ikarie XB1 [režie Jindřich Polák, 1963] 

https://www.csfd.cz/film/7390-ikarie-xb-1/prehled/ 

Zabil jsem Einsteina, pánové… [režie Oldřich Lipský, 1969] 

https://www.csfd.cz/film/6007-zabil-jsem-einsteina-panove/prehled/ 

Zítra vstanu a opařím se čajem [režie Jindřich Polák, 1977] 

https://www.csfd.cz/film/7404-zitra-vstanu-a-oparim-se-cajem/prehled/ 

Pořad České televize Archiv ČT24: 

Dokumentární sestřihy rozmanitých společenských témat zahrnují také několik 

dílů věnovaných architektuře a urbanismu. Zdrojem dobových záběrů jsou 

epizody Československého filmového týdeníku a archivy zpravodajství 

Československé, popř. České televize. Výhodou z hlediska eventuálního využití 

v rámci výuky je krátká stopáž jednotlivých ukázek. 

Téma Budování sídlišť: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10116288585-archiv-

ct24/211411058210007/video/272220 

Téma Stavební ruch: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10116288585-archiv-

ct24/214411058210014/video/318827 
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