11. historickogeografická konference

Krajiny snů
Nerealizované projekty od středověku do současnosti
28. ledna 2015, Velká geologická posluchárna, PřF UK v Praze, Albertov 6, Praha 2
Zahájení v 9,00 hod.
PROGRAM
8.15-9.00
Registrace, předkonferenční káva
9.00-10.45
Zahájení
Eva Semotanová - Pavel Chromý, Výzkumné centrum historické geografie
Jiří Kupka
Fragmenty opuštěných záměrů v urbanismu Prahy
Petr Mackovčin
Sny a vize v plánech města
Peter Chrastina-Tereza Bartošíková
Krajina snov alebo Bratislava bez Hradu…?!
Michal Bada
Keď se zo sna stane nočná mora…(Osud podhradských štvrtí v Bratislave)
Diskuse
10.45-11.05
Přestávka, občerstvení
11.05-12.35
Martin Jemelka
Fantazie éry běžícího pásu: město a krajina baťovského urbanismu – utopie a realita
Jan Dostalík
Etarea jako systém: studie životního prostředí města
Jiří Dvořák-Ivan Jakubec-Jan Štemberk
Nad nerealizovanými projekty průplavu Dunaj – Vltava – Labe po roce 1901

Jan Kopp-Jindřich Frajer
Projekt vodní cesty Praha-Regensburg
Diskuse
12.35-13.30
Přestávka, oběd
13.30-15.00
Vladimír Wolf
Břečtejn na Trutnovsku jako příklad snové romantické rekonstrukce
František Musil
Nerealizované stavby a přestavby hradů v historizujících slozích a jejich vliv na podobu
krajiny
Jaroslav Kříž
Snahy o založení české kolonie na území Spojených států amerických
Mojmír Kyselka-Igor Kyselka
Zaplavená Quatarská proláklina a vodní cesta na jih Egypta
15.00-15.20
Přestávka, občerstvení
15.20-16.50
Jiří Martínek
České kolonie? Sen o tom, jak budeme mít území kdesi v Africe…
Dana Motyčková-Kateřina Sedlická
Prodloužený čas, aneb konec „lidové architektury“ v Čechách
Markéta Šantrůčková
Krajinářské parky jako (ne)realizované krajiny snů
Dana Fialová-Matouš Houba
Vysokoškolský areál Albertov
16.50-17.15
Generální diskuse a závěr
Příspěvky můžete nabídnout k publikování v recenzovaném periodiku Historická geografie.
Posterová sekce a výstava
Posterová sekce (mimo Velkou geologickou posluchárnu) bude volně přístupná po celou
dobu konání konference. Vystoupení autorů posterů se neplánují.

Účast na konferenci je bez poplatku.
Výstava
Ve druhém patře v zadní části budovy v předsálí Mapové sbírky a Geografické
knihovny PřF UK je možné navštívit výstavu

Vltavské ostrovy v Praze
Výstava vznikla s podporou Výzkumného centra historické geografie a přibližuje textem
i obrazem historii a současnost existujících i zaniklých ostrovů, které byly a jsou svědky
nejedné významné události.

