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Jedna z prvních konferencí historicko-geografického zaměření v tomto roce proběhla tradičně
v lednu v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Letošní již jedenáctá
konference se uskutečnila 28. ledna 2015 na Albertově ve Velké geologické posluchárně. Akce
proběhla pod záštitou Výzkumného centra historické geografie – Historical Geography Research
Centre, Historického ústavu AV ČR, v. v. i., Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje
PřF UK a Komise pro historickou geografii.

Zásadním tématem této interdisciplinární konference byly nerealizované projekty
od středověku po současnost. Metaforický název „Krajiny snů“ byl ještě doplněn výrokem Sigmunda
Freuda „Možná krajina, kterou máte na mysli, nikdy neexistovala a my jsme si o ní dělali jen iluze.“
Z různých úhlů pohledu se tomuto tématu věnovali akademičtí odborníci (geografové, historici,
architekti, etnologové ad.) z České a Slovenské republiky, kteří se zamýšleli nad tím, jestli by různé
ideje, návrhy a projekty, které nakonec nebyly realizovány, měly vůbec smysl a své opodstatnění
v uspořádání krajiny.

Celodenní jednání bylo rozděleno do čtyř bloků, v nichž největší pozornost byla věnována
především projektům přestaveb městských částí (např. v Praze, Bratislavě či projektům firmy Baťa),
hradů (např. Bratislavský hrad), vodních cest (Praha-Regensburg, průplav Dunaj-Vltava-Labe aj.) či
krajin (oblast „Česká Kanada“, krajinářské parky aj.). Tato témata vycházela zejména z dochovaných
projektových plánů, které občas naznačovaly nereálnost celého návrhu. Lehce okrajovým tématem
této konference byla kolonizační problematika. Objevila se ve dvou příspěvcích a zaměřila se
na neevropský region. Jednalo se o snahy založit českou kolonii ve Spojených státech amerických
a získání afrického Toga jako kolonie Československa po první světové válce.

Po každém příspěvku proběhla plodná diskuze, jež naznačila, že obdobná interdisciplinární
setkání přírodovědných a humanitních věd jsou velmi podnětná, zejména díky novému pohledu
na zmíněnou problematiku. Jako u většiny konferencí lze očekávat, že s většinou prezentovaných
výstupů se bude moci seznámit i širší odborná veřejnost, a to ve formě článků, především v periodiku
Historická geografie či v internetovém časopisu Klaudyán.

Konference ve svém doprovodném programu měla ještě posterovou sekci a výstavu s názvem
Vltavské ostrovy v Praze. Výstava vznikla s podporou Výzkumného centra historické geografie
a přibližovala textem i obrazem historii a současnost existujících i zaniklých ostrovů, jež byly a jsou
svědky nejedné významné události. Posterová sekce se zaměřovala zejména na architektonické
a železniční projekty, které nebyly nikdy realizovány.
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Jednání bylo přítomno více než sto účastníků, což napovídá, že o konferenci byl zájem
i ze strany veřejnosti. Závěrečná generální diskuze byla již kratšího trvání. Pořadatelé potom všem
přednášejícím i přítomným divákům poděkovali za účast a uvedli, že už nyní promýšlejí témata
na příští rok.

Obr. 1: Zaplněný sál byl pro organizátory sám o sobě „krajinou snů“

Foto: D. Fialová.


