
Oddělení kulturologie při Ústavu etnologie FF UK  

ve spolupráci s Ústavem pro dějiny umění FF UK,  

Spolkem Královské cesty a Klubem Za starou Prahu 

Vás srdečně zvou k účasti na vědecké konferenci  
 

 

KRÁLOVSKÁ CESTA NA SCESTÍ 
 

 

Konference se uskuteční ve středu 1. října 2014 od 10:00  

v Modré posluchárně (místnost č. 138), Celetná 20. 
 
 

Konference Královská cesta na scestí se zaměří na současný stav a budoucnost Královské 

cesty, trasy a symbolu historického jádra Prahy, zapsané v Pražské památkové rezervaci − 

UNESCO. Cílem konference je upozornit na nekontrolovatelný a doposud nestanovený 

architektonický, urbanistický, sociální, ekologický, environmentální, demografický nebo i 

estetický a funkční vývoj Královské cesty. Konference usiluje zdůraznit dosavadní vývoj 

Královské cesty a poukázat na jeho možné skryté přínosy, omezení, ohrožení a perspektivy.   
 

Vítány jsou příspěvky na témata:  

 

 Zhodnocení stavebních intervencí na Královské cestě v letech 1989 až 2014 

 Absence zachování archeologických památek na místě výskytu v netknutém stavu 

 Principy památkového urbanismu uplatnitelné na Královské cestě 

 Skutečná a efektivní aplikace Zákona o státní památkové péči na příkladu Královské cesty 

 Působení developerů a výstavba velkých stavebních projektů na Královské cestě  

 Důsledky a neudržitelnost fasádismu a demolic na Královské cestě 

 Tlak na další zahušťování a jeho důsledky zástavby na území historického jádra Prahy 

zastavováním historických nádvoří a vnitrobloků 

 Nerespektování autentické podoby historických budov při nové úpravě fasád, použití nevhodných 

a netradičních materiálů 

 Důsledky absence regulativů pro umisťování výškových staveb a objemových dominant, 

znehodnocení vizuální scény a panoramatu města 

 Neúměrná komercionalizace Královské cesty 

 Úbytek obytné funkce objektů a jeho důsledky na Královské cestě 

 Narušení kulturní hodnoty Královské cesty vlivem automobilového provozu škodlivinami nebo 

znehodnocováním prostředí městského interiéru 

 Silné znečištění ovzduší a nadměrný hluk na Královské cestě  

 

Prezentované příspěvky by měly vyjadřovat různorodost témat, badatelských perspektiv a následně 

vést k diskusi, nastolení návrhů i porozumění. 

Požadavky na účastníky konference: 

  

 Termín zaslání abstraktů (max. 300 slov): 10. září 2014 

 Posílejte na kontaktní adresu: barbora.putova@ff.cuni.cz 

 Délka příspěvku nesmí přesáhnout 20 minut.  

 Jednacím jazykem konference bude čeština.  

 Za účast na konferenci nebude vybírán žádný poplatek.  

 Termín odevzdání studií do kolektivní monografie: únor 2015  

 

Kontaktní osoba: 
Oddělení kulturologie při Ústavu etnologie FF UK 

PhDr. Barbora Půtová, Ph.D. et Ph.D.  


