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A group of German architects has visited the town
Thirteen German architects visited Litomyšl on Saturday 14th June. The focus of their attention was modern architecture.
Excursion to Litomyšl has taken place as a part of educational programme Building in existing context, which is supported
by Architectural chamber of Baden-Würtenberg, seating in Stuttgart. Hungary, Poland and Slovakia take part in this
project beside the Czech Republic. From the beginning of June, participants had a chance to choose, which of these
countries would they visit.
“Programme has been running already for two years, it's a pilot project and from September about forty German architects
and civil engineers — professional, who are further educated by this,“ says Regina Loukotová from partner company GEM
architects. Then, national architectural chambers give points to their members for passed courses. “We have chosen
Litomyšl, because it's the best example of successful integration of modern architecture into a historical centre and a
whole town. We were pleased and surprised, how things relate to each other, how Mr. Brýdl, who has reached this, still
takes care about the town. That we came on Saturday at noon, and the mayor Mr. Kortyš, architect Mr. Burian and Mr.
Brýdl are present, is definitely unusual and we are delighted,“ added Regina Loukotová. The group of architects was just
after its arrival welcomed by mayor of town Michal Kortyš, councillor for culture of Pardubice region Miroslav Brýdl and
architect Aleš Burian. The German group could have a look at projects of planned buildings, as a covered swimming pool
or a church for Czech-brothers. Then the architects watched the short movie from document cycle Šumná města,
concentrated on Litomyšl. The next event was an excursion on modern buildings of Litomyšl. Miroslav Brýdl took the role
of a guide and explained to the architects, what circumstances had preceded realization of individual buildings and what
problems the town had to cope with. The excursion itself started at Litomyšl bus station, where brick facings had been
being finished by a civil company just that days. Černá hora stadium and tennis hall followed. After visitation of the sport
facilities the group moved into Convent gardens nad then into Caste brewery. The whole excursion ended on the castle
court, where the architects took a look at a structure of auditorium, ready for festival Smetana's Litomyšl.
Especially enjoyed were Convent gardens, much used by inhabitants of Litomyšl, and a spirited reconstruction of Castle
brewery by Josef Pleskot, which was appreciated for its detail performance. “The whole town can be proud of existence
of people, that také care of such things. What have we seen is designed very well. Only in few places on the world there
are so encouraged people. The fact, that it's possible to build in this way in the Czech Republic, proves, that it must be
possible in Germany as well. In this respect, your country can be an example for Germany. We also have several good
examples of integration of modern architecture into existing town structure, but carrying of that proposals is always a big
battle. I think, that people in Litomyšl made a good job,“ says a programme participant, German architect Maria Plank
from Karlsruhe.
The excursion into Litomyšl was preceded by the Prague part of programme, opened also for participants from the Czech
Republic. The Litomyšl part was determined for an inner circle of the interested. The whole project is still trial, maybe will
be accredited later. For example, the Slovak technical university, one of the project partners, will apply this with its
bachelor degree.“The project will be longer available and different schools can “borrow“ it,“ says Regina Loukotová. The
European Union supports approximately sixty percent of the programme financing, the main organizer and the partners
share the rest forty percent The excursion into Litomyšl a the Prague part of programme was organized by partner firm
GEM architects, which partner is Mr. Martin Roubík. Beside others, he's the co-author of famous Alexandria Library. GEM
architects work already for five years and among their biggest successes belongs the project of Grand Egyptian Museum
in Cairo and the project of Slovak embassy in Prague.

Město navštívila skupina německých architektů
Třináct německých architektů navštívilo v sobotu 14. června Litomyšl. V centru jejich pozornosti stála moderní
architektura. Exkurze do Litomyšle se uskutečnila v rámci vzdělávacího programu jménem Plánování a výstavba v
existujícím kontextu, který je podporován projektem Leonardo da Vinci EU a pořádá jej architektonická komora BádenskaWürtenberska, sídlící ve Stuttgartu. Kromě České republiky se projektu účastní Maďarsko, Polsko a Slovensko. Od
začátku června si účastníci mohli vybrat, kterou ze zmíněných zemí navštíví.
„Program probíhá již dva roky, je to pilotní projekt a od září se jej účastní asi čtyřicet německých architektů, stavařů –
profesionálů, kteří se tímto způsobem dále vzdělávají,“ říká architektka Regina Loukotová z partnerské firmy GEM
architects. Národní komory architektů pak svým členům za absolvované kurzy udělují body. „Litomyšl jsme si vybrali
proto, že je to nejlepší příklad úspěšného uložení moderní architektury do historického centra a do města. Jsme potěšeni
a překvapeni, jak spolu věci souvisí, jak se pan inženýr Brýdl, který tohohle dosáhl, o město dál stará. To, že přijedeme
v sobotu v poledne, je tady pan starosta Kortyš, pan architekt Burian a pan Brýdl, rozhodně není obvyklé a těší nás to,“
dodala Regina Loukotová. Skupinu architektů bezprostředně po jejím příjezdu přivítal starosta města Michal Kortyš, radní
pro kulturu pardubického kraje Miroslav Brýdl a architekt Aleš Burian. Německá skupina mohla nahlédnout do projektů
plánovaných staveb, jako je krytý plavecký bazén či kostel Církve bratrské. Poté architekti shlédli pořad z cyklu Šumná
města, věnovaný Litomyšli. Dalším bodem programu byla exkurze po moderních litomyšlských stavbách. Role průvodce
se chopil Miroslav Brýdl, který architektům vyložil, jaké okolnosti realizaci jednotlivých staveb předcházely a jakými
problémy se muselo město vyrovnávat. Vlastní prohlídka začala na litomyšlském autobusovém nádraží, kde v těchto
dnech stavební firma dokončovala vnější cihlové obklady. Následoval stadion na Černé hoře a tenisová hala. Po
prohlídce sportovišť se skupina přesunula do Klášterních zahrad a následně do Zámeckého pivovaru. Celá exkurze
skončila na nádvoří zámku, kde si architekti prohlédli konstrukci hlediště, připravenou na festival Smetanova Litomyšl.
Největšímu zájmu se těšily Klášterní zahrady, které Litomyšlané hojně využívají, a odvážná Pleskotova rekonstrukce
Zámeckého pivovaru, na které architekti nejvíce oceňovali provedení detailů.„Celé město může být hrdé na to, že existují
takoví lidé, kteří se o něj takto starají. Věci, které jsme viděly jsou velmi dobře navrženy. Jen na málo místech ve světě

jsou lidé, kteří mají takovou odvahu. Je dobré vidět, že je to vůbec možné. Fakt, že je to možné takto stavět v České
republice, dokazuje, že to musí být možné i v Německu. V tomto ohledu může být vaše země příkladem pro Německo. U
nás máme také pár dobrých příkladů začlenění moderní architektury do stávající zástavby města, ale prosadit tyto návrhy
je vždycky velká bitva. Myslím, že lidé v Litomyšli udělali dobrou práci,“ říká účastnice programu německá architektka
Maria Plank z Karlsruhe.
Exkurzi do Litomyšle předcházela pražská část programu, jež byla otevřena i pro zájemce z Česka. Litomyšlská část byla
koncipována pouze pro úzký okruh zájemců. Celý projekt je zatím zkušební, poté bude možná akreditován. Například
Slovenská technická univerzita, která je jedním z partnerů projektu, jej bude uplatňovat v rámci svého bakalářského
studia. „Projekt bude dále k dispozici a různé školy si jej budou moci „půjčovat“,“ říká Regina Loukotová. Evropská unie
finančně program podporuje asi z šedesáti procent, hlavní organizátor a partneři pak pokryjí zbylých čtyřicet. Exkurzi do
Litomyšle a pražskou část programu organizovala partnerská firma projektu GEM architects. Je to česko-egyptské
sdružení architektů, jehož spolumajitel je Martin Roubík. Ten je mimo jiné spoluautorem proslulé alexandrijské knihovny.
GEM architects fungují již pět let a mezi jejich největší úspěchy patří projekt egyptského muzea v Káhiře a projekt
Slovenské ambasády v Praze.
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