
 

 

 

      

 

EXKURZE: Kvalitní veřejný prostor – vize, koncepce i praxe města Litomyšl 

Akci pořádá Nadace Proměny Karla Komárka. 
 

 

kdy   4. 10. 2018 (10.00_18.00) 

co prohlídka příkladů kvalitně řešených veřejných prostranství města 

Litomyšl s výkladem odborníků a zástupců města 

pro koho zástupci měst (politici a úředníci – hl. investice, plánování, rozvoj, správa 

veřejných prostor a městské zeleně...) 

místo setkání Bobo Café, Litomyšl 

(dopravu na místo konání exkurze si účastníci zajišťují samostatně) 

 

 

PŘEDPOKLÁDANÝ PROGRAM 

 

9. 30_10.00 registrace účastníků 

Bobo Café, Litomyšl (zajištěno drobné občerstvení) 
 

 

10.00_11.00  KVALITNÍ VEŘEJNÝ PROSTOR – TEORIE A PRAXE (Bobo Café) 

přednášky zástupců nadace (celkem 60 min): 

Mít inspiraci a vizi – 15 min 

 Kvalitní ve smyslu funkční a udržitelný – 10 min 

 Proces proměny Nábřeží řeky Loučné v Litomyšli – 30 min  
 

 

11.00_12.30   PROHLÍDKA PROMĚNY NÁBŘEŽÍ ŘEKY LOUČNÉ 

Martin Rusina a Martin Frei, architekti – komentovaná prohlídka Vodních 

valů a parku u Smetanova domu s autory projektu 
 

 

12.30_13.30  přestávka na oběd (zajištěn společný v Bobo Café) 
 

 

13.30_14.30 KONCEPCE V RÁMCI MĚSTA (Bobo Café) 

přednášky s diskusí (celkem 60 min): 

Radomil Kašpar, starosta města Litomyšl – Role městského architekta 

Zdeňka Vydrová, městská architektka – Jak město přistupuje k tvorbě  

a obnově veřejných prostranství  
 

 



 

 

 

      

 

14.30 _18.00   PROHLÍDKA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ LITOMYŠLE 

komentovaná prohlídka vybraných veřejných prostranství za účasti 

vedoucího Oddělení rozvoje a investic Antonína Dokoupila a městského 

krajinářského architekta Zdenka Sendlera 

 

   1 – Úprava nábřeží řeky Loučné (Josef Pleskot/AP Atelier)  

2 – Dvůr pedagogické školy (Aleš Burian, Gustav Křivinka) 

3 – Smetanovo náměstí (Aleš Burian, Gustav Křivinka) 

4 – Šantovo náměstí (Aleš Burian, Gustav Křivinka) 

5 – Toulovcovo náměstí (Aleš Burian, Gustav Křivinka) 

6 – 1ArT a 2ArT pro umění (Josef Pleskot/AP Atelier) 

7 – Sluneční terasy (Josef Pleskot/AP Atelier) 

8 – Máchadlo (Aleš Burian, Gustav Křivinka) 

9 – Revitalizace předzámčí (Josef Pleskot/AP Atelier)  

10 – Kostel Nalezení sv. Kříže (Marek Štěpán) 

11 – Zámecké návrší (Josef Pleskot/AP Atelier, HŠH architekti) 

12 – Klášterní zahrady (Václav Babka. Radko Květ, Zdenek Sendler) 

13 – Autobusové nádraží a obchodní dům Bila (budovy: Atelier RAW,  

park: Zdenek Sendler, urbanismus: Zdenka Vydrová) 
 

 

18.00   konec exkurze (autobusové nádraží, Litomyšl) 

 

 

POKYNY PRO ÚČASTNÍKY EXKURZE 
 Časy jsou pouze orientační a mohou se v průběhu dne změnit. 

 Podmínkou účasti na exkurzi je včasné přihlášení potvrzené nadací a úhrada účastnického 

poplatku. Termín pro přihlášení na exkurzi je 14. 9. 2018. 

 Přihláška a podmínky přihlášení na www.nadace-promeny.cz  

 Z jednoho města / jedné městské části se mohou přihlásit max. dvě osoby. 

 Cena pro jednoho účastníka je 1250 Kč a zahrnuje: průvodce, materiály, občerstvení, odborné 

přednášky a komentovanou prohlídku veřejných prostranství s architekty a zástupci města. 

 Dostavte se včas k registraci, začínáme přesně v 10.00! Místem srazu je Bobo Café (Vodní valy 162, 

Litomyšl). Dopravu na místo konání exkurze si účastníci zajišťují samostatně. 

 Kontaktní osoby v průběhu exkurze: 

Eva Kubjátová / 778 410 707 a Karla Kupilíková / 775 654 345 

 

Změna programu vyhrazena 

Nadace si vyhrazuje právo na změnu programu, data, času, místa konání nebo na úplné zrušení 

exkurze. V případě změn dostanete možnost zúčastnit se exkurze v náhradním termínu nebo vám bude 

vrácen poplatek. 

 
www.nadace-promeny.cz  /  www.portalpromen.cz  /  facebook  /  youtube  /  instagram 
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