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ZPRÁVA O ČINNOSTI 
Regionálního muzea v Litomyšli 

v roce 2015 
 
 
 

1. ÚVOD 
 

Historická budova Regionálního muzea v Litomyšli (Jiráskova 9) prošla v minulých letech generální 
rekonstrukcí. Muzeum se do ní znovu nastěhovalo a otevřena byla veřejnosti v létě 2014. Rok 2015 se tak 
stal prvním celým rokem, kdy muzeum působilo v opravených prostorách, rokem stabilizace, zvýšení 
rozpočtu i pracovních úvazků. Kvalita muzejní budovy, technická i estetická, je s předchozím stavem 
nesrovnatelná. U odborné i laické veřejnosti se oprava muzea včetně nové stálé expozice setkala s pozitivním 
přijetím. Muzeum získalo několik ocenění. 

Projekt revitalizace muzea se umístil na prvním místě v národní soutěži muzeí Gloria 
musaealis 2014 v kategorii Muzejní počin roku. Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo kultury ČR a 
Asociace muzeí a galerií ČR. Slavnostní vyhlášení vítězů se konalo 14. května 2015 ve Smetanově síni 
Obecního domu v Praze. Ocenění předával ministr kultury Daniel Herman. 

Opravené muzeum se stalo Stavbou roku Pardubického kraje v kategorii Obnova nemovitých 
kulturních památek. Předání ocenění se uskutečnilo 17. září v Pardubicích. Podle slov prvního náměstka 
hejtmana Pardubického kraje Romana Línka získalo muzeum ocenění zejména za to, „jak si architekt Josef 
Pleskot poradil s nečekanými archeologickými nálezy pod budovou muzea a jak zakomponoval původní 
středověké cesty do jeho současné podoby“. Tato soutěž má také cenu veřejnosti, která pro vybranou stavbu 
může hlasovat na internetu. Z celkového počtu 23 přihlášených staveb se muzeum umístilo na třetím místě. 

Muzejní expozice se dostala mezi šest nominovaných na Cenu Národního památkového ústavu 
Patrimonium pro futuro v kategorii prezentace hodnot. „Instalací nové muzejní expozice začal objekt opět 
sloužit svému účelu, navíc se povedlo ukázkově propojit archeologické nálezy s moderně pojatou instalací 
uměleckých předmětů. Muzeum tak odkaz předků prezentuje široké veřejnosti s velkou noblesou a navíc 
srozumitelnou formou,“ jak zní ve zdůvodnění nominace, kterou provedlo územní odborné pracoviště NPÚ 
v Pardubicích. 

Muzeum také získalo certifikát Místo přátelské rodině, který potvrzuje, že muzeum je otevřené 
a přizpůsobené potřebám rodin s dětmi a Certifikát I. stupně Českého systému kvality služeb. 

 
Dne 21. července byla otevřena muzejní kavárna s názvem [ró]café. Na základě veřejné soutěže 

se jejím provozovatelem stal pan Josef Jílek. 
 
 
 

2. STÁLÉ EXPOZICE 
 

Hlavní budova 
Nová stálá expozice „Litomyšl – město kultury a vzdělanosti“ zpřístupněná v r. 2014 prezentuje 

nebývale bohaté dějiny Litomyšle od jejich počátků až do současnosti, a to tradičními i netradičními formami. 
Nabízí řadu unikátních předmětů i pestrý dětský program (bližší informace viz výroční zpráva z r. 2014). 

• Na objednání probíhaly celoročně komentované prohlídky v českém i anglickém jazyce. 
• Dětská expozice „Račte vstoupit“ se doposud skládala pouze z „repliky“ litomyšlského náměstí 

v dětské velikosti. V červnu byly instalovány interiéry domečků věnované významným 
litomyšlským osobnostem. Tyto interiéry byly hrazeny z městského projektu Revitalizace 
zámeckého návrší v Litomyšli. Muzejní dětská expozice je součástí programu Litomyšlení, který se 
nachází na různých místech zámeckého návrší. Celý program byl slavnostně otevřen 4. července. 

• Do expozice (kabinetu přírodovědného a technického) byl instalován nový interaktivní prvek – 
objektiv do zatemněného okna, který díky přirozenému optickému jevu promítá na protější stěnu 
obraz okolních domů. Návštěvník vlastně stojí v těle fotoaparátu – mezi objektivem a matnicí. 

• Dne 3. října proběhlo uložení Velkých dějin zemí Koruny české do speciální schránky v předsálí 
společenského sálu.  Nakladatelství Paseka, které sídlí v Praze a v Litomyšli, dokončilo v roce 2014 
(po patnácti letech) vydávání Velkých dějin zemí Koruny české. Edice obsahuje 15 dílů v 19 svazcích. 
Jedná se o monumentální dílo české historiografie, které prezentuje české dějiny od počátků do roku 
1945. Dosud nikdy – počínaje Františkem Palackým – se nepodařilo vydat rozsáhlé dějiny našich 
zemí od pravěku do moderní doby. Slavnostního aktu v Litomyšli se účastnila ředitelka nakladatelství 
Anna Rezková Horáčková, zástupci města i přátelé nedávno zesnulého Ladislava Horáčka, 
duchovního otce tohoto dějepiseckého počinu a majitele nakladatelství Paseka. Další kompletní 
vydání je podobných způsobem od r. 2014 uloženo v Památníku národního písemnictví v Praze. 
 

 
Rodný byt Bedřicha Smetany 
Interiérová expozice v Rodném bytě B. Smetany v bývalém zámeckém pivovaru v Litomyšli přibližuje 

dobový životní styl a atmosféru tehdejší domácnosti Smetanových. Nově je obohacena o interaktivní dětský 
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program. V prostorách bytu je také instalováno funkční historické pianino pro volné hradní návštěvníků 
(Muzicírování s Bedříškem). 

• Ve spolupráci s městem Litomyšl, které je vlastníkem objektu, začala příprava rekonstrukce rodného 
bytu a jeho expozice. Předpokládá se podání žádosti o grant EU v letošním roce. 
 

 

 
3. PLNĚNÍ ZŘIZOVATELEM STANOVENÝCH UKAZATELŮ  

 
Zřizovatelem Regionálního muzea v Litomyšli je Pardubický kraj. 

 
Plnění zřizovatelem stanovených závazných finančních ukazatelů 

Příspěvek na provoz  7 395 500 Kč 
čerpáno v souladu s provozním rozpočtem organizace na 
rok 2015   

Mzdový limit  3 270 000 Kč 
čerpáno v souladu se mzdovým rozpočtem organizace na 
rok 2015 

Dotace MK 83 000 Kč 
čerpáno v souladu s provozním rozpočtem organizace na 
rok 2015 – Zpřístupnění malířské sbírky RML na internetu 

Odvod z investičního 
fondu do rozpočtu 
zřizovatele 

230 000 Kč 
odvedeno v souladu s investičním rozpočtem organizace 
na rok 2015 

 
Město Litomyšl přispělo na expoziční a výstavní činnost muzea částkou 300 tis. Kč.  
             
Plnění zřizovatelem stanovených věcných ukazatelů  
Věcné ukazatele na rok 2015 nebyly stanoveny. 
 
 
 

4. ODBORNÁ ČINNOST MUZEA 
 
PÉČE O SBÍRKOVÝ FOND 
 

• sbírkotvorná činnost     
a) v souladu s Koncepcí sbírkotvorné činnosti RML probíhala sbírkotvorná činnost 

s cílem dokumentace hmotné kultury a dějin města Litomyšle, regionu a vybraných 
nadregionálních jevů 

b) do sbírky RML bylo zařazeno 26 sbírkových předmětů, jež obohatily především 
fondy knih a textilu; zásadní akviziční položkou byly vycpaniny a další přírodovědné 
sbírky z Domu dětí a mládeže v Litomyšli, přičemž část těchto předmětů pochází z 
prvorepublikových sbírek muzea, které se později hrou osudu dostaly do vlastnictví 
domu dětí 

c) získány byly formou výzkumů, nálezů, sběrů a dary; část předmětů pochází ze 
starých fondů muzea 

d) ze sbírky RML bylo vyřazeno 31 sbírkových předmětů z fondů textilu a vária 
 

• evidence a dokumentace fondů 
a) nové akvizice jsou evidovány prostřednictvím přírůstkové knihy sbírek 
b) pokračovala celková reorganizace třídění sbírky RML na jednotlivé podsbírky 

a navazující elektronickou katalogizace s tiskovými výstupy 
c) u části katalogizovaných dvourozměrných předmětů probíhala zároveň jejich 

obrazová digitalizace 
d) u části katalogizovaných trojrozměrných předmětů probíhala jejich obrazová 

digitalizace (po obnovení funkce dokumentátora v březnu 2015) 
e) s pomocí grantu MK ČR byla dodavatelsky obrazově zdigitalizována malířská sbírka 

muzea (307 děl) a spolu s textovými daty zpřístupněna na internetu (v muzejní 
databázi na www.sbirky.rml.cz a rovněž v celostátní databázi www.esbirky.cz) 

f) zpracováno bylo 1 043 katalogizačních záznamů pro sbírkové předměty 
především z fondů výtvarné umění, textil a pohlednice 

g) muzeum spolupracovalo se zřizovatelem, ostatními muzei zřizovanými Pk 
a dodavatelskou firmou na realizaci projektu z fondů EU s názvem Evidenční 
systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického kraje; v závěru 
roku byl zprovozněn nový evidenční systém sbírek na bázi tenkého klienta 
(Musaion), který nahrazuje dosavadní lokální systém (Demus) a rovněž publikační 
portál (Klíč ke sbírkám)  

h) ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, v platném 
znění probíhala pravidelná aktualizace o sbírce RML v Centrální evidenci sbírek na 
MK ČR 

i) v Centrální evidenci sbírek je evidováno 42 389 sbírkových předmětů ve správě RML 
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• inventarizace fondů 
a) bylo zinventarizováno 3 588 sbírkových předmětů z podsbírky knihy  
b) inventarizací v r. 2013 byl zahájen další desetiletý inventarizační cyklus celé sbírky 

muzea dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, v platném 
znění 

 
• ochrana a uchování fondů  

a) v opravené budově bylo dokončeno vybalování odborné knihovny a části sbírkové 
knihovny z krabic, v nichž byly knihy během rekonstrukce muzea uloženy, a 
narovnány do regálů v novém depozitáři 

b) část sbírek je trvale uložena v centrálním depozitáři v zámeckém pivovaru 
v Litomyšli, jehož vybavení je na špičkové úrovni; další sbírky jsou v nových 
depozitářích v zámeckém pivovaru (v r. 2015 bylo zřízeno prozatímní dřevěné 
mobiliární vybavení v depozitáři textilu a trvalé dřevěné regály v depozitáři 
archeologie) a v hlavní budově (kromě knihovny a archivu dosud bez definitivního 
mobiliárního vybavení) 

c) pro definitivní mobiliář depozitáře fotografií v zámeckém pivovaru byl zpracován 
projekt, vysoutěžen dodavatel a podána žádost o grant na MK ČR (výsledky budou 
známy na jaře 2016, kdy by měl být mobiliář rovněž instalován) 

d) samozřejmostí je nový obalový materiál (nekyselý), do kterého jsou vybrané 
sbírkové předměty baleny 

 
• restaurování a konzervace  

a) v r. 2013 byla po mnoha letech obnovena činnost konzervátorského pracoviště 
muzea  

b) činnost konzervátorského pracoviště muzea v r. 2015 (S. Běťáková*):  
• konzervovány a restaurovány byly sbírkové předměty pro krátkodobé výstavy 

a expozice muzea: 
o pro výstavu k výročí M. D. Rettigové – 19 ks předmětů (kabelka, 

křížek, pudřenka, forma na cukroví, busta atd.) 
o pro výstavu Laus archeologiae –15 ks předmětů (jehlice, spona, 

ostruha atd.) 
o pro výstavu Litomyšl na ledě – 15 ks předmětů (poháry, brusle, 

výstroj) 
o pro výstavu Astronomické tradice v Pardubickém kraji 2016 – 4 ks 

rukopisných poznámek 
o pro dovybavení Rodného bytu B. Smetany – 9 ks předmětů 

(svícny, kratiknot s podnosem, hodiny, jehelník atd.) 
• čištěny byly nové přírůstky: obrazy – 2 ks, textil – cca 20 ks 
• konzervovány byly předměty z archeologických výzkumů:  

o Březová (ZAV 43/14), předměty z kovu a skla – 13 ks 
o Litomyšl, Revitalizace RML, III. (ZAV 13/13), předměty z kovu – 18 

ks 
o Litomyšl, Fakulta restaurování (ZAV 123/14), předměty z kovu – 7 

ks 
o Městečko Trnávka (ZAV 148/14), předměty z kovu – 27 ks a 

pálené hlíny – 1 ks 
o Semanín (ZAV 09/09), předměty z kovu a skla – 13 ks  

• konzervovány byly předměty pro výpůjčku do jiných muzeí: 
o Městské muzeum Polička – 5 ks (model vozu, hlava koně atd.) 
o Východočeské muzeum v Pardubicích – 9 ks (formy na perník) 
o Městské muzeum Česká Třebová – 6 ks (polychromovaní andělé, 

kropenky) 
• sanace plísní v prostoru archeologicky odkrytých pozůstatcích tzv. horního 

města - stav vykopávek byl po jejich uzavření do nově vybudovaného objektu 
v r. 2014 neustále sledován (měření teploty, relativní vzdušné vlhkosti). 
Vzhledem k nárůstu plísní byly tyto sanovány, následně odebrány kontrolní 
vzorky a vypracován odborný posudek RNDr. Kateřinou Klánovou, CSc., 
znalkyní z oboru Zdravotnictví.  

• v centrálním depozitáři proběhla každoroční kontrola stavu předmětů, zejména 
ze dřeva, usně, textilu (vzhledem k určení nutnosti případného plynování)  

• v rámci odborné pomoci muzeím regionu byla přímo na místě provedena 
prohlídka objektů, exponátů a předmětů uložených v depozitářích a 
vypracována odborná vyjádření. O takto poskytnutou odbornou pomoc požádalo 
Městské muzeum Jevíčko a Regionální muzeum vesnice v Dolním Újezdě.  

• zhotovena muzejní lavička pro akci zahájení 4. litomyšlské lázeňské sezóny 
 

 
 
                                                   
* U jednotlivých odborných činností či akcí pro veřejnost jsou v závorce uvedeni jejich realizátoři z řad zaměstnanců RML. 
V ostatních případech se jedná o kolektivní dílo odborných pracovníků muzea. 
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PÉČE O ARCHIVNÍ FOND 
 

• akviziční činnost 
a) do archivního fondu RML bylo zařazeno 21 archivních přírůstků; jedná se o 

materiály k dějinám SDH Litomyšl, občanského fóra, propagační materiály ZUŠ 
U Školek, Církve Československé husitské, Regionálního muzea vesnice v Dolním 
Újezdě, plakáty kulturních akcí a propagační tiskoviny města a organizací v 
Litomyšli, rukopisy A. Fiedlera, M. Skřivánka, V. Štětky a studentské práce T. 
Žďárové a J. Stráníkové 

b) získány byly formou vlastního sběru, darů nebo jako autorský výtisk 
 

• evidence a dokumentace fondu 
a) nové akvizice jsou evidovány prostřednictvím přírůstkové knihy archivu 
b) probíhala pravidelná aktualizace evidenčních listů NAD pro veškeré archivní fondy 

uložené v muzeu  
c) pokračovalo pořádání fondu „Hudební archiv kostela v Karli“ (M. Vopařilová) 

 
 
 
VĚDECKO-VÝZKUMNÁ PRÁCE, ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY A PUBLIKAČNÍ ČINNOST 
 

• vědecko-výzkumná činnost 
a) pokračoval víceletý výzkumný projekt Astronomie v Pardubickém kraji s cílem 

vytvoření putovní výstavy v r. 2016; v r. 2015 proběhl badatelský výzkum, napsána 
a uveřejněna studie (ve sborníku Pomezí Čech, Moravy a Slezska), vytvořen scénář 
výstavy (M. Boštík) 

b) zahájen dvouletý výzkumný projekt Dokumentace statku čp. 137 v Dolním 
Újezdu s cílem zdokumentování ojediněle dochovaných předmětů denní potřeby 
a hospodářského vybavení za posledních sto let; na dokumentaci se podílelo RML 
a Soubor lidových staveb Vysočina (H. Klimešová) 

c) zahájen dvouletý výzkumný projekt Malíř Bohdan Kopecký a jeho vztah 
k regionu s cílem vydání knihy v r. 2016 ve spolupráci s Městskou galerií Litomyšl; 
v r. 2015 byl zahájen výzkum a studie malířovy pozůstalosti (M. Boštík) 

d) zahájen víceletý výzkumný projekt Archeologický výzkum lokality Radkov ve 
spolupráci s Východočeským muzeem v Pardubicích, Univerzitou Pardubice a ČVUT 
Praha s cílem vypracování vhodných nedestruktivních metod a jejich využití v praxi; 
v roce 2015 proběhlo vytyčení zaměřovacích bodů v celém areálu, geodetické 
zaměření a geofyzikální měření vybraných zahloubených objektů (J. Němcová) 

e) pokračovala spolupráce krajských muzeí a Souboru lidových staveb Vysočina 
v rámci vládní Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR na léta 
2011 až 2015; muzeum navrhlo osoby na titul Mistr řemeslné výroby (H. 
Klimešová) 

 
• archeologické výzkumy 

a) bylo realizováno či administrativně řešeno 188 záchranných archeologických 
výzkumů ve Svitavském regionu; na řadu dalších byly zpracovány nabídky a 
výzkumy, které se nebudou realizovat či se budou provádět později; u výzkumů 
realizovaných jinými pracovišti přebíralo RML nálezy z regionu do svých sbírek 
(J. Němcová) 
 

 Záchranné archeologické výzkumy v r. 2015: 
číslo výzkumu lokalita - kód poznámka 
ZAV * 05/13 Moravská Třebová Tyršova 835/13, RD (nerealizováno) 
ZAV * 51/13 Němčice Tvrziště v Člupku, trafostanice  (nerealizováno) 
ZAV * 68/13 Litomyšl revitalizace nábřeží řeky Loučné 
ZAV * 76/13 Litomyšl - Lány akce přechází do roku 2015 
ZAV * 09/14 Polička Janáčkova ul., rekonstrukce kanalizace  

ZAV * 26/14 Polička 
rekonstrukce kanalizace, ul. Masarykova, Nová, 
Růžová (pokračuje v roce 2015) 

ZAV * 35/14 Městečko Trnávka modernizace silnice II/371 
ZAV * 59/14 Dlouhá Loučka čistička a jezírko u RD 
ZAV * 67/14 Hradec nad Svitavou Hradec n. Svit., Bystré u Pol., Vendolí - polní cesty  
ZAV * 73/14 Moravská Třebová Nádražní 680, rekonstrukce plynu 
ZAV * 91/14 Litomyšl Toulovcovo a Smet. náměstí- elektropřípojka 
ZAV * 97/14 Moravská Třebová Tyršova ul.- Reko MS (rekonstrukce plynu) 
ZAV * 101/14 Městečko Trnávka U koupaliště, RD, stavba plotu 
ZAV * 103/14 Jevíčko - Zadní Arnoštov modernizace silnice II/366 
ZAV * 107/14 Litomyšl Sluneční terasa, stavba RD 
ZAV * 123/14 Litomyšl Fakulta restaurování - rekonstrukce budovy 
ZAV * 143/14 Dětřichov RD, čistírna odpadních vod 
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ZAV * 147/14 Litomyšl Reko MS, T. G. Masaryka 
ZAV * 148/14 Městečko Trnávka bourání fary a stavba chodníku 
ZAV * 149/14 Hartmanice kanalizace a ČOV 
ZAV * 155/14 Polička infrastruktura pro nové RD 
ZAV * 158/14 Jevíčko Okružní ul. - sondáž v dvorním traktu 
ZAV 01/15 Litomyšl Smetanovo nám. – rekonstrukce domu 
ZAV 02/15 Moravská Třebová rekonstrukce stadionu a sportovišť 
ZAV 03/15 Stašov vedení nn u čp. 245 - stížnost  
ZAV 04/15 Moravská Třebová nové lokální zdroje tepla u DPS 
ZAV 05/15 Moravská Třebová parc. č. 440/17, nové OM 
ZAV 06/15 Koclířov parc. č. 457/15,17,18,19, nová OM 
ZAV 07/15 Moravská Třebová TS 331, Alema - rozvaděč VN 
ZAV 08/15 Chornice infrastruktura pro 6 RD 
ZAV 09/15 Svitavy rekonstrukce kanalizace III. etapa 
ZAV 10/15 Morašice rekonstrukce nn včetně TS907 a 882 
ZAV 11/15 Rozstání nové OM, vedení nn 
ZAV 12/15 Říkovice stavba RD  
ZAV 13/15 Svitavy Nemocnice interna – zateplení objektu 
ZAV 14/15 Benátky kanalizace obce 
ZAV 15/15 Moravská Třebová VSŠ a VOŠ - plynofik. a decentr. zdr. tepla 
ZAV 16/15 Nedošín optický kabel, Fortech 
ZAV 17/15 Pohodlí průmyslová zóna Bohemiatex 
ZAV 18/15 Moravská Třebová Garážní ul., rekonstrukce plynu 
ZAV 19/15 Moravská Třebová Lanškrounská ul.- rekonstrukce plynu 
ZAV 20/15 Horní Újezd modernizace silnice III/3596 
ZAV 21/15 Litomyšl stavba RD 
ZAV 22/15 Radiměř stavba RD 
ZAV 23/15 Opatovec vedení nn, Matex Hr.Králové 
ZAV 24/15 Svitavy přeložka nn 
ZAV 25/15 Radiměř vedení nn 
ZAV 26/15 Vidlatá Seč dostavba střediska živočišné výroby 
ZAV 27/15 Pustá Rybná Damašek, knn 
ZAV 28/15 Hradec nad Svitavou vedení nn Energomontáže Votroubek  
ZAV 29/15 Moravská Třebová Knížecí louka 
ZAV 30/15 Svitavy Purkyňova, rekonstrukce plynu, RWE 
ZAV 31/15 Hrad Svojanov sanace hradeb, severozápadní zeď 
ZAV 32/15 Litomyšl Smetanův dům, sondáže 
ZAV 33/15 Litomyšl Zelená alej - RD parc.č.1614/65 
ZAV 34/15 Litomyšl Na máchadle - výkop pro oplocení pozemku 
ZAV 35/15 Trpín vedení nn 
ZAV 36/15 Moravská Třebová 2349/2, nové OM 
ZAV 37/15 Moravská Třebová č.p. 236, nové OM 
ZAV 38/15 Svitavy  MŠ Majerové - zateplení budovy 
ZAV 39/15 Svitavy MŠ Čs. armády - snížení energet. náročností 
ZAV 40/15 Moravská Třebová reko Horní 
ZAV 41/15 Svitavy nám. Míru 72 - revitalizace dvorního traktu 
ZAV 42/15 Svitavy 196/1, nová OM 
ZAV 43/15 Čistá u Litomyšle TJ Sokol - knn 
ZAV 44/15 Cerekvice nad Loučnou vedení nn 
ZAV 45/15 Litomyšl odvlhčení zdiva u zámeckého vstupu 
ZAV 46/15 Moravská Třebová Lidl, TS22/0, 250kVa 
ZAV 47/15 Litomyšl Záhraď - RD parc.č.231/41 
ZAV 48/15 Polička vodovod a pítko pro dětské hřiště 
ZAV 49/15 Budislav knn 
ZAV 50/15 Moravská Třebová Komenského a Jiráskova ul.- kanalizace 
ZAV 51/15 Nová Ves u Kunčiny RD Stupkovi, 781/7 
ZAV 52/15 Svitavy - Lačnov kompaktní čerpací stanice LPG 
ZAV 53/15 Moravská Třebová demolice objektu a stavba skladu 
ZAV 54/15 Linhartice, Třebařov výměna sloupů VN 
ZAV 55/15 Kamenné Sedliště obnova selské usedlosti 
ZAV ** 56/15 Svitavy zateplení kina Mír 
ZAV 57/15 Svitavy azylový dům, vedení nn 
ZAV 58/15 Lukavice rozšíření knn 
ZAV 59/15 Svitavy firemní prodejna včetně skladových a bytov. prostor 
ZAV *** 60/15 Litomyšl Horní nádvoří zámku, ZAV VČM Pardubice 
ZAV 61/15 Kamenec u Poličky vedení knn 
ZAV 63/15 Křenov 670/04, Obec Křenov - lokalita 6xRD 
ZAV 64/15 Svitavy Reko, ul. Národního obrození 
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ZAV 65/15 Svitavy Reko, ul. Blanická 
ZAV 66/15 Polička výměna vodovodu 
ZAV 67/15 Březinky vedení nn 
ZAV 68/15 Staré Město stavba RD 
ZAV 69/15 Sebranice SKH, skladovací hala 
ZAV 70/15 Litomyšl Zelená alej 
ZAV 71/15 Hrad Svojanov chodníky u paláce, chodníky k hornímu nádvoří 
ZAV 72/15 Svitavy Čtyřicet Lánů nový RD 
ZAV 73/15 Svitavy 2163/18 - škoda na objektu nn 
ZAV 74/15 Svitavy O. S. Forte  
ZAV 75/15 Městečko Trnávka vodovod a chodník 
ZAV 76/15 Moravská Třebová stavba RD 
ZAV 77/15 Litomyšl ul. Na Prokopu 
ZAV 78/15 Polička hala Milacron, etapa B 
ZAV 79/15 Moravská Třebová plyn u nemocnice 
ZAV 80/15 Svitavy - Fibrex vedení VN - kabelová přípojka 
ZAV 81/15 Moravská Třebová Piaristická ulice, meteor. stanice 
ZAV 82/15 Moravská Třebová plynofikace a přístavba haly 
ZAV 83/15 Moravská Třebová Linhartice - haly Rehau, II.etapa 
ZAV ** 84/15 Staré Město jih sítě a komunikace 
ZAV 85/15 Horní Újezd vedení nn 
ZAV 86/15 Moravská Třebová 288/1, Město, nové OM 
ZAV 87/15 Jevíčko VN 244,KVN,IZ-12-2000255 
ZAV 88/15 Svitavy Tovární ul.- vedení nn 
ZAV 89/15 Strakov obnova kaple 
ZAV 90/15 Litomyšl MÚ, nová otopná soustava 
ZAV 91/15 Cerekvice nad Loučnou vedení nn 
ZAV 92/15 Svitavy nemocnice 
ZAV 93/15 Litomyšl zámecká zahrada 
ZAV 94/15 Sušice stavba kravínů 
ZAV 95/15 Litomyšl, Na Lánech přípojka nn 
ZAV 96/15 Strakov stavba RD 
ZAV 97/15 Dolní Újezd plynová přípojka RD 
ZAV 98/15 Janov, Gajer přeložka nn 
ZAV 99/15 Kunčina vedení nn 
ZAV 100/15 Lubná vedení knn 
ZAV 101/15 Třebovice u Č.Třebové vedení nn 
ZAV ** 102/15 Lanškroun T. G. Masaryka - kanalizace 
ZAV 103/15 Litomyšl optická síť, Sitel 
ZAV 104/15 Svitavy Hybešova ul., bytový dům 
ZAV 105/15 Moravská Třebová ul. Dukelská a Tovární, výměna vodovodu 
ZAV 106/15 Moravská Kamenná  polní cesta 
ZAV 107/15 Sebranice u Litomyšle ocelová hala na skladování 
ZAV 108/15 Lanškroun čp.86 - přístavba drogerie 
ZAV 109/15 Svitavy Slunečná ul.-rekonstrukce nn 
ZAV ** 110/15 Lanškroun osvětlení na ulici T. G. M 
ZAV 111/15 Opatov VČE - kabelové vedení nn 
ZAV 112/15 Moravská Třebová nové OM, vedení nn 
ZAV 113/15 Dlouhá Loučka stavba RD 
ZAV 114/15 Lanškroun stavba RD 
ZAV 115/15 Kamenná Horka vedení nn 
ZAV 116/15 Litomyšl stavba plotu 
ZAV 117/15 Březina u Mor. Třebové vedení nn 
ZAV 118/15 Sebranice vedení nn 
ZAV 119/15 Vendolí vedení knn 
ZAV 120/15 Janov, Gajer kabel nn 
ZAV 121/15 Radiměř stavba RD 
ZAV 122/15 Janov, Gajer CG4C-SVIV-Gajer-OK – optický kabel 
ZAV 123/15 Vendolí komunikační vedení O2 
ZAV 124/15 Lubná přípojka k vodojemu 
ZAV 125/15 Široký Důl vedení knn 
ZAV 126/15 Svitavy nové OM, vedení nn 
ZAV *** 127/15 Litomyšl zámek – jízdárna, ZAV Labrys, o.p.s. 
ZAV *** 128/15 Litomyšl zámek – pivovar, ZAV Labrys, o.p.s. 
ZAV *** 129/15 Litomyšl zámek – konírna, ZAV Labrys, o.p.s. 
ZAV *** 130/15 Litomyšl zámek – piaristická kolej, ZAV Labrys, o.p.s. 
ZAV *** 131/15 Litomyšl zámek – horní nádvoří, ZAV Labrys, o.p.s. 
ZAV *** 132/15 Litomyšl zámek – piaristický kostel, ZAV Labrys, o.p.s. 
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ZAV *** 133/15 Litomyšl zámek –  I. nádvoří, ZAV Labrys, o.p.s. 
ZAV 134/15 Rychnov na Moravě odvlhčení kostela sv. Jakuba, I.etapa 
ZAV ** 135/15 Polička kostel sv. Jakuba, krypta 
ZAV 136/15 Moravská Třebová vedení knn 
ZAV 137/15 Budislav reko vodovodu, I.etapa 
ZAV 138/15 Rychnov nad Moravě výstavba chodníků 
ZAV 139/15 Udánky stavba RD  
ZAV 140/15 Sloupnice stavba RD 
ZAV ** 141/15 Vítějeves obnova koryta potoka Korejtko 
ZAV 142/15 Litomyšl bytový dům u nemocnice 
ZAV 143/15 Jevíčko vedení knn 
ZAV 144/15 Litomyšl zámecký pivovar, oprava dešťové kanalizace 
ZAV 145/15 Svitavy Wolkerova alej 171/14, Jednota - přestavba 
ZAV 146/15 Svitavy nové OM 
ZAV 147/15 Rohozná CG4C, SVIV, SYYRO, OK 
ZAV 148/15 Litomyšl zámek, ohradní zeď - odvlhčení 
ZAV ** 149/15 Svitavy MS Brněnská 
ZAV ** 150/15 Svitavy MS Vrchlického - RWE 
ZAV 151/15 Svitavy výrobní areál ICL, 1. stavba, terénní skrývka 
ZAV 152/15 Budislav přípojka nn 
ZAV 153/15 Litomyšl zámecký pivovar - oprava dešťové kanalizace 
ZAV 154/15 Březina stavba ČOV 
ZAV 155/15 Moravská Třebová oprava knn 
ZAV 156/15 Květná stavba vývojového centra 
ZAV 157/15 Čistá obec, 5 RD - knn 
ZAV ** 158/15 Staré Město vodovodní řad, oprava, II. etapa 
ZAV 159/15 Linhartice výměna vodovodu 
ZAV 160/15 Rychnov na Moravě vedení nn 
ZAV 161/15 Svitavy čerpací stanice 
ZAV 162/15 Nová Sídla vedení nn 
ZAV 163/15 Jevíčko přístavba a skrývka pro chodníky v areálu REHAU 
ZAV ** 164/15 Litomyšl stavba RD 
ZAV 165/15 Nová Sídla stavba RD 
ZAV 166/15 Rychnov na Moravě O2 
ZAV 167/15 Moravská Třebová Josefská a Mlýnská ul. 

 
vysvětlivky:  
* výzkum, který přechází z minulého roku 
** výzkum bude realizován až v následujícím roce 
*** výzkum provádělo jiné archeologické pracoviště, nálezy a dokumentace ZAV z regionu jsou nebo 
budou uloženy v RML 
 

• publikační činnost 
a) muzeum pokračovalo ve vydávání regionálního sborníku-ročenky ze společenských 

a přírodních věd Pomezí Čech, Moravy a Slezska, sv. 16; tímto svazkem 
vydávání sborníku (od r. 2005) končí (důvodem je nedostatečný počet kvalitních 
příspěvků) 

- ve sborníku byly uveřejněny tři studie pracovníků RML: 
• S. Běťáková: Mikoláš Aleš a skupina figurálních kostelních maleb v okolí 

Litomyšle 
• M. Boštík: Astronomické tradice v Pardubickém kraji 
• J. Němcová a kol.: Doklad existence řemesel ve středověkém městě 

Litomyšl (ZAV na Šantově nám. čp. 173) 
b) vydána publikace Jako zlatá zrnka v písku – vzpomínky Anny Matičkové, red. 

M. Boštík, ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor vitae 
c) originální stolní hra z prostředí zázemí první světové války Jak se stát keťasem, 

která byla součástí výstavy Zmatené peníze, je volně ke stažení na webu RML 
(http://www.rml.cz/cs/informace/pro-muzea/zmatene-penize/ketas.html) (P. 
Chaloupka) 

d) článek o dějinách muzea a nedávné revitalizaci s názvem Regionální muzeum 
v Litomyšli, autor R. Klimeš, Východočeské listy historické 32/2014, s. 300-302 

e) probíhaly dílčí autorské a redakční práce na dvou publikacích připravovaných na rok 
2016 (Stanislav Bubeníček, Povídej, dědo, jaks byls malejs a Zdeňka Kopala 
z Litomyšle příhodové …) (M. Boštík) 
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5. ODBORNÁ ČINNOST VE VZTAHU K ODBORNÉ VEŘEJNOSTI 
 
• metodická činnost vůči organizacím v Pk 

a) pomoc muzeím v oblasti preventivní konzervace – všechna muzea okresu Svitavy 
byla oslovena doporučeným dopisem s nabídkou pomoci; o pomoc projevila zájem 
dvě muzea – Městské muzeum Jevíčko a Regionální muzeum vesnice v Dolním 
Újezdě, pro něž byly následně vypracovány podrobné posudky s konkrétními 
doporučeními zlepšení uložení sbírkových předmětů (S. Běťáková, R. Klimeš) 

b) Městská galerie Litomyšl – soustavná metodická pomoc ohledně správy sbírek a 
CES (R. Klimeš) 

 
• spolupráce s organizacemi v Pk 

a) spolupráce při prezentační činnosti RML na doprovodných programech:  Městská 
galerie Litomyšl, IC Litomyšl, Město Litomyšl (propagace mediím, akce 
k ArchiMyšli), Městská knihovna Litomyšl, Zámecké návrší Litomyšl, Střední škola 
zahradnická a technická Litomyšl, Rodinné centrum Litomyšl, občanské sdružení 
Bacrie Česká Třebová, Dům dětí a mládeže Litomyšl, Základní umělecká škola B. 
Smetany v Litomyšli, Východočeské muzeum v Pardubicích, školy všech stupňů, 
Komuniké, o. p. s. Litomyšl – Rettigovka, Smetanova Litomyšl, o. p. s., Fakulta 
restaurování Univerzity Pardubice 

b) zápůjčky sb. předmětů muzeím v Pk: Městské muzeum a galerie Polička, 
Městská galerie v Litomyšli, Východočeské muzeum v Pardubicích, Regionální 
muzeum v Chrudimi, Městské muzeum Česká Třebová, obec Gruna, Sdružení hasičů 
Litomyšl 

 
• zápůjčky a výpůjčky předmětů 

a) zápůjčky sbírkových předmětů z RML pro výstavní účely muzeím a galeriím v ČR 
a dalším subjektům; celkově bylo zapůjčeno 113 sb. předmětů ze sbírky RML  

b) výpůjčky sbírkových a jiných předmětů pro výstavní účely v RML od muzeí a galerií 
v ČR a dalších subjektů i soukromých majitelů (11 smluv – 343 předmětů) 

 
• badatelské služby a konzultace 

a) dle požadavků badatelů muzeum předkládalo k badatelským účelům sbírkové 
předměty, archiválie a publikace z odborné knihovny. Celkový počet registrovaných 
badatelů: 18, celkový počet návštěv: 28 

b) muzeum celoročně poskytovalo informace a konzultace studentům, vědeckým 
a vlastivědným pracovníkům (cca 150 badatelských dotazů) 

c) muzeum poskytlo badatelům na základě 14 žádostí o reprodukce 184 digitálních 
obrázků sbírkových předmětů ve správě RML 

 
• odborná knihovna 

a) muzejní odborná knihovna se rozrostla o 91 nových knižních titulů, odebíráno bylo 
rovněž 10 regionálních a odborných periodik 

b) pokračovalo doplňování elektronické evidence knihovního fondu o nové přírůstky 
(databáze odborné knihovny je přístupná na internetových stránkách RML) 
(M. Vopařilová) 

  
• semináře a konference 

a) spolupráce na semináři „Škola na zámku“, pořadatelem bylo Zámecké návrší p.o. 
Litomyšl, 8.-9.2.;  seminář byl určený pro učitele základních a středních škol 
s představením výukových programu Školy na zámku, do kterého je zapojeno 
muzeum programem Pojďte s námi do muzea a Udělej si vlastní sgrafito; proběhly 
komentované prohlídky muzea pro účastníky semináře a představení programů pro 
veřejnost nejen v rámci Školy na zámku (R.Kmošková) 

 
• další odborná činnost 

a) spolupráce na projektu INTERPI (Interoperabilita v paměťových institucích) pod 
vedením Národní knihovny Praha (R. Klimeš) 

b) členství v Etnografické komisi AMG (H. Klimešová) 
c) aktivní účast na seminářích Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku 

AMG (R. Kmošková) 
 

 
 
 

6. AKTIVITY VE SMĚRU K ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI 
 

• stálá expozice 
a) rozsáhlá nová stálá expozice "Litomyšl – město kultury a vzdělanosti" v hlavní 

budově RML byla veřejnosti zpřístupněna v roce 2014  
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b) zpřístupnění Rodného bytu B. Smetany (duben až říjen, v dubnu a říjnu pouze 
o víkendech, o přestávkách při koncertech Smetanovy Litomyšle) 

 
• výstavní činnost 

 
Výstavní prostory RML: 
termín název a legenda vlastní/zapůjčená 

sbírková/nesbírková 
28. 11. 2014 – 6. 4. 
2015 

CHALOUPKA NA VRŠKU – TVORBA ŠÁRKY 
VÁCHOVÉ 

zapůjčená 
nesbírková 

Přehlídka rozsáhlé tvorby Šárky Váchové, především scén z jejího autorského večerníčku Chaloupka na 
vršku. Návštěvníci se přenesli do světa loutek, venkovského života, lidových zvyků a řemesel. K vidění byly 
i loutky a marionety dalších pohádkových postaviček, návrhy kostýmů a fotografie.  (M. Vopařilová) 
 

28. 11. 2014 – 18. 1. 
2015 

O PANENCE JÁRINCE 
PANENKY A MEDVÍDCI ZE SBÍRKY JÁRY 
STRATÍLKA 

vlastní 
sbírková 

Výstava představila to nejzajímavější ze sbírky panenek a jiných hraček litomyšlského sběratele Járy 
Stratílka, který je věnoval Regionálnímu muzeu. (H. Klimešová) 
 

31. 1. – 22. 3. ŠÁRKA HROUZKOVÁ A JEJÍ ŽÁCI 
zapůjčená 
nesbírková 

Šárka Hrouzková, ač se narodila v Ostravě, od roku 1990 žije a tvoří v Dolním Újezdě u Litomyšle. Vedle 
své vlastní umělecké tvorby vede Výtvarné studio, soukromou ZUŠ, kde vychovala celou řadu výtvarníků. 
K jejímu významnému životnímu jubileu pořádala společnou výstavu Městská galerie Litomyšl a Regionální 
muzeum v Litomyšli. Vlastní tvorba Šárky Hrouzkové byla prezentována v domě U Rytířů, v muzeu se 
představily práce šesti desítek jejích úspěšných studentů z různých období její pedagogické činnosti, např. 
Roman Švejda a Lukáš Gavlovský, autoři voskového srdce pro Václava Havla či Petra Lebdušková, autorka 
kostýmů pro balet Národního divadla. Součástí výstavy byla i exteriérová instalace na slunečních terasách 
muzea. (R. Klimeš) 
 

4. 4. – 31. 5. KLENOTY Z HLUBIN VĚKŮ 
zapůjčená 
sbírková 

Návštěvníci výstavy měli jedinečnou možnost shlédnout opravdové skvosty a unikátní předměty 
z archeologických sbírek muzeí Pardubického kraje (Pardubice, Chrudim, Vysoké Mýto a Litomyšl). Putovní 
výstava byla součástí projektu Laus archeologiae, který vznikl s cílem vzbudit zájem o archeologii 
a upozornit veřejnost na význam archeologické práce v Pardubickém kraji. (J. Němcová) 
 

25. 4. – 26. 4. JEDE VLÁČEK KOLEJÁČEK… 
zapůjčená 
nesbírková 

Dva dny se ve velkém výstavním sále muzea proháněly železniční modely po nejrůznějších kolejištích. 
Všechna vystavená kolejiště byla v provozu. Výstavu u příležitosti otevírání lázeňské sezony v Litomyšli 
spolupořádala Společnost přátel železničního modelářství a železnice Choceň. (H. Klimešová) 
 

1. 5. – 13. 9. STAVEBNICE MERKUR 
zapůjčená/vlastní 
nesbírková 

Výstava o legendární stavebnici u příležitosti 90. výročí jejího vzniku s současné podobě ze sbírky Jiřího 
Mládka. Vystavena byla řada historických stavebnic a předchůdců Merkuru, současná produkce výrobce 
z Police nad Metují, funkční kolejiště. Návštěvníci měli možnost tvorby vlastních modelů.  (H. Klimešová) 
 

22. 5. – 24. 5. 
OSOBNÍ PŘEDMĚTY MAGDALENY DOBROMILY 
RETTIGOVÉ 

vlastní 
sbírková 

Slavná kuchařka M. D. Rettigová (1785–1845) svá poslední léta prožila v Litomyšli. Díky tomu se 
litomyšlské muzeum může pochlubit jedinou dochovanou kolekcí jejích osobních předmětů. U příležitosti 
oslav 230 let od jejího narození a připomenutí 170 let od jejího úmrtí bylo možné obdivovat nejen její 
spisy, osobní korespondenci, ale i čepce, porcelán, kabelku, slunečník či vlastní ruční práce. Malá výstava 
se uskutečnila v rámci litomyšlských Gastroslavností M. D. Rettigové. (H. Klimešová) 
 

14. 6. – 6. 9. 
VÁCLAV CIGLER  MICHAL MOTYČKA   
PROJEKTY 2003–2014 

zapůjčená 
nesbírková 

Výstava dokumentovala myšlení a uvažování autorů o problematice současného světa, jež přesahuje obory 
vizuálního umění a architektury. Konala se při příležitosti dokončení výtvarné instalace v piaristickém 
chrámu Nalezení sv. Kříže v Litomyšli a představila realizované i nerealizované společné projekty světově 
proslulého skláře a jeho kolegy z posledních let. Kurátorkou výstavy byla Jana Šindelová. (M. Boštík) 
 

19. 9. – 15. 11. 
KRÁTKÉ CHLADNÉ ZBRANĚ Z 19. A 20. STOLETÍ 
ZE SOUKROMÝCH SBÍREK JAROSLAVA BRYŠKY 
A VÁCLAVA MACHA 

zapůjčená/vlastní 
nesbírková 

Výstava představila krátké chladné zbraně evropských i zámořských armád užívané od 19. století do žhavé 
současnosti ze soukromých sbírek Jaroslava Bryšky a Václava Macha, dvou litomyšlských sběratelů. 
Vystavené předměty pocházeli ze čtyřiceti zemí světa. (R. Klimeš) 
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3. 10. – 15. 11. 
ARCHITEKTI VÁCLAV BABKA, RADKO KVĚT, 
ZDENEK SENDLER - 15 LET KLÁŠTERNÍCH ZAHRAD 
V LITOMYŠLI 

zapůjčená/vlastní 
nesbírková/sbírková 

Výstava představila tvorbu tří současných brněnských architektů Václava Babky, Radko Květa a Zdenka 
Sendlera, kteří zanechali nesmazatelnou stopu i v Litomyšli, neboť jsou autory Klášterních zahrad 
otevřených v roce 2000. Právě Klášterním zahradám, dějinám tohoto prostoru i vzniku krásného 
městského parku před patnácti lety byla věnována část výstavy.  (R. Klimeš) 
 
21. 11. 2015 – 24. 1. 
2016 

ZMATENÉ PENÍZE 
vlastní 
sbírková 

Interaktivní numizmatická výstava o zmatcích ve financích států zapojených do první světové války 
(nouzovky, kolkování, hyperinflace, poukázky ze zajateckých táborů apod.) a o tématech na tehdejších 
platidlech – historii, pověstech, komiksech, humoru a různých kuriozitách… K vidění bylo na 250 
papírových platidel z let 1803 až 1924. Součástí výstavy byl bohatý interaktivní program – magnetické 
skládačky, převlékání do kostýmů (a focení v nich) nebo třeba originální společenské hry Jak se stát 
keťasem.  
Výstava je koncipována jako putovní a bude nabízena dalším zájemcům. (P. Chaloupka) 
 
12. 12. 2015 – 28. 2. 
2016 

LITOMYŠL NA LEDĚ 
80 LET HOKEJE V LITOMYŠLI 

vlastní 
nesbírková/sbírková 

Výstava k 80. výročí založení hokejového oddílu v Litomyšli dokumentovala tento sport od jeho počátků až 
po současnost. Litomyšlští hokejisté a příznivci hokeje zapůjčili na výstavu tolik dokumentů, fotografií, 
dresů, bruslí, hokejek, pohárů a medailí, že mohla vzniknout poměrně ucelená expozice o dějinách 
litomyšlského hokeje. Na výstavě bylo také možné např. vyzkoušet hokejovou výstroj, trénink „na suchu“, 
zahrát stiga hokej, shlédnout krátké filmy z historie hokeje a mnoho dalšího. (M. Vopařilová, R. Kmošková) 
 
 
Jiné výstavní prostory: 
místo / termín název a legenda vlastní/zapůjčená 

sbírková/nesbírkov
á 

5. 2. – 29. 3. Městské muzeum v Ústí nad 
Orlicí 
11. 4. – 17. 5. Galerie Františka Drtikola 
Příbram  
22. 5. – 23. 8. Regionální muzeum v Žatci 
8. 9. – 1. 11. Prachatické muzeum 
4. 12. 2015 – 20. 2. 2016 Jihomoravské 
muzeum ve Znojmě 
 

RETROGAMING – POČÁTKY 
OSOBNÍCH POČÍTAČŮ U NÁS 
Úspěšná putovní výstava se 
v r. 2015 uskutečnila v pěti 
muzeích po celé republice. 
(P. Chaloupka) 

vlastní 
nesbírková 

 
 

• doprovodné programy, práce s veřejností 
a) První čtvrtek v měsíci vstup do muzeí a galerií zdarma 

• muzeum se připojilo k celoměstské kampani za účelem zvýšení 
turistického ruchu a dostupnosti kultury; akce se účastní 15 muzeí a 
galerií; město k ní vydalo propagační tiskoviny (skládačka, plakát) 

b) Zimní dětská herna 
• hraní rodičů s dětmi v teple muzejního sálu, 10. 1. – 15. 3. (R. 

Kmošková) 
c) komentované prohlídky výstavy Chaloupka na vršku  

• pro školy s lektorkami v krojích, do 6. 4. (M. Vopařilová, R. Kmošková) 
d) Masopust držíme… - dílny pro školy 

• lektorované tvoření masopustních masek a vrkočů, 10. – 12. 2. 
(R. Kmošková) 

e) Veselé jarní tvoření  
• lektorovaná dílna a povídání o velikonočních zvycích pro školy i veřejnost, 

pletení pomlázek, malování na sklo, tvorba z drátů, floristika, vynášení 
Morany, folklórní vystoupení souboru Heblata, 25. – 28. 3. (R. Kmošková) 

f) doprovodný program k výstavě Šárka Hrouzková a její žáci (R. Klimeš) 

• přednáška architekta Radka Tomana Čínský prostor, zkušenosti 
z poznávání čínských měst – zkušenosti z doktorského studia 
architektury v Číně, 10. 2. 

• projekce filmu Ještě žiju s věšákem plácačkou a čepicí a následná 
beseda na téma adaptace divadelní hry na film se scénáristy filmu 
Romanem Švejdou a Pavlem Göblem, 21. 2. 
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• přednáška Lukáše Gavlovského Neobvyklé stavby a stavbičky ze 
dřeva, slámy a hlíny – zkušenosti z vytváření vlastního domu 
vestavěného ve stodole a života v něm, 7. 3. 

• komentovaná prohlídka výstavy se Šárkou Hrouzkovou, 14. 3. 
g) doprovodný program k výstavě Klenoty z hlubin věků (J. Němcová) 

• vernisáž se směnným obchodem a představením oděvů a zbroje 
od pravěku do raného středověku ve spolupráci s občanský sdružením 
Bacrie Česká Třebová, 3. 4. 

• přednáška Davida Vícha: Fenomén bronzových depotů, 6. 5. 
(přednášející je archeologem Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě) 

• přednáška Jana Jílka: Co víme o Keltech a Germánech ve 
východním Polabí a na česko-moravském pomezí?, 13. 5. 
(přednášející je archeologem Východočeského muzea v Pardubicích) 

h) 15. výročí vzniku Pardubického kraje 
• u příležitosti 15. výročí vzniku zřizovatele muzea byly uskutečněny dvě 

komentované prohlídky celého muzea (R. Klimeš); pro všechny 
návštěvníky muzea bylo vstupné zdarma, 24. 4. 

i) Zahájení IV. litomyšlské lázeňské sezony - muzeum se již tradičně připojilo 
k celoměstskému (recesistickému) zahajování lázeňské sezony několika akcemi: 

• výstava železničních modelů, 25. – 26. 4. (viz výše) 
• Lázeňská pohoda v muzeu – sluneční lázně s políbením Múzy – 

posezení na slunečních terasách muzea s prvně otevřenou muzejní 
kavárnou (zajistila restaurace Rettigovka) a múzou Kleió, 25. 4. (R. 
Kmošková) 

• muzejní lázeňská lavička – s malbou tradičních motivů litomyšlského 
lidového nábytku (S. Běťáková) 

j) Gastroslavnosti M. D. Rettigové – u příležitosti litomyšlských gastroslavností 
a oslav výročí slavné kuchařky muzeum pořádalo několik akcí: 

• Dobrá rada slovanským venkovankám aneb Pojednání, kterak 
pokrmy sprosté lacině i chutně připravovati – interaktivní program a 
výroba marcipánových výtvorů pod vedením Soni Pelclové, 23. 5. (R. 
Kmošková) 

• S trochou nostalgie aneb vařme trochu česky – křest nové kuchařské 
knihy Miroslavy Kuntzmannové na slunečních terasách muzea, 23. 5. 
(R. Kmošková) 

• výstava osobních předmětů M. D. Rettigové, 22. – 24. 5. (viz výše) 
k) Archeologie s příběhem 

• cílem společného projektu muzea a Městské knihovny Litomyšl v rámci 
Litomyšlské univerzity třetího věku byla podpora mezigeneračního soužití 
a poznání historie města; smíšené „týmy“ prarodičů s vnoučaty si v pěti 
sobotních setkáních vyzkoušely práci archeologa od vlastního výzkumu až 
po tvorbu nálezové zprávy, květen – říjen (J. Němcová, R. Kmošková) 

l) povrchová prospekce – zábava i poučení 
• ve spolupráci s Klubem turistů při Litomyšlské univerzitě třetího věku 

proběhla archeologická povrchová prospekce na vybrané lokalitě na 
Poličsku, duben (J. Němcová) 

m) Letní dětská herna 
• volné hraní rodičů s dětmi, 30. 5. – 28. 9. (R. Kmošková) 

n) Léto s Merkurem aneb prázdninová dílna s oblíbenou stavebnicí 
• lektorovaná letní dílna pro malé i velké, stavba modelů ze známé 

stavebnice s oceněním nejlepších výtvorů, 25. 7. (R. Kmošková, H. 
Klimešová) 

o) Krajské dožínky 2015 
• pro Krajské dožínky v Pardubicích muzeum připravilo ve spolupráci 

s občanským sdružením Bacrie Česká Třebová praktické ukázky 
zpracování obilovin, pečení chleba, ochutnávku pravěkého piva aj., 20. - 
21. 9. (R. Kmošková) 

p) komentované prohlídky výstavy Krátké chladné zbraně z 19. a 20. 
století 

• komentované prohlídky vedli Jaroslav Bryška a Václav Mach, sběratelé 
a majitelé vystavených předmětů, 18. 10. a 15. 11. (R. Klimeš) 

q) ArchiMyšl 2015 – v rámci širšího a tradičního celoměstského projektu oslav 
Světového dne architektury muzeum pořádalo několik akcí: 

• výstava k 15 letům Klášterních zahrad, 3. 10. – 15. 11. (viz výše); 
vernisáží výstavy 2. 10. byly zahájeny celé oslavy, které pokračovaly 
slavnostním předáním přístavby piaristické koleje do užívání 
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• slavnostní uložení Velkých dějin zemí Koruny české, 3. 10. (viz výše) 
r) doprovodný program k výstavě Zmatené peníze 

• komentované prohlídky pro školy s využitím interaktivních prvků 
výstavy (M. Janderová, P. Chaloupka, R. Kmošková)  

• komentované prohlídky pro veřejnost, 2x (P. Chaloupka) 
• Tvorba vlastní měny – lektorovaná dílna, odlévání peněz z čokolády, 

20. 12. (R. Kmošková) 
s) představení vzpomínkové knihy Anny Matičkové Jako zlatá zrnka 

v písku 
• představení nové knihy ve spolupráci s městem Litomyšl za účasti editora 

Zdeňka Karla Slabého a Václava Pavlíčka, profesora pražské právnické 
fakulty a dlouholetého přítele Matičkových, 29. 11. (M. Boštík) 

t) Zimní dětská herna  

• hraní rodičů s dětmi v teple muzejního sálu, 6. 12. 2015 – 28. 3. 2016 
(R. Kmošková, S. Běťáková) 

u) doprovodný program k výstavě Litomyšl na ledě 
• beseda s „lidmi od hokeje“ - členy litomyšlského klubu, hokejisty, 

ledaři i fanoušky, 13. 12. (R. Kmošková, M. Vopařilová) 
v) programy o adventních nedělích 

• 29. 11. - přestavení knihy Jako zlatá zrnka v písku (viz výše) 
• 6. 12. – otevření Zimní dětské herny (viz výše 
• 13. 12. – beseda s „lidmi od hokeje“ (viz výše) 
• 20. 12. – dílna Tvorba vlastní měny (viz výše) 

w) Štědrovečerní koledování s Betlémským světlem (R. Kmošková, R. Klimeš) 
• tradiční koledování odpoledne 24. 12. se skupinou Věneband Litomyšl; 

občerstvení a Betlémské světlo zajistili litomyšlští skauti, otevřen byl 
i sousední piaristický kostel (ve spolupráci se Zámeckým návrším 
Litomyšl) 

x) Pojďte s námi do muzea 

• celoroční program pro školy, dobrodružná cesta staletími, řemesla, 
historie; program lze objednat samostatně nebo přes projekt Škola na 
zámku Litomyšl (garantem programu je Zámecké návrší Litomyšl o.p.), 
do něhož je zapojen; realizováno 17x pro školy (365 účastníků) (R. 
Kmošková, M. Janderová) 

y) program Udělej si vlastní sgrafito!  
• unikátní projekt, při kterém si účastníci kurzu mohou vyrobit vlastní 

renesanční sgrafito; program lze objednat samostatně nebo přes projekt 
Škola na zámku Litomyšl (garantem programu je Zámecké návrší 
Litomyšl o.p.), do něhož je zapojen; realizováno 6 kurzů pro školy a 2 pro 
veřejnost (123 účastníků) (H. Klimešová, M. Vopařilová, R. Kmošková, S. 
Běťáková, M. Janderová) 

 
• sbírky muzea na internetu  

a) probíhala pravidelná aktualizace internetové databáze Sbírky RML online 
(www.sbirky.rml.cz), která byla spuštěna v r. 2008 

b) v závěru roku byl zprovozněn portál Klíč ke sbírkám muzeí Pardubického kraje 
(www.klickesbirkam.cz) jako společný publikační portál čtyř krajských muzeí 

c) menší část sbírek (výtvarné umění – malba) je přístupná na národním portálu 
eSbírky (www.esbirky.cz) (R. Klimeš) 
 

• domovské webové stránky RML a profil na facebooku 
a) probíhala pravidelná aktualizace domovských webových stránek a facebooku – 

tiskové zprávy, informace o akcích pro veřejnost, zpráva o činnosti, snímky 
z výstav a doprovodných programů aj. (P. Chaloupka, H. Klimešová) 

 
• propagace RML, vztahy s médii 

a) každoměsíční tiskové konference města Litomyšl 
b) tisk plakátů a pozvánek na akce muzea 
c) spolupráce s tiskem (rozhovory, vlastní články) - Lilie, Svitavský deník, Pardubický 

rozhlas, Mladá fronta DNES - Kraj Pardubický, Česká televize – redakce Pardubice, 
Česká televize - dětský kanál Déčko a pořad Tam-tam, CMS TV Svitavy (místní 
kabelová televize) 

d) osobní vazby s novináři 
e) internetové portály: Kudy z nudy, Kam s dětmi  
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7. NÁVŠTĚVNOST MUZEA  
 
 hlavní budova Rodný byt B. Smetany 
návštěvníci celkem 16 747 8 769 
z toho návštěvníci 
přednášek 

60 0 

z toho návštěvníci kulturních 
a vzdělávacích akcí RML 

924 0 

 
Muzeum bylo otevřeno celoročně (zavírací den pondělí), Rodný byt B. Smetany byl tradičně otevřen 
v návštěvnické sezoně (duben – září). Celkově muzejní prostory a jeho programy navštívilo 25 516 osob.  
 
 
 
 

8. PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 
   

Zhodnocení hospodaření RML za rok 2015 
Výnosy                                                      Kč    9 501 765,88 
Náklady Kč    9 501 765,88 
Výsledek hospodaření – zisk Kč                 0,00 

  
  

Podíl na celkovém rozpočtu (Kč 9 074 000,00) 
položka částka % celkového rozpočtu 
energie Kč       588 014,75      6,48 % 
mzdy + odvody Kč    4 720 942,00    52,03 %  
odpisy   Kč       558 922,62      6,16 %  
akviziční činnost Kč          2 250,00      0,02 %  
celkové 
příjmy                                          

Kč  9 501 765,88  104,71 %  

v tom:  provozní příspěvek Kč  7 395 500,00    81,50 %  
            příjmy ze vstupného   Kč     574 263,00      6,33 %  
           příjmy z posk. služeb        Kč     917 376,50      10,11 %  
granty – kniha Matičková z města 
+ MK ČR na zpřístupnění malířské 
sbírky muzea na internetu 

Kč     108 000,00      1,19 %  

           dotace (Město Lit.) Kč    300 000,00       3,31 % 
          dary Kč    110 000,00      1,21 % 

  
 

Stav a čerpání fondů 
zůstatek 2014 Kč       10 805,00 
příjmy Kč       33 843,00 
čerpání  Kč       36 646,00 

fond kulturních a sociálních potřeb 

zůstatek 2015 Kč         8 002,00 
zůstatek 2014 Kč     563 900,91 
příjmy Kč     110 000,00 
čerpání Kč     110 000,00 

fond rezervní 

zůstatek 2015 Kč     563 900,91 
zůstatek 2014 Kč            279,92 
příjmy Kč     698 992,62 
čerpání Kč     565 791,50 

fond reprodukce majetku 

zůstatek 2015 Kč     133 481,04 
                    
         

Personální obsazení 
přepočtený počet 
pracovníků 

13,39 100,00 %  

z toho odborný 
personál 

8,59 64,15 % Mgr. René Klimeš, ředitel, kurátor sbírek 
Mgr. Petr Chaloupka, zástupce ředitele, kurátor sbírek 
Renata Kmošková, programová produkční 
Mgr. Jana Němcová, archeolog, kurátor sbírek 
Mgr. Miluše Vopařilová, archivář, kurátor sbírek 
PhDr. Martin Boštík, kurátor sbírek 
Mgr. Hana Klimešová, kurátor sbírek 
BcA. Simona Běťáková, DiS, konzervátor 
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Jan Kadava, dokumentátor, správce budov (od 1. 3.) 
obslužný 
personál 

4,80 35,85 % Alena Hynková, účetní 
Martina Janderová, administrativa (od 1. 3.) 
Lenka Coufalová, úklid 
Lenka Hanychová, pokladní muzeum (do 28. 2.) 
Martina Janderová, pokladní muzeum (do 28. 2.) 
Bc. Tereza Žďárová, pokladní muzeum (od 1. 3.) 
Bc. Kateřina Morávková, pokladní muzeum (od 1. 3. do 13. 9.) 
Bc. Václav Morávek, pokladní muzeum (od 15. 9.)   
Šárka Fulíková, průvodce Rodný byt B. Smetany (sezónně) 
Marie Křemenáková, průvodce Rodný byt B. Smetany (sezónně) 

počet VŠ   7     
 
V personálním obsazení nejsou uvedeny osoby zaměstnané na mimopracovní poměr (dohody o provedení 
práce a dohody o pracovní činnosti).  
 
 
 
 
V Litomyšli 24. 1. 2016       Mgr. René Klimeš 
         ředitel RML 
 


