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TISKOVÁ ZPRÁVA  
18. únor 2013 
 

 
„Náš“ Zden ěk Nejedlý 
Beseda o nové knize Ji řího K řesťana 
10. březen 2013, 15.00 hod., malý sál Smetanova domu v Litomyšli 
  

V neděli 10. března v 15.00 hodin se v malém sále Smetanova domu 
v Litomyšli uskuteční diskuse nad knihou PhDr. Jiřího Křesťana, CSc. 
pojednávající o Zdeňku Nejedlém (1878–1962), litomyšlském rodákovi, 
historikovi, muzikologovi a komunistickém politikovi, který patří 
k nejkontroverznějším postavám našich novodobých dějin. Mezi 
diskutujícími hosty zasednou vedle autora knihy také profesor Karlovy 
univerzity Petr Čornej a místní vědecká kapacita PhDr. Milan Skřivánek. 
Organizátory debaty jsou vedle Regionálního muzea v Litomyšli také 
Nakladatelství Paseka, Národní archiv a Město Litomyšl. 
  
Pokud si můžeme vypůjčit slova Petra Čorneje, jednoho z lektorů 
publikace, je Křesťanovo dílo „nejpodrobnější, nejobsáhlejší, faktograficky 
nejspolehlivější a nepochybně nejlepší biografií Zdeňka Nejedlého.“ Podle 
jeho dobrozdání je v rámci české historiografie tato kniha bez nadsázky 
událostí.  
 

(M. Boštík) 
 

 
 
 
Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v  Litomyšli  

 

AKTUALITY:  

Změna projektu vstupního objektu 

Před historickou budovou muzea (směrem 
k Jiráskově ulici, v místech původního 
trávníku) měl vzniknout nový suterénní 
integrovaný vstupní objekt. Archeologický 
výzkum, který je zde od listopadu 
minulého roku prováděn, odhalil větší 
množství stavebních konstrukcí, které 
náležejí tzv. novému městu ze 16. století. 
Jedná se o pozůstatky především 
městských domů včetně několika sklepů 
a také patrně příjezdové cesty a snad 
i brány z „dolního“ na „horní“ město. 
Většinu z těchto významných nálezů je 
nutné zachovat, což si vyžádalo změnu 
projektu. Archeologové se zároveň 
vyslovili proti pokračování výzkumu 
v místech středověkého hřbitova v horní 
třetině zamýšleného objektu (směrem 
k fortně). Dne 30. ledna 2013 proběhlo 
klíčové jednání všech zainteresovaných stran včetně zástupců archeologů a památkové péče, na němž byly 
dohodnuty hlavní zásady nového řešení dle návrhu arch. Josefa Pleskota. Z původně plánovaného 



vstupního objektu budou ve změněné podobě zbudovány zhruba dvě třetiny. Většina tohoto nového objektu 
bude sloužit k ochraně a prezentaci 
nejdůležitějších archeologicky odkrytých 
stavebních konstrukcí, které se stanou 
součástí muzejní expozice. Prostor bude 
přístupný z interiéru muzea. Nový vstupní 
objekt bude zbudován u severozápadní 
strany historické budovy (dvorek, bývalá 
zahrádka čajovny). Objekt, zastřešený 
jehlancovitou střechou, do parku otevřený 
velkým ateliérovým oknem, bude mít dva 
vchody – historický vchod na původní 
dvorek z Jiráskovy ulice a nový vchod od 
ulice B. Němcové. 
 
Termín dokončení stavebních prací 
zůstává nezměněn, tj. konec letošního 
roku. 
 

(R. Klimeš) 
 
 
Archeologický výzkum: V lednu 2013 byla celá plocha archeologického výzkumu před budovou muzea 
zastřešena. Prostor je temperován a uměle osvětlen. Důvodem byla nutnost pokračování výzkumu 
i v zimním období. 
Vzhledem k výše uvedeným změnám ve vstupním objektu dochází k úpravám koncepce archeologického 
výzkumu. Byl utlumen výzkum v horní třetině plochy (směrem k fortně), kde archeologové došli k horním 
vrstvám středověkého hřbitova. Hřbitov zůstane nadále nedotčen. Nový archeologický výzkum začne na 
ploše nově zamýšleného vstupního objektu (na dvorku). Cenné nálezy zde nejsou předpokládány. Zde se 
jedná téměř jistě o novodobé navážky vzniklé v souvislosti se stavbou budovy piaristických škol počátkem 
18. století. Navíc se na této ploše nacházel dřevěný přístavek toalet pro stovky žáků a i kdyby zde byl 
historický terén, byl by septiky toalet prakticky zlikvidován. 
 
Stavební práce: V historické budově muzea probíhají stále především přípravné stavební práce jako 
probourávání nových prostupů a odkryv podlah a zásypů kleneb. Začínají první stavební práce, např. 
budování výtahové šachty. 
 
 

 
muzeum je pro ve řejnost uzav řeno od 1. července 2012 
předání staveništ ě zhotoviteli PKS INPOS a.s. prob ěhlo 10. zá ří 2012 
stavba bude dokon čena v prosinci 2013 
muzeum se znovu otev ře veřejnosti v jarních m ěsících roku 2014 

 
 (R. Klimeš) 

 
 
 

Rodný byt Bed řicha Smetany 
V říjnu skončila návštěvnická sezona. 
Od listopadu do března je možné pro skupiny minimálně 10 osob objednat prohlídky na tel. 461 615 287 
nebo na info@rml.cz. 
 
 

 
Otevírací doba – hlavní budova  

od 1. července 2012 dlouhodobě uzavřena z důvodu generální opravy 
 
Otevírací doba – Rodný byt Bed řicha Smetany 

duben, říjen: So, Ne: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 
květen-září: Út – Ne: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 
Prohlídky mimo otevírací dobu je možné objednat pro skupiny minimálně 10 osob na tel. 
461 615 287 nebo na info@rml.cz. 
 



Vstupné: 
základní: 30 Kč 
poloviční: 15 Kč (děti, studenti, důchodci, držitelé průkazky ZTP) 
rodinné vstupné: 60 Kč (2 rodiče a 2 a více dětí) 
 
Tiskový servis: 
Regionální muzeum v Litomyšli, tel: 461 615 287, email: info@rml.cz 
 
Pokud máte zájem o více informací, popř. si přejete udělat rozhovor s autory výstav či projektů, kontaktujte následující pracovníky: 
Rekonstrukce muzea  – Mgr. René Klimeš, 739 031 849, klimes@rml.cz 
Archeologický výzkum  - Mgr. René Klimeš, 739 031 849, klimes@rml.cz; Martin Pospíšil, pospisil@rml.cz 
„Náš“ Zden ěk Nejedlý  – PhDr. Martin Boštík, bostik@rml.cz 
 
Kde pracovníci muzea sídlí? 
Kanceláře muzea naleznete v budově České pošty v Litomyšli (Smetanovo nám. 15), vchod z Havlíčkovy ulice, 3. patro. Jakékoli 
návštěvy je nutné předem domluvit telefonicky. 
Veškeré dosavadní kontakty (korespondenční adresa, telefony, emaily) zůstávají beze změny. 
 
Pro badatele: Po dobu generální rekonstrukce muzea je badatelna uzavřena. 
 

Změna programu vyhrazena!  


