
Regionální muzeum v Litomyšli
zřizované Pardubickým krajem

TISKOVÁ ZPRÁVA
20. března 2014

Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli 

AKTUALITY:

V souvislosti s významnými archeologickými nálezy došlo k podstatné změně projektu, zejména vstupního 
objektu muzea – podrobnosti viz tisková zpráva z 18. 2. 2013. Dokončení celé stavby se posouvá o několik 
měsíců na jaro 2014.

Stavební práce: V historické budově pokračuje pokládka dubových parketových podlah, kterých je kolem 
tisíce metrů čtverečních. Dále se pokládají dlažby. Probíhá zde řada drobnějších zednických a zejména 
elektroinstalačních prací, osazování nových prostupů novými dveřmi aj.
Dne 17.3. byla zahájena instalace výstavního mobiliáře nové stálé expozice muzea nazvané „Litomyšl –
město kultury a vzdělanosti“.
Na bývalém dvorečku čajovny stojí hrubá stavba nového vstupního objektu. Uvnitř probíhají zejména 
sádrokartonářské práce.
Před muzeem směrem k zámku je zadlážděný ochranný suterénní objekt pro archeologicky odkryté 
pozůstatky horního města. V jeho interiéru byla zahájena konzervace těchto pozůstatků.

Prostor budoucí expozice 
(místnost pro „Kabinet starších 
dějin“) připravený pro instalaci 
mobiliáře expozice, která byla 
zahájena dne 17. 3.
foto René Klimeš 17. 3. 2014

muzeum je pro veřejnost uzavřeno od 1. července 2012
předání staveniště zhotoviteli PKS INPOS a.s. proběhlo 10. září 2012
stavba bude dokončena v jarních měsících roku 2014
muzeum se znovu otevře veřejnosti v létě 2014

(R. Klimeš)



Nový sborník
POMEZÍ ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Regionální muzeum v Litomyšli vydalo již 14. svazek sborníku prací ze společenských a přírodních věd. 
K zakoupení je v litomyšlských knihkupectvích a na pracovišti muzea v budově zámeckého pivovaru (po 
dohodě na tel. 461 615 287).
Objednávky poštou – telefonicky nebo e-mailem: kolarova@rml.cz.
Cena 100,- Kč

ČLÁNKY
Ivo Kořán: Umění řeholních kanovníků sv. Augustina 
Martin Pavlíček: Kaňka, Braun & Trevisani co-production, Podoba a osudy hlavního oltáře piaristického 
kostela Nalezení sv. Kříže v Litomyšli
Tereza Jiroušková: Sochař Antonín Appeller (1677–1735) 
Vladislava Říhová: Bratrstvo a kaple sv. Isidora v Křenově 
Petr Kočí: Architektonická a urbanistická činnost Antonína Ausobského v Litomyšli po roce 1918 
Hana Pospíšilová: Pozemková a lesní reforma na Litomyšlsku v letech 1919–1935, Průběh pozemkové 
reformy reflektovaný vzpomínkami a deníkovými zápisy Václava Čapka 
Jana Procházková: Hřebečští Němci ve staré vlasti a v Německu 

MATERIÁLY
Pavel Helan: Zmínky o Litomyšli dvacátých let dvacátého století ve vatikánských archivech 
Na litomyšlském zámku, Autorizovaný přepis rozhovoru Olbrama Zoubka s Martinem a Marcelou 
Boštíkovými uskutečněného 17. října 2010 

SDĚLENÍ
Jan Betlach: Karel Vejrych – zapomenutý klavírní virtuos 
Jan Šlégr: Litomyšlský orloj z hlediska astronomického 

NOVÁ LITERATURA
Jiří Křesťan: Zdeněk Nejedlý, politik a vědec v osamění, Paseka, Praha–Litomyšl 2012 (Milan Skřivánek) 
Monografie Václava Boštíka (Terezie Nekvindová) 

(M. Boštík)

Záchranná počítačová akce

Regionální muzeum v Litomyšli sbírá staré počítače, kterým věnuje 
v blízké budoucnosti velkou výstavu. Prosíme o pomoc každého, 
kdo by byl ochoten se zapojit – kdo by chtěl darovat nebo za 
rozumnou cenu odprodat starou výpočetní techniku. Kromě 
samotných počítačů sbíráme také periferie, software, tiskoviny... 
Zajímají nás osobní a domácí počítače do začátku 90. let. Máte-li 
doma některý z počítačů z té doby (Didaktik, IQ, PMD, Sinclair, 

Commodore, Amiga, Atari, Amstrad, Sharp, Tandy, Apple, IBM, východoevropské počítače, herní konzole a 
jiné), kontaktujte prosím našeho pracovníka Petra Chaloupku (email: chaloupka@rml.cz, telefon: 
461 615 287, 605 508 753, osobně v budově zámeckého pivovaru – průjezd).

(P. Chaloupka)

Rodný byt Bedřicha Smetany

V Rodném bytě Bedřicha Smetany bude v dubnu zahájena návštěvnická sezona. V dubnu bude expozice 
přístupná o víkendech (9-12, 13-17 hod.), od května ve dnech úterý až neděle. Prohlídky mimo otevírací 
dobu je možné objednat pro skupiny minimálně 10 osob.

(R. Klimeš)



Otevírací doba – hlavní budova
od 1. července 2012 dlouhodobě uzavřena z důvodu generální opravy

Otevírací doba – Rodný byt Bedřicha 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: 40 Kč; poloviční: 20 Kč (děti, studenti, důchodci, držitelé průkazky ZTP); rodinné vstupné: 80 Kč (2 
rodiče a děti)

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
Nový sborník – PhDr. Martin Boštík, bostik@rml.cz
Záchranná počítačová akce – Mgr. Petr Chaloupka, 605 508 753, chaloupka@rml.cz

Kde pracovníci muzea sídlí?
V budově zámeckého pivovaru v Litomyšli (Jiráskova 133), část B, vstup průjezdem pivovaru z prvního zámeckého nádvoří.

Pro badatele: Po dobu generální rekonstrukce muzea je badatelna uzavřena.

Změna programu vyhrazena!




