Regionální muzeum v Litomyšli
zřizované Pardubickým krajem

TISKOVÁ ZPRÁVA
23. říjen 2013
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.
Archeologický výzkum: Záchranný archeologický výzkum byl dokončen. Trval téměř rok (standardní
výzkum byl zahájen 2. 11. 2012), prozkoumány byly nově zastavované a upravované plochy na třech
stranách muzejní budovy. Nejcennějšími nálezy jsou stavební konstrukce tzv. horního města ze 16. století,
které zůstanou zachovány a chráněny novým suterénním objektem. Nyní archeology čeká zpracování
veškerých nálezů a v neposlední řadě publikování výsledků.
Stavební práce: V historické budově probíhají práce ve všech interiérech (např. pokládka podlah, malování,
osazení radiátorů topení).
Na ploše pod muzeem směrem k městu se betonují opěrné zídky budoucích teras.
Před měsícem byla zahájena stavba vstupního objektu muzea, který se musel přesunout na dvoreček bývalé
čajovny. V současné době je prakticky dokončeno betonování polosuterénu, na němž bude uložena
montovaná konstrukce vlastního foyer.
Začaly práce na ochranném suterénním objektu před muzeem směrem k zámku, který zastřeší
archeologicky odkryté pozůstatky horního města. Vybudovány byly základy, nyní se pracuje na armování
svislých stěn.

Spodní část budoucího vstupního objektu
muzea na bývalém dvorečku. Betonový
polosuterén na snímku obsáhne technické
zázemí, nahoře vyroste konstrukce vlastního
foyer. Vpravo prostor přístupového schodiště.
foto René Klimeš 23. 10. 2013

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)

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
Návštěvnická sezóna v Rodném bytě Bedřicha Smetany byla ukončena. Prohlídky mimo sezónu 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
Archeologie – Mgr. Jana Němcová, 739 031 857, nemcova@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!

