
Regionální muzeum v Litomyšli 
zřizované Pardubickým krajem 

 
 
TISKOVÁ ZPRÁVA 
20. prosinec 2012 
 
 
FILM O STĚHOVÁNÍ MUZEA 
 
Průběh revitalizace Regionálního muzea v Litomyšli je od počátku natáčen. Účel filmového záznamu je 
především dokumentační; v budoucnu bude možné z mnohahodinového záznamu vytvořit různorodé 
dokumentární filmy. Rádi bychom veřejnosti nabídli „drobnou ochutnávku“ již v průběhu opravy muzea 
a krátce po jejím dokončení. Naším záměrem je vytvořit sérii krátkých filmů, které se budou zabývat 
stěhováním muzea, archeologickým výzkumem, tvorbou nové stálé expozice a vlastními stavebními 
pracemi. 
Dnes Vám nabízíme ke shlédnutí první část filmové série, která se týká stěhování muzea (včetně stěhování 
piaristické knihovny). Film je ke shlédnutí na internetové adrese http://youtu.be/1K8qxwFq5AY.  
 

(R. Klimeš) 
 
 
 
ŠTĚDROVEČERNÍ KOLEDOVÁNÍ  
24. prosince ve 13.30 hodin před domem U Rytířů  
 
Srdečně Vás zveme na tradiční Štědrovečerní koledování – zpívání se skupinou Věneband. Vzhledem 
k probíhající opravě muzea a rovněž přilehlé Jiráskovy ulice se tentokrát setkáme před domem U Rytířů na 
Smetanově náměstí. 
Koledování se koná s laskavou podporou Městské galerie Litomyšl, jejíž prostory můžete navštívit i na 
Štědrý den. 

(R. Klimeš) 
 
 
Exteriérová výstava 
ŽIDÉ V LITOMYŠLI 
od 1. prosince 
 
V neděli 2. prosince 2012 uplynulo 70 let od násilné deportace Židů z Litomyšle. Z více než sta Židů, kteří byli 
deportováni mezi lety 1942 až 1945, se dožila konce války asi desetina. Město Litomyšl ve spolupráci s dalšími 
subjekty připravilo jako připomenutí těchto událostí od 29. listopadu do 4. prosince 2012 několik akcí pro školy 
i širokou veřejnost (více na www.litomysl.cz). 
Regionální muzeum v Litomyšli se podílelo na přípravě a realizaci exteriérové výstavy „Židé v Litomyšli“, která byla 
instalována v místech, kde stávala židovská synagoga (nedaleko Smetanova domu, poblíž pobytové lávky přes 
řeku Loučnou). 
Vernisáž výstavy se uskutečnila v sobotu 1. prosince 2012 v 18.00 hodin.  

(R. Klimeš) 
 
 
Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli  
 
AKTUALITY: 
 
Archeologický výzkum: Během listopadu a prosince 2012 bylo v místech budoucího vstupního objektu 
muzea (směrem k Jiráskově ulici) archeologicky odhaleno větší množství stavebních konstrukcí, které 
náležejí tzv. novému městu ze 16. století. Jedná se o pozůstatky především městských domů včetně 
několika sklepů. Výzkum zdaleka není ukončen, nicméně už dnes je zřejmé, že některé z těchto 
významných nálezů bude nezbytné zachovat in situ, což bude vyžadovat změnu projektu vstupního objektu 
muzea. 



Stavební práce: V historické budově muzea probíhají přípravné stavební práce, především bourání 
novodobých příček a proražení budoucích francouzských oken kavárny ve druhém suterénu směrem 
k městu. Vybourány a uloženy byly také historické architektonické články (především renesanční a mladší 
ostění dveří), které byly druhotně za první republiky zazděny v chodbě prvního suterénu (dříve chodba 
k čajovně). V těchto místech budou v budoucnu průchody mezi historickou budovou a novým suterénním 
vstupním objektem. 
 

 

Archeologický výzkum: Dne 2. listopadu začal standardní záchranný archeologický výzkum v místech 
budoucího vstupního objektu muzea (směrem k Jiráskově ulici). Tomu předcházelo za dozoru archeologů 
prováděné navrtání pilotů opěrné stěny výkupu a skrývka mechanizací do hloubky určené předchozím 
zjišťovacím výzkumem. Archeologové pracují také v interiéru budovy, v jejím prvním suterénu.  
Výzkum provádí Východočeské muzeum v Pardubicích. 
Před muzeem bylo odkryto větší množství zdiva, které pochází z tzv. nového města ze 16. století, dále různě 
staré dlažby apod.  
 
Stavební práce: Od začátku listopadu probíhají první přípravné práce v historické budově muzea, zejména 
bourání novodobých příček.  
 

muzeum je pro veřejnost uzavřeno od 1. července 2012 
předání staveniště zhotoviteli PKS INPOS a.s. proběhlo 10. září 2012 
stavba bude dokončena v prosinci 2013 
muzeum se znovu otevře veřejnosti v jarních měsících roku 2014 

 
 (R. Klimeš) 

 
 
 

Rodný byt Bedřicha 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 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: 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 
Film, akce pro veřejnost – Mgr. René Klimeš, 739 031 849, klimes@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! 


