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TISKOVÁ ZPRÁVA  
19. srpen 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. 
 
Prodloužení termínu dokon čení:  Vzhledem ke změně projektu v průběhu jeho realizace, z něhož vyplynula 
mj. výstavba neplánované budovy na dvorečku čajovny, se termín dokončení celé stavby posouvá o několik 
měsíců na jaro 2014. 
 
Archeologický výzkum: Výzkum probíhá od května na bývalém dvorku čajovny, kde vyroste nový vstupní 
objekt. Archeologové zde odkryli několik stavebních fází zděných septiků bývalých piaristických škol a ve 
starších vrstvách rovněž torzo dlažby raně novověké cesty, která byla odhalena již při vykopávkách před 
muzeem. Torzo cesty bude v budoucnu vizuálně přístupné z nového vstupního objektu. Výzkum na dvorku 
je nyní téměř dokončen, na většině jeho plochy se již provádějí stavební práce. 
Další menší archeologické výzkumy probíhají a budou probíhat kolem historické budovy muzea – jde 
o opěrnou zídku dlažby suterénního objektu, inženýrské sítě a terasy na ploše směrem k městu. 
 
Stavební práce: V historické budově muzea stavební práce zdárně pokračují. Intenzivně se pracuje 
v interiérech budovy (např. v půdní vestavbě) i na jejím exteriéru. Fasáda směrem k městu již byla opravena 
(včetně zasazení nových oken) a lešení se přesunulo k fasádě směrem k zámku. 
Ve vytápěné části suterénního objektu se budují návštěvnické toalety. 
Zahájena byla stavba vstupního objektu muzea, který se musel přesunout na dvoreček bývalé čajovny. 
V současné době jsou betonovány jeho základy.  
 

 

Příprava pro betonování základových 
pasů budoucího vstupního objektu 
muzea na dvorečku bývalé čajovny. 
foto René Klimeš 14. 8. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 jarních m ěsících roku 2014 
muzeum se znovu otev ře veřejnosti v lét ě 2014 

 
(R. Klimeš) 

 



Záchranná po čítačová 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 pošty v Litomyšli – boční vchod). 

(P. Chaloupka) 
 
 
 

Rodný byt Bed řicha Smetany 
 
Vedle stálé expozice je v Rodném bytě Bedřicha Smetany instalována i sezónní výstava. 
 
Sezónní výstava 
Prodaná nev ěsta v Evrop ě 
 
Sezónní výstava v Rodném bytě B. Smetany přestavuje 
různé inscenace nejznámější opery Bedřicha Smetany na 
současných evropských scénách. Děje se tak 
prostřednictvím špičkových snímků profesionálního 
fotografa Pavla Horníka, který se dlouhodobě věnuje 
dokumentaci představení z oblasti vážné hudby. 
 
 
 

 (R. Klimeš) 
 

 
 
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: 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 
Výstava PRODANÁ NEV ĚSTA V EVROPĚ – Mgr. René Klimeš, 739 031 849, klimes@rml.cz 
Záchranná po čítačová akce  – Mgr. Petr Chaloupka, 605 508 753, chaloupka@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!  


