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TISKOVÁ ZPRÁVA
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Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli 

AKTUALITY:

Stavební práce: V historické budově byla dokončena pokládka dubových parketových podlah, kterých je 
kolem tisíce metrů čtverečních. Nyní probíhá jejich broušení a finální úprava. Pokračuje řada drobnějších 
zednických a zejména elektroinstalačních prací, montáž svítidel, osazování nových prostupů novými dveřmi, 
osazování vestavěného mobiliáře aj.
Dne 17.3. byla zahájena instalace výstavního mobiliáře nové stálé expozice muzea nazvané „Litomyšl –
město kultury a vzdělanosti“.
Na bývalém dvorečku čajovny stojí stavba nového vstupního objektu. Interiér je těsně před dokončením, 
exteriér „zdobí“ lešení, z něhož bude instalováno panelové obložení střechy.
Před muzeem směrem k zámku je zadlážděný ochranný suterénní objekt pro archeologicky odkryté 
pozůstatky horního města. V jeho interiéru probíhá konzervace těchto pozůstatků.

Prostor budoucí expozice (místnost pro 
„Kabinet moderních dějin“) – uprostřed 
základ velké vitríny na Litomyšlské nebe
věnované významným osobnostem.
foto René Klimeš 17. 4. 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)



Povrchová prospekce na archeologických lokalitách

V březnu letošního roku zahájilo Regionální muzeum v Litomyšli ve spolupráci s Klubem turistů při 
Litomyšlské univerzitě třetího věku projekt „systematické povrchové prospekce a rekognoskace terénu“
na vytipovaných archeologických lokalitách. První aktivita proběhla na opevněném výšinném sídle Benátky 
u Litomyšle, které pochází z doby hradištní (raného středověku).
Tato povrchová prospekce byla zaměřena na zjištění aktuálního stavu dochování reliktů opevnění v terénu 
a separaci archeologických nálezů v nejbližším okolí lokality. Vzhledem k hojné účasti zájemců z řad Klubu 
turistů bylo možné vytvořit síť skládající se z jednotlivých úseků, ve kterých se sbíral archeologický materiál. 

V rojnici (na obrázku) se 
procházel úsek pole v
bezprostřední blízkosti 
archeologické lokality. 
Díky těmto povrchovým 
sběrům získalo RML do 
archeologické sbírky nové 
přírůstky v podobě 
keramických zlomků nádob 
datovaných do mladší doby 
hradištní (950–1200), 
středověku a novověku a 
další archeologické nálezy. 

Zajímavým nálezem je fragment středověké kameniny, která je importem a její výskyt na lokalitách není příliš 
častý. 
Další povrchová prospekce, jež se ukázala jako velmi poutavá pro její laické účastníky, bude pokračovat na 
vytipovaných lokalitách v podzimních měsících tohoto roku. 

(J. Němcová)

Rodný byt Bedřicha Smetany

V Rodném bytě Bedřicha Smetany byla zahájena návštěvnická sezona. V dubnu je 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)
Zápisy do pamětní knihy Vivat Smetana! přibývají
Při připomínce 190. výročí narození Bedřicha Smetany 2. března 2014 pořídilo Regionálním muzeum v 
Litomyšli netradiční pamětní knihu. Je určena obdivovatelům Bedřicha Smetany, kteří mají příležitost 
vyjádřit v ní při zvláštních příležitostech svůj vztah k jeho životu a dílu.

Podělte se o chvíle, kdy do Vašeho 
života vstoupila Smetanova hudba nebo 
se Váš osud protnul se skladatelovým. 
Zanechte zde své vzpomínky, pocity či 
vzkazy pro všechny, kteří v budoucnu v
této knize zalistují.
Svoje vzkazy můžete do knihy zapisovat 
po celý letošní rok v Rodném bytě B. 
Smetany. Kniha se poté uschová do 
muzejního archivu a opět otevře nejdříve 
za pět let nebo při dalších významných 
příležitostech. Věříme, že se Vám náš 
nápad líbí a společně se nám podaří 
vytvořit jedinečnou knihu osobních 
vzkazů a vyznání, která je určena nejen 
obdivovatelům Bedřicha Smetany, ale 
nám všem. Takže – Vivat Smetana!

(R. Kmošková)



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)

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
Záchranná počítačová akce – Mgr. Petr Chaloupka, 605 508 753, chaloupka@rml.cz
Archeologie – Mgr. Jana Němcová, 739 031 857, nemcova@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!




