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Historické město roku 2000, evropské
kvetoucí město, rodiště Bedřicha Smetany, pyšnící se
renesančním zámkem na Seznamu UNESCO, ale také
moderní architekturou evropské úrovně. 

Město Litomyšl má ideální předpoklady pro
rozvoj kongresové turistiky. Je zde celá řada objektů
vhodných pro pořádání menších kongresů, konferencí,
sympózií, přednášek a firemních akcí. Existuje zde také
řada organizací, které vám s pořádáním kongresů
pomohou. Kulturní a historické prostředí města
a exkurze po okolí navíc mohou být pro účastníky
vícedenních kongresů vítaným zpestřením.

Litomyšl

Litomyšl město kongresové turistikyš 
1 Zámecké kongresové centrum 
2 Evropské školicí centrum
3 Smetanův dům
4 Lidový dům 
5 Music club Kotelna
6 Orion Arena 
7 Hotel Zlatá hvězda 
8 Hotel Dalibor

9 Domov mládeže pedagogické školy
10 Areál II. a III. základní školy
1 Rodný byt Bedřicha Smetany
2 Muzeum antického sochařství a architektury
3 Regionální muzeum
4 Klášterní zahrady 
5 Portmoneum
6 Dům U Rytířů – Městská galerie

7 Kostel Povýšení sv. Kříže 
8 Kostel Nalezení sv. Kříže 
9 Pomník Bedřicha Smetany

10 Pomník Aloise Jiráska
11 Tenisová hala SPORT
12 Primátorská hráz
13 Městská sportovní hala
14 Sportovní areál Černá hora

Doprava
• pomoc s naplánováním optimálních

spojů veřejné dopravy
• organizování soukromé skupinové

dopravy do Litomyšle

Ubytování
• organizátoři kongresů pro vás zajistí 

ubytování v Litomyšli 
• zhotoví cenové nabídky dle kvality 

požadovaného ubytování 

Stravování
• skupinové nebo individuální

stravování v restauracích  
• cateringové stravování
• pořádání rautů a slavnostních večeří
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Zámecký areál

Nejvýznamnější kongresové prostory se
nachází v zámeckém areálu. Renesanční zámek nabízí
kromě mnoha krásných sálů a salonků také prostory
vhodné pro doplňkový program: zámecké sklepy se
stálou expozicí soch Olbrama Zoubka, barokní
divadélko, zámecká kaple, rodný byt B. Smetany,
Městská galerie, Muzeum antického sochařství
a architektury…

1 Zámecké kongresové centrum
2 Evropské školicí centrum
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Zámecké kongresové
centrum 

Tvoří ho tři samostatné části: šest místností
v přízemí zámku, pět místností ve II. patře a dva sály
s příslušenstvím v bývalém zámeckém pivovaru,
kde se narodil Bedřich Smetana. Prostory
kongresového centra byly vybudovány před prvním
setkáním středoevropských prezidentů v roce 1994.     

• Maximální kapacita je 1200 lidí
• Kapacita největšího sálu je 200 návštěvníků  

8

1 Toulovcovy maštale
2 Janov
3 Budislav – ekumenický kostel Boží lásky
4 Polička
5 Proseč – kostel sv. Mikuláše
6 Nové Hrady – zámek
7 Pivnice
8 Toulovcovy maštale – značení cyklostezek
9 Svojanov – hrad 

10 Budislav – Toulovcova rozhledna 
11 Růžový palouček

6

9
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Tipy na výlet do okolí 

1

4 5

Také okolí Litomyšle láká k návštěvě. Za
vidění stojí pískovcové skály Toulovcovy maštale, které
se nachází mezi Budislaví, Prosečí a Novými Hrady.
V Nových Hradech nelze vynechat prohlídku
tzv. českých Versailles, kterými je jedinečný rokokový
zámek vystavěný ve stylu francouzských letních sídel.
Při zpáteční cestě do Litomyšle se můžete zastavit na
Růžovém paloučku, památném místě kde se loučili
členové jednoty bratrské po bitvě na Bílé Hoře.

3

2

Evropské školicí centrum 

Nachází se v části Zámeckého pivovaru, která
prochází zásadní rekonstrukcí. Již dnes jsou k dispozici
dva sály a dvě učebny. Od roku 2007 zde přibude asi
60 lůžek, další víceúčelový sál, čajovna, fitness se
zázemím a saunou.   

• Maximální kapacita 400 lidí     
• Kapacita největšího sálu je 150 návštěvníků 
• Prostory v zámeckém areálu je samozřejmě 

možné spojit
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Smetanův dům 

Secesní budova na nábřeží řeky Loučné je
jakýmsi malým litomyšlským Národním divadlem.
K pořádání nejrůznějších akcí včetně plesů jsou
vhodné oba sály – malý a velký. V budově se nachází
stylově zařízená restaurace Karlov. Přímo vedle budovy
je park s malým jevištěm vhodný pro letní koncerty.    

• Maximální kapacita je 600 návštěvníků
• Kapacita velkého sálu je 500 míst

1412 13

1 Ulice J. Váchala s moderní sgrafitovou výzdobou
2 Představení operního festivalu

Smetanova Litomyšl
3 Stálá expozice soch O. Zoubka

v zámeckých sklepích
4 Šantovo náměstí s kostelem Povýšení sv. Kříže
5 Představení v rámci Toulovcových

prázdninových pátků
6 Regionální muzeum
7 Starodávný jarmark na Smetanově náměstí
8 Tenisová hala SPORT
9 Squashové kurty v hale SPORT

10/13 Městská sportovní hala 
11 Akce v Klášterních zahradách
12 Bowling v hale SPORT 
14 Městský stadion Černá hora 

8

10

9

11
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Tipy na zpříjemnění
pobytu 

Pro doplnění seminářů a kongresů je možné
využít veřejných kulturních akcí, ale rádi zajistíme
program i na základě vašich požadavků.
Zprostředkujeme procházku Litomyšlí s průvodcem
a prohlídku památkových objektů včetně
doprovodných programů. K aktivnímu využití volného
času láká sportovní areál Černá hora, kde si můžete
zahrát tenis, squash, bowling, volejbal, je zde moderní
atletický i zimní stadion a nově také bikepark. Pro
odvážnější je tu také široká nabídka outdoorových
aktivit: vyjížďky na koních, cyklistické výlety,
horolezecký výcvik, výuka na windsurfingu, nordic
walking apod.

1

3

5

4

4

6 7

2

Lidový dům 

Budova je postavená v neorenesančním
stylu se secesními a moderními prvky. Vedle velkého
sálu s originální štukovou výzdobou se nachází bar
s kuchyňským zázemím. V přízemí budovy je
restaurace a kulečníková herna Billard centrum.
Příjemné venkovní posezení láká zahrát si petanque.     

• Maximální kapacita velkého sálu je 300 osob 
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Litomyšl

V Litomyšli je mnoho dalších prostorů, které
jsou vhodné pro pořádání určitých typů školení či
workshopů, případně pro doplňkový program. Svým
specifickým interiérem, výbornými světly a zvukem
zaujme Music club Kotelna. Pro větší akce je vhodná
Orion Arena, naopak pro intimnější firemní akce či
školení jsou ideální salonky v hotelech Zlatá hvězda 
či Dalibor. Také prostory některých základních
a středních škol mají vhodné parametry pro
pořádání školení.

1 Domov mládeže pedagogické školy
2 Sál Zámeckého pivovaru
3 Klášterní zahrady
4 Sál hotelu Zlatá hvězda
5 Zámecké sklepy se stálou expozicí soch O. Zoubka
6 Atrium III. základní školy
7 Orion Arena
8 Music club Kotelna
9 Kostel Povýšení sv. Kříže

10 Ekumenická kaple v Evropském školicím centru
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