
LitomyšlKam za kulturou



Návštěva bohatě sgrafity zdobeného renesančního
zámku je sama o sobě velkým kulturním zážitkem.
Zámek, postavený Vratislavem z Pernštejna v letech
1568–1581, tvoří překrásné kulisy i pro živou kulturu.
Na jeho druhém nádvoří se odehrává rok co rok vět-
šina pořadů festivalu Smetanova Litomyšl, první ná-
dvoří hostí divadelní představení a zámecká kaple je
kromě svateb vhodná k pořádání varhanních recitálů.

V přízemí je několik sálů, které jsou kromě seminářů
využívány pro besedy či koncerty.

• Jiráskova 93, Litomyšl
• tel. 461 615 067
• www.zamek-litomysl.cz

Zámek Litomyšl 

Zámecký pivovar a jízdárna

Sklepení renesančního zámku je exkluzivním prosto-
rem s neopakovatelnou atmosférou. V současné době
je zde umístěna stálá expozice soch Olbrama Zoubka
a nově také Srdce pro Václava Havla autorů Lukáše
Gavlovského a Romana Švejdy. V klimaticky vhodném
prostředí zde také lahvově dozrává unikátní řada vín
Chateau Litomyšl. Prostředí sklepení je využíváno pro
menší koncerty, divadelní představení, společenská
setkání i další kulturní akce. Mezi nejoblíbenější patří
mikulášské Zámecké sklepení v moci pekelné.     

• Zámek Litomyšl
• Jiráskova 93, Litomyšl
• tel. 461 612 575, 724 063 041
• www.smetanovalitomysl.cz

Zámecké sklepení 

V Městské obrazárně, která se nachází ve 2. patře
zámku, najdete výběr z kolekce nejcennějších děl ze
sbírky města, ve které nechybí zásadní díla malířů 19.
století ani špičková díla představitelů českého mo-
derního umění. V jednom z nejpůsobivějších domů na
Smetanově náměstí – v renesančním domě U Rytířů
– můžete navštívit jednu z mnoha krátkodobých vý-
stav výtvarného umění s vazbou na region. K výsta-
vám bývá připravován bohatý doprovodný program.    

• Městská obrazárna, Zámek Litomyšl, Jiráskova 93
• dům U Rytířů, Smetanovo nám. 110, Litomyšl
• tel. 461 614 765
• www.galerie.litomysl.cz

Městská galerie Litomyšl

V nově rekonstruovaném zámeckém pivovaru se na-
chází pět sálů a řada menších jednacích místností
včetně moderního gastronomického zázemí. Prostory
jsou využívány pro pořádání seminářů, společenských
setkání, ale i pro soukromé oslavy a kulturní akce.
Nově je pivovar propojen s jízdárnou, jejíž variabilní
sál má parametry koncertního sálu a bývá využíván
nejen pro koncerty, ale také pro velké výstavy či diva-
delní představení. Nezapomenutelné jsou v těchto

objektech výstavy Smetanovy výtvarné Litomyšle. Vel-
kou výhodou je možnost ubytování přímo v této pa-
mátce UNESCO.  

• Jiráskova 133, Litomyšl
• tel. 777 100 897
• www.zamecke-navrsi.cz



Muzeum nabízí novou stálou expozici „Litomyšl –
město kultury a vzdělanosti“ s řadou unikátních
předmětů i dětským programem. V suterénním ob-
jektu jsou prezentovány pozůstatky středověké brány,
hradeb a měšťanských domů a stavební vývoj zámec-
kého návrší. V muzeu jsou i velkorysé prostory určené
pro krátkodobé výstavy, které bývají vždy doplněny
řadou zábavně vzdělávacích programů. Regionální

muzeum provozuje také Rodný byt B. Smetany, který
se nachází v bývalém zámeckém pivovaru.

• Jiráskova 9, Litomyšl
• tel. 461 615 287 
• www.rml.cz

Regionální muzeum v Litomyšli

Chrám Nalezení sv. Kříže 

Na návštěvu Portmonea určitě hned tak nezapome-
nete. Sytě barevná výmalba stěn, kde se střídají na
první pohled nesourodé postavy ďáblů, skřetů
a duchů s klasickými křesťanskými motivy nebo od-
kazy na hinduismus a jiné orientální nauky, má svoji
logiku vycházející z Váchalových životních postojů. Ko-
nají se zde i krátkodobé výstavy a k uměleckým in-
tervencím bývá využíván i dvoreček Portmonea.      

• T. Novákové 75, Litomyšl
• tel. 734 541 323
• www.portmoneum.cz

Portmoneum – Museum Josefa Váchala 

Dnešní kapitulní kostel byl původně součástí augus-
tiniánského kláštera založeného biskupem Janem ze
Středy v roce 1356. V roce 2000 zde byly vysvěceny
nové varhany, které jsou koncipovány tak, aby umož-
ňovaly interpretaci hudby všech stylových období,
a jsou jedním z největších nástrojů ve východních Če-
chách. Také z toho důvodu zde kromě pravidelných

bohoslužeb probíhá řada koncertů a recitálů. Právě
zde se konají i některé pořady Smetanovy Litomyšle
a dalších festivalů. 

• Šantovo nám., Litomyšl
• tel. 461 612 263
• www.farnostlitomysl.cz

Kostel Povýšení sv. Kříže 

Nově revitalizovaný barokní chrám je dnes místem
rozjímání, ale i kulturní síní. Za vidění stojí expozice
Andělé na návrší, představující kolekci církevního
umění z kostelů královéhradecké diecéze. Pozoru-
hodné jsou i výtvarné instalace z dílny autorské dvojice
Václav Cigler, Michal Motyčka. Navštívit lze interak-
tivní program pro děti Vzhůru k andělům a Andělskou
vyhlídku. Konají se zde slavnostní bohoslužby, ale
i koncerty, výstavy a divadelní představení.

• Jiráskova ul., Litomyšl
• tel. 727 878 444
• www.zamecke-navrsi.cz



Litomyšlské „Národní divadlo” je mistrovským dílem
novorenesanční architektury již se secesními prvky.
Honosnému zevnějšku odpovídá i bohatá vnitřní vý-
zdoba včetně překrásné opony. Dnes se ve Smeta-
nově domě kromě divadelních představení a koncertů
konají i další kulturní a společenské akce - především
plesy, taneční kurzy, studentské akademie, ale i kon-
ference či společenská setkání. V přízemí byla obno-

vena restaurace Karlov. Pod vonnými lípami u Sme-
tanova domu probíhá např. pravidelná celoprázdni-
nová akce Středa, hudby vám třeba.

• Komenského náměstí 402, Litomyšl
• tel. 461 613 239
• www.smetanuvdum.cz

Smetanův dům 

Music Club Kotelna 

Lidový dům je o pár let mladší a má o trošku nižší ka-
pacitu než Smetanův dům. Přesto jde o velmi oblíbe-
nou společenskou budovu v centru Litomyšle. Lidový
dům pořádá taneční kurzy pro mládež i pro dospělé,
Odpolední čaje pro dříve narozené, taneční zábavy, di-
vadelní představení, koncerty, konference i předná-
šky. V přízemí se nachází restaurace a kulečníková
herna. V areálu před Lidovým domem si můžete za-
hrát pétanque či badminton.

• Bělidla 392, Litomyšl
• tel. 731 460 663
• www.litomysl.charita.cz

Lidový dům

Kromě běžné filmové produkce nabízí kino Sokol také
filmové premiéry, přenosy koncertů a oper. Oblíbené
jsou také tzv. večery pro dámy. Kino disponuje plát-
nem 7x3 metry, aktivním 3D systémem včetně 3D
brýlí a satelitem pro přímé přenosy. V letních měsí-
cích je ve Sportovním areálu za sokolovnou provozo-
váno letní kino a v srpnu se na Smetanově náměstí
pravidelně zastavuje Kinematograf bratří Čadíků. 

• Nerudova 83, Litomyšl
• tel. 461 612 505, 602 271 122
• www.kinolitomysl.cz

Kino Sokol

Jde pravděpodobně o první rockový klub v republice,
jehož otevření v roce 1994 iniciovala radnice. Klub byl
zřízen v bývalé kotelně a je zde každoročně pořádáno
asi 80 hudebních produkcí, z toho více než 40 s živou
hudbou. Kromě koncertů jsou zde pravidelně i fil-
mové projekce a festivaly, přenosy sportovních utkání
či soutěže amatérských kapel. Jde o místo, kde účin-
kují přední interpreti domácí scény, zvučná jména al-
ternativnějšího směru i zahraniční hvězdy.      

• Kpt. Jaroše 1129, Litomyšl
• tel. 776 278 519
• www.mckotelna.cz



V Litomyšli je prý na počet obyvatel víc galerií než v
samotné Paříži. Prostor pro moderní umění a zají-
mavé projekty naleznete v Galerii Miroslava Kubíka
na Smetanově náměstí. Galerie Zdeněk Sklenář nese
jméno svého zakladatele a jmenovce jednoho z nej-
lepších českých malířů 20. století. Celoročně má ote-
vřeno Galerie Sofia, nákupem a prodejem českého a
evropského umění 19. a 20. století se zabývá Galerie
Kroupa a litomyšlské umělce zastupuje Galerie Na

Schodech. Nejstarší soukromou galerií je Galerie de
Lara na Smetanově náměstí. Za vidění stojí i Muzeum
domečků, panenek a hraček. Unikátní je bezesporu
White Gallery v nedalekém Osíku.      

Soukromé galerie 

TOP 10 pravidelných akcí 

Litomyšl se vždy mohla pyšnit díly těch nejlepších
soudobých stavitelů a umělců. Můžeme zde na
malém území obdivovat dokonalé dědictví minulosti.
Umění je v Litomyšli běžnou součástí života – nachází
se mnohdy i ve veřejném prostoru – stačí otevřít oči
a dobře se dívat.

• Pomník Bedřicha Smetany (Jan Štursa)
• Pomník Aloise Jiráska (Vincenc Makovský)

• Pomník Jana Amose Komenského (Alois Metelák)
• Sousoší v Klášterních zahradách (Olbram Zoubek)
• Šik v Klášterních zahradách (Jasan Zoubek)
• 1 Art / 100 m2 pro umění v Mariánské ulici

(Josef Pleskot)
• Studánka v 1 Art v Mariánské ulici (Václav Cigler)
• Lázeňské lavičky – různá místa (různí autoři)
• DNA vodopád na Galerii Miroslava Kubíka

(Jiří David)

• Dvojhvězda v Havlíčkově ulici (F. Díaz a M. Karel)
• Výzdoba Nového kostela (V. Cigler, K. Malich)
• Sloup s odraznou plochou v piaristickém kostele

(Václav Cigler, Michal Motyčka)
• Sgrafitová výzdoba zámku Litomyšl
• Galerie v zahradě u Galerie Sofia

(Arnold Bartůněk, Jiří Šimek)
• Současná architektura

Umění ve veřejném prostoru

Duben 
• Zahájení litomyšlské lázeňské

sezóny (poslední víkend) 

Květen
• Gastronomické slavnosti 

M. D. Rettigové 
• Opera pod májovým nebem 

Červen a červenec
• Mezinárodní operní festival

Smetanova Litomyšl 
a Smetanova výtvarná Litomyšl 

Červenec a srpen 
• Toulovcovy prázdninové pátky 
• Litomyšlský pivní festiválek 

Září 
• Dny otevřených dveří památek 
• Mladá Smetanova Litomyšl 

Říjen
• ArchiMyšl – oslava Světového

dne architektury 

Prosinec 
• Andělské adventní neděle 

Ateliér Duke Bohemia Nádražní 1153, Litomyšl 461 613 263 www.dudycha.cz
Galerie de Lara Smetanovo nám. 137, Litomyšl 461 614 855 www.galeriedelara.cz
Galerie Kroupa Smetanovo náměstí 60, Litomyšl 461 310 638 www.galeriekroupa.cz
Galerie Miroslava Kubíka Smetanovo náměstí 71, Litomyšl 602 771 145 www.galerie-mk.cz
Galerie Na Schodech Nádražní 1217, Litomyšl 461 615 557 www.ligmadir.cz
Galerie Sofia – Antik Hotel Sofia Lidická 113/1, Litomyšl 461 613 191 www.antikhotelsofia.cz
Galerie Zdeněk Sklenář Mariánská 1019, Litomyšl 603 866 959 www.zdeneksklenar.cz
Muzeum domečků, panenek a hraček Jiráskova 4, Litomyšl 734 802 946 www.muzeum-domecku-panenek.cz
White Gallery Osík 220, 596 67 604 203 145 www.whitegallery.cz
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www.ceskomoravskepomezi.cz
www.vychodni-cechy.info
www.ceskainspirace.cz
www.unesco-czech.cz

www.litomysl.cz

Infocentrum Litomyšl
Smetanovo nám. 72
tel. 461 612 161
ic@litomysl.cz
www.litomysl.cz
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Litomyšl


