
Putování po litomyšlských muzeích a galeriích 

Litomyšl je město neobyčejně kulturně založené, je to město historické a 

zároveň moderní. Proto zde milovníci umění mohou kromě prohlídky 

historických památek navštívit různé galerie a muzea. Nabídka je velmi pestrá a 

je tak možné zde najít jak umění současné a moderní, tak tradiční. Zkrátka 

každý milovník umění si zde přijde na své.  

1. Galerie Miroslava Kubíka (Smetanovo náměstí čp. 71)  

V umělecké Galerii Miroslava Kubíka, nacházející se nad supermarketem Kubík, naleznete především 

krátkodobé výstavy moderního umění, malby, sochařské dílo, architektura, performance, média. Na 

modrozelené budově je umístěno dvousoší od Olbrama Zoubka a světelný objekt nesoucí název DNA 

vodopád od Jiřího Davida. 

 

*Tel.: +420 602 771 145  

více o galerii: www.galerie-mk.cz 

 

 

2. Galerie Kroupa (Smetanovo náměstí čp. 60) 

Galerie na  Smetanově  náměstí  pořádá  krátkodobé výstavy  zaměřené  především  na  kvalitní české 

a evropské umění 19. a 20. století. 

 

*Tel.: +420 461 310 638, +420 776 552 520 

více o galerii: www.galeriekroupa.cz 

 

 

3.Městská galerie dům U Rytířů (Smetanovo náměstí čp. 110) 

Městská galerie se nachází v prvním patře renesančního domu U Rytířů, nejstaršího domu na 

Smetanově náměstí, naproti věži bývalé radnice. Od roku 1977 je zde Galerie Josefa Matičky, malíře 

litomyšlských námětů. V galerii jsou organizovány výstavy současných i klasických umělců, především 

těch, jež jsou životem a dílem spojeni s Litomyšlskem. 

 

*Tel. +420 461 614 765 

více o galerii: www.galerie.litomysl.cz 

 

 

4.Galerie v baru Garáž (Ropkova čp. 53) 

V příjemném prostředí baru na Ropkově ulici jsou zdi využité jako výstavní prostory pro obrazy 

současných umělců. Posezení u sklenky vína přímo mezi obrazy může být zajímavým zážitkem. 

 

více info o galerii: www.facebook.com/bar.garaz 

 

 

http://www.galerie-mk.cz/
http://www.galeriekroupa.cz/
http://www.galerie.litomysl.cz/


5. Galerie de Lara (Smetanovo náměstí čp. 137) 

Galerii provozuje nejmladší dcera známého sochaře Olbrama Zoubka. Hlavním zaměřením galerie je 

prodej grafiky, obrazů a plastiky, ale také keramiky, skla, šperků a užitého umění. Lze zde například 

zakoupit díla Adolfa Borna, Ivy Hüttnerové, Václava Macháně, Jiřího Suchého, Daniely Benešové, 

Karla Beneše, Jana Svobody, Jiřího Valeše, Tomáše Bíma a dalších jak pražských, tak regionálních 

autorů. 

*Tel.: +420 605 186 961 

více info o galerii: www.galeriedelara.cz 

 

6. Galerie Zdeněk Sklenář (Mariánská čp. 1019)  

Vedle restaurace Nový svět, naproti Máchadlu v malebném domě najdete galerii Zdeněk Sklenář. Zde 

jsou vystavována díla současných i nežijících autorů. Z těch známějších například: Josef Čapek, 

Bohuslav Reynek, Andy Warhol a další. 

 

 

*Tel.: +420 603 866 959 

více info o galerii: www.zdeneksklenar.cz 

 

 

7. 2ar(t) (Mariánská čp. 243) 

Zenová zahrada architekta Josefa Pleskota pro umění a odpočinek vznikla po vzoru 1ar(t) na ploše 

164 m2. Je přístupná 24 hodin denně, 365 dní v roce. 

 

 

8. 1ar(t) (Mariánská čp. 443) 

Druhý nejmenší soukromý veřejně přístupný park světa se studánkou Václava Ciglera zasvěcený 

umění i odpočinku, upravený architektem Josefem Pleskotem na ploše 100 m2. Otevřeno 24 hodin 

denně, 365 dní v roce. 

 

 

9. Galerie Pakosta (Mariánská ulice) 

Street gallery umístěna do stavby z roku 2014, jejíž autorkou je Zdeňka Vydrová. Je otevřena stále a k 

vidění přímo z ulice jsou zde krátkodobě výstavy. 

 

více o galerii: www.facebook.com/galeriepakosta 

 

 

10. Regionální muzeum v Litomyšli (Jiráskova čp. 9) 

Litomyšlské muzeum bylo založeno v roce 1891. Nejdříve bylo umístěno v prostorách zrušené 

městské reálky. Získalo všeobecné vlastivědné zaměření s působností na město a okolí. V roce 1926 

se přestěhovalo do rozlehlé barokní budovy bývalého piaristického gymnázia postavené v letech 

1714-1719. Na gymnáziu, později státním, vyučoval mj. i Alois Jirásek. V této budově sídlí muzeum 

doposud. V roce 2004 bylo dosavadní městské muzeum přeměněno na regionální s působností na 

území okresu Svitavy a jeho zřizovatelem se stal Pardubický kraj. V letech 2012-2014 prošlo generální 

rekonstrukcí. Vznikla nová stálá expozice "Litomyšl - město kultury a vzdělanosti", která představuje 

bohaté dějiny města od jeho počátků až do současnosti. Naleznete zde řadu unikátních předmětů, 

http://www.galeriedelara.cz/
http://www.zdeneksklenar.cz/
http://www.facebook.com/galeriepakosta


zajímavostí, kuriozit i doprovodných programů. Expozice zaujme každého, od kulturních turistů po 

rodiny s dětmi. Mimo stálou expozici pořádá muzeum každoročně několik krátkodobých výstav. 

 

*Tel.: +420 461 615 287 

více info o muzeu: www.rml.cz 

 

 

11. Andělé na návrší v Piaristickém chrámu (Jiráskova ulice) 

Expozice sakrálního umění, umístěná ve velmi atraktivních prostorách chrámu Nalezení sv. Kříže 

představuje to nejvzácnější ze sbírek královehradecké diecéze. Jedná se o díla, která jsou zde 

vystavena zcela poprvé. Empory chrámu, tedy jakési druhé patro kostela, tak poskytují nejen 

zajímavý výhled do interiéru, ale také možnost obdivovat díla s náměty od Kristova rodokmenu až po 

život české a světové církve ve vyobrazení světců. 

 

*Tel.: +420 727 878 444 

více info o expozici: www.zamecke-navrsi.cz 

 

 

12. Městská obrazárna (Jiráskova čp. 93) 

Městská obrazárna umístěná přímo v prostorách litomyšlského zámku, kde je k vidění stálá expozice 

umění 19. a 20. století. V současné expozici jsou představena nejkvalitnější a nejzajímavější díla ze 

sbírek galerie a jsou připomenuti nejvýznamnější mecenáši a historické události týkající se litomyšlské 

galerie. 

 

Obrazárnu pod správou Městské galerie Litomyšl najdete ve II. patře litomyšlského zámku. Z nádvoří 

vystoupáte po krytém volně přístupném schodišti do II. patra na tzv. druhou arkádu. Otevřena je od 

května do září. K vidění jsou díla od autorů - Julius Mařák, Emil Filla, Josef Čapek, Jan Zrzavý, Václav 

Boštík, Josef Váchal a další. 

 

*Tel.: +420 725 957 227 

více info o galerii: www.galerie.litomysl.cz 

 

 

13. Zámecké sklepení s expozicí soch Olbrama Zoubka (Jiráskova čp. 93) 

Stálá expozice Olbrama Zoubka v netradičních prostorách sklepení zámku je provozována 

Smetanovou Litomyšlí o. p. s. a je otevřená od dubna do října. Návštěvníci v ní uvidí zajímavé sklepní 

prostory a soubor více než 80 soch či sousoší známého sochaře a čestného občana Litomyšle, 

Olbrama Zoubka. Komentář o okolnostech vzniku a významu jednotlivých děl zprostředkuje díky 

nahrávce sám Mistr Zoubek. Stálou expozici soch Olbrama Zoubka od 12. dubna 2014 doplnilo 

voskové "Srdce pro Václava Havla". 

 

*Tel.: +420 461 612 575, +420 724 063 041 

více info o galerii: www.zameckesklepeni.cz, www.srdceprovaclavahavla.cz 

 

 

 

http://www.rml.cz/
http://www.zamecke-navrsi.cz/
http://www.galerie.litomysl.cz/
http://www.srdceprovaclavahavla.cz/


 

14. Rodný byt Bedřicha Smetany (Jiráskova čp. 133) 

V přízemních prostorách bývalého zámeckého pivovaru, kde se v roce 1824 narodil Bedřich Smetana, 

je zřízena expozice, která připomíná dobu skladatelova dětství v Litomyšli. Návštěvníkovi se snaží 

přiblížit atmosféru tehdejší domácnosti Smetanových, rodinný život, s ním související události a ve 

výběru pak také jejich odraz ve Smetanově tvorbě. V hlavních rysech jsou představeny též ostatní 

Smetanovy "domovy" (Jindřichův Hradec, Růžkovy Lhotce, Plzeň, Praha, švédský Göteborg, 

Jabkenice). 

 

*Tel.: +420 461 615 287 

více info o muzeu: www.rml.cz 

 

 

15. Výstavní prostory v zámeckém pivovaru (Jiráskova čp. 133) 

V budově bývalého zámeckého pivovaru, rodišti skladatele Bedřicha Smetany, se nachází moderně 

zrekonstruované prostory spravované organizací Zámecké návrší z. ú.. Část prostor slouží k výstavám, 

které zde obvykle bývají při Smetanově Litomyšli, v rámci Smetanovy výtvarné Litomyšle. V minulých 

letech se zde konaly výstavy umělců jako je František Kupka, Josef Váchal, Bohuslav Reynek, 

monumentální sochař Aleš Veselý atd. 

 

*Tel.: +420 461 611 051 

více info o výstavních prostorech: www.zamecke-navrsi.cz 

 

 

16. Muzeum domečků, panenek a hraček (Jiráskova čp. 4) 

Unikátní muzeum domečků, panenek a hraček sídlí v Jiráskově ulici, v blízkosti litomyšlského zámku. 

Ve vitrínách uvidíte sbírku panenek, domečků pro děti, historických hraček a dalších dětských 

předmětů. 

 

*Tel: +420 734 802 946 

Více o muzeu: https://muzeum-domecku-panenek.cz/ 

 

 

17. Portmoneum - Museum Josefa Váchala (T. Novákové čp. 75) 

Muzeum založil v roce 1993 Ladislav Horáček. V roce 2016 koupil muzeum Pardubický kraj. Od té 

doby jej spravuje Regionální muzeum v Litomyšli. V roce 2020 byla dokončena generální rekonstrukce 

objektu. V přízemí se nachází stálá expozice představující tři muže spojené s historií domu - Josefa 

Portmana, Josefa Váchala a Ladislava Horáčka. Největší pozornost samozřejmě zaslouží malované 

místnosti od Josefa Váchala a jím vyřezávaný a malovaný nábytek. Jedná se o jediný dochovaný 

interiér, který Josef Váchal takto vyzdobil, a proto se jedná o unikátní památku celoevropského 

významu. 

 

Expozice nezapomíná ani na historii domu a restaurování maleb. Technologie obnovy maleb, vyvinutá 

restaurátory speciálně pro olejové malby, je dodnes pozoruhodnou záležitostí. 

Multimediální expozice se nachází v podkroví. Pustit si zde můžete videomapping o životě a díle 

Josefa Váchala - Kumštýře boha i ďábla. V případě, že je dostatek času, pak také dokumentární film o 

historii Portmonea - Příběh neobyčejného domu. 

http://www.rml.cz/
http://www.zamecke-navrsi.cz/
https://muzeum-domecku-panenek.cz/


 

Ve výstavním sále je každoročně jiná výstava, zpravidla související s Josefem Váchalem. 

 

*Tel.: +420 734 541 323 

více o muzeu: www.portmoneum.cz 

 

 

18. Galerie Sofia (Lidická čp. 113/1) 

Galerie v  přízemí Antik Hotelu Sofia na Lidické ulici nedaleko centra nabízí především výstavy 

současných umělců, a to jak sochařů, tak malířů a grafiků. 

 

*Tel.: +420 461 613 191, +420 777 613 191 

více info o galerii: www.antikhotelsofia.cz 

 

 

19. Galerie Na Schodech (Nádražní čp. 1217) 

Litomyšlští umělci - prodejní expozice malíře a grafika Vladimíra Vícha, sochaře a keramika Jiřího 

Dudychy a fotografa Milana Dvořáka jsou k vidění v netradičních prostorách industriálního objektu na 

ulici Nádražní. Grafik Vích vystavuje celoživotní dílo "Moje Litomyšl" - 54 grafik postupně vznikajících 

od roku 1954. Fotograf Dvořák vystavuje u příležitosti životního jubilea výběr z cyklu "Jak šel čas" - 

dokumentární fotografie z Litomyšle. 

 

*Tel.: +420 608 821 290  

více o galerii: www.ligmadir.cz 

 

 

20. Galerie Dudycha (Nádražní čp. 1153) 

Galerie návštěvníky seznámí s historií a prací čtyř generací rodiny Dudychů. A navíc jsou zde k vidění i 

díla významných umělců, například Kristiana Kodeta, Jana Odvárky, Josefa Velčovského a dalších 

výtvarníků z celé republiky. 

 

* Tel. +420 603 247 078 

Více info o galerii: www.galeriedudycha.cz 

 

 

21. White Gallery (Osík čp. 371) 

 

Galerie a depozitář obrazů a prací na papíře Ludmily Jandové v Osíku u Litomyšle. Komorní stavba 

White Gallery z roku 2010 je vsazena do malebného zákoutí meandrujícího potoka na okraji vesničky 

Osík. Součástí budovy je depozitář a galerie, která se profiluje jako nekomerční prostor s 

dlouhodobým programovým výhledem prezentující vrcholná díla světově významných autorů 

tvořících od druhé poloviny 20. století až po současnost. 

*Tel.: +420 604 203 145 

více o galerii: www.whitegallery.cz 

http://www.portmoneum.cz/
http://www.antikhotelsofia.cz/
http://www.ligmadir.cz/
http://www.galeriedudycha.cz/

