
ČTVRTEK 29. ZÁŘÍ 
 
16.00 / knihovna zámeckého pivovaru  
(vstup přes dvorek)  
KLAUZURNÍ PRÁCE STUDENTŮ  
INTERIÉROVÉHO DESIGNU  
SŠUP ÚSTÍ NAD ORLICÍ  
vernisáž výstavy, k vidění budou návrhy  
nové podoby knihovny 
(do 2. října od 10 do 17.00)  
      
 
 
PÁTEK 30. ZÁŘÍ 
 
16.00 / sraz u toalet na hřbitově   
PROCHÁZKY (S) MĚSTEM  
TENTOKRÁT PO „ARCHITEKTURKÁCH“ 
Prohlédneme si několik malých domečků  
- nové chatky v kempu, kabinky na plovárně  
či toalety na hřbitově  
  
19.00 / malý sál Smetanova domu  
DAVID VÁVRA  
– PŘEDNÁŠKA O ARCHITEKTUŘE  
na téma 3 skoky do architektury:  
1. obecný, 2. litomyšlský, 3. šumně stopující 
 
20.00, Music Club Kotelna  
KRAUSBERRY 
koncert + afterpárty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

SOBOTA 1. ŘÍJNA 
 
10.00 – 12.00 /  
Městská galerie Litomyšl v domě U Rytířů 
DŘEVO V RUKOU ARCHITEKTA!* 
Na workshopu se zaměříme na dřevo 
v architektuře. Účastníci se dozvědí, k čemu 
architekt využívá dřevo, jaký má tento 
materiál vliv na člověka, nebo jaké má 
stavební vlastnosti. Součástí je i výtvarná část, 
při které bude hlavním pracovním materiálem 
opět dřevo.  
Pro děti od 1. stupně základní školy i rodiče. 
 
10.00 – 20.30 / chrám Nalezení sv. Kříže 
FILM O REVITALIZACI  
ZÁMECKÉHO NÁVRŠÍ   
 
13.00 / sraz u sochy B. Smetany   
KOMENTOVANÁ PROJÍŽĎKA  
PO STAVBÁCH MODERNÍ  
ARCHITEKTURY V LITOMYŠLI** 
provází městská architektka  
Zdeňka Vydrová  
 
14.00 – 16.00 / různá místa v Litomyšli 
PŘEZŮVKY S SEBOU! 
S architekty nespolupracuje v Litomyšli pouze 
město - zveme vás do běžně nepřístupných 
interiérů na povídání o tom, jaké výhody  
či nevýhody má spolupráce s architekty  
14.00 / Zlatá Hvězda – střešní terasa  
15.00 / Dům s lékárnou U anděla Strážce 
na Smetanově náměstí  
(architektka Jitka Ressová) 
16.00 / Lékárna na Toulovcově náměstí  
a její bytové prostory  
(architektka Jitka Ressová) 
 
 
 
 
 
 

14.00 – 16.00 / různá místa v Litomyšli 
PŮDY A SKLEPY  
V malých skupinkách se podíváme do míst, 
kam je nutné vzít si vhodné oblečení  
a svoji účast nahlásit na 
helena.hendrych@zamecke-navrsi.cz.  
Začátky komentovaných prohlídek  
vždy ve 14, 15 a 16 hodin.  
Navštívíme:  
- krovy chrámu Nalezení sv. Kříže   
- sklepy tzv. Nového pivovaru firmy Kubík 
- sklepy a půdní prostory fary u kostela  
  Povýšení sv. Kříže   
 
17.00 / zámecký pivovar 
MĚSTSKÁ MOBILITA  
vernisáž výstavního projektu studentů Fakulty 
umění a architektury Technické univerzity 
v Liberci (k vidění do 2. října) 
 
18.00 / zámecký pivovar 
JAK NAVRÁTIT ŽIVOT DO MÍST,  
KTERÉ NARUŠILA SILNICE R35 
vernisáž výstavy studentů UMPRUM 
s prezentací (k vidění do 14. října),  
spojené s povídáním o architektuře, dobrým 
jídlem a pitím (první sud Bedříška zdarma) 
a koncertem kapely The Cousins. 
 
20.30 / chrám Nalezení sv. Kříže 
NOČNÍ PROHLÍDKA CHRÁMU* 
komentovaná prohlídka v noční atmosféře se 
světelnými instalacemi   
 
 
 
NEDĚLE 2. ŘÍJNA  
 
13.00 / chrám Nalezení sv. Kříže 
ARCHITEKTONICKÉ PROHLÍDKY  
ZÁMECKÉHO NÁVRŠÍ*

OSLAVA SVĚTOVÉHO DNE ARCHITEKTURY

Proměnu Nábřeží řeky Loučné 
podpořila Nadace Proměny  
Karla Komárka

2022

Oslavy Světového dne architektury v Litomyšli se konají pod záštitou všech pěti porevolučních starostů města Litomyšle:  
Miroslava Brýdla, Jana Janečka, Michala Kortyše, Radomila Kašpara a Daniela Brýdla.  
Pořádají: Město Litomyšl, Městská galerie Litomyšl, Regionální muzeum v Litomyšli, Zámecké návrší, Smetanův dům 

* mimo akce označené hvězdičkami je vstup volný   
** doporučujeme rezervaci v IC, v ceně kromě jízdenky také svačina 


